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Szanowni Państwo,
Zbiory rzepaku w obecnym sezonie są już za nami. Na pewno był to lepszy rok od ubiegłego. 
Wstępne szacunki pokazują, że zebraliśmy ok. 2,8–3,0 mln ton rzepaku. To więcej niż ocenialiśmy 
jeszcze w czerwcu. Plony kształtowały się na poziomie od 2,5 do 4,5 tony z hektara. Różnice te wy-
nikają oczywiście z lokalnych warunków pogodowych od momentu siewów, ale również od pozio-
mu ochrony. Po raz kolejny okazało się, jak ważna jest dbałość o plantację, zwłaszcza w zakresie 
ochrony fungicydowej i insektycydowej. Brak ochrony przeciw grzybowej już w okresie jesiennym 
skutkował porażeniem plantacji suchą zgnilizną kapustnych czy zgnilizną twardzikową, co w spo-
sób oczywisty przełożyło się na plon.

Dzięki staraniom KZPRiRB i przychylności Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi mamy w tym roku 
pozwolenie czasowe na stosowanie zaprawy Cruiser z grupy neonikotynoidów. Jest to już trzecie 
pozwolenie czasowe i wszystko wskazuje na to, że ostatnie. Jest duże prawdopodobieństwo, że ta 
furtka zostanie przez Parlament Europejski zamknięta. Przypomnę tylko, że byliśmy jedynym kra-
jem europejskim, w którym w ostatnich trzech latach te zaprawy można było stosować. Pozostanie 
nam teraz korzystać z nowych środków chemicznych, które na razie nie budzą zastrzeżeń tzw. 
obrońców środowiska, ale będą wymagały z naszej strony dodatkowych zabiegów zwalczających 
szkodniki rzepaku w okresie jesiennym.

Przed nami ogromne wyzwania związane z wprowadzaniem zasad Europejskiego Zielonego 
Ładu. Możemy bez najmniejszych oporów wspierać inwestycje w technologie przyjazne środowi-
sku. Rolnicy mogą brać aktywny udział w ochronie przyrody. Nie zapominajmy jednak, że rolnictwo 
to przede wszystkim produkcja żywności, a prowadzenie gospodarstwa jest źródłem utrzymania 
dla rodziny rolnika. Pozbawienie nas możliwości stosowania nowoczesnych systemów uprawy 
roślin czy utrzymania zwierząt, bez dania alternatywnych i równie skutecznych rozwiązań może 
zachwiać ekonomicznymi podstawami prowadzenia gospodarstw. Ten punkt widzenia musimy pre-
zentować we współpracy z innymi związkami branżowymi.

Pozdrawiam serdecznie,

Juliusz Młodecki 
Prezes Zarządu 

www.kzprirb.pl

Krajowe Zrzeszenie Producentów Rzepaku 
i Roślin Białkowych

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

Za nami tegoroczne zbiory rzepaku. Na chwilę obecną trudno jest jeszcze podać 
konkretne liczby jeśli chodzi o zbiory, jednak wstępne szacunki ocenia się na oko-
ło 12% więcej od zbiorów ubiegłorocznych. W numerze tym znajdziecie Państwo 
informacje na temat szacunkowych produkcji głównych ziemiopłodów rolnych 
i ogrodniczych w 2020 r. Ponadto chciałabym Państwa zachęcić do przeczytania 

artykułów z zakresu agrotechniki rzepaku i informacji o stawkach podatku VAT związanych 
z rynkiem oleistych.

Przedstawiamy również specjalną analizę odnośnie bieżącej i prognozowanej sytuacji 
na rynku rzepaku. A w ramach ciekawostek, artykuł o polskim samochodzie elektrycznym  
IZERA.

Na koniec serdecznie zapraszam na chwilę relaksu przy naszej krzyżówce z atrakcyjnymi 
nagrodami.

Życzę Państwu miłej lektury.
Pozdrawiam,

Sonia Kamińska-Stępień
Redaktor Naczelna

KZPRiRB 
ul. Szkolna 2/4 pok. 403 
00-006 Warszawa 
e-mail: biuro@kzprirb.pl 
www.kzprirb.pl

Prezes Zarządu
Juliusz Młodecki 

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

Skład i druk
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Krajowe Zrzeszenie 
Producentów Rzepaku  

i Roślin Białkowych

Kontakty w regionach

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

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

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

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

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

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

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

Arkadiusz Drabko
Marek Kałużyński

Jan Błaszczuk

Krzysztof Gawęcki 
Łukasz Krechowiecki 

Marek Czerniak

Mieczysław Kowalczyk
Stanisław Matuszewski

Irena Gościniak

Juliusz Młodecki
Waldemar Michalak

Grażyna Leśna
Benedykt Ślęzak

Krzysztof Galek
Edward Sycz

Arkadiusz Drabko
Jerzy Hławiczka

Jerzy Hławiczka
Jan Paweł Zachraj

Sonia Kamińska-Stępień
Dyrektor Biura 
tel. 604 340 703 

Ewelina Spłocharska
Dyrektor KZPRiRB
tel. 882 133 153

Biuro KZPRiRB 
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U największego producenta rzepaku – Unii Europej-
skiej – zbiory szacowane są na poziomie 15,4 mln ton 
(od sezonu 2020/2021 podawane są dla 27 krajów) 
czyli o 1,4% wyższym niż w poprzednim okresie. Warto 
jednak zauważyć, że zbiory w 2019 r. były najniższe od 
13 lat, co oznacza, że mimo wzrostu, poziom zbiorów 
w bieżącym sezonie będzie relatywnie niski biorąc pod 
uwagę średnią wieloletnią. Wpływ na niską dynamikę 
wzrostu zbiorów w UE mają zbiory we Francji, które 
mają być na takim samym poziomie jak przed rokiem 
(3,4 mln t). Oznacza to, że będą one o ponad 30% niż-
sze od notowanych w 2018 r. W przypadku Niemiec 
szacunki mówią o 14% wzrośnie zbiorów w 2020 r.

W przypadku Kanady w obecnym sezonie zbiory 
canoli szacowane są na poziomie 19,1 mln t, o 2,7% 
wyższym niż w sezonie ubiegłym. Z kolei kanadyjska 
firma FarmLink przewiduje zbiory canoli w bieżącym 
roku na bardzo wysokim poziomie 20,2 mln ton wo-
bec 18,6 mln ton osiągniętych w 2019 r.

Zdecydowanie większe mają być zbiory rze-
paku w Australii. Według prognoz IGC w sezonie 
2020/20201 wyniosą one 3,2 mln t i będą o 39,1% 
większe niż w sezonie 2019/2020, przede wszystkim 
za sprawą większego areału upraw.

Z kolei w przypadku Ukrainy, która w ostatnich la-
tach odgrywała coraz większą rolę w globalnym han-
dlu rzepakiem, zbiory w 2020 r. mogą wynieść 3,0 mln 
ton czyli o blisko 12% mniej niż w sezonie ubiegłym. 

Mimo spodziewanej większej globalnej produk-
cji rzepaku/canoli, jego bilans pozostanie napięty. 
Eksperci IGC prognozują, że światowe zużycie rze-
paku w sezonie 2020/2021 wzrośnie o 1,1% i wynie-
sie ok. 70,4 mln ton. Oznacza to, że bieżący sezon 
będzie drugim z rzędu, kiedy to światowa produkcja 
rzepaku/canoli będzie mniejsza od zużycia. W kon-
sekwencji na koniec sezonu 2020/2021 globalne za-
pasu rzepaku/canoli prognozowane są na poziomie 
5,0 mln ton czyli o 10,7% mniejszym niż w poprzed-
nim sezonie.

Wpływ na kształtowanie się cen rzepaku ma 
również sytuacja na rynku soi. Według szacunków 
IGC światowa produkcja soi w sezonie 2019/2020 
wyniesie blisko 339 mln ton czyli o 6,7% mniej od re-
kordowego sezonu 2018/2019, przede wszystkim ze 
względu na mniejszą produkcję soi w Stanach Zjed-
noczonych. Z uwagi na rosnące zużycie soi w se-
zonie 2020/2021 zapasy początkowe będą o 23% 
mniejsze niż w poprzednim. W sezonie 2020/2021 
globalna produkcja soi prognozowana jest na po-
ziomie 365 mln t, o 7,7% większym niż w sezonie 
2019/2020. Spodziewane zużycie soi będzie tylko 
nieznacznie bo o 1 mln t mniejsze od produkcji, co 
w konsekwencji przełoży się na wzrost zapasów 
na koniec sezonu o zaledwie 2,1%. 

W Polsce według szacunków GUS z końca lipca, 
w 2020 r. zbiory rzepaku i rzepiku, mimo szacowanej 

mniejszej o 0,2% powierzch-
ni zasiewów, będą o 12% 
większe od ubiegłorocznych 
i wyniosą 2,6 mln t.

Mimo prognozowanych 
większych zbiorów rzepa-
ku w Polsce, wg danych 
MRiRW cena skupu rzepaku 
na przełomie lipca i sierp-
nia 2020 r. kształtowała się 
na poziomie 1627 zł/t i była 
o ponad 5% wyższa niż 
przed rokiem, co pokazuje, 
że dla rynku rzepaku główny 
wpływ na ceny ma sytuacja 
globalna.

Sytuacja na rynku rzepakuPAWEŁ WYRZYKOWSKI 
Ekspert ds. Analiz 
Sektorowych i Rynków 
Rolnych 
Bank BNP Paribas

Według prognoz Międzynarodowej Rady Zbożowej (IGC) opu-
blikowanych 23.07.2020 r. światowe zbiory rzepaku w sezonie 
2020/2021 wyniosą 69,8 mln ton czyli będą o 1,6% wyższe 
od notowanych w seonie 2019/2020 ale o 3,7% mniejsze niż 
w sezonie 2018/2019.

Wykres 1. Zbiory rzepaku u głównych światowych producentów (mln ton)
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* od sezonu 2020/2021 zbiory dla UE-27
Źródło: Międzynarodowa Rada Zbożowa, lipiec 2020 r.
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Kalendarium KZPRiRB 2020
MAJ
12  Otrzymanie Zezwolenia nr R/j-2/2020 na wpro-

wadzenie do obrotu, z przeznaczeniem do sto-
sowania w uprawie rzepaku ozimego w celu 
zwalczania chowacza galasówka, miniarki ka-
puścianki, w okresie od dnia 1 czerwca 2020 
do dnia 28 września 2020 środka ochrony roślin  
Cruiser OSR 322 FS

12  Posiedzenie Członków Komisji Zarządzającej 
Funduszem Promocji Roślin Oleistych w formie 
elektronicznej – Mariusz Olejnik, Marek Kałużyń-
ski, Agata Kuczyńska

13  Wideokonferencja Bayer Crop Science: „Nowo-
ści w ofercie rzepaku Dekalb” – Juliusz Młodec-
ki, Marek Kałużyński, Mateusz Drabko, Ewelina 
Spłocharska

14  Wideokonferencja – Rolnictwo w czasie kryzysu 
#8 – Świat Rolnika – Juliusz Młodecki

18  Wydanie newsletter Aktualności z rynku rzepaku 
i biopaliw (nr 5/2020 (59), 18 maja 2020) – Sonia 
Kamińska-Stępień

21  Wideokonferencja – Rolnictwo w czasie kryzysu 
#9 Zielony Ład. Czy to koniec europejskiego rol-
nictwa? – Świat Rolnika – Juliusz Młodecki

22  Wideokonferencja Członków Zespołu Doradcze-
go Wojewody Kujawsko-Pomorskiego ds. Wsi 
i Rolnictwa – Juliusz Młodecki

22  Wideokonferencja dotycząca funkcjonowania 
gospodarstw towarowych w Polsce – Juliusz Mło-
decki, Mariusz Olejnik

28  II Ogólnopolska Giełda Rzepaczano-Zbożowa –
Juliusz Młodecki, Mariusz Olejnik

maj  Wydanie Informatora KZPRiRB Nasz Rzepak 
nr 2 (55) kwiecień/maj/czerwiec 2020 – Sonia Ka-
mińska-Stępień

maj  Wysyłka mailingowa Informatora cenowego 
umów terminowych rzepaku (zbiór 2020) – Eweli-
na Spłocharska

CZERWIEC
03   Konferencja Polowa firmy Bayer – Ewelina Spło-

charska
04  Posiedzenie online Copa-Cogeca – Juliusz Mło-

decki
10  Pola Klasy S LIVE – wirtualna wizyta na polach 

z firmą Syngenta – Juliusz Młodecki 
11  Wideokonferencja – Rolnictwo w czasie kryzysu 

#10 Zielony Ład – rolnicy w nowej rzeczywistości 
– Świat Rolnika – Juliusz Młodecki

18  Wydanie newsletter Aktualności z rynku rzepaku 
i biopaliw (nr 6/2020 (60), 18 czerwca 2020) – So-
nia Kamińska-Stępień

23  Wideokonferencja Krajowych Dni Pola na temat 
Bezpieczeństwa Białkowego Kraju – Juliusz Mło-
decki

26  Wideospotkanie przedżniwne KZPRiRB i  PSPO 
– Juliusz Młodecki, Arkadiusz Drabko, Mariusz 
Olejnik

czerwiec  Wysyłka mailingowa Informatora cenowego 
umów terminowych rzepaku (zbiór 2020) –
Ewelina Spłocharska

czerwiec  realizacja zezwolenia 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 
– Juliusz Młodecki

LIPIEC
02  Posiedzenie Komisji Rewizyjnej KZPRiRB, War-

szawa – Szymon Kuczyński, Wojciech Mojzeso-
wicz, Mariusz Olejnik, Ewelina Spłocharska

18  Wydanie newsletter Aktualności z rynku rzepaku 
i biopaliw (nr 7/2020 (61), 18 lipca 2020) – Sonia 
Kamińska-Stępień

23  Wstępne spotkanie z dyrektorem KPODR p. Ry-
szardem Zaruskim w sprawie organizacji Euro-
rzepaku w 2021 – Juliusz Młodecki 

24  Spotkanie podgrupy roboczej w ramach Zespo-
łu Roboczego ds. Odbudowy suwerenności pa-
szowej i ograniczenia GMO, MRiRW, Warszawa 
– Rafał Banasiak

lipiec  Wysyłka mailingowa Notowania cen rzepaku 
w Polsce i w Europie

SIERPIEŃ
03  Włączenie się do kampanii informacyjnej MRiRW-

pod nazwą „Cudze chwalicie, swoje poznajcie” 
11  Wydanie newsletter Aktualności z rynku rzepaku 

i biopaliw (nr 8/2020 (62), sierpień 2020) – Sonia 
Kamińska-Stępień

sierpień  Wysyłka mailingowa Notowania cen rzepa-
ku w Polsce i w Europie

Informator  Krajowego Zrzeszenia Producentów Rzepaku i  Rośl in Białkowych

8

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

Energia przetrwania, rozwoju, plonowania

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

Caryx 240 SL działa już od 5°C

Kup 15 l Caryx® 240 SL
i zgłoś się po rabat - aż 200 zł!

Szczegóły promocji na www.agro.basf.pl

SPECJALISTA
NA SUCHĄ
ZGNILIZNĘ

Krajowe Dni Pola w Minikowie 
Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie zaprosił na Krajowe Dni 
Pola Minikowo 2020, które odbyły się w dniach 20–23 czerwca br.

Ruszyła kampania edukacyjno-promocyjna 
pt. „Olej rzepakowy skarbem Europy”, która 
zaplanowana jest na trzy lata (2020–2022) 
i realizowana w Polsce i we Francji. Orga-
nizatorem kampanii jest Polskie Stowarzy-
szenie Producentów Oleju oraz Francuskie 
Stowarzyszenie Producentów Olejów Ro-
ślinnych Terres Univia. Projekt jest współfi-
nansowany przez Unię Europejską.

Głównym celem Krajowych Dni Pola 2020 była pre-
zentacja dorobku polskiej hodowli roślin oraz osią-
gnieć instytutów naukowych, uczelni i podmiotów 
obsługujących rolników. Wydarzenie to miało na 
celu również integrację polskiej branży nasiennej, 
otwieranie polskiego rynku na świat, transfer wiedzy 
i technologii do producentów rolnych oraz wzrost sa-
mooceny uczestników branży i jej partnerów.

Na ponad 500 poletkach w Minikowie można było 
zapoznać się z ofertą odmianową firm nasiennych 
wzbogaconą o prezentację oferty przedsiębiorstw zaj-
mujących się nawożeniem, ochroną roślin i techniką 
rolniczą. Dodatkowo w Stacji Doświadczalnej Oceny 
Odmian w Chrząstowie prezentowane było Porejestro-
we Doświadczalnictwo Odmianowe oraz wyniki badań 

wartości gospodarczej odmian wybranych gatunków 
roślin uprawnych o dużym znaczeniu gospodarczym, 
wpisanych do Krajowego rejestru lub znajdujących się 
we Wspólnotowych katalogach odmian.

Imprezą towarzyszącą były Kujawsko-Pomor-
skie DNI POLA w Grubnie. Poletka uprawowe moż-
na odwiedzać wirtualnie w internecie od 15 maja 
do 10 września. Głównym akcentem DNI POLA jest 
prezentowanie na obszarze około 3 ha odmian roślin 
uprawnych w trakcie wegetacji, około 250 odmian 
zbóż, kukurydzy, rzepaku, ziemniaka, roślin strącz-
kowych i pastewnych. Prezentacja efektów działania 
środków ochrony roślin i nawozów. 

KZPRiRB

Kampania „Olej rzepakowy skarbem Europy” ma wy-
miar międzynarodowy. Dotyczy dwóch największych, 
obok Niemiec, rynków upraw rzepaku i produkcji oleju 
rzepakowego w Europie, którymi są Francja i Polska. 
Oba kraje mają wieloletnie doświadczenia w zakre-
sie produkcji, przetwórstwa, a także badań i rozwo-
ju sektora roślin oleistych. Program „Olej rzepakowy 
skarbem Europy” wspiera dalszą współpracę w tym 
zakresie i daje możliwość jej zacieśnienia w ramach 
Wspólnoty Europejskiej. 

Celem kampanii jest również zwiększenie świado-
mości konsumentów na temat walorów odżywczych, 
doskonałego składu i kulinarnych zalet oleju rzepa-
kowego.

Kampania ma charakter programu edukacyjno-
-promocyjnego i jest skierowana przede wszystkim 
do konsumentów: kobiet odpowiedzialnych za zaku-
py spożywcze w gospodarstwach domowych oraz 
mam z dziećmi do 12. roku życia. Istotnymi grupami 
docelowymi są również dietetycy, lekarze, technolo-
dzy żywności, eksperci żywienia, eksperci kulinarni 
i dziennikarze.

Cele programu:

•  podniesienie świadomości konsumentów 
na temat właściwości odżywczych 
i zdrowotnych olejów roślinnych, 
a w szczególności oleju rzepakowego 
oraz jego znaczenia w codziennej 
diecie i profilaktyce zdrowotnej 

•  wykorzystanie renomy oleju rzepakowego 
do zwiększenia spożycia europejskich 
olejów roślinnych objętych kampanią.

– Program będzie realizowany przez serię wyda-
rzeń i inicjatyw z zakresu public relations, eventów 
oraz przez obecność w prasie, TV i Internecie. W ra-
mach kampanii powstała już broszura z przepisami 
znanych kucharzy m.in. Andrzeja Polana czy Macieja 
Nowickiego, a trakcie przygotowania są filmy do dys-
trybucji internetowej – mówi Ewa Myśliwiec, dyrektor 
biura PSPO, koordynator projektu na rynku Polskim.

– Ambasadorem kampanii jest Monika Mrozowska 
– aktorka i autorka książek o zdrowym odżywianiu. 
Kampanię wspiera też grono ekspertów z zakresu 
dietetyki i medycyny, m.in. prof. Piotr Socha z Cen-
trum Zdrowia Dziecka, prof. Artur Mamcarz – kardio-
log, prof. Krzysztof Krygier z SGGW, a także diete-
tyczki: dr Hanna Stolińska, dr Anna Brończyk-Puzoń 
i Aneta Łańcuchowska – dodaje Ewa Myśliwiec

Łączny budżet kampanii to ok. 4 mln złotych, 
z czego 80% pochodzi ze środków Komisji Europej-
skiej i 20% z Funduszu Promocji Roślin Oleistych.

Z ŻYCIA ZRZESZENIA

Zajrzyj na stronę internetową kampanii: www.olejrzepakowy.com
Polub na Facebooku: https://www.facebook.com/olej.rzepakowy.skarbem.europy 
Obserwuj na Instagramie: https://www.instagram.com/rzepakowy.olej/ 
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Powszechny Spis Rolny 2020

Ustawa reguluje zakres, formę i tryb przeprowadze-
nia przez Prezesa Głównego Urzędu Statystyczne-
go powszechnego spisu rolnego w 2020 r., oraz za-
kres, formę i tryb prac związanych z przygotowaniem 
i  opracowaniem wyników spisu.

Spis rolny będzie prowadzony 
w gospodarstwach rolnych:
•  osób fizycznych (gospodarstwach indywidual-

nych),
•  osób prawnych,
•  jednostek organizacyjnych niemających osobo-

wości prawnej.

Rolnicy będą mogli udzielić informacji 
o gospodarstwach rolnych poprzez:
•  samospis na stronie internetowej GUS i spisu rol-

nego,
•  odpowiedzi w wywiadzie telefonicznym przepro-

wadzanym przez rachmistrza telefonicznego,

•  odpowiedzi w wywiadzie bezpośrednim przepro-
wadzanym przez rachmistrza terenowego, który 
odwiedzi gospodarstwo rolne.

W spisie rolnym będą zbierane dane, dotyczą-
ce m.in.: osoby kierującej gospodarstwem rolnym, 
położenia gospodarstwa na obszarach o ograni-
czeniach naturalnych, osobowości prawnej, typu 
własności użytków rolnych, produkcji ekologicznej, 
rodzaju użytkowanych gruntów, powierzchni za-
siewów według upraw, powierzchni nawadnianej, 
zużycia nawozów mineralnych i organicznych, po-
głowia zwierząt gospodarskich według grup wieko-
wo-użytkowych, rodzaju budynków gospodarskich, 
a także wkładu pracy w gospodarstwo rolne użyt-
kownika i członków jego gospodarstwa domowego 
oraz pracowników najemnych.

Źródło: www.rolny.spis.gov.pl

Najbliższy Powszechny Spis Rolny przeprowadzony będzie w całej Polsce od 1 września do 
30 listopada 2020 r. Obecnie trwają prace organizacyjne i przygotowawcze.

Agro Wydawnictwo Sp. z o.o., wydawca magazynu rol-
niczego Agro Pro� l, przygotowało dla Członków Kra-
jowego Zrzeszenia Producentów Rzepaku i Roślin 
Białkowych specjalną ofertę na najnowszą publikację 
– Atlas Rzepak. Identyfi kacja agrofagów, niedoborów 
pokarmowych oraz innych czynników.
Do 15 września br. książkę będzie można zamówić 
z  20% rabatem telefoniczne 61 881 88 99 lub za 
pośrednictwem strony agroprofi l.pl/sklep (szczegóły 
w załączeniu) wraz z dedykacją prof. Mrówczyńskiego, 
Dyrektora IOR-PIB, a także otrzymać bezpłatny egzem-
plarz naszego magazynu!
Atlas Rzepaku to kompendium wiedzy na temat uprawy 
tej rośliny od doboru odmian poprzez ochronę i nawo-
żenie do magazynowania.
Znajdują Państwo zagadnienia związane z  doborem 
i hodowlą odmian, niechemiczną ochroną roślin, organi-
zmami pożytecznymi, a także czynnikami abiotycznymi 
mającymi wpływ na wzrost i rozwój rzepaku. Podstawą 
publikacji na 256 stronach i około 300 fotografi ach jest 
opis 45 chwastów, 15 szkodników występujących na 
polach i  12 magazynowych, 18 chorób i  2 fi toplazm, 
występowanie, identyfi kacja, szkodliwość, a także spo-
sobach ograniczania. Rola i  znaczenie plonotwórcze 
makro – i mikroelementów oraz niedobory pokarmowe.
Chcielibyśmy również zaproponować wszystkim zain-
teresowanym członkom KZPRiRB kartę rabatową na 
zakup paliw. Karta BIZNESTANK w ramach grupy zaku-
powej Agro Profi l, która upoważnia do rabatu 6 gr/l na 
wszystkich stacjach sieci ORLEN. Aby skorzystać z ra-
batu należy podać aktualny adres e-mail, na który prze-
ślemy formularz zgodny na przekazanie danych do PKN 
ORLEN. Umowa zawierana jest między zainteresowa-
nymi a PKN ORLEN. Wyrażam nadzieję, że powyższa 
propozycja dla Członków KZPRiRB zostanie przez nich 
doceniona i sprosta ich oczekiwaniom
Oczywiście w przypadku pytań prosimy o kontakt tele-
foniczny lub mailowy.
 serdecznie pozdrawiam

 Zofi a Pucek-Mądry
 Prezes Zarządu

www.agropro� l.pl

+48 791 790 901 +48 61 881 88 99 agropro� l@agropro� l.pl

Suchy Las, 4 sierpnia 2020 r.

Szanowni Państwo
Prezes Juliusz Młodecki i Członkowie
Krajowego Zrzeszenia Producentów Rzepaku i Roślin Białkowych

jowego Zrzeszenia Producentów Rzepaku i Roślin 
 specjalną ofertę na najnowszą publikację 

– Atlas Rzepak. Identyfi kacja agrofagów, niedoborów 

książkę będzie można zamówić 
 lub za 

 (szczegóły 
w załączeniu) wraz z dedykacją prof. Mrówczyńskiego, 
Dyrektora IOR-PIB, a także otrzymać bezpłatny egzem-

Atlas Rzepaku to kompendium wiedzy na temat uprawy 
tej rośliny od doboru odmian poprzez ochronę i nawo-

z kodem KZPRiRB 
na stronie agroprofi l.pl/sklep

oraz bezpłatny egzemplarz magazynu rolniczego 
Agro Pro� l 

Publikacje dla członków KZPRiRB 
otrzymają dedykację od autora, 

prof. dra hab. Marka Mrówczyńskiego, 
Dyrektora IOR-PIB.
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Rolnik konstruktor
Kiedy żadna z oferowanych na rynku 
maszyn nie spełnia oczekiwań, Michał 
Wagner bierze sprawy w swoje ręce. 62

Niedoceniony płodozmian
Właściwy płodozmian jest podstawą 
w budowaniu próchnicy. Jakie rośliny warto 
mieć w płodozmianie? 24

Sieczkarnie polowe to bardzo uniwersalne 
maszyny. Przedstawiamy ofertę przystawek 
wybranych producentów.77

Przystawki do sieczkarniWybierz odmianę jęczmienia 
Zbliża się wybór odmian jęczmienia ozimego. 
W wyborze warto wesprzeć się wynikami Pore-
jestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego.42

Nowy zielony 
(nie)ład? | 17

Cena 9,95 zł 
(w tym 8% VAT)
Lipiec 2020magazyn rolniczy

Agro Pro� l
7

2020 | 7 | Lipiec

nr indeksu 412171

m
agazyn rolniczy Agro Pro� l

 serdecznie pozdrawiam

 Zofi a Pucek-Mądry

K+S Polska sp. z o.o. 
A K+S Company

SUPERPRODUKTY 
KONTRA  
SUPERWROGOWIE
Bez szans na wymarzanie,  
niedobór składników i suszę!

25 % MgO · 50 % SO₃

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

www.ks-polska.com/superprodukty 
 K+S Polska

INFORMACJE RYNKOWE
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Wstępny szacunek głównych ziemiopłodów 
rolnych i ogrodniczych w 2020 r.

Wstępny szacunek zbiorów rzepaku i rzepiku 
w 2020 roku wg GUS

Wyniki wstępnego szacunku produkcji głównych upraw rolnych i ogrodniczych w 2020 r. 
przedstawiają się następująco:

Rozpoczęte w drugiej dekadzie sierpnia 2019 r. siewy rzepaku ozimego zakończono 
w pierwszej dekadzie września. 

Niekorzystnie natomiast wpłynęły:

Korzystny wpływ na kształtowanie się produkcji roślinnej w bieżącym roku  
miały przede wszystkim:

•  przeprowadzenie 
siewów zbóż 
i rzepaku 
w optymalnych 
na ogół terminach 
agrotechnicznych,

•  dobre wyrośnięcie 
i rozkrzewienie 
roślin ozimych 
w końcowej 
fazie wzrostu 
jesienią 2019 r.,

•  niewielkie 
straty zimowe 
zbóż ozimych 
(zaorano jedynie 
0,1% zasianej 
powierzchni 
zbóż ozimych),

•  dobry stan 
uwilgotnienia 
gleby w czerwcu 
i w lipcu 2020 r.

•  chłodne dni w kwietniu 
i maju ze spadkami 
temperatury powietrza 
przy gruncie miejscami 
nawet poniżej -10°C, 
hamujące wzrost 
i rozwój roślin,

•  niedobór opadów 
deszczu w kwietniu, 
powodujący nadmierne 
przesuszenie gleby,

•  okalnie występujące 
w czerwcu ekstremalne 
zjawiska klimatyczne, 
tj. burze, gradobicia 
i nawałnice połączone 
z silnym wiatrem.

Główny Urząd Statystyczny

Niedobór wilgoci w glebie stwarzał niekorzystne 
warunki siewu, kiełkowania nasion i wschodów 
roślin. Dodatnia temperatura powietrza w listopa-
dzie podtrzymywała wegetację i stwarzała dobre 
warunki dla wzrostu i rozwoju roślin. Rośliny przed 
wejściem w stan zimowego spoczynku były dobrze 
wyrośnięte, rozkrzewione i zahartowane. 

Zima nie spowodowała większych strat w zasie-
wach rzepaku. Łącznie na obszarze całego kraju 
zaorano jedynie ok. 0,6% powierzchni zasianej je-
sienią, jednak stan plantacji rzepaku ozimego, któ-
ry pozostawiono pod tegoroczne zbiory, oceniano 
nieco gorzej niż przed rokiem. 

Wegetacja rzepaku wiosną przebiegała na ogół 
bez zakłóceń, ale ilość opadów w kwietniu na prze-

ważającym obszarze kraju była niedostateczna. 
Występujące w maju i czerwcu opady deszczu po-
prawiły stan uwilgotnienia gleby i korzystnie wpły-
nęły na stan plantacji. Pomimo gorszej oceny stanu 
plantacji rzepaku po zimie niż w roku ubiegłym oraz 
wiosennego deficytu opadów, plony rzepaku mogą 
być wyższe od ubiegłorocznych.

Szacuje się, że powierzchnia uprawy rzepaku 
i rzepiku w bieżącym roku zmniejszyła się w porów-
naniu do roku ubiegłego o około 0,2% i wynosi po-
nad 0,8 mln ha. Zbiory rzepaku i rzepiku wstępnie 
oszacowano na 2,6 mln t, tj. o około 12% więcej 
od ubiegłorocznych.

Główny Urząd Statystyczny

•  zbiory zbóż podstawowych z mieszankami zbożo-
wymi wstępnie szacuje się na około 27,9 mln t, tj. 
o około 11% więcej od zbiorów ubiegłorocznych,

•  zbiory rzepaku i rzepiku ocenia się na oko-
ło 2,6 mln t, tj. o około 12% więcej od zbiorów 
ubiegłorocznych,

•  produkcję warzyw gruntowych ocenia się na 
niespełna 4,1 mln t, tj. o blisko 6% więcej od 
roku poprzedniego,

•  przewiduje się, że zbiory owoców z drzew będą 
o ok. 5% wyższe od ubiegłorocznych i wyniosą 
ponad 3,6 mln t,

•  produkcję owoców z krzewów owocowych 
i plantacji jagodowych szacuje się na ponad 
0,5 mln t, tj. o blisko 10% więcej od zbiorów 
w 2019 r.
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Wzrost produkcji oleju surowego w I połowie 2020 
roku o 31 tys. ton nieznacznie (tj. o 7 tys. ton) prze-
łożył się także na wzrost produkcji oleju rafinowa-
nego, którego podaż wyniosła w analizowanym 
okresie 228 tys. ton. Krajowa branża olejarska po-
zostaje kluczowym dostawcą surowca do rodzimej 
produkcji estrów metylowych, która tylko w I kwarta-
le br. (według danych Krajowego Ośrodka Wsparcia 
Rolnictwa) efektywnie zagospodarowała ponad 222 
tys. ton oleju rzepakowego. Na wyróżnienie zasłu-
guje także wzrost podaży wysokobiałkowych kom-
ponentów paszowych z rzepaku. Wysoki przerób 
nasion w okresie styczeń-czerwiec 2020 r. przeło-
żył się bowiem na zwiększenie lokalnej dostępności 
– łącznie o prawie 180 tys. ton – śruty i makuchu, 
co jeszcze bardziej umacnia kluczową rolę rzepaku 
w budowaniu bezpieczeństwa białkowego kraju.

Kolejny rekordowy przerób 
rzepaku potwierdza znaczenie 
krajowej branży olejarskiej
Zrzeszone w Polskim Stowarzyszeniu Producentów Oleju tłocznie przerobiły w I półroczu 
2020 roku łącznie 1 524 mln ton rzepaku, co oznacza wzrost w stosunku do analogicznego 
okresu w 2019 roku aż o 158 tys. ton. Produkcja oleju surowego osiągnęła dzięki temu po-
ziom 610 tys. ton, natomiast śruty rzepakowej 855 tys. ton. Kiedy zestawimy najnowsze sta-
tystyki łączne Członków PSPO z tymi z II połowy 2019 roku okazuje się, że sezon 2019/2020 
był pod omawianym względem rekordowy dając ponad 3,1 mln ton przerobionych nasion 
rzepaku (w sezonie 2018/2019 było 2,8 mln ton).
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 przerób rzepaku     produkcja śruty

Jeżeli przyjrzymy się temu, co jest możliwe do osiągnięcia w kwestii zwiększania 
krajowej samowystarczalności w zakresie dostaw białka paszowego to możemy śmiało 
stwierdzić, że przemysł olejarski w Polsce już po raz kolejny wzmacnia znaczenie rzepaku 
w tym procesie. Od dłuższego już czasu staramy się, wspólnie z Krajowym Zrzeszeniem 
Producentów Rzepaku i Roślin Białkowych, budować obraz rzepaku jako rośliny oleisto-
białkowej, a nasze najnowsze dane wprost potwierdzają te aspiracje i należną mu pozycję 
rynkową zarówno w kontekście spożywczym i biopaliw, ale także paszowym.

– powiedział Mariusz Szeliga, Prezes Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Producentów Oleju.

Szacunki tegorocznych zbiorów rzepaku podjęte wspólnie z KZPRiRB jeszcze przed rozpoczęciem żniw 
wskazywały, że ten rok powinien być znacznie lepszy niż poprzedni pod kątem krajowej dostępności 
nasion. Z perspektywy zarówno chłonności rynkowej produktów jego przerobu, jak i możliwości 
w tym zakresie posiadanych przez Członków PSPO, producenci rolni mogą być pewni co do możliwości 
zbytu surowca, bo pomimo dobrych pespektyw zjawisko nadpodaży rzepaku w Polsce oraz w Europie 
nie ma prawa zaistnieć. Wpływ ma na to zarówno deficyt białkowy, z którym się zmagamy, ale przede 
wszystkim polityka klimatyczno-energetyczna UE umożliwiająca szersze wykorzystanie biopaliw.

– podsumował Adam Stępień, Dyrektor Generalny PSPO.

Polskie Stowarzyszenie Producentów Oleju
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Powstała „Biała Księga Biometanu”

Do chwili obecnej sektor biometanu w Polsce 
nie miał szans na praktyczne zaistnienie. Aby to 
zmienić, potrzebne jest systemowe podejście do 
wyzwań, z jakimi potencjalni inwestorzy obecnie 
się zmagają, tak aby branża miała możliwość 
realnego uczestnictwa w procesach ekonomicz-
nych oraz dekarbonizacyjnych. 

– Biometan obecnie jest jednym z tych paliw, 
które uważane jest w Unii Europejskiej za pa-
liwo przyszłości. Polska ma ogromny potencjał 
produkcji biogazu ze względu na dużą dostęp-
ność biomasy, która może podlegać procesowi 
fermentacji metanowej. Potencjał ten jest cały 
czas niewykorzystany i należy podjąć działania 
w celu aktywizacji sektora biogazu i biometanu. 
– powiedziała Sylwia Koch-Kopyszko, Prezes 
Unii Producentów i Pracodawców Przemysłu 
Biogazowego.

Efektywne wykorzystanie biometanu przy-
czyni się wprost do zwiększenia konkurencyjno-
ści rolnictwa i aktywizacji obszarów wiejskich, 
a także do realizacji coraz bardziej ambitnych 
unijnych celów w zakresie redukcji emisji gazów 
cieplarnianych, co ma szczególne znaczenie 
zwłaszcza w wysokoemisyjnym sektorze trans-
portu.  

– Dyrektywa RED II wskazuje na zwięk-
szające się znaczenie biogazu w postaci bio-
metanu, w tym także w transporcie. W tym 
kontekście biometan ma do odegrania szcze-
gólną rolę w ramach realizacji wymogu przez 
dostawców paliw zapewnienia co najmniej 
14-procentowego udziału energii odnawialnej 
w końcowym zużyciu energii do roku 2030. 
Udział biometanu wytworzonego z surowców 
odpadowych może być kluczowy w praktycz-
nej krajowej realizacji podcelu dla biopaliw za-
awansowanych. – powiedział Zygmunt Gzyra, 
Prezes Krajowej Izby Biopaliw.

Zapraszamy wszystkie 
zainteresowane podmioty 
do współpracy i aktywnego 
dialogu na temat przyszłości 
sektora biometanu w Polsce!

Krajowa Izba Biopaliw

5 sierpnia 2020 r. w Dzienniku 
Urzędowym Unii Europejskiej 
zostało opublikowane rozpo-
rządzenie wykonawcze Komisji 
(UE) 2020/1154 z dnia 29 lipca 
2020 r. rejestrujące w rejestrze 
chronionych nazw pochodzenia 
i chronionych oznaczeń geogra-
ficznych nazwę „Miód spadziowy 
z Beskidu Wyspowego” (ChNP). 
Chroniona Nazwa Pochodzenia 
podkreśla nierozerwalny związek 
produktu z konkretnym obszarem 
geograficznym, któremu zawdzię-
cza on szczególną jakość i wyjąt-
kowe cechy.

Miód spadziowy z Beskidu 
Wyspowego to płynny lub skry-
stalizowany miód spadziowy 
pochodzący z górskich lasów jo-
dłowych Beskidu Wyspowego, 
które stanowią prawie połowę 
tego obszaru, a udział w lasach 
jodły pospolitej jest największy 
w całej Polsce. Spadź jodłowa 

jest pozyskiwana przez pszczoły 
rasy kraińskiej linii Dobra, która 
została lokalnie wytworzona i jest 
najlepiej przystosowana do panu-
jących tam warunków. Miód ten 
wyróżnia się bardzo ciemną bar-
wą. Najciemniejszy jest w posta-
ci nieskrystalizowanej i przybiera 
wtedy zielono-czarna barwę, a po 
krystalizacji staje się jaśniejszy. 
Wspólne występowanie wszyst-
kich elementów, takich jak wysoki 
udział w lasach jodły pospolitej, 
hodowla pszczoły miejscowej li-
nii Dobra, czystość środowiska 
i sprzyjający mikroklimat Beskidu 
Wyspowego oraz tradycyjny mo-
del gospodarki pasiecznej i umie-
jętności lokalnych pszczelarzy 
mają bezpośrednie odzwiercie-
dlenie w szczególnych właściwo-
ściach miodu spadziowego z Be-
skidu Wyspowego.

MRiRW

Krajowa Izba Biopaliw, Unia Producentów i Pracodawców Przemysłu Biogazowego oraz In-
stytut Nafty i Gazu – Państwowy Instytut Badawczy działając wspólnie w ramach Koalicji  
Na Rzecz Biometanu opracowały „Białą Księga Biometanu. Bariery rozwoju sektora biome-
tanu w Polsce oraz proponowane rozwiązania”, która ma stanowić branżową mapę drogową 
do rozwoju sektora biometanowego w Polsce.
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Do chwili obecnej sektor biometanu nie miał szans na praktyczne zaistnienie 

w Polsce. Przedmiotowy stan należy szybko zmienić. Nie jest to jednak możliwe bez 

systemowego podejścia do wyzwań, z jakimi branża musi się zmierzyć, aby miała 

możliwość realnego uczestnictwa w procesach ekonomicznych oraz dekarboniza-

cyjnych. Biometan bowiem łączy efektywnie jedno z drugim – jesteśmy w stanie 

zmieniać naszą rzeczywistość gospodarczą jednocześnie wychodząc naprzeciw 

coraz silniejszym wyzwaniom środowiskowym. Polska ma jeden z największych 

potencjałów w  Europie w zakresie produkcji biogazu i biometanu. Jego efektyw-

ne wykorzystanie przyczyni się wprost do zwiększenia konkurencyjności rolnic-

twa i aktywizacji obszarów wiejskich, co jest i powinno być celem politycznym 

samym w sobie. Natomiast sprostanie wyzwaniom klimatycznym i redukcja emisji 

gazów cieplarnianych to jeden z kluczowych elementów determinujących naszą 

przyszłość, co nie wynika niestety jedynie z kolejnych zobowiązań unijnych w tym 

zakresie – choć i o nich nie możemy zapominać ani traktować jedynie jako niewy-

godne obligo. 

Łącząc w sobie tak wiele ważnych elementów, sektor biogazu wymaga opracowa-

nia kompleksowej oferty, która pozwoli na uwolnienie wciąż drzemiących w kraju 

możliwości. Biała Księga Biometanu jest oddolną odpowiedzią na dotychczasowy 

brak strategicznego dokumentu, który będzie długookresowym drogowskazem do 

działania zarówno dla administracji, jak także klarowną ścieżką dla inwestorów  

w „biometanownie”.

Biała Księga Biometanu, którą oddajemy niniejszym w Państwa ręce, jest również 

swoistego rodzaju manifestem Koalicji Na Rzecz Biometanu – inicjatywy branżo-

wego porozumienia organizacji i instytucji, które aktywnie stawiają na rozwój tego 

rodzaju energii odnawialnej w Polsce. W tym kontekście serdecznie zapraszamy do 

współpracy i aktywnego dialogu na temat przyszłości sektora biometanu wszystkie 

te podmioty, które podobnie jak niżej podpisani wierzą, że biometan to nasza szan-

sa, którą po prostu musimy wykorzystać.

Unia Producentów 

i Pracodawców Przemysłu 

Biogazowego

Krajowa Izba  

Biopaliw

Instytut Nafty i Gazu 

– Państwowy Instytut 

Badawczy
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Miód spadziowy 
z Beskidu Wyspowego 
z oznaczeniem ChNP
Miód spadziowy z Beskidu Wyspowego to już 44. polski 
produkt, który został wpisany do rejestru Komisji Europej-
skiej. Rejestr tworzony jest w ramach europejskiej polityki 
jakości i ochrony wyjątkowych produktów regionalnych.
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Apel Ministra Rolnictwa 
w sprawie przestrzegania 
zaleceń sanitarnych 
w sektorze rolno-
spożywczym

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi przypomina o konieczności przestrzegania wytycznych 
Głównego Inspektora Sanitarnego. To ważne w sytuacji, gdy liczba zakażeń COVID-19 
w Polsce wzrasta. Koronawirus występuje także w sektorze rolno-spożywczym, w szcze-
gólności w zakładach przetwórczych oraz gospodarstwach rolnych zatrudniających pra-
cowników z zagranicy!

Ze względu na ważną rolę rolnictwa w bezpieczeń-
stwie żywnościowym Polaków Minister Zdrowia wy-
raził zgodę na wyjątki od przyjętych w innych dzia-
łach gospodarki zasad bezpieczeństwa. Dotyczą 
one zatrudniania w gospodarstwach pracowników 
z innych krajów, możliwości pracy połączonej z kwa-
rantanną na terenie gospodarstwa, a także zasad 
prowadzenia produkcji w zakładach przetwórstwa 
rolno-spożywczego.

Do ministerstwa docierają jednak informacje, że 
niektórzy lekceważą zasady bezpieczeństwa.

Niektóre zakłady przetwórcze nie respektują 
zasad organizacji pracy, która minimalizowałyby 
możliwość przenoszenia wirusa między pracow-
nikami. Także w gospodarstwach rolnych kontrole 
przeprowadzane przez policję i inspekcję sanitarną 
wskazują na poważne niedociągnięcia. Wśród nich 
znajdują się: nielegalne zatrudnianie pracowników, 

nieprzestrzeganie zasady, że mogą przebywać oni 
w okresie kwarantanny wyłącznie na terenie gospo-
darstwa (z zachowaniem możliwości docierania do 
wszystkich pól będących składnikami gospodar-
stwa), kontaktowanie się przez pracowników z oko-
licznymi mieszkańcami, ale także złe warunki by-
towe zatrudnionych osób. Takie praktyki nie mogą 
mieć miejsca.

Minister rolnictwa apeluje o rozwagę i odpowie-
dzialność, a także przypomina, że niewypełnianie 
nałożonych przepisów sanitarnych podlega karze!

Polskie rolnictwo – tak ważne dla całego społe-
czeństwa i z takim trudem walczące o pozytywny wi-
zerunek w oczach świata – nie może być narażane 
na szwank przez niedbalstwo części uczestników 
łańcucha żywnościowego.

MRiRW

Według wskaźnika nastroje rolników nie zmie-
niły się znacząco w porównaniu do poprzednich 
wyników. Mimo, że kwestionariusz nie odzwier-
ciedla w pełni ogólnego wpływu pandemii, wy-
warła ona poważny wpływ na niektóre z krajów. 
Widać to we Włoszech, gdzie nastroje znacznie się  
pogorszyły.

Włochy były jednym z pierwszych krajów, w któ-
rych wybuchła epidemia. Wywołało to drastyczny 
spadek zaufania widoczny w odczuciach rolników. 
Problemy we Włoszech w sposób zrozumiały spo-
wodowane były trudnościami ze znalezieniem pra-
cowników sezonowych, zamknięciem sektora hore-
ca oraz spadkiem popytu krajów trzecich na wino. 
Doskonale widać to w wynikach. 

Zaufanie rolników było niskie również w Holan-
dii. Głównym powodem prawdopodobnie był spadek 
popytu w sektorach sadownictwa i kwiatów, które 
zwykle wiosną notują szczyt sezonu. Natomiast sy-
tuacja w sektorach wieprzowiny i drobiu praktycznie 
się nie zmieniła. Zaufanie w Holandii prawdopodob-
nie jeszcze się obniży ze względu na nieunikniony 

krach w niektórych sektorach i spadek cen sprzeda-
ży oraz w produkcji. 

Na pytanie czy rolnicy zmagali się z wieloma 
problemami i trudnościami w prowadzeniu gospo-
darstw w czasie pandemii, najbardziej pozytywne 
były odpowiedzi niemieckich rolników – 62% stwier-
dziło, że nie borykało się z żadnymi trudnościami. 
Zaraz po nich były Włochy (56%) i Węgry (46%). 
Belgia osiągnęła najwięcej odpowiedzi, w których 
rolnicy stwierdzili, że napotkali na drobne trudności 
(72%). Do najczęściej pojawiających się problemów 
wskazywanych przez rolników należały warunki me-
teorologiczne, koszty produkcji, spadek cen towa-
rów rolnych i przepisy z zakresu środowiska.

Kolejna edycja barometru uwypukli zmagania 
sektora w czasie pandemii COVID-19. Wskaźnik 
może okazać się probierzem, dzięki któremu Komi-
sja Europejska zweryfikuje, na ile podjęte przez nią 
nadzwyczajne środki przyczyniły się do złagodze-
nia sytuacji w państwach członkowskich.

Copa i Cogeca

Podczas gdy skutki pandemii dają się 
we znaki, zaufanie rolników spada
Kwestionariusz w ramach Europejskiego wskaźnika zaufania rolników przeprowadzony 
w pierwszym semestrze 2020 r. wykazał lekkie polepszenie w nastrojach rolników w po-
równaniu do jesieni 2019 r. Jednakże wzrost ten nie równoważy negatywnych odczuć 
obecnych wciąż w państwach członkowskich. Ankietę przeprowadzono na wczesnym eta-
pie pandemii COVID-19. Oznacza to, że do jej wyników należy podchodzić z rozwagą, nie 
zapominając o kontekście. Wyniki są bardzo różne i nie uwzględniają skutków pandemii 
dla produkcji i kanałów horeca.

INFORMACJE RYNKOWE

Wykres 1. Zmiany we wskaźniku zaufania w krajach UE-10*

Opracowane przez Copa-Cogeca przy wykorzystaniu danych krajowych.
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Nasiona kminu rzymskiego odnaleziono w najstar-
szych egipskich grobowcach. Roślina musiała być 
więc znana już poddanym starożytnych faraonów,  
czego potwierdzeniem jest fakt, iż jego nasiona zo-
stały znalezione w najstarszych egipskich piramidach. 
Była także ceniona, ponieważ podobnie jak w przy-
padku pieprzu, kminem rzymskim płacono podatki 
i  daniny. Rzymianie i Grecy używali go w celach lecz-
niczych i kosmetycznych, aby nadać rumieńców bla-
dej cerze. Pochodząca z Egiptu roślina znajdowała 
się w zasięgu Greków i Rzymian, którzy traktowali ją 
jako substytut znacznie trudniejszego do uzyskania 
czarnego pieprzu. Kmin szybko stał się jedną z naj-
popularniejszych przypraw w cesarstwie, co sprawiło, 
że podbijane plemiona zachodniej i północnej Europy 
nazwały go rzymskim. W starożytności roślina była 
stosowana również w celach kosmetycznych i leczni-
czych. Wykorzystywano ją jako naturalny lek mający 
korzystny wpływ na procesy trawienne. Znana jest 
również klasyczna symbolika kminku oznaczająca 
chciwość. Właśnie dlatego chciwy cesarz rzymski, 
Marek Aureliusz, otrzymał przydomek Cuminus.

Kmin jest rozgałęzioną, jednoroczną rośliną do-
rastającą do wysokości 25–30 cm. Liście podzielone 
są na kilka nitkowatych segmentów, długości 5 cm. 
Drobne białe lub różowe kwiaty zebrane są w złożone 

baldachy z nitkowatymi przykwiatkami. Owoce mają 
4–8 mm długości o zabarwieniu szarozielonym lub 
ciemnoszarym. Owoce rozpadają się na dwie rozłupki, 
są przeważnie większe od owoców kminku zwyczaj-
nego. Ponadto zawierają do 3% olejku lotnego, który 
składem różni się jednak zasadniczo od kminku zwy-
czajnego. Pozostałymi składnikami są gorycze i inne 
substancje o ostrym smaku.  

Kmin można wyhodować z nasion. Gorący klimat 
jest do tego korzystniejszy, niemniej jednak można go 
również uprawiać w chłodniejszych obszarach, pod 
warunkiem, że wczesną wiosną rozpocznie się uprawę 
w szklarni. Piaszczysta gleba jest do tego najlepsza, 
a gdy sadzonki są już zahartowane, należy je ostroż-
nie przesadzić w nasłonecznione miejsce w odległo-
ści 15 cm od siebie. Rośliny kwitną w czerwcu i lipcu. 
Nasiona są zazwyczaj dojrzałe w cztery miesiące po 
posadzeniu.  Roślinę ścinamy gdy nasiona staną się 
brązowe, wtedy należy je zmłócić i wysuszyć.

Przyprawę stanowią wysuszone owoce, całe lub 
zmielone. Maja one intensywny, nieprzyjemny zapach 
i ostry smak. Całe owoce są szarozielone, zmielone 
zielonkawobrązowe.

Kmin jako przyprawa cieszy się dużą popular-
nością. Stosowany jest głównie tam, gdzie ceni się 
dobrze doprawione potrawy – głównie w Indiach, 

Kmin rzymski (Cuminum cyminum L., inne nazwy: kumin, kmin) gatunek rośliny jednorocznej, 
należący do rodziny selerowatych (Apiaceae). Prawdopodobnie pochodzi ze wschodnich rejo-
nów nad Morzem Śródziemnym. Kmin rzymski pierwotnie występował w Egipcie, Turkiestanie 
i wschodniej części obszaru śródziemnomorskiego. Obecnie rośnie w Iranie, Maroku, Indiach, 
Chinach, Rosji, Indonezji, Japonii i Turcji oraz Ameryce. Przyprawa ta jest szczególnie związa-
na z Marokiem, gdzie przechadzając się ulicami miasta można wyczuć jej zapach. 

Kumin, 
czyli 
kmin rzymski 

Dr BEATA MICHALSKA- 
-KLIMCZAK
Katedra Agronomii IR 
SGGW w Warszawie

Zdj. 1. Przyprawę stanowią wysuszone 
owoce, całe lub zmielone kminu 

rzymskiego. https://chasdomundo.pt/

na Dalekim i Bliskim Wschodzie, a także w kuch-
ni meksykańskiej, portugalskiej i hiszpańskiej. Jest 
składnikiem większości curry i wielu pikantnych mie-
szanek przyprawowych i jest stosowany jako dodatek 
do gulaszu, do potraw grillowanych – zwłaszcza ja-
gnięciny oraz dań z kurczaka. Dzięki kminowi zwykły 
ryż, fasola oraz niektóre ciasta mogą zyskać wiele. 
Małą ilość tej przyprawy można z powodzeniem do-
dać do bakłażana i dań z fasoli. Kmin jest niezbędny 
jako składnik wielu pikantnych meksykańskich dań, 
takich jak chilli con carne, sos chilli, a także zapiekani 
wieprzowej enchiladas (tradycyjne danie meksykań-
skie podawane w tortilli). 

W Europie kmin nadaje smaku konkretnym rodza-
jom portugalskich kiełbasek, jest także wykorzystywa-
ny jako przyprawa do sera, zwłaszcza holenderskiego 
„Leyden” i niemieckiego „Munster”, a dorzucany do 
paleniska korzystnie wpływa na smak wędzonych se-
rów i mięs. Jest składnikiem marynat, dodawany jest 
także do kapusty kiszonej oraz doskonale komponuje 
się z pozostałymi składnikami sosów pomidorowych.

Kmin jest dość powszechnie znany na Bliskim 
Wschodzie. Wykorzystuje się go głównie jako przy-
prawę do dań z ryb, potraw grillowanych i gulaszów 
oraz do kaszy kuskus. Nadaje on również smak da-
niom z mięsa i warzyw na parze – narodowym ma-
rokańskim potrawom. „Zeera pani” to orzeźwiający 
i apetyczny indyjski napój przyrządzony właśnie 
z kminu rzymskiego i wody tamaryndowej. Kmin jest 
również składnikiem Kummel – słynnego niemieckie-
go likieru.

Kmin rzymski występuje w dwóch odmianach: bia-
łej (safes) i czarnej (kala). Odmiana czarna ma mniej-
sze rozłupki owocni oraz łagodniejszy i słodszy smak. 
Jest trudna do odnalezienia poza terenem Indii.

Kmin wykazuje wiele właściwości leczniczych. 
Wszystko za sprawą zawartych w nasionach rośliny 
olejków eterycznych oraz witamin (m.in. C i E) i in-
nych korzystnych dla naszego zdrowia pierwiastków 
(żelazo, fosfor, wapń i mangan). Kmin rzymski działa 
przeciwzapalnie i przeciwwirusowo. Przyprawę warto 
zatem spożywać w większych ilościach np. w czasie 
przeziębienia lub grypy. Ziarna kminu łagodzą również 
chrypki i stany zapalne gardła. Oprócz tego kmin ma 
korzystny wpływ na pracę układu trawiennego – likwi-
duje wzdęcia i kolki, działa wiatropędnie, zatrzymuje 
biegunki, niweluje niestrawność oraz poranne mdło-
ści. Wykazano także, że przyprawa ma dobry wpływ 
na budowę żył, zmniejsza ryzyko zawału i działa ko-
rzystnie na układ oddechowy. Kmin rzymski zdradza 
też działanie moczopędne. Warto dodać, że nasiona 
kminu stosowane są w ziołolecznictwie do oczyszcze-
nia organizmu z toksyn, polepszenia apetytu. Uważa 
się także, ze przyprawa korzystnie wpływ na nasz na-
strój i działa relaksująco.
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Izera – lek na całe zło,  
czyli krótka opowieść o polskim 
samochodzie elektrycznym

Polski samochód elektryczny ma w założeniu dać 
możliwość „wykreowania krajowej specjalizacji 
w branży motoryzacyjnej i wspierania firm w budo-
waniu konkurencyjnej oferty na globalnym rynku”. 
Czy to okaże się możliwe i polskie auto elektryczne 
stanowić będzie realną alternatywę dla dotychczaso-
wych rynkowych graczy, czy też pozostanie w sferze 
marzeń urastając następnie do miana fanaberii po-
lityków, pokaże czas – relatywnie niedługi zakłada-
jąc, że wyznacznikiem będzie tu wskazany podczas 
premiery rok 2023 na planowaną komercjalizację 
tego jakże ambitnego, ale i dość kontrowersyjnego 
według wielu ekspertów projektu.

To właśnie 28 lipca br. ElectroMobility Poland za-
prezentowała nazwę, logotyp, hasło oraz dwa mode-
le pokazowe: hatchbacka oraz SUV-a. Jak wskazują 
sami przedstawiciele spółki, przemysł motoryzacyjny 

jest w naszym kraju drugim co do wielkości sektorem 
przemysłowym generując ok. 7% PKB. W segmen-
cie zatrudnionych jest bezpośrednio 200 tys. osób, 
a handel i usługi związane z branżą generują kolej-
ne 270 tys. miejsc pracy. Jednocześnie jesteśmy też 
największym krajem w Europie, który nie ma własnej 
marki samochodowej, a patrząc gdzie są obecnie 
Czesi ze swoją Skodą czy choćby Rumuni z Dacią 
zapewne wielu osobom łza się w oku kręci na myśl 
o utraconych szansach i przerwanych, często brutal-
nie, czasach polskich marek, które niemal nigdy nie 
przebiły się do międzynarodowej świadomości kie-
rowców. No może oprócz Poloneza, który doczekał 
się nawet swojej egipskiej, swojsko brzmiącej wersji 
„Nasr”. Czy Izera przerwie tę złą passę?

Już na etapie „concept car” wielu ekspertów bran-
żowych śmie wątpić. Wśród powtarzanych w tym za-
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Z WIZYTĄ... W POLSKIEJ GOSPODARCE

 – Tak podsumował powstanie nowej marki polskich samochodów elektrycznych Minister 
Klimatu Michał Kurtyka przy okazji oficjalnej premiery Izery, która odbyła się 28 lipca.

– Polska energetyka i przemysł dokonują ogromnego wysiłku modernizacyjnego, 
aby zmniejszać swój negatywny wpływ na środowisko. Dla Ministerstwa 
Klimatu bardzo ważne jest, aby ponoszone nakłady wiązały się również 
z rozwojem technologicznym Polski. Wzrost znaczenia elektromobilności to 
szansa na budowę polskiej marki motoryzacyjnej, a w konsekwencji na dalszy 
rozwój polskiej gospodarki.

ADAM  
STĘPIEŃ

kresie argumentów wskazuje się przede wszystkim 
dwa elementy: Izera nie jest niczym… innowacyjnym. 
To po prostu (?) kolejny samochód elektryczny z ca-
łej gamy wielu oferowanych już tego typu pojazdów, 
z tym, że w momencie, w którym będzie rozpoczy-
nała się jego produkcja rozwiązania technologicz-
ne w nim zastosowane będą uznawane już wręcz za 
przestarzałe. I sprawa równie istotna, w szczególności 
w branży motoryzacyjnej: uznanie marki, a właściwie 
konieczność zbudowania jej od całkowitego zera. 
1400 dni, ponad 1000 szkiców, 5000 kilogramów gliny 
i 1000 litrów farby – tyle według przedstawicieli Seata 
potrzebne jest na zaprojektowanie nowego modelu 
samochodu. 4 lata wytężonej pracy doświadczonych 
kreatorów to jednak nie wszystko, aby zapewnić suk-
ces rynkowy auta, którego wybór w głównej mierze 
opiera się na renomie, niezawodności, doświadcze-
niach własnych lub osób, których opinii zawierzamy. 
Wyzwanie ogromne, zwłaszcza, jeśli spojrzymy, gdzie 
ze swoimi elektrykami są starzy wyjadacze.

Nie będąc jednak pesymistami wskażmy kilka, 
a dokładnie dwa, konkrety odnośnie Izery. Przyspie-
szenie 8 sekund do 100 km/ha i 400 kilometrów na 
jednym ładowaniu w oparciu o baterie litowo-jonowe 
nowej generacji – dostępne w dwóch pojemnościach, 
pewnie powinno robić wrażenie. Niech zatem robi. 
O zmaganiach z kolei kreatorów sylwetki auta i wnę-
trza nie ma co się rozpisywać, niech ich pracy bronią 
efekty zaprezentowane na zdjęciach do oceny indy-
widulanej każdego z czytelników.

Przypomnijmy, że Izera to nie pierwsza tego 
typu w ostatnich latach próba wypłynięcia pol-
skiej motoryzacji z własną marką na szersze wody 
międzynarodowe. Także w elektrykach, co więcej 
– przedprodukcyjne sztuki Vosco S106EV, czyli 
nowej „Syreny” (z tym, że producent nie ma jesz-
cze praw do używania tej kultowej nazwy) opuściły 
już nawet kutnowską fabrykę, a w planach kolejne 
modele. W tym kontekście ostatni już kamyczek 
do ogródka Izery – ma ona być produkowana… 
gdzieś na Śląsku. Nie wiadomo póki co, czy chodzi 
o którąś z fabryk produkujących obecnie auta dla 
zagranicznych koncernów, czy też będzie to zupeł-
nie nowy obiekt tego typu. Jak zwykle czas poka-
że, tak samo jako to, czy Izera faktycznie okaże się 
strzałem w dziesiątkę, czy nietrafionym panaceum 
na nasze motoryzacyjne, wciąż żywe jak rana po 
FSO, choć jakże niesłuszne jeśli ktoś zna choć tro-
chę branżę, kompleksy.… Mam jednak niepokojące 
wrażenie, że wyważamy otwarte drzwi. 

Przy okazji, szkoda, że dotychczas żaden z kon-
stytucyjnych ministrów nigdy nie odważył się na tak 
wiekopomne słowa, jak te zacytowane na początku ar-
tykułu w przypadku Michała Kurtyki w odniesieniu do 
krajowych biopaliw, których przypomnijmy produkcja, 
według analiz KOWR, zapewnia ekologiczny transport 
po przeliczeniu ok. 1 milionom aut rocznie w Polsce? 
Kiedy doczekamy się 1 miliona aut elektrycznych? I ile 
z nich będzie sygnowanych logiem Izery? 
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Wśród najsmaczniejszych 
z pewnością zasłużoną pozycję 
ma czubajka kania, grzyb z ga-
tunku Macrolepiota procera. 
Brytyjczycy, którzy lubią tworzyć 
w rozmaitych dziedzinach listy 
rankingowe, nieodmiennie wy-
mieniają ten gatunek w różnych 
swoich rejestrach „magnificent 
seven edible fungi”. W indeksie 
prestiżowego kwartalnika „My-
cologist” definiującym czołową 
dwudziestkę grzybowych przy-
smaków na Wyspach, czubaj-
ka kania znalazła się na drugim 
miejscu, zaraz po borowiku. 
U nas nie ma tradycji układania 
takich wykazów. Mamy jednak 
swój słowiański wkład w dzie-
dzinie kulinariów czubajkowych. 
Jest to przygotowanie grzybowe-
go kapelusza w formie kotleta pa-
nierowanego w jajku i bułce tartej 
i smażonego na patelni, uważane 
przez wielu smakoszy za najlep-
sze spożywcze wykorzystanie 
kani.

O popularności tego gatunku 
u polskich grzybiarzy świadczy 
bardzo wiele starych potocznych 
i lokalnych nazw określających 
jego owocniki. To, poza kanią, 
między innymi: czubajka wynio-
sła, bedłka wysoka albo para-
solowata, stroszka strzelista, 
czubak, gularka, gapa, drop czy 

wreszcie bardzo powszechna 
sowa. „Ptasie” odniesienia wśród 
tych nazw nie są przypadko-
we, mają podkreślać podobień-
stwo wzoru i barw powierzch-
ni kapelusza do upierzenia 
 ptaków.

Czubajka kania trafia nie tyl-
ko pod strzechy, ale także do li-
teratury pięknej. Tak pisze o kani 
polska noblistka Olga Tokarczuk 
w swojej powieści „Dom dzienny, 
dom nocny”:

„Pomimo wilgoci nie było na 
łąkach kani, a przecież nadszedł 
już ich czas. Każdy sierpień, gdy 
przychodzi, zaczyna się od bia-
łych kapeluszy na skraju lasów.

Kania jest grzybem, który 
nie zna młodości. Jest stara już 
wtedy, gdy wychodzi z ziemi 
w postaci białego kołpaczka. Ma 
leciwe ciało, ciało staruszki […] 
Chuda żylasta noga trzyma nad 
ziemią delikatny kapelusz, który 
przy dotknięciu wydaje się za-
wsze trochę ciepły. Trzeba uklęk-
nąć i powąchać ją, zanim z trza-
skiem złamie się tę kruchą nogę 
i zabierze do domu. Wszyscy 
wiedzą, jak przyrządza się kanię 
– trzeba namoczyć ją w mleku, 
a potem obtaczać w jajku i tartej 
bułce i smażyć, aż stanie się po-
dobna do kotleta. I wtedy trzeba 
ją zjeść.” 

Jak kania 
dżdżu
Znakomita większość czytelników, którzy zajrzą tu zaciekawieni tematyką grzybową, uzasadnia swo-
je zainteresowanie możliwością gastronomicznego wykorzystania grzybów. Tak w naszej kulturze się 
utarło, że patrzymy na grzyby jak na coś do zjedzenia. Dzielimy grzyby na jadalne i „trujaki”. Rozpo-
znajemy kilka – kilkanaście gatunków grzybów jadalnych, chętnie powołując się przy tym na wspo-
mnienia z pięknych grzybobrań z dzieciństwa, gdy ukochana babcia nauczyła nas odróżniać dobre 
od trującego.

JACEK  
CIECHANOWSKI

Tymczasem spośród 150–200 tysięcy gatunków 
poznanych grzybów, za zdatne do jedzenia uznaje 
się jakieś dwa tysiące. Większości z nich nie jest 
jadalna na surowo, a przed spożyciem trzeba pod-
dać je obróbce cieplnej, aby usunąć wrażliwe na 
temperaturę białka hemolityczne (głównie lecyty-
ny). Jest wiele szkół i tradycji przyrządzania grzy-
bów, które określają czas i sposób ich gotowania, 
smażenia czy pieczenia. Nie czuję się ekspertem 
w tej specjalności, więc nie o tym będę mówił.

Zachęcam natomiast do zastanowienia nad 
tym, po co w ogóle grzyby jeść. Choć stanowią 
istotną część naszej diety, nie zawsze zdajemy so-
bie sprawę z ich wartości odżywczej. W powszech-
nym obiegu jest wiele nieuzasadnionych opinii na 
ten temat. Uważa się grzyby za pokarm ciężko-
strawny. Tymczasem wybitny znawca problemu, 
biochemik z UMCS w Lublinie, profesor Krzysztof 
Grzywnowicz twierdzi, że ta opinia ma uzasadnie-

nie tylko w przypadku przejedzenia się grzybami 
(jak każdym innym jedzeniem) lub indywidualnej 
niewydolności trawiennej człowieka np. na skutek 
chorej wątroby. Obarczana odpowiedzialnością za 
rzekomą ciężkostrawność chityna w potrawie grzy-
bowej pełni rolę podobną do roślinnego błonnika. 
Bez wątpienia przeznaczone do spożycia grzyby 
powinny być dość drobno krojone, a potem dokład-
nie pogryzione. Tej chityny jest zresztą w grzybach 
ledwie parę procent, a resztę stanowią sprzyjające 
zdrowiu polisacharydy takie jak glukany, manna-
ny i galaktany. Białka grzybowe oraz aminokwasy 
zawarte w grzybach mają działanie zbliżone do 
swoich odpowiedników w pokarmach mięsnych. 
Miąższ grzybowych owocników jest także nasyco-
ny witaminami, substancjami bioaktywnymi i lecz-
niczymi oraz niezbędnymi dla zdrowia minerałami. 
Przede wszystkim zaś sięgamy po grzyby, bo są 
smaczne. 

Tak pisze o kani polska 
noblistka Olga Tokarczuk 
w swojej powieści „Dom 
dzienny, dom nocny”:
„Kania jest grzybem, który 
nie zna młodości. Jest stara 
już wtedy, gdy wychodzi 
z ziemi w postaci białego 
kołpaczka. Ma leciwe 
ciało, ciało staruszki […] 
Chuda żylasta noga trzyma 
nad ziemią delikatny 
kapelusz, który przy 
dotknięciu wydaje się 
zawsze trochę ciepły."

Z WIZYTĄ... NA ŁĄCE
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Każdy grzybiarz poprzysięgnie na wszystkie 
świętości, że kanię rozpozna z zamkniętymi ocza-
mi. Nie jest to wszakże takie proste. Najpierw 
z ziemi wyrasta buławkowaty owocnik, którego 
brązowawa główka nosi już ślady charakterystycz-
nych spękań. Widać je również na powierzchni 
trzonu przybierającej w trakcie wzrostu wzór wę-
żowej skóry. Wkrótce kapelusz otwiera się nadając 
owocnikowi parasolowaty wygląd. Imponujące ka-
pelusze nierzadko osiągają średnicę 30 cm. Bywa-
ją grube i mięsiste, jasnobrązowe, beżowe a nawet 
białe. Ich suchą powierzchnię pokrywają ciemniej-
sze łuski ułożone koncentrycznie wokół ciemne-
go, centralnie usytuowanego garbka. Sam brzeg 
kapelusza bywa postrzępiony i obwieszony biały-
mi kłaczkami. Pod spodem białe, miękkie blaszki, 
gęste i szerokie, nigdy nie  przyrastają bezpośred-
nio do trzonu. Trzon jest smukły i  sztywny, wysoki 

na 15–40 cm, u dołu zakończony wyraźną bulwą. 
Swoją maksymalną wysokość osiąga zanim jesz-
cze kapelusz się otworzy. Początkowo pełny, szyb-
ko staje się pusty i łamliwy. Cechą diagnostyczną 
jest zygzakowaty wzór oraz duży, efektowny pier-
ścień, który z łatwością można przesuwać po trzo-
nie w górę i w dół, jak pierścionek na chudym pal-
cu. Do jedzenia zbiera się tylko kapelusze, gdyż 
trzony są łykowate i niesmaczne. Nie wolno jeść 
kani na surowo.

Przy identyfikacji czubajki kani trzeba wziąć 
pod uwagę wszystkie te cechy. A ponadto warto 
nauczyć się odróżniać stare owocniki, które mogą 
mieć ochrowy nalot na blaszkach i gościć całe le-
giony nieapetycznych larw muchówek, jakich nie 
chcielibyśmy ujrzeć na swoim talerzu. Jeśli zbiera-
my grzyby do jedzenia, musimy mieć bezwzględną 
pewność, że dobrze rozpoznaliśmy gatunek i za-

bieramy do domu młode, 
świeże owocniki. Mówi 
się: lepiej wyrzucić dzie-
sięć dobrych grzybów niż 
zjeść jednego trującego. 
Choć względem czubaj-
ki kani grzybiarze mają 
zwykle nadmiar pewno-
ści, trzeba mieć świado-
mość, że trafiają się też 
inne gatunki o podobnym 
wyglądzie. Niektóre z nich 
nie zrobią nam krzywdy, 
lecz nie dostarczą ocze-
kiwanych wrażeń kulinar-
nych i aromatycznych. 
Podobna czubajka czer-
wieniejąca (w miejscu uszkodzenia zabarwia się 
na czerwono lub brązowo, brak jej zygzakowatego 
wzoru na trzonie) może wywoływać dolegliwości 
gastryczne. Znawcy odradzają stanowczo zbiera-
nia owocników tego gatunku rosnących w ogro-
dach, na kompoście czy na oborniku. Amatorzy 
urlopowych grzybobrań w ciepłych krajach mogą 

spotkać tam bardzo po-
dobne do kani owocniki 
silnie trującego Chloro-
phyllum molybdites o zie-
leniejących blaszkach. 
Największym niebezpie-
czeństwem jest ciągle 
jeszcze mylenie czubajki 
kani ze śmiertelnie trują-
cym muchomorem zielo-
nawym. 

Czubajka kania to grzyb 
dość pospolity w Polsce. 
Spotyka się ją częściej na 
skraju lasu niż w głębokich 
leśnych ostępach. Prefe-
ruje słoneczne, niezbyt 

zarośnięte miejsca, znajdziemy ją więc na leśnych 
polanach czy w porębach, ale także poza lasem na 
łąkach, pastwiskach, poboczach dróg. Rośnie na 
dobrze przepuszczalnych glebach wapiennych od 
lipca do października. Jej upodobanie do wilgoci 
utrwaliło się w przysłowiu „łaknie jak kania dżdżu”. 

Z WIZYTĄ... NA ŁĄCE
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ADAM STĘPIEŃ
Dyrektor Generalny 
Polskiego Stowarzyszenia 
Producentów Oleju oraz 
Krajowej Izby Biopaliw

Tymczasem jak zwykle 
życie pisze nieprzewidy-
wane wcześniej scena-
riusze i po efektywnym 
wdrożeniu ustawy z dnia 
9 sierpnia 2019 r. o zmia-
nie ustawy o podatku od 
towarów i usług oraz nie-
których innych ustaw, bo 
o niej tu mowa, okazało 
się, że nie do końca jasne 
jest dla uczestników ryn-
ku, kiedy można stosować 
dotychczasową, obniżo-
ną stawkę 5% na nasiona 
rzepaku, a kiedy powin-
niśmy (?) jednak naliczyć 
VAT 8%. W przypadku 
zaś śruty rzepakowej 
pojawiła się z kolei wąt-
pliwość, kiedy możemy 
(?) zastosować obniżoną 
stawkę 8%, a kiedy jed-
nak powinno to być 23%? 
W obu niestety przypad-
kach pojawiło się zatem realne ryzyko, że prak-
tyka – w związku z tymi wątpliwościami – w celu 
ograniczenia ryzyka potencjalnej nadinterpreta-
cji stosowania stawek preferencyjnych, będzie 
zmuszać do przyjęcia generalnej zasady pod-
wyższania stawek „w górę” ze względów, o któ-
rych mowa szczegółowo poniżej.

Nasiona rzepaku
Do 30 czerwca br. stawka 
podatku VAT na nasiona 
rzepaku (i rzepiku) wyno-
siła 5%, zaś od 1 lipca br. 
miałaby ona obowiązy-
wać jedynie w przypad-
ku przeznaczania nasion 
(?) „do spożycia przez 
ludzi”. W pozostałych 
przypadkach natomiast 
właściwa stawka VAT, we-
dług nowych przepisów,  
to już 8%. 

Już pierwszą wątpli-
wością może być samo 
spożywanie nasion, które 
literalnie sugeruje usta-
wa, ale tu raczej możemy 
pojęcie „przeznaczania 
do spożycia” rozumieć 
jako cel, w jakim towar 
zostanie wykorzystany 
przez dany podmiot (czę-
sto na kolejnych etapach 

obrotu). Mamy tu więc rozbieżność względem 
możliwości zastosowania stawki obniżonej 5% 
– która nadal przecież obowiązuje – w przy-
padku samego oleju rzepakowego, gdzie o tym 
fakcie nie decyduje w praktyce przeznacza-
nie, ale sama już jego „jadalność” rozumiana 
jako obiektywna możliwość spożycia przez 

Kontrowersje wokół 
stawek podatku VAT 
związane z rynkiem 
oleistych

Od 1 lipca br. obowiązuje w naszym kraju tzw. nowa matryca VAT, której idea wpro-
wadzenia, jeżeli spojrzymy na oficjalne dokumenty Ministerstwa Finansów, opierała 
się na ambitnych i jakże szczytnych założeniach m.in. potrzeby wdrożenia zasady 
„prostoty, przejrzystości i przyjazności stosowania”, likwidacji niekonsekwencji w do-
tychczasowym stosowaniu stawek VAT czy – co chyba najbardziej znamienne w in-
tersującym nas kontekście obrotu oleistymi i produktami ich przetwarzania, o czym 
poniżej – „przyjęcia, w przypadku konieczności zmiany stawki na dane towary, gene-
ralnej zasady obniżania stawek „w dół”. 

BIOPALIWA

człowieka, bez względu na rodzaj finalnego  
zużycia oleju.

Kluczowe jest tu jednak zupełnie coś innego, 
w szczególności właśnie, że nasion rzepaku jako 
takich przecież nie spożywamy. W praktyce go-
spodarczej, z którą chyba do końca resort finan-
sów nie był obznajomiony, w wyniku przerobu 
nasion rzepaku otrzymujemy wytłoki w postaci 
makuchu lub śruty, które bynajmniej nie są prze-
znaczone do spożycia przez ludzi, przynajmniej 
bezpośrednio, stanowiąc cenny komponent pa-
szowy, jak również, rzecz jasna, olej rzepako-
wy. A ten jak wiemy może być wykorzystywany 
zarówno do spożycia przez ludzi np. jako olej 
spożywczy lub komponent margaryny, ale rów-
nie dobrze do innych celów, wśród których do-
minuje produkcja estrów metylowych na cele  
(bio)paliwowe. 

Mamy więc do czynienia z mocno zdywersy-
fikowanym nawet na poziomie konkretnej partii 
surowca przeznaczaniem nasion rzepaku, co 
wynika wprost ze składu, ale i praktyki ich prze-

robu oraz dalszego zagospodarowania produk-
tów tj. brak wyodrębnionej logistyki i linii produk-
cyjnych oleju przeznaczanego następnie na cele 
spożywcze lub techniczne w tym samym zakła-
dzie. Nie bez znaczenia w kontekście zdiagnozo-
wanych trudności w zastosowaniu odpowiedniej 
stawki VAT jest również fakt, że rzepak podlega 
często kilkukrotnemu obrotowi w ciągu całego 
sezonu, co dodatkowo utrudnia, a wręcz wy-
klucza możliwość określenia jego ostatecznego 
przeznaczenia w szczególności w ramach pierw-
szej sprzedaży przez pierwotnego producenta 
lub grupę producentów.

Jeżeli zatem intencją nowych przepisów VAT 
nie było podwyższenie do 8% stawki podatku 
na nasiona rzepaku, a powyższe argumenty nie 
wystarczałyby Ministerstwu Finansów do roz-
strzygnięcia tej kwestii w ramach interpretacji 
ogólnej, o co wspólnie PSPO wraz z KZPRiRB 
wystąpiło tuż po wejściu życie nowelizacji, na-
leżałoby wskazać na jeszcze jeden istotny fakt. 
Potencjalne pójście resortu finansów w kierunku 

Pięć gwiazdek za:

 Bezpieczeństwo dla roślin rzepaku i upraw następczych
 Niezależność w doborze terminu i dawki, nawet w trudnych 
warunkach polowych

 Podstawę ochrony rzepaku przed chwastami, 
także w mieszaninach
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stawki 8% stałoby wprost w sprzeczności z 5% 
stawką podatku VAT na olej rzepakowy, która 
obowiązuje również tj. ponad spożycie przez lu-
dzi, w przypadku jego przeznaczeniem do pro-
dukcji wspominanego już powyżej biodiesla, co 
reguluje z kolei ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. 
o biokomponentach i biopaliwach ciekłych.

Śruta rzepakowa
Do 30 czerwca 2020 r. stawka podatku VAT na 
makuchy i inne pozostałości powstałe z prze-
twarzania tłuszczów i olejów roślinnych wynosiła 
8% w przypadku, gdy ich nabywcą był producent 
rolny, a ściślej mówiąc językiem rozporządze-
nia wykonawczego Ministerstwa Finansów w tej 
sprawie „podatnik podatku rolnego lub podatku 
dochodowego od do-
chodu z działów specjal-
nych produkcji rolnej”, 
który złożył sprzedawcy 
pisemne oświadczenie, 
że jest takowym podat-
nikiem, a nabywane 
towary przeznaczy do 
stosowania jako pasza 
lub dodatek do niej w 
swoim gospodarstwie. 
W pozostałych przypad-
kach zastosowanie miała 
podstawowa stawka VAT 
w wysokości 23%. 

Wraz jednak z wej-
ściem w życie noweli-
zacji ustawy uchylono 
rzeczone rozporządze-
nia regulujące tę ścieżkę 
zastosowania obniżonej 
stawki dla producentów 
rolnych, w związku z czym pojawiła się obec-
nie wątpliwość czy śruta rzepakowa podlega 
opodatkowaniu podatkiem VAT według stawki 
8% VAT niezależnie od statusu prawnego jej na-
bywcy oraz przeznaczenia (a jeśli już czy nadal 
deklarowanego?) nabywanego towaru. 

W chwili obecnej nie ma bowiem jednoznacz-
nej podstawy prawnej do uznania takich oświad-
czeń nabywców jako wystarczającej przesłan-
ki do zastosowania stawki VAT 8% w ramach 
sprzedaży przez zakład produkcyjny śruty rze-
pakowej. 

Do dnia 30 czerwca br. oświadczenie takie 
dotyczyło zarówno formy opodatkowania na-
bywcy, która definiowała jednocześnie zakres 
prowadzonej przez niego działalności. Innymi 
słowy, jeśli producent śruty sprzedawał ją rolni-

kowi, który deklarował w niniejszym oświadcze-
niu o przeznaczeniu nabywanego towaru na cele 
paszowe, nie było wątpliwości co do możliwości 
zastosowania obniżonej stawki 8%. 

Na potencjalne negatywne implikacje dla 
kosztów prowadzenia działalności rolnej w towa-
rowej produkcji zwierzęcej, stanowiącej jeden 
z ważniejszych elementów polskiego eksportu 
żywności, jakie mogą pojawić się w konsekwen-
cji całkowitej likwidacji w praktyce rynkowej obni-
żonej stawki VAT 8% na śrutę rzepakową, PSPO 
zwracało uwagę zarówno resortowi finansów, ale 
także rolnictwa jeszcze pod koniec 2018 roku przy 
okazji opiniowania w ramach konsultacji społecz-
nych projektu omawianej nowelizacji. Wszystkie 
wskazane w tym zakresie wówczas argumenty 

pozostają niezmiennie 
aktualne, a których przy-
taczać tu ze względu na 
ich oczywistość chyba nie 
ma potrzeby.

Co dalej?
W momencie pisania 
tego artkułu wydaje się, 
że obie kwestie zmierza-
ją do pozytywnego wy-
jaśnienia, które dopro-
wadzi do sytuacji, gdzie 
nie będzie wątpliwości, 
że na nasiona rzepaku 
(wyłączając z tej dys-
puty kwalifikaty!) obo-
wiązuje preferencyjna 
stawka VAT 5%, nato-
miast w przypadku śruty 
rzepakowej możliwe i jak 
najbardziej właściwe jest 

zastosowanie stawki 8%. Do tego sprowadza 
się praktyka znacznej części rynku, ale również 
potwierdzają to sygnały – także te oficjalne – ze 
strony Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, 
które na prośbę branży wsparło nas swoimi 
stanowiskami skierowanymi do Ministerstwa Fi-
nansów. To jednak głos tego ostatniego będzie 
decydujący, a póki co niestety odpowiedzi na 
nasze wnioski o wydanie stosownych interpre-
tacji ogólnych – brak. Liczymy więc, że szybko 
to się zmieni, dzięki czemu nowa matryca VAT 
będzie miała szansę na zafunkcjonowanie, 
przynajmniej na tym jakże intersującym nas od-
cinku gospodarczym, zgodnie z jej intencjami 
zacytowanymi przez autora za uzasadnieniem 
projektu ustawy na wstępie. 

Przedsmak wystartował.
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Uprawiając rzepak trzeba mieć na uwadze, że zalicza się on do roślin o bardzo dużych 
potrzebach pokarmowych. Przykładowo przy plonie nasion na poziomie 4,5 t/ha pobiera 
średnio 250–270 kg N, 110–135 kg P2O5, 315–360 kg K2O, 180–225 kg Ca, 27–36 kg Mg  
i 68–80 kg S (co odpowiada 170–200 kg SO3) oraz znaczne ilości mikroelementów.

Jesienne niedobory 
składników pokarmowych 
w uprawie rzepaku

DR HAB. 
WITOLD 
SZCZEPANIAK

Oczywiście tylko część tego pobrania 
przypada na jesień (tab. 1) ale nie wszyst-
kie składniki opłaca się i należy stosować  
wiosną. Tym bardziej, że prawidłowe od-
żywienie rzepaku w okresie jesiennym 
jest jednym z podstawowych czynników, 
który odpowiada zarówno za rozwój ro-
ślin, jak i ich przygotowanie do zimy. 
A trzeba mieć na uwadze, że rzepak ozi-
my buduje fundament pod przyszły plon 
już w okresie jesiennym, a wszelkie błędy 
i zaniedbania, które zostaną popełnione 

Tabela 1. Przybliżone zapotrzebowanie rzepaku ozimego 
na podstawowe składniki pokarmowe w okresie jesiennym*

N P2O5 K2O Mg Ca S
kg/ha

60–80 20–25 80–100 5–6 25–30 10–15

*  dotyczy plantacji, na których rośliny przed zimą wytworzyły 
10 do 12 w pełni rozwiniętych liści, na plantacjach z większą 
biomasą pobranie składników jest znacząco większe.
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w tym czasie zwykle są już nie do nadrobienia wio-
sną. Zatem nawożenie rzepaku w okresie jesiennym 
(zarówno doglebowe, jak i nalistne), powinno być tak 
opracowane, aby przede wszystkim umożliwić rośli-
nie zbudowanie odpowiednio dużej i dobrze odżywio-
nej rozety (składającej się co najmniej z 8 a najlepiej 
10 do 12 w pełni rozwiniętych liści), z grubą szyjką 
korzeniową (jej grubość jest skorelowana z ilością 
wytworzonych liści) oraz z głęboko sięgającym sys-
temem korzeniowym. A także doprowadzić glebę do 
takiej zasobności w przyswajalny fosfor, potas i ma-
gnez, aby składniki te nie ograniczały plonu zarówno 
w okresie jesiennym, jak i wiosennym. 

Powyższy rozwój rzepaku zapewnia zarówno 
dużą odporność na wymarzanie, jak i prawidłową 
regenerację roślin po zimie (szybki początkowy 
wzrost). I to nawet w przypadku, gdy rośliny w czasie 
zimy lub na przedwiośniu pogubią część lub prawie 
wszystkie liście. Jednocześnie trzeba zaznaczyć, 
że u rzepaku już jesienią następuje wytwarzanie 
zawiązków rozgałęzień – pędów bocznych (od fazy 
5–6 liścia) i zawiązywanie kwiatostanów (od fazy 
8 liścia), czyli w dużym stopniu decyduje się przy-
szły plon nasion. W przypadku, gdy rośliny są za 
słabo rozwinięte i w dodatku niedożywione to po-
siadają słaby system korzeniowy, a także występuje 
u nich opóźnione wytwarzanie zawiązków rozgałę-
zień i ograniczone jest zawiązywanie kwiatostanów. 
Na bardzo słabo rozwiniętych plantacjach procesy 
te występują dopiero na wiosnę, co znacznie może 
ograniczyć potencjał plonotwórczy roślin, szczegól-
nie w sytuacji przedłużającej się zimy czy chłodnej 
wiosny. Prawidłowy rozwój jesienny jest tym ważniej-
szy im są bardziej niekorzystne warunki w okresie 
wiosennym, a także im jest krótszy okres od rusze-
nia wiosennej wegetacji do kwitnienia (mało czasu 
na nadrobienie zaległości). Gdyż trzeba wiedzieć, 
że rośliny w tym czasie, który w skrajnym przypadku 
może trwać nawet niespełna 4 tygodnie, a zwykle 
trwa około 6–8 tygodni aby mogły wysoko plono-
wać muszą wytworzyć odpowiednio dużą biomasę 
o wysokiej koncentracji składników pokarmowych. 
Większość potasu i azotu prawidłowo rozwinięty 
rzepak akumuluje do początku kwitnienia, co spra-
wia, że wczesną wiosną musi pobrać z gleby po-
nad 200 kg K2O oraz w granicach 140–180 kg N/ha.  
Zatem szczególnie w sytuacji przedłużającej się 
zimy czy chłodnej wiosny warunek ten jest możliwy 
do spełnienia tylko w łanach dobrze rozwiniętych 
i odżywionych w okresie jesiennym. Jednocześnie 
warto zaznaczyć, że nawet gdy wiosna jest korzyst-
na praktycznie się nie zdarza aby rzepaki, które 
słabo rozwinęły się jesienią, w okresie wiosennym 
zdążyły nadrobić zaległości i plonowały na zbliżo-
nym poziomie, jak rzepaki, które były prawidłowo 
rozwinięte i odżywione w okresie jesiennym.

Obecnie znajdujemy się już po siewach rzepaku. 
Zatem warto się zastanowić, jak dokonać oceny sta-
nu odżywienia roślin w okresie jesiennej wegetacji. 
Aby z jednej strony ocenić skuteczność nawożenia 
podstawowego, a z drugiej w razie potrzeby prze-
prowadzić korekcyjne nawożenie doglebowe czy też 
wspomagać rośliny przez liście. Przy czym należy 
podkreślić, że jesienne dokarmianie roślin, szczegól-
nie mikroelementami jest podstawowym zabiegiem 
agrotechnicznym, który jest odpowiedzialny zarów-
no za ich prawidłowy rozwój, jak i przygotowanie do 
zimy. To znaczy, że w okresie jesiennym wskazane 
jest profilaktyczne dokarmianie rzepaku najważniej-
szymi mikroelementami (szczególnie borem, manga-
nem a także molibdenem). 

Oceniając stan odżywienia roślin warto 
wiedzieć, że relację pomiędzy zawartością 
danego pierwiastka w organie 
wskaźnikowym rośliny (który najczęściej 
stanowią liście) a wielkością wytworzonej 
biomasy opisuje 5 klas:

1)  głęboki niedobór (deficyt, ostry 
niedobór),

2)  niedobór (głód utajony, niedobór 
łagodny),

3)  odżywienie optymalne (zawartość 
krytyczna, zaopatrzenie normalne),

4)  odżywienie luksusowe (nadmiar 
nietoksyczny),

5) nadmiar toksyczny.

„Głęboki niedobór” składnika mineralnego 
określa stan odżywienia zakłócający w sposób dra-
styczny procesy biochemiczne. Wywołuje widoczne 
i mierzalne reakcje fizjologiczne rośliny, jak: zaha-
mowanie szybkości wzrostu, karłowacenie, zmniej-
szenie plonu użytkowego i pogorszenie jego jakości. 
Natomiast „niedobór” określa stan odżywienia ro-
śliny, w którym jej tkanki i organy są niedostatecznie 
zaopatrzone w jeden lub więcej składników mine-
ralnych. Zakłócenie procesów metabolicznych wy-
wołuje reakcje fizjologiczne mające ujemny wpływ 
na plon roślin. Przy czym w przypadku „niedoboru” 
wspomniane reakcje fizjologiczne zwykle nie wy-
wołują zauważalnych symptomów. Stan odżywienia 
można stwierdzić tylko na podstawie analizy składu 
chemicznego roślin, uwzględniającej nie tylko za-
wartość poszczególnych składników mineralnych ale 
także relacje między nimi. Stan ten najczęściej wy-
nika z niezbilansowania składników pokarmowych, 
zarówno pierwszoplanowych (N, P, K), jak i drugo-
planowych (S, Mg, Ca) oraz mikroskładników. Warto 

wiedzieć, że objawy niedoboru, tj. symptomy wizual-
nie widoczne mogą być specyficzne lub wspólne dla 
kilku składników pokarmowych. Mogą się również 
różnić u poszczególnych gatunków roślin. Przy czym 
trzeba zauważyć, że klasyczne objawy niedoboru 
składników pokarmowych u rzepaku pomimo, że są 
szeroko opisane w literaturze, w warunkach natural-
nych, to znaczy na plantacji nie są łatwe do rozpo-
znania. W praktyce często występuje niedobór kilku 
składników, które się nakładają (niedobór jednego 
składnika może maskować niedobór innego). Poza 
tym trzeba mieć na uwadze, że objawy podobne do 
braku składnika może również wywołać porażenie 
rośliny przez patogeny (choroby, szkodniki) czy też 
działanie czynników abiotycznych (niskie temperatu-
ry, susza). 

Objawy niedoboru wybranych składników pokar-
mowych u rzepaku w okresie jesiennym przedstawia-
ją się następująco:

1. Azot 

Fot. 1. Klasyczne objawy niedoboru azotu w okresie jesiennej wegetacji 
(W. Szczepaniak)

– deficyt tego składnika w pierwszej kolejności 
ujawnia się na starszych liściach, które nie tylko żółk-
ną ale również przebarwiają się na czerwono i fio-
letowo (antycyjanowo) podobnie jak to ma miejsce 
w przypadku niedoboru fosforu czy magnezu o czym 
będzie mowa w dalszej części artykułu (fot. 1). Z cza-
sem zagłodzone rośliny odrzucają liście, począwszy 
od najstarszych, tak że przed zimą posiadają często 
rozetę składającą się tylko z liści młodszych. Ponad-
to rzepak z niedoborem jest drobniejszy (odznacza 
się mniejszą powierzchnią asymilacyjną liści) a także 
posiada słabo rozwinięty system korzeniowy (korze-
nie długie ale nie rozgałęzione).

www.euralis.pl



Informator  Krajowego Zrzeszenia Producentów Rzepaku i  Rośl in Białkowych

36

2. Fosfor 

Fot. 2. Niedobór fosforu – fioletowe i purpurowe starsze liście – możliwy 
jednoczesny niedobór azotu (K+S)

– na niedobór tego składnika wskazuje wiele 
cech morfologicznych rośliny, aczkolwiek trzeba 
zaznaczyć, że objawy te nie zawsze są specyficz-
ne. Pierwsze symptomy niedoboru tego pierwiastka 
przejawiają się ciemnozieloną barwą starszych liści, 
która w miarę pogłębiania się jego deficytu przyjmuje 
odcień fioletowy lub purpurowy (fot. 2). Barwa ta jest 
następstwem dużego stężenia chlorofilu na jednost-
ce powierzchni liścia, która jest zredukowana w sto-
sunku do swej naturalnej wielkości. Duży niedobór 
fosforu prowadzi także do przedwczesnego odrzuca-
nia liści starszych, które przyjmują rdzawobrunatne 
zabarwienie, podczas gdy młodsze liście pozostają 
zielone. Deficyt tego składnika ogranicza również 
rozwój systemu korzeniowego. Jednocześnie warto 
mieć na uwadze, że rośliny niedożywione azotem 
bardzo często są niedożywione także fosforem (na-
wet, gdy ten składnik znajduje się w glebie). Stąd też 
chcąc uniknąć niedoboru fosforu między innymi nie 
należy dopuścić do zagłodzenia roślin w azot.

3. Potas

Fot. 3. Niedobór potasu – krawędziowe zasychanie starszych liści (K+S)

– niedobór pierwiastka w roślinie w pierwszej ko-
lejności ujawnia się zwiększoną transpiracją (większe 

„wyparowywanie” wody przez rośliny, które odbywa 
się głównie przez stale otwarte aparaty szparkowe), co 
skutkuje przyspieszonym więdnięciem. W warunkach 
przedłużającego się deficytu na starszych liściach 
pojawiają się krawędziowe chlorozy, a następnie ne-
krozy (w początkowym okresie w postaci brązowych, 
szarych i ciemnobrązowych plam martwicowych), któ-
re z czasem postępują do środka liścia (fot. 3) i mogą 
doprowadzić do jego zaschnięcia i odrzucenia przez 
roślinę. Warto mieć na uwadze, że wizualne objawy 
niedożywienia roślin potasem są podobne do obja-
wów wynikających z niedoborów wody. Dlatego szcze-
gólnie w czasie suszy łatwo pomylić te symptomy, tym 
bardziej, że kumulują się na roślinie.

4. Magnez 

Fot. 4. Niedobór magnezu – żółte i rdzawoczerwone przebarwienia 
między nerwami starszych liści (W. Szczepaniak)

– widoczne symptomy niedoboru tego składnika 
pojawiają się na starszych liściach w formie chlorozy 
międzynaczyniowej. Na blaszce liściowej z deficytem 
magnezu obserwuje się intensywnie zielone nerwy 
i jasnozieloną przestrzeń między nimi (fot. 4). Z cza-
sem na liściach pojawiają się rdzawoczerwone plamy. 
Niedobór tego składnika stosunkowo łatwo jest pomy-
lić z niedoborem azotu (w obu przypadkach w pierw-
szej kolejności występują na starszych liściach). Gdy 
rośliny cierpią na niedobór magnezu, najpierw docho-
dzi w nich do zakłócenia gospodarki węglowodanami, 
co w pierwszej kolejności niekorzystnie wpływa na 
wzrost systemu korzeniowego. Tym samym trzeba 
mieć świadomość, że zanim pojawią się charaktery-
styczne objawy niedoboru na liściach, rośliny przez 
wiele dni mogą mniej efektywnie pobierać składniki 
i wodę z gleby. Jest to o tyle istotne, że wizualne symp-
tomy niedoboru magnezu u rzepaku w okresie jesien-
nej wegetacji występują stosunkowo rzadko. Dlatego 
w praktyce bardzo ważna jest odpowiednia strategia 
nawożenia tym składnikiem, która między innymi po-
winna uwzględniać zasobność gleby w przyswajalne 
formy magnezu.

5. Siarka 

Fot. 5. Niedobór siarki – chloroza międzynaczyniowa młodszych liści (W. Szczepaniak)

– pierwsze objawy niedoboru tego składnika mogą przypominać nie-
dobór magnezu, przy czym występują na młodszych, a nie na starszych 
liściach. Wynika to z tego, że siarka jest stosunkowo słabo mobilna w ro-
ślinie. Początkowo młode liście ulegają rozjaśnieniu, bieleją i pojawia 
się ich marmurkowatość (fot. 5). Jednocześnie warto mieć na uwadze, 
że chloroza spowodowana niedoborem siarki nigdy nie przechodzi 
w nekrozy, jak to może mieć miejsce w przypadku magnezu. Przy czym 
podobnie jak w przypadku magnezu, wizualne symptomy niedoboru 
siarki u rzepaku w okresie jesiennej wegetacji występują bardzo rzadko.

6. Bor 

Fot. 6. Niedobór boru – pusta przestrzeń pod szyjką korzeniową (W. Szczepaniak)

– niedobór tego składnika w okresie jesiennym powoduje ogranicze-
nie rozwoju systemu korzeniowego, a także powstawanie w korzeniu 
głównym pustych przestrzeni (charakterystycznych pęknięć pod szyj-
ką korzeniową – fot. 6), w miejscu których z czasem może pojawić się 
zgnilizna korzeni. Warto wiedzieć, że bor jest najważniejszym mikroele-
mentem dla rzepaku. Niezbędny jest zarówno dla prawidłowego rozwoju 
systemu korzeniowego, jak i rozety nadziemnej, a prawidłowe zaopa-
trzenie roślin w ten składnik korzystnie wpływa na ich zimotrwałość. Pla-
nując nawożenie tym składnikiem trzeba mieć na uwadze, że około 80% 
gleb w Polsce odznacza się niską zasobnością w bor.
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7. Mangan 

– niedobór tego składnika prowadzi do zakłóce-
nia metabolizmu rośliny, którego pierwszym objawem 
jest znaczne zmniejszenie zawartości chlorofilu (zie-
lonego barwnika), w wyniku czego na liściach poja-
wia się chloroza. Wizualne objawy chlorozy manga-
nowej nie są łatwe do diagnozowania, gdyż wykazują 
one znaczną różnorodność gatunkową. U rzepaku 
zwykle ujawniają się na młodych, lecz w pełni rozwi-
niętych liściach. Najpierw między nerwami pojawiają 
się punktowe, chlorotyczne plamki, które stopniowo 
rozrastają się w kierunku nerwów. W miarę pogłębia-
nia się niedoboru manganu chlorozy przekształcają 
się w nekrozy (tkanki obumierają) stopniowo niszczą-
ce blaszkę liściową. Warto wiedzieć, że podstawową 
przyczyną występowania niedoborów manganu u ro-
ślin jest zbyt wysoki odczyn gleby. Kłopoty z prawi-
dłowym odżywianiem występują już od pH powyżej 
6,0 (6,3). W przypadku manganu obowiązuje zasada, 
że wraz ze wzrostem pH gleby spada w niej zawar-
tość tego składnika w formach przyswajalnych dla 
roślin. Takie warunki występują przede wszystkim 
w glebach powstałych ze skał wapiennych (rędzi-
nach, pararędzinach), a także mogą się wytworzyć 
wkrótce po zastosowaniu wapna nawozowego.

8. Molibden 

– wizualne objawy niedoboru tego składnika ujaw-
niają się w postaci: zamierania tkanek merystemów 

wierzchołkowych (stożków wzrostu, fot. 7), reduk-
cji i nieregularności kształtu blaszki liściowej oraz 
chlorozy i nekrozy blaszki liściowej. W przypadku 
wystąpienia deficytu tego składnika u młodych liści 
występuje bielenie nerwu głównego a także wyraźna 
redukcja tkanki miękiszowej przy pełnym wzroście 
nerwu głównego (liście się wyginają) i pojawienie się 
tzw. biczykowatości liścia. Warto wiedzieć, że niedo-
bory molibdenu w przeciwieństwie do innych pod-
stawowych mikroelementów obserwuje się przede 
wszystkim w kwaśnym odczynie gleby. W przypadku 
molibdenu obowiązuje zasada, że wraz ze wzrostem 
pH gleby zwiększa się w niej zawartość tego składni-
ka w formach przyswajalnych dla roślin.

Szczególnie jesienna wegetacja jest bardzo ważna 
oraz przezimowanie roślin będą wyznacznikiem wy-
sokich plonów. Również wysiew tego samego ga-
tunku po sobie zawsze zwiększa ryzyko silniejszego 
wystąpienia chorób, szkodników i chwastów charak-
terystycznych dla danej grupy roślin. Problemem dla 
producentów rolnych jest zubożenie asortymentu 
środków ochrony roślin, szczególnie o substancje 
aktywne z grupy neonikotynoidów. Zaprawiano nimi 

nasiona rzepaku zabezpieczając w ten sposób przed 
atakiem szkodników. Dlatego w dobie integrowanej 
produkcji należy zwrócić większą uwagę na owady 
pożyteczne będące sprzymierzeńcami człowieka 
w walce z fitofagami. Często pod pojęciem owady 
pożyteczne podświadomie myślimy o zapylaczach 
czyli najprościej mówiąc o pszczołach i trzmielach. 
Jednak nie o takie owady nam chodzi. Pożytecznymi 
owadami z punktu widzenia plantatora są wszystkie 

Organizmy pożyteczne 
na plantacjach rzepaku 
w okresie jesiennej 
wegetacji

dr KATARZYNA NIJAK
Instytut Ochrony Roślin-
Państwowy Instytut 
Badawczy

Biedronka azjatycka, fot. K. Nijak Biedronka siedmiokropka spasożytowana 
przez owadomorkowce, fot. K. Nijak

Najbardziej popularną rośliną z grupy oleistych uprawianą w Europie jest rzepak. Ciągle 
zwiększający się areał tej rośliny w Polsce może powodować zwiększoną liczebność i silniej-
sze żerowanie szkodników. 

owady drapieżne oraz pasożyty szkodników roślin. Jednymi z najwięk-
szych szkodników młodej uprawy rzepaku są ślimaki, które zjadają 
młode kiście roślin, tym samym utrudniając ich wzrost. Młode rośliny 
rzepaku stanowią ich przysmak. Ale mają one groźnych wrogów natural-
nych w postaci chrząszczy biegaczowatych. Chrząszcze atakują ślimaki 
wysysając ich wnętrze tym samym pomagają rolnikom w opanowaniu 
inwazji niechcianych gości. Te same chrząszcze bardzo skutecznie po-
trafią opanować obszary z żerującymi rolnicami a jednocześnie zmini-
malizować wyrządzane przez nie straty. Złe przygotowanie gleby może 
skutkować dużymi stratami w plonach. Larwy rolnic podgryzają korzenie 
młodych roślin. Żerują one w nocy tak samo jak większość biegaczowa-
tych co ułatwia tym owadom skuteczne polowanie. Najliczniejszą grupą 
mniej lub bardziej wyspecjalizowaną w drapieżnictwie są chrząszcze. 
Owady te posiadają typowy gryzący aparat gębowy z silnie rozwiniętymi 
żuwaczkami służący do chwytania i zabijania ofiar. Rodzina biegaczo-
watych należy w Polsce do jednej z większych grup taksonomicznych 
owadów. Zaliczanych jest do niej ponad 500 gatunków chrząszczy. 
Większość z nich prowadzi naziemny tryb życia i dlatego większość 
z nas chodząc po polu rzepaku w ogóle ich nie zauważa. Inną trudno-
ścią w znalezieniu tych owadów jest prowadzony przez większość z nich 
nocny tryb życia. Dla odmiany chrząszcze omomiłkowate żerują tylko 
w ciągu dnia skutecznie ograniczając liczebność szkodników.

W okresie jesiennego rozwoju rzepaku ozimego zagraża uprawie 
wiele owadów z różnych grup np. takich jak pchełki ziemne, chowacz ga-
lasówek, pchełka rzepakowa, gnatarz rzepakowiec, mszyca kapuściana 
i śmietka kapuściana, a w ostatnim okresie miniarka kapuścianka, tant-
niś krzyżowiaczek oraz rolnice opisane powyżej. Żerowanie tych szkod-
ników wywołuje osłabienie roślin i nieprawidłowe wykształcenie powo-
dując tym samym większe narażenie na warunki klimatyczne w okresie 
zimy i wczesnej wiosny. Także i te szkodniki posiadają wielu wrogów 
naturalnych oprócz już wspomnianych chrząszczy biegaczowatych. 

Bardzo ważne, z gospodarczego punktu widzenia, w regulacji 
szkodników występujących na roślinach, także na polach rzepaku są 
biedronkowate. W naszym kraju żyje ponad 70 gatunków, a najbardziej 
rozpoznawalna jest biedronka siedmiokropka. Pożyteczne chrząszcze 
z rodziny biedronkowatych są naturalnymi wrogami czerwców, mączli-
ków oraz roztoczy. Biedronki są przede wszystkim ważnymi regulatora-
mi liczebności mszyc w na polach, zarówno larwy, jak i dorosłe osobniki 
są bardzo żarłoczne. Owad dorosły likwiduje dziennie około 50 różnych 
stadiów szkodników. Jednak jesienią nie są one już tak aktywne jak wio-
sną, kiedy to składają jaja a larwy pomagają w zwalczaniu mszyc.

 Inne bardzo pożyteczne owady to chrząszcze z rodziny kusakowa-
tych. Polują zarówno formy larwalne jak i dorosłe chrząszcze na różne 

Fot. 7. Niedobór molibdenu – zamieranie stożków wzrostu 
(W. Szczepaniak)
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drobne organizmy. Kusakowate są drapieżcami słabo 
przystosowanymi, uprawiającymi łowiectwo przeważ-
nie przygodnie, niszczącymi jaja owadów, larwy oraz 
poczwarki, a także drobne gatunki stawonogów nie 
zabezpieczonych grubym pancerzem chityny. Im licz-
niej zasiedlona przez nie jest gleba, tym mniejsze są 
szanse masowego rozmnażania się dla wielu gatun-
ków roślinożerców. Dotyczy to głównie szkodników, 
które w różnych stadiach rozwoju przebywają w gle-
bie stanowiąc znakomite zabezpieczenie w pokarm 
dla biegaczowatych i kusakowatych. 

Owadami pożytecznymi są także drapieżne mu-
chówki, głównie należące do rodziny bzygowatych. 
Larwy bzygowatych są jednymi z najważniejszych 
wrogów naturalnych mszyc. Bzygowate mają kilka-
naście pokoleń w sezonie, co stanowi o ich wysokiej 
skuteczności jako drapieżców. Larwy tylko częścio-
wo wysysają zawartość mszyc, co zwiększa liczbę 
uszkodzonych owadów. W trakcie rozwoju larwalne-
go 1 osobnik niszczy od 200 do 1000 mszyc. 

Z pluskwiaków różnoskrzydłych duże znaczenie 
mają drapieżne gatunki reprezentujące rodziny: tasz-
nikowate, dziubałkowate oraz tarczówkowate. Uży-
wają one kłujki jako szpady do zabijania, a następnie 
wysysają swoje ofiary. Ich pokarmem są jaja owocó-
wek i innych motyli, oraz mszyc. W ciągu doby dziu-
bałkowate potrafią wyssać 50 jaj przędziorków lub 
7 larw mszycy. Wśród dziubałeczków dużą rolę jako 
organizm pożyteczny odgrywa dziubałek gajowy. 

 Także do pożytecznych owadów zaliczyć należy 
skorki.  Przez dzieci  nazywane potocznie szczypaw-
kami, ze względu na obecność cęgów w końcowej 
części ciała. Są to jednak owady drapieżne i podob-
nie jak biegaczowate prowadzące nocny tryb życia. 
Ich pożywienie stanowią w głównej mierze mszyce 
i inne drobne owady a także jaja owadów. 

Jesień to pora, w której spotykamy bardzo dużo 
pająków i kosarzy, które są również naszymi sprzy-
mierzeńcami w ograniczaniu liczebności szkodników. 

Przyglądając się roślinom zauważymy porozciągane 
pionowo i poziomo sieci pajęcze. Po okresie babiego 
lata możemy spotkać je dosłownie wszędzie, zarów-
no w domu jak i na polu. W Polsce mamy ich aż oko-
ło 800 gatunków. Wiele pająków tworzy sieci łowne, 
ale są też gatunki polujące aktywnie lub poszukujące 
ofiar. Są drapieżnikami niespecyficznymi polując na 
wszystkie owady.

Innymi sprzymierzeńcami plantatorów choć pra-
wie niezauważalnymi są grzyby owadobójcze. Owa-
dy gospodarze zarażane przez poszczególne gatunki 
owadomorków obejmują kilka lub kilkanaście gatun-
ków w obrębie rzędu lub pokrewnych gatunków. Moż-
liwości namnażania i wprowadzania owadomorków 
do upraw przeciw szkodnikom są ograniczone. Grzy-
by te zdolne są zarażać liczne gatunki stawonogów,  
zarówno szkodliwych, jak i pożytecznych. Mają duże 
znaczenie dla ograniczania gospodarczo ważnych 
szkodników na różnych plantacjach roślin rolniczych. 
Dlatego sąsiedztwo lasów, zadrzewień, mokradeł 
i innych zbiorowisk dzikiej roślinności sprzyja roz-
przestrzenianiu się grzybów owadobójczych również 
na sąsiadujące z nimi uprawy. 

 Musimy jednak pamiętać, aby zapewnić wszyst-
kim naszym sprzymierzeńcom dogodne warunki do 
rozwoju i przezimowania. Pozostawiając nie wycięte 
miedze, zarośla śródpolne lub kępy krzewów stwa-
rzamy doskonałe warunki bytowania dla naszych 
małych przyjaciół. Odwdzięczą się żerując na polach 
i pomagając nam w integrowanej ochronie roślin. Do-
datkowym aspektem działań w ochronie bioróżno-
rodności jest także ograniczenie stosowania środków 
ochrony roślin. Jednak kiedy liczebność mszycy ka-
puścianej na młodych roślinach rzepaku przekracza 
próg ekonomicznej szkodliwości  należy zastosować 
jeden z zalecanych środków ochrony roślin. Zapobie-
gnie on rozprzestrzenianiu się mszycy będącej jed-
nocześnie wektorem wirusów.

Krzyżak łąkowy, fot. K. NijakMuchówka bzygowata, fot. K. Nijak Omomiłek szary, fot. K. Nijak

Jesienna  
ochrona rzepaku 
przed szkodnikami
Duży areał uprawy rzepaku, zmiany klimatu i technologii uprawy to główne czynniki wpły-
wające na dynamikę występowania szkodników i poziom powodowanych przez nie szkód –  
coraz częściej w ostatnich latach niektóre szkodniki pojawiają się niespodziewanie i maso-
wo, stwarzając problemy z prawidłową ochroną plantacji. 

Dr inż.  
PRZEMYSŁAW 
STRAŻYŃSKI
IOR–PIB  
w Poznaniu

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

Rzepak narażony jest na uszkodzenia ze strony 
szkodników już od fazy kiełkowania nasion, a stra-
ty spowodowane na tym etapie w dużym stopniu 
wpływają na wielkość przyszłych plonów, ponieważ 
nawet niewielkie uszkodzenie młodej rośliny może 
skutkować jej zamieraniem. Od samego początku 
dużym zagrożeniem dla siewek rzepaku są szkodniki 
glebowe – pędraki, drutowce, rolnice i lenie, zwłasz-
cza na plantacjach, na których ograniczono zabiegi 
uprawowe. Te żarłoczne larwy żerują głównie na mło-
dych kiełkach, uszkadzają system korzeniowy i pod-
stawę pędu, ale np. starsze gąsienice rolnic mogą 
również zjadać młode siewki żerując na powierzchni. 
Podziemne części rzepaku uszkadzają także larwy 
śmietki kapuścianej, która obecnie uważana jest za 
najgroźniejszego szkodnika rzepaku ozimego. Lar-
wy żerują na korzeniach i szyjce korzeniowej drążąc 
w nich chodniki lub powodując wżery. Wewnątrz ko-
rzenia głównego lub szyjki korzeniowej rzepaku że-

rują larwy chowacza galasówka (czasami kilka na 
jednej roślinie) powodując powstawanie guzowatych 
wyrośli, tzw. galasów. Uszkodzenia podziemnych 
części rzepaku powodowane przez tę grupę szkod-
ników często są wtórnie porażane przez sprawców 
chorób, co dodatkowo wpływa na obniżenie kondycji 
roślin przez zimą. 

Fazy rozwoju liści rzepaku to okres zagrożenia 
rzepaku ze strony innych gatunków szkodników. Li-
ścienie i liście rzepaku uszkadzają pchełki – rzepa-
kowa i ziemne, którym sprzyja sucha i ciepła jesień. 
Chrząszcze pchełek wygryzają w nich niewielkie 
otwory, które z czasem mogą objąć całą powierzch-
nię blaszki liściowej. Z kolei larwy pchełki rzepako-
wej żerują w pędach, ogonkach liściowych i nerwach 
głównych, smużkowanej minują liście, a larwy pozo-
stałych gatunków pchełek ziemnych żerują na korze-
niach rzepaku. Lokalnie bardzo dużym zagrożeniem 
są larwy gnatarza rzepakowca, które w sprzyjających 
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Larwa śmietki kapuścianej Objaw żerowania larwy chowacza galasówka
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Szkodnik Próg szkodliwości
Chowacz galasówek 2–3 chrząszcze w żółtym naczyniu w ciągu 3 dni
Gnatarz rzepakowiec 1 larwa na 1 roślinie
Mszyce-wektory pierwsze zauważone jesienią osobniki
Pchełka rzepakowa 3 chrząszcze na 1 mb rzędu
Pchełki ziemne 1 chrząszcz na 1 mb rzędu
Rolnice 6–8 gąsienic na 1 m2

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

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

AGROTECHNIKA

latach mogą pojawiać się masowo i w ciągu kilkuna-
stu dni całkowicie zniszczyć niewłaściwie chronioną 
plantację. Wrzesień i październik to czas pojawu gą-
sienic ostatniego pokolenia tantnisia krzyżowiaczka. 
Larwy zeskrobują z liści dolną skórkę i tkankę mię-
kiszową tworząc charakterystyczne przezroczyste 
„okienka”, które z czasem pękają wraz ze wzrostem li-
ści. Miękisz liści pomiędzy górną i dolną skórką wyja-
dają także larwy coraz liczniejszej w ostatnich latach 
miniarki kapuścianki. Przede wszystkim zmiany kli-
matu spowodowały, że na jesiennych zasiewach rze-
paku pojawił się problem masowego występowania 
mszyc – kapuścianej i przede wszystkim brzoskwi-
niowej. Oprócz strat bezpośrednich polegających na 
wysysaniu soków z tkanek, obydwa gatunki mszyc 
są wektorami wirusów żółtaczki rzepy (TuYV). Mszy-
ce zasiedlają głównie spodnią stronę liści rzepaku 
rozwijając się w szybkim tempie aż do wystąpienia 
większych przymrozków. Z tego względu utrudnione 
jest zwalczanie mszyc, ponieważ nie wszystkie in-
sektycydy są dostatecznie skuteczne. Dodatkowym 
problemem jest obserwowana coraz częściej wy-

jątkowo wysoka odporność mszyc na niektóre sub-
stancje czynne insektycydów. Wyższe temperatury 
w okresie jesieni sprzyjają także masowym pojawom 
mączlika warzywnego i szklarniowego, których szko-
dliwość jest podobna jak w przypadku mszyc. Lokal-
nie straty w czasie jesiennej wegetacji rzepaku mogą 
również powodować gąsienice bielinków, nicienie, 
ślimaki, zwierzyna łowna i ptaki – głównie gęsi. 

W ochronie integrowanej podstawą skutecznych 
programów ochrony rzepaku przed szkodnikami jest 
przestrzeganie podstawowych zaleceń agrotech-
nicznych. Odpowiedni płodozmian (uwzględniający 
minimum 4-letnią przerwę w uprawie rzepaku na tym 
samym stanowisku), w miarę możliwości dostateczna 
izolacja przestrzenna od innych upraw kapustowa-
tych (również ubiegłorocznych) czy usuwanie chwa-
stów, resztek pożniwnych i samosiewów rzepaku 
skutecznie ograniczy presję ze strony szkodników, 
czyli jednocześnie zmniejszy zużycie środków che-
micznych w dalszej ochronie plantacji. Ostatnie lata 
to okres znacznego postępu hodowlanego – poja-
wiają się nowe odmiany odporne i tolerancyjne na 

szkodniki i wirusy, jak również dostosowane do wa-
runków klimatyczno-glebowych w danym rejonie 
uprawy. W okresie jesieni uszkodzenia powodowane 
przez szkodniki w lepszym stopniu regenerują od-
miany mieszańcowe, które w porównaniu do odmian 
populacyjnych wykazują większy wigor przejawiają-
cy się szybszym wzrostem. Zwykle działania o cha-
rakterze niechemicznym nie są wystarczające, ale 
pozwalają na ograniczenie chemizacji, co jest głów-

nym założeniem ochrony integrowanej. Przed pod-
jęciem decyzji o zastosowaniu chemicznego zabie-
gu zwalczania szkodników należy dokładnie ocenić 
zagrożenie przez systematyczną lustrację plantacji. 
Warto w tym celu zastosować żółte naczynia, które 
precyzyjnie pozwolą określić terminy pojawu nie-
których szkodników. Dla większości z nich są opra-
cowane progi szkodliwości, które są podstawą przy 
podejmowaniu decyzji o zabiegu zwalczania (tab. 1). 

Gąsienica tantnisia krzyżowiaczka

Mszyca brzoskwiniowa Mączlik warzywny

Tabela 1. Progi ekonomicznej szkodliwości jesiennych szkodników rzepaku ozimego.
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W warunkach okresowych niedoborów opadów at-
mosferycznych (przed siewem rzepaku lub krótko 
po jego wschodach) skuteczność chwastobójcza 
zabiegów o działaniu doglebowym może być niższa. 
Znaczenie ma nie tylko ilość opadów, ale również 
ich rozkład w czasie. W ostatnich dekadach wystę-
powało znaczne zróżnicowanie opadów w poszcze-
gólnych latach. Wraz z dużą tendencją wahań sumy 
opadów atmosferycznych następuje wzrost średnich 
temperatur dobowych w okresie wegetacji. Powyż-
sze zjawiska atmosferyczne niewątpliwie mają od-
zwierciedlenie w dynamice składu ilościowego oraz 
różnorodności gatunkowej zbiorowisk chwastów. 
Niewykluczone, że po długim okresie jesiennej we-
getacji, wiosną będzie trzeba przeprowadzić zabie-
gi uzupełniające w celu zwalczania nowych wscho-
dów chwastów. Występujące coraz częściej łagodne 
i bezśnieżne zimy również sprzyjają zachwaszcze-
niu. Jednakże podstawą ochrony rzepaku ozimego 
przed zachwaszczeniem są zabiegi herbicydowe sto-
sowane przedwschodowo lub po wschodach rzepaku 
w okresie jesiennej wegetacji.

W celu zmniejszenia ryzyka wystąpienia odpor-
ności chwastów na herbicydy, należy przemiennie 
stosować środki chwastobójcze z różnych grup che-
micznych o innym mechanizmie działania, w oparciu 
o klasyfikację HRAC (ang. Herbicyde Resistance 
Action Commitee). Poszczególnym mechanizmom 

działania herbicydów, w klasyfikacji HRAC, przypi-
sane są kody literowe. Innym skutecznym działaniem 
ograniczającym ryzyko wystąpienia odporności jest 
stosowanie mieszanin substancji czynnych o różnym 
mechanizmie działania. W programie ochrony rze-
paku ozimego przed zachwaszczeniem polecane są 
herbicydy jednoskładnikowe, jak i fabrycznie opraco-
wane mieszaniny substancji czynnych. W programie 
ochrony uwzględniono również mieszaniny zbiorni-
kowe herbicydów. W praktyce rolniczej mieszaniny 
zbiornikowe są bardzo popularne. Ograniczają czas 
i koszty związane z ilością przejazdów opryskiwacza. 

Wykonując mieszaninę zbiornikową należy pa-
miętać o elementarnych podstawach dobrej praktyki 
rolniczej – sztuki ochrony roślin. Przede wszystkim 
nie łączmy środków na własną rękę. Korzystajmy 
z rozwiązań sprawdzonych i opracowanych w progra-
mie ochrony. 

W celu uniknięcia przykrych zdarzeń, wskazane 
jest stosowanie zalecanych (rekomendowanych) mie-
szanin zbiornikowych. Stosowanie niesprawdzonych 
mieszanin lub dodanie dodatkowych komponentów 
może skutkować niepożądanymi zmianami cieczy 
opryskowej (kłaczenie, wytrącanie osadu) skutkują-
ce zapychaniem sit. Natomiast zjawiskiem szczegól-
nie niekorzystnym może być efekt antagonizmu, czyli 
obniżenia skuteczności jednego lub wszystkich kom-
ponentów mieszaniny zbiornikowej, a w skrajnych 

Podstawą ochrony plantacji rzepaku ozimego przed zachwaszczeniem jest ochrona herbi-
cydowa oparta na zabiegach przedwschodowych lub po wschodach, w okresie jesiennej 
wegetacji. Większość tych zabiegów oparta jest na herbicydach o działaniu doglebowym.
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Insektycydy należy stosować zgodnie z etykietą i co 
istotne – z uwzględnieniem temperatury panującej 
aktualnie na plantacji, optymalnej dla skutecznego 
działania danego insektycydu. Z uwagi na możliwość 
uodparniania się populacji szkodników (szczególnie 
mszyc) insektycydy z różnych grup chemicznych 
należy w miarę możliwości stosować przemiennie. 
Skuteczną metodą ochrony rzepaku w początkowych 
fazach wzrostu jest stosowanie zaprawionego mate-

riału siewnego. Zaprawy w roślinie działają układowo 
i niezależnie od temperatury do 3–5 liści właściwych, 
ograniczając pośrednio także inne szkodniki niż te, 
na które są zarejestrowane (np. glebowe). Aktualnie 
do stosowania w rzepaku ozimym dopuszczone są 
trzy zaprawy nasienne (w tym jedna czasowo fungi-
cydowo-insektycydowa do 28 września), a także gra-
nulat do stosowania w trakcie siewu (tab. 2).

Szkodnik Grupa chemiczna 
(IRAC / FRAC) Substancja czynna Insektycyd

BBCH –00 (przed siewem – zaprawianie)
Pchełka rzepakowa
Pchełki ziemne
Śmietka kapuściana
Gnatarz rzepakowiec

Diamidy antranilowe (28) cyjanotraniliprol Lumiposa 625 FS

Pchełka rzepakowa
Pchełki ziemne
Śmietka kapuściana

Butenolidy (4D) flupyradifuron Buteo Start

Chowacz galasówek
Miniarka kapuścianka

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

tiametoksam + 
fludioksonil + 
metalaksyl-M

Cruiser OSR 322 FS (do 28.09.2020)

BBCH 00 (w trakcie siewu)
Pchełka rzepakowa
Śmietka kapuściana Pyretroidy (3A) cypermetryna Belem 0,8 MG

BBCH 10–19 (rozwój liści)

Mszyce

Pyretroidy (3A) deltametryna Decis 2,5 EC, Decis Mega 50 EW, 
Delta 50 EW, Khoisan 25 EC

Neonikotynoidy (4A) acetamipryd Los Ovados 200 SE
Neonikotynoidy (4A) 
+ pyretroidy (3A)

acetamipryd + 
lambda-cyhalotryna

Inazuma 130 WG, Inpower 
130 WG, Nepal 130 WG

Pchełka rzepakowa
Pchełki ziemne

Pyretroidy (3A)

alfa-cypermetryna Fasthrin 10 EC

deltametryna

Decis 2,5 EC, Decis Mega 50 EW, 
Delmetros 100 SC, Delta 50 EW, 
Khoisan 25 EC, Koron 100 S.C., 
Patriot 100 EC, Pilgro 100 SC

lambda-cyhalotryna
Judo 050 CS, Karate Zeon 050 CS, 
Karate Zeon 100 CS, Kusti 050 CS, 
Ninja 050 CS, Sparrow, Sparviero

Neonikotynoidy (4A) acetamipryd Los Ovados 200 SE
Neonikotynoidy (4A) 
+ pyretroidy (3A)

acetamipryd + 
lambda-cyhalotryna

Inazuma 130 WG, Inpower 
130 WG, Nepal 130 WG

Tantniś krzyżowiaczek
Mączliki
Śmietka kapuściana

Neonikotynoidy (4A) 
+ pyretroidy (3A)

acetamipryd + 
lambda-cyhalotryna

Inazuma 130 WG, Inpower 
130 WG, Nepal 130 WG

Śmietka kapuściana
Pyretroidy (3A) deltametryna Delmetros 100 SC, Koron 

100 SC, Pilgro 100 SC
Neonikotynoidy (3A) acetamipryd Los Ovados 200 SE

Gnatarz rzepakowiec
Pyretroidy (3A)

deltametryna Decis Mega 50 EW, Delta 50 EW

lambda-cyhalotryna Judo 050 CS, Karate Zeon 050 
CS, Kusti 050 CS, Ninja 050 CS

Neonikotynoidy (4A) acetamipryd Los Ovados 200 SE

Tabela 2. Zaprawy nasienne i insektycydy zarejestrowane do zwalczania jesiennych szkodników rzepa-
ku ozimego.

Jesienna regulacja 
zachwaszczenia 
na plantacjach rzepaku
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przypadkach fitotoksyczne działanie cieczy oprysko-
wej względem chronionej rośliny.

W programie ochrony pierwszy zabieg można 
wykonać już krótko przed siewem, stosując prepa-
rat zawierający s.cz. napropamid. Bezpośrednio 
po zabiegu preparat należy wymieszać z glebą na 
głębokość 3–5 cm. W tym zabiegu zwalczana jest 
chwastnica jednostronna, a z gatunków dwuliścien-
nych gorczyca polna, gwiazdnica pospolita, iglica po-
spolita, komosa biała, maruna bezwonna, pokrzywa 
żegawka, rdest plamisty, rdestówka powojowata, ru-
mianek pospolity, szarłat szorstki, tasznik pospolity.

Po siewie, ale przed wschodami rzepaku moż-
liwości stosowania herbicydu są większe. W tym 
terminie polecane są środki chwastobójcze opar-
te na s.cz. chlomazon, stosowanej pojedynczo jak  
i w mieszaninach fabrycznych lub zbiornikowych. 
Powszechność stosowania tych środków wynika 
z korzystnej ceny oraz wysokiej skuteczności w zwal-
czaniu przytuli czepnej, gwiazdnicy pospolitej, tasz-
nika pospolitego i tobołka polnego. Zwalcza również 
farbownika polnego, jasnoty, komosy, dymnicę po-
spolitą oraz chwastnicę jednostronną. W najwyższej 
zalecanej dawce ogranicza również występowanie 
bodziszków. Charakterystyczne symptomy działa-
nia w formie bielenia roślin (w następstwie zanikania 
chlorofilu) często są również widoczne na rzepaku, 
który jednak szybko się regeneruje, a działanie to nie 
ma wpływu na jego przezimowanie i plon. Nie jest 
wskazane stosowanie preparatów na bazie chloma-
zonu na glebach lekkich. Do optymalnego działania 
minimalna temperatura powietrza powinna być wyż-
sza niż 2oC. Stosując chlomazon, który jest substan-
cją bardzo lotną, należy zwrócić szczególną uwagę, 
aby zabiegów tym środkiem nie wykonywać podczas 
wiatru stwarzającego możliwość znoszenia cieczy 
użytkowej na sąsiednie plantacje. Ryzyko uszko-
dzeń lub zniszczenia sąsiadujących plantacji wystę-
puje także podczas wysokich temperatur powietrza 
w bezchmurne i bezwietrzne dni, sprzyjające wystą-
pieniu zjawiska inwersji czyli unoszenia się ciepłego 
powietrza, a wraz z nim cząsteczek cieczy użytko-
wej. Na pewnej wysokości zostają one ochłodzone 
i mogą opadać w promieniu nawet kilkuset metrów. 
Jeżeli spadną na plantacjach upraw wrażliwych na 
chlomazon, mogą spowodować ich uszkodzenie lub 
zniszczenie. Dlatego podczas zabiegu preparatem 
na bazie chlomazonu temperatura powietrza nie po-
winna przekraczać 20oC.

Substancja czynna metazachlor występuje 
w kilkudziesięciu doglebowych i wczesnonalistnych 
wariantach zabiegowych.  Stosowana jest do zwal-
czania gwiazdnicy pospolitej, jasnot, komosy, maku 
polnego, maruny bezwonnej, miotły zbożowej, prze-
taczników, psianki czarnej, rdestówki powojowatej, 
rumianku, starca zwyczajnego i tasznika pospolitego 

oraz uciążliwej stulichy psiej. W zakresie stosowania 
preparatów zawierających metazachlor są ograni-
czenia – na tej samej powierzchni uprawnej, nie czę-
ściej niż raz na trzy lata, można stosować produkty 
zawierające metazachlor w dawce nie przekraczają-
cej łącznie 1,0 kg substancji czynnej na 1 ha.

Podobne ograniczenie dotyczy substancji czyn-
nej dimetachlor. I w przypadku tych preparatów, na 
tej samej powierzchni można  stosować nie częściej 
niż raz na trzy lata, w dawkach nie przekraczających 
łącznie 1,0 kg substancji czynnej na 1 ha. Dimeta-
chlor stosowany jest do zwalczania bodziszków, cha-
bra bławatka, gwiazdnicy pospolitej, jasnot, komosy, 
maków, przetaczników, przytuli czepnej, rdestówki 
powojowatej, tasznika, tobołków polnych, wilczo-
mlecza obrotnego oraz chwastów rumianowatych. 
Dimetachlor zwalcza chwasty w fazie kiełkowania. 
W zabiegach powschodowych wykazuje mniejszą 
skuteczność.

Herbicydy oparte na s.cz petoksamid stosowane 
są do zwalczania gwiazdnicy pospolitej, jasnoty, ko-
mosy, miotły zbożowej, maruny bezwonnej, przetacz-
ników, rumiaków i rumianu.

Substancja czynna chinomerak występuje jako 
komponent kilkunastu herbicydów stosowanych 
w zabiegach przed i po wschodach rzepaku. Pro-
dukty zawierające chinomerak należy stosować nie 
częściej niż raz na trzy lata na tym samym obszarze. 

Preparaty zawierające aminopyralid dedykowa-
ne są do zwalczania chabra bławatka, maków oraz  
chwastów rumianowatych. Natomiast herbicydy za-
wierające chlopyralid polecane są do zwalczania 
chwastów rumianowatych, rdestów, chabrów oraz 
siewek mleczów i ostrożenia polnego.

Dobre efekty zwalczania uciążliwych gatunków 
chwastów dwuliściennych, takich jak: bodziszki, 
chabry, maki, maruna, rumianki, przytulia czepna 
i stulicha psia uzyskuje mieszanina handlowa s.cz 
halauksyfen metylu + pikloram (Belkar, Mozzar). 
Niszczone są również gatunki takie jak: gwiazdnica 
pospolita,  dymnica pospolita, komosa, jasnoty, tasz-
nik pospolity, tobołki polne.

Ze względu na możliwe objawy fitotoksyczności, 
należy przestrzegać terminu stosowania i dawki. 
Tych preparatów nie można stosować w mieszani-
nach z graminicydami oraz nawozami zawierającymi 
bor.

Herbicyd zawierający s.cz. bifenoks (Fox 480 
EC) stosowany jest do zwalczania przytuli czepnej 
i fiołka polnego. Jest również skuteczny w zwalcza-
niu gwiazdnicy pospolitej, komosy białej, maruny 
bezwonnej, rumianu polnego, tasznika pospolitego 
oraz farbownika polnego. Zabieg można  wykonać po 
przekroczeniu przez roślinę uprawną  fazy 4 liści. We 
wcześniejszych fazach wzrostu rośliny rzepaku są 
wrażliwe na działanie tego środka. 

Środki chwastobójcze zawierające s.cz. imaza-
moks można stosować tylko w uprawach odmian 
rzepaku odpornych na s.cz.  imazamoks. Herbicydy 
Clentiga, Cleravo 285 SC, Cleversa 285 SC (chino-
merak + imazamoks) oraz Cleravis 492,5 SC (chi-
nomerak + imazamoks + metazachlor) niszczą „tra-
dycyjne” odmiany rzepaku oraz gatunki roślinności, 
takiej jak: bodziszek, gorczyca, gwiazdnica, jasnota, 
komosa, mak, przetaczniki, przytulia czepna, rumian 
polny, rzodkiew świrzepa, stulicha psia, tasznik po-
spolity, tobołki polne

Samosiewy zbóż powszechnie występują w zasie-
wach rzepaku. Ich zwalczanie jest stosunkowo łatwe 

stosując jeden z wielu polecanych graminicydów (s.cz.: 
chizalofop-P-etylowy, chizalofop-P-tefurylowy, cy-
kloksydym, fluazyfop-p-butylowy, haloksyfop-P, 
kletodym, propachizafop) czyli środków chwastobój-
czych selektywnie zwalczających rośliny jednoliścien-
ne. W niższych dawkach zwalczane są samosiewy 
zbóż i roczne chwasty jednoliścienne. Wyższe dawki 
stosowane są do zwalczania perzu właściwego.

Przed zabiegiem należy zapoznać się ze szcze-
gółowymi zaleceniami zawartymi w etykiecie środka 
ochrony roślin, tak aby właściwie dobrać termin i daw-
ki do fazy rozwojowej rośliny uprawnej oraz przewidy-
wanego lub stwierdzonego zachwaszczenia.

Substancja czynna (s.cz.) Klasyfikacja 
HRAC Kombinacje zabiegowe Dawka 

L, kg/ha
Przed siewem rzepaku

napropamid K3
Baristo 500 SC, Inventor 500 SC, Wicher 500 SC 2,4 
Colzamid, Devrinol 450 SC 3,0 

BBCH 00–05 (bezpośrednio po siewie rzepaku)

chlomazon F3

Boa 480 EC, Chlomazon 480 EC, Clematis 
480 EC,Comandor 480 EC, Command 480 EC, 
Comodo 480 EC,Kalif 360 CS, Kalif 480 EC, Kilof 
480 EC, Reactor 480 EC, Szpada 480 EC

0,2–0,25 

Brasiherb 480 EC, Helm-clomi 480 EC, Szabla 480 EC 0,25 
Chlomazon 360 CS, Clomaz 36 CS, Command 
360 CS, Hadar 360 CS, Marqis 360 CS, Prize

0,25–
0,33 

Angelus 360 CS, Boa 360 CS, Clomate 360 CS, 
Clozone, Efektor 360 CS, Evea 360 CS, Koncept 360 
CS, Libeccio 360 CS, Reactor 360 CS, Upstage

0,33 

chlomazon + napropamid F3 + K3
Colzamid Top, Command Top 375 CS, Devrinol Top 375 CS 2,75–3,0 
Altiplano DAM tec 3,0 

petoksamid K3 Conan 600 EC, Kliner 600 EC, Koban 600 EC, 
Koban Pro 600 EC, Successor Pro 600 EC 2,0 

chlomazon + petoksamid F3 + K3 Nero 424 EC 2,5–3,0 
chlomazon + dimetachlor 
+ napropamid F3 + K3 + K3 Colzor Trio 405 EC 2,5–4,0 

chlomazon + metazachlor 
+ napropamid F3 + K3 + K3 Colzor SYNCTEC 5,0 

metazachlor K3

Bantux 500, Butisan 500 SC, Butisan S, Naspar 
SOLO 500, Raper SOLO 500, Rapsan SOLO 500 1,5 

Dakota 500 SC, Effendi 500 SC, Hiperkan 500 SC, 
Metkan 500 SC, Naspar 500 SC, Parsan 500 SC, 
Raper 500 SC, Rapsan 500 SC, Rexxan SC

2,0 

Bantux, Butisan 400 SC, Butisan Mono 2,5 

chlomazon + metazachlor F3 + K3
Kalif Mega 283 ZC 2,5–3,0 
Circuit CSSYNCTEC 2,5 
Nimbus 283 SE 2,5–3,0 

chlomazon + dimetenamid-P 
+ metazachlor F3 + K3 + K3 Nimbus Gold 2,5 

Tabela 1. Przykładowe preparaty zalecane do odchwaszczania rzepaku przed wschodami i po wschodach 
w okresie jesiennej wegetacji
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chlomazon + dimetachlor F3 + K3 Brasan 540 EC 2,0 
metazachlor + dimetenamid-P K3 + K3 Butisan Duo 400 EC, Springbok, Springbok Duo 2,0–2,5    
chinomerak + dimetenamid-P O + K3 Butisan Mix, Butisan PRO, Solanis 1,5 
chinomerak + metazachlor O + K3 Butisan TOP, Rapsan Turbo, Sultan Top 500 SC 2,0 

chinomerak + metazachlor Butisan Star 416 SC, Impesco 416 SC, 
Permuson 416 SC, Rapsan Plus 2,5–3,0 

chinomerak + dimetenamid-P 
+ metazachlor O + K3 + K3

Butisan Avant 2,5 
Butisan Star Max 500 SE 2,0–2,5 

chinomerak + metazachlor O + K3 Tazachmer 500 SC 2,0 
chinomerak + metazachlor 
+ napropamid O + K3 + K3 Torso SC 3,5 

BBCH 05 (po siewie do 4–7 dni)

chinomerak + metazachlor O + K3 Butisan Star 416 SC, Impesco 416 SC, 
Permuson 416 SC, Rapsan Plus 2,5 

chinomerak + dimetenamid-P 
+ metazachlor O + K3 + K3 Butisan Star Max 500 SE 2,0–2,5 

BBCH 00-09 (po siewie, ale przed wschodami rzepaku)
aminopyralid O Runway 0,2 
dimetachlor K3 Colzor Uno, Teridox 500 EC 2,0 

BBCH 10–14 (od fazy w pełni rozwiniętych liścieni do fazy czterech liści właściwych rzepaku)
aminopyralid + chlopyralid 
+ pikloram O + O + O Blast, Iguana, Navigator 360 SL 0,2 

metazachlor K3 Metax 500 SC, Mezotop 500 SC, Mezzo 500 SC 2,0 
BBCH 10–16 (od fazy w pełni rozwiniętych liścieni do fazy sześciu liści właściwych)

(chinomerak + imazamoks) 
+ adiuwant O + B Clentiga  Cleravo 285 SC, Cleversa 285 SC 1,0  + 1,0    

BBCH 10–18 (od fazy w pełni rozwiniętych liścieni do fazy ośmiu liści właściwych rzepaku)

metazachlor K3 Butisan 500 SC, Butisan S, Naspar SOLO 500, 
Raper SOLO 500, Rapsan SOLO 500 1,5    

aminopyralid O Runway 0,267 
chinomerak + metazachlor O + K3 Butisan TOP, Rapsan Turbo 2,0 
chinomerak + dimetenamid-P O + K3 Butisan Mix, Butisan PRO, Solanis 1,5 
chinomerak + dimetenamid-P 
+ metazachlor O + K3 + K3 Butisan Avant 2,5 

BBCH 10 (od fazy w pełni rozwiniętych liścieni rzepaku)
kletodym A V-Dim 240 EC 0,5 
chizalofop-P-etylowy A Maceta 50 2,5 

BBCH 11 (od fazy pierwszego liścia właściwego rzepak)
aminopyralid + 
metazachlor + pikloram O + K3 + O Kliper, Spark 1,5 

metazachlor K3 Macho 500 SC, Met-Nex 500 SC, Rapex 
500 SC, Znachor 500 SC 2,0 

dimetachlor K3 Teridox 500 EC 2,0 
BBCH 11–14 (od fazy pierwszego liścia do fazy trzeciego liścia rzepaku)

metazachlor K3 Metaz 500 SC 2,0 
dimetachlor K3 Colzor Uno, Teridox 500 EC 2,0 

BBCH 11–21 (od fazy jednego liścia do fazy początku rozwoju pędów bocznych)

Tabela 1. Przykładowe preparaty zalecane do odchwaszczania rzepaku przed wschodami i po wschodach 
w okresie jesiennej wegetacji, cd.

Tabela 1. Przykładowe preparaty zalecane do odchwaszczania rzepaku przed wschodami i po wschodach 
w okresie jesiennej wegetacji, cd.

chizalofop-P-etylowy A Elegant 05 EC, Graminis 05 EC, Labrador 05 EC, 
Supero 05 EC, Taurus 05 EC, Quick 05 EC 1,0-1,5 

BBCH 12–14 (od fazy dwóch liści właściwych do fazy czterech liści właściwych rzepaku)
(chinomerak + imazamoks + 
metazachlor) + adiuwant O + B + K3 Cleravis 492,5 SC 1,5–2,0  

+ 1,0 
halauksyfen metylu + pikloram O + O Belkar, Mozzar 0,25 
fluazyfop-P-butylowy A Esorio 150 EC, Flutax 150 EC, Rento 150 EC, Tapani 150 EC 0,75–2,0 
(fluazyfop-P-butylowy) 
+ adiuwant A Esorio 150 EC, Flutax 150 EC, Rento 150 EC, Tapani 150 EC 0,5–1,5  

+ 1,5 
BBCH 12–18 (od fazy dwóch liści właściwych do fazy ośmiu liści właściwych rzepaku)

dimetenamid-P + metazachlor K3 + K3 Butisan Duo 400 EC, Springbok, Springbok Duo 2,0–2,5    

chinomerak + metazachlor O + K3 Butisan Star 416 SC, Impesco 416 SC, 
Permuson 416 SC, Rapsan Plus 3,0 

fluazyfop-P-butylowy A Akapit 125 EC 1,0–3,0 
BBCH 12 (od fazy dwóch liści właściwych rzepaku)

metazachlor

K3 Bantux, Butisan 400 SC, Butisan Mono 2,5 
Dakota 500 SC, Effendi 500 SC, Fuego 500 SC, Hiperkan 
500 SC, Mashona, Mechlor 500 SC, Metazachlor 500 
SC, Metazanex 500 SC, Metkan 500 SC, Naspar 500 SC, 
Parsan 500 SC, Raper 500 SC, Rapsan 500 SC, Rego 
500 SC, Rexxan SC, Tenet 500 SC, Zatem 500 SC

2,0 

chinomerak + metazachlor O + K3 Sultan Top 500 SC, Tazachmer 500 SC 2,0 
chinomerak + dimetenamid-P 
+ metazachlor O + K3 + K3 Butisan Star Max 500 SE 2,0–2,5 

chizalofop-P-etylowy
A

Buster 100 EC, Investo 100 EC, Jenot 100 EC 0,3–0,4 
Targa 10 EC 0,35–0,4 

(chizalofop-P-etylowy) 
+ adiuwant

Lampart 05 EC, Lampart 05 EC, Leopard 
Extra 05 EC, Leopard Extra 05 EC 0,75–1,0

haloksyfop-P A Gallant Super 104 EC, Perenal 104 EC 0,5 

kletodym A
V-Dim 240 EC, VextaDim 240 EC 0,5 
Centurion Plus 120 EC, GramiGuard, Select Super 120 EC 0,8 

(propachizafop) + adiuwant A Agil-S 100 EC, Agil-S 100 EC, Aria 100 EC, Aria 100 EC, 
Bosiak 100 EC, Vima-Propachizafop, Zetrola 100 EC 0,5–0,7 

chizalofop-P-etylowy
A

Pilot Max 10 EC, Szogun 10 EC 0,35–1,5 
Darium 0,4-2,5 
Agard 100 EC, Grasser 100 EC, Demetris 100 EC, 
Digator 100 EC, Superb 100 EC, Superic 100 EC 0,45–1,0 

Pilot 10 EC, Targa Max 10 EC 0,5–1,25 
Bagira 040 EC 0,6–2,0 
Labrador Pro, Wizjer 50 EC 0,75–2,0 
Achiba 05 EC, Targa Super 05 EC 0,75–2,5 
Labrador Extra 50 EC, Lampart 05 EC, Leopard Extra 05 EC 0,75–3,0 

(chizalofop-P-etylowy) 
+ adiuwant Leopard Extra 05 EC 2,0

chizalofop-P-tefurylowy A Pantera 040 EC, Grapan Extra 040 EC 0,6–2,0 
cykloksydym A Focus Ultra 100 EC 1,0–5,0 

Substancja czynna (s.cz.) Klasyfikacja 
HRAC Kombinacje zabiegowe Dawka 

L, kg/ha Substancja czynna (s.cz.) Klasyfikacja 
HRAC Kombinacje zabiegowe Dawka 

L, kg/ha
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Problemy 
z podatkami

Pandemia koronawirusa Covid-19 jest przyczyną poważnych zaburzeń gospodarczych oraz 
społecznych. Zamrożono poszczególne gałęzie gospodarki, ograniczono działalność admini-
stracji publicznej oraz sądownictwa. Ograniczono swobody poruszania się, zaostrzono regu-
ły przekraczania granic państwa. Wprowadzono przymusowe kwarantanny, zamknięto szkoły 
i przedszkola. 

dr JACEK MONIUK 
Radca Prawny

Wielu rolników poniosło straty finansowe spowodo-
wane koniecznością przystosowania się do  rygory-
stycznych wymogów sanitarnych. Oprócz tego moż-
na zaobserwować wahania cen produktów i usług, 
a także pierwsze symptomy pogorszenia na rynku 
pracy, w tym także groźby zwolnień, m.in. w admini-
stracji publicznej. W środku wakacji rozpoczęła się 
druga fala pandemii, a specjaliści sugerują wystą-
pienie także kolejnych, zwłaszcza jesienią i zimą.

Podatki i opłaty lokalne w górę
Opisane wyżej zdarzenia zaowocowały znaczą-
cym wzrostem inflacji, co bezpośrednio przekłada 
się na kwestie podatkowe. W lipcu 2020 Minister 
Finansów wydał obwieszczenie określające gór-
ne granice stawek kwot podatków i opłat lokalnych 
w przyszłym roku. Oczywiście konkretną wysokość 
podatków określą same gminy, nie mogą one jed-

nak przekroczyć górnych granic określonych przez 
Ministra. Jest to o tyle istotna zmiana, że w prakty-
ce dotyka ona każdego właściciela nieruchomości  
na terenie RP.

Górny pułap stawek podatków i opłat lokalnych 
jest ustalany bezpośrednio w oparciu o wahania cen 
towarów i usług, a te – wg komunikatu GUS – wzro-
sły aż do poziomu 3,9%. Niestety wielu specjalistów 
prognozuje dalszy wzrost inflacji. W efekcie możli-
we będzie podwyższenie stawek podatków i opłat 
lokalnych przez poszczególne gminy. Przykładowo 
– w przypadku opodatkowania budynków mieszkal-
nych lub ich części dotychczasowa stawka to 0,81 zł 
za 1 m2 powierzchni użytkowej, natomiast obecnie 
kwota ta wzrośnie do 0,85 zł. Z kolei dla gruntów 
związanych z prowadzeniem działalności gospodar-
czej było to 0,95 zł liczone od 1 m2, a w nowym roku 
będzie to 0,99 zł. 

Problemy z VAT
Kwestie podatkowe dotknęły także bezpośrednio 
samych producentów rzepaku. Po raz kolejny daje 
o sobie znać typowe dla polskiego prawa niedopra-
cowanie nowych przepisów. A to powoduje później 
liczne wątpliwości w praktyce. W tym przypadku 
problem dotyczy regulacji określających stawkę 
podatku VAT dla dostawy nasion roślin oleistych 
(w szczególności nasion rzepaku i rzepiku).

5% czy może 8%?
W dniu 1 lipca 2020 r. weszła w życie uchwalona 
w zeszłym roku nowelizacja do ustawy o podatku 
od towarów i usług. Wprowadziła ona regułę, że na-
siona rzepaku i rzepiku podlegają opodatkowaniu 
według dwóch różnych stawek: 5% VAT, jeżeli na-
siona przeznaczone są do spożycia przez ludzi oraz 
8% VAT, jeżeli nasiona 
użyte będą do innych 
celów. 

Wcześniej, przed 
zmianami obowiązywa-
ła tylko jedna stawka 
5%, co nie powodowa-
ło żadnych problemów. 
Jednak od lipca tego 
roku zastosowanie 
określonej stawki VAT 
zostało uzależnione od 
celu, w jakim poszcze-
gólna partia nasion 
rzepaku zostanie wy-
korzystana przez okre-
ślony podmiot. A naj-
częściej dochodzi do 
tego w przyszłości, na 
kolejnych etapach ob-
rotu towarem.

Nasiona na talerzu?
Pomijając w ogóle fakt celowości takiego rozróż-
nienia, zauważyć należy, że nasiona rzepaku same 
w sobie nie są bezpośrednio spożywane przez czło-
wieka. Dopiero produkty powstałe z ich przetworze-
nia podlegają spożyciu.

Zwraca się uwagę, że w przypadku przetworze-
nia nasion rzepaku, tylko około 40% stanowi olej 
rzepakowy, który może być spożywany przez ludzi. 
Nikt też nie spożywa oleju bezpośrednio, ale jedynie 
jako składnik innych potraw lub komponent służący 
do wytwarzania margaryny. Pozostałe ok. 60% masy 
powstałej z nasion stanowią wytłoki, makuchy i śruta. 
Nie są one zjadane przez ludzi, wykorzystuje się je 
natomiast do żywienia zwierząt gospodarskich.

Nieprzemyślane przepisy
Problem z nowymi przepisami podatku VAT polega 
na tym, że w toku przemysłowego przetwarzania na-
sion rzepaku lub rzepiku powstają zawsze produkty 
dwojakiego rodzaju, z których tylko jeden jest do-
celowo spożywany przez ludzi. Natomiast na etapie 
sprzedaży rzepaku nie można przyjąć, że będą one 
przeznaczone tylko do jednego konkretnego celu. 
Z istoty bowiem samego procesu przetwórstwa rze-
paku produkty, które finalnie powstają, mogą być 
wykorzystywane do różnych celów (m.in. jadalnych). 
Jednak autor ustawy podatkowej takiej wiedzy tech-
nicznej nie posiadał, stąd takie a nie inne, oderwane 
od rzeczywistości regulacje.

Wewnętrzne sprzeczności
Nawiasem mówiąc specjaliści prawa podatkowe-

go wskazują ponadto, 
że nowe regulacje VAT 
pozostają w rozbież-
ności z innymi przepi-
sami w randze ustawy. 
Bez wnikania w szcze-
góły przywołują oni tu-
taj szczegółowe regu-
lacje ustawy z dnia 25 
sierpnia 2006 r. o bio-
komponentach i biopa-
liwach ciekłych (Dz.U. 
2019, poz. 1155). Jak 
zatem wyraźnie wi-
dać, podczas prac nad 
nowelizacją ustawy 
o VAT coś wyraźnie 
szwankowało.

Przestroga 
na przyszłość
Reasumując – zasto-

sowanie określonej stawki VAT (5% lub 8%) jest 
niemożliwe do wykonania w sposób prosty i jedno-
znaczny. Nowe przepisy na pewno spowodują za-
mieszanie na rynkach, podwyżki cen, a być może 
nawet pewnego rodzaju ograniczenie obrotu rzepa-
kiem lub rzepikiem.

Po raz kolejny przekonujemy się, że krajowe 
przepisy podatkowe tworzone są w sposób nie do 
końca przemyślany i powodujący później różne pro-
blemy w interpretacji. Pozostaje mieć nadzieję, że 
opisany wyżej problem to tylko pewnego rodzaju 
niezamierzony „wypadek przy pracy” i należy nie-
zwłocznie podjąć działania na rzecz uzdrowienia 
całej tej sytuacji.

OKIEM PRAWNIKA

fluazyfop-p-butylowy A
Balatella Forte 150 EC, Fusilade Forte 150 EC 0,63–1,7 
Privium 125 EC, Trivko 0,75-2,0 
Frequent 2,0-3,0 

BBCH 13–14 (w fazie trzech–czterech liści rzepaku)
aminopyralid + chlopyralid 
+ pikloram O + O + O Astor 360 SL, Kratos Trio, Mariner 360 SL 0,3 

chlopyralid + pikloram O + O Barka 334 SL, Cyklop 334 SL, Gala 334 SL 0,2 
BBCH 14–16 (w fazie czterech–sześciu liści rzepaku)

chlopyralid O
Auksendy 300 SL, Cliophar 300 SL, Cliophar 600 SL, 
Effigo, Golden Clopyralid 300 SL, Hoder 300 SL, Kak-Piral 
300 SL, Lontrel 300 SL, Songhai 300 SL, Vivendi 300 SL

0,3–0,4    

bifenoks E Fox 480 EC 0,6–1,0 
propyzamid K1 Kerb 400 SC 1,8 

Kerb 50 WP 1,0–1,5 
Barclay Propyz SC, PPZ-400 SC, Prince 400 SC, Prince 
Duo 400 SC, Propyzaflash SC, TurboPropyz SC 1,25–2,1 

BBCH 16–18 (w fazie sześciu–ośmiu liści rzepaku)
halauksyfen metylu + pikloram O + O Belkar, Mozzar 0,5 

Tabela 1. Przykładowe preparaty zalecane do odchwaszczania rzepaku przed wschodami i po wschodach 
w okresie jesiennej wegetacji, cd.

Substancja czynna (s.cz.) Klasyfikacja 
HRAC Kombinacje zabiegowe Dawka 

L, kg/ha



Jaś wbiega zdyszany do domu. Po chwili kładzie na stole 
plecak, wypełniony świeżo zerwanymi jabłkami.
- Skąd je masz? – pyta mama.
- Od sąsiada – odpowiada chłopiec.
- A on wie, że je wziąłeś?
- No pewnie! Przecież mnie gonił.

***

– I jak, pokazałeś żonie, kto rządzi w waszym 
małżeństwie? – pyta pierwszy.
- No jasne – odpowiada drugi. Przyszła do mnie na 
kolanach.
- I co powiedziała?
- „Wyłaź spod łóżka, ty tchórzu!”

***

Sknera czyta książki. Od czasu do czasu gasi światło, 
potem znów je zapala.
- Co ty robisz? – pyta go żona.
- Przecież przewracać kartki można i po ciemku.
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Najsmaczniejsze przepisy opublikujemy na łamach 
kolejnego numeru Naszego Rzepaku, a autorzy 
zostaną nagrodzeni kuchenną niespodzianką.

Prosimy o przesyłanie przepisów na adres redakcji 
do dnia 31 października 2020 r. pocztą tradycyjną:
Krajowe Zrzeszenie Producentów Rzepaku i Roślin Białkowych
ul. Szkolna 2/4, lok. 403
00-006 Warszawa
lub na adres mailowy: nasz.rzepak@gmail.com

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

Chwila relaksu

NASZE GOTOWANIE, CZYLI RZEPAK W KUCHNI

Żytni chleb razowy Bułeczki czosnkowe
Przepis na 10 sztuk

Pyszne domowe pieczywo
SONIA KAMIŃSKA-STĘPIEŃ

Składniki:Składniki:
•  3 szklanki mąki żytniej
•  łyżeczka brązowego cukru
•  płaska łyżeczka soli
•  7 g drożdży instant
•  łyżka oleju rzepakowego
•  1–2 łyżki siemienia lnianego
•  mąka pszenna do oprószenia

Przygotowanie:
1.  Do miski wsyp mąkę żytnią razową. Dodaj brązowy cukier 

(ewentualnie biały), sól, drożdże instant. Sypkie składniki 
wymieszaj. Na koniec dodaj siemię lniane.

2.  Stopniowo dolewaj do miski ze składnikami 2 i 1/3 szklanki 
ciepłej wody. Mieszaj kilka minut, aż wszystkie składniki się 
połączą, a ciasto zacznie odchodzić od ścianek naczynia, 
nie zostawiając śladów na bokach.

3.  Przygotowane ciasto przełóż do wyłożonej pergaminem 
keksówki. Odstaw do wyrośnięcia, pod przykryciem, na oko-
ło godzinę.

4.  Piekarnik rozgrzej do temperatury 200°C. Wyrośnięty bo-
chenek posmaruj z wierzchu olejem, oprósz mąką. Wstaw 
formę do piekarnika, piecz chleb 70 minut.

Ciasto:
•  400 g mąki pszennej
•  8 g świeżych drożdży 
•  20 g cukru + 2 łyżeczki 
•  ½ łyżeczki soli
•  30 ml mleka + 5 łyżek
•  30 g stopionego masła

Nadzienie:
•  60 g miękkiego masła
•  6 ząbków czosnku
•  2 łyżeczki ziół prowansalskich
•  1 jajko roztrzepane z 1 łyżką mleka do posmarowania

Przygotowanie:
1.  Z drożdży, 5 łyżek mleka oraz 2 łyżeczek cukru zrób zaczyn. 

Odstaw do wyrośnięcia.
2.  Składniki na ciasto zagnieć z zaczynem. Przełóż do miski, 

przykryj i odstaw w ciepłe miejsce, aż podwoi objętość.
3.  Ciasto podziel na 12 części. Uformuj kulki. Spłaszcz je, by po-

wstały podłużne bułki. Przykryj i odstaw do wyrośnięcia na 30 
minut. 

4.  Czosnek przeciśnij przez praskę. Rozetrzyj z masłem i ziołami. 
Włóż do rękawa cukierniczego.

5.  Wyrośnięte bułeczki posmaruj jajkiem z mlekiem. Natnij do po-
łowy, wyciśnij w to miejsce nadzienie. Piecz 15 minut w 180°C.



POZIOMO:
  3) element łańcucha
  9) mniej ceniony od porcelany
10) najczęściej przy stole 
11) I francuskie, i kruche 
12) obsługuje w szpitalu
13) płynie w korycie
15) Real ...
19) magazyn na rzepak
20) nie uświadczysz w nim chłopa
22) daleko mu do krezusa
23) choroba stawu skokowego u koni
27) przy orderze
29) wiadomości 
30) normy etyczne samuraja
31) pojawia się po stłuczeniu
32) kontynentalny, umiarkowany, monsunowy

PIONOWO:  
  1) „… rodu Forsyte’ów” 
  2) stolica Wietnamu
  3) najbardziej pożądana nagroda filmowa
  4) wołek zbożowy
  5) ryba, która… staje
  6) miotanie
  7) udzielane poszkodowanemu
  8) mikro zapisek
12) I Little Boy, i Fat Man 
14) kończy życie
16) klip z muzyką
17) walczy na macie
18) „Zbrodnia i ...”
21) „… wesoło wybiegły ze szkoły”
24) zakrętka… na parkiecie
25) zdobył sławę jako wokalista Police
26) mało inteligentny, prostak
28) niejeden w lamusie
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Autor: OLSTROLitery z pół kolorowych, czytane rzędami, utworzą 
rozwiązanie, które prosimy nadsyłać pod adresem 
redakcji:
Krajowe Zrzeszenie Producentów Rzepaku i Roślin 
Białkowych
ul. Szkolna 2/4, lok. 403
00-006 Warszawa
Prosimy o dopisek na kopercie – „Krzyżówka 
nr 12”, rozwiązanie krzyżówki prosimy nadsyłać 
do 31 października 2020 roku.
Nagrodą w tym numerze jest 5 bezrękawników CARYX 
w komplecie z czapeczką UV ufundowane przez firmę 
BASF Polska Sp. z o.o.
Nagrody otrzyma 5 pierwszych osób, które nadeślą 
do Redakcji prawidłowe hasło – decyduje data stempla 
pocztowego. www.kzprirb.pl

Krajowe Zrzeszenie Producentów Rzepaku 
i Roślin Białkowych

Zostań członkiem Krajowego Zrzeszenia Producentów Rzepaku i Roślin Białkowych
•  bezpłatna prenumerata pisma Nasz Rzepak
• newsletter Aktualności z rynku rzepaku i biopaliw – zbiór informacji z rynku
• informacje cenowe z zakładów tłuszczowych i innych fi rm skupowych otrzymywane SMS-em i/lub e-mailem
• udział w imprezach organizowanych przez KZPRiRB
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IZERA – lek na całe zło, 
czyli krótka opowieść 
o polskim samochodzie 
elektrycznym
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