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Krajowe Zrzeszenie Producentów Rzepaku
i Roślin Białkowych

Szanowni Państwo,
Z zimy plantacje wyszły praktycznie nieuszkodzone, a wiosenna wegetacja rzepaku jest już na półmetku. Jak do tej pory nie mamy sygnałów o konieczności likwidacji plantacji z powodu wymarznięcia.
Kwiecień był wprawdzie bardzo zimny, co opóźniło wegetację, ale występujące przymrozki nie wyrządziły szkód – rokowania są więc dobre. Cieszy również fakt, że rekordowo wysokie są notowania
kontraktów terminowych na zbiory 2021. Są to historycznie najwyższe ceny odkąd KZPRiRB zbiera
i publikuje notowania na polskim rynku. Warto więc zastanowić się, czy już teraz nie zawrzeć kontraktu
na część potencjalnych zbiorów i zabezpieczyć sobie w ten sposób dobrą cenę.
W marcu bieżącego roku ponownie złożyliśmy wniosek o dopuszczenie na rynek zaprawy nasiennej
zawierającej substancję aktywną z grupy neonikotynoidów. Niestety decyzja Ministra Rolnictwa była
negatywna. Przypomnę tylko, że dzięki wcześniejszym (przez trzy lata) decyzjom Ministra Rolnictwa
dopuszczającym te zaprawy, w Polsce jako jedynym z dużych producentów rzepaku w Europie produkcja nie spadła, a nawet powierzchnia uprawy się nieco zwiększyła. Pokazuje to, z jakimi realnymi
problemami borykają się plantatorzy w ochronie plantacji już jesienią. Szczęśliwie mamy już zarejestrowane dwie inne zaprawy. Może nie są aż tak skuteczne, ale pozwalają choćby w części chronić
rzepak we wczesnych stadiach rozwojowych.
Wydanie obecnego numeru gazety „Nasz Rzepak’’ zbiega się kolejną edycją międzynarodowej konferencji „Euro Rzepak”. Jak wcześniej sygnalizowałem, i co niestety się potwierdziło, wydarzenie to odbędzie się w sposób zdalny. W debacie, która będzie główną częścią konferencji, będą uczestniczyć
przedstawiciele organizacji rolniczych biorących udział w pracach Grupy Roboczej Oleiste i Białkowe
COPA-COGECA. Zaplanowanym tematem dyskusji będzie „Perspektywy dla rzepaku, a Europejski
Zielony Ład”. W dyskusji chcemy pokazać, jak w poszczególnych krajach postrzegane są wyzwania
zapisane w Strategii „Od pola do stołu”, która jest rolniczą częścią szerszego planu jakim jest Europejski Zielony Ład. Przebieg dyskusji będzie można śledzić w Internecie, co na pewno zwiększy grono
uczestników i słuchaczy. Tegoroczny „Eurorzepak” jest wstępem do organizowanych przez Ośrodek
Doradztwa Rolniczego w Minikowie Krajowych Dni Pola. Wszystkie informacje na ten temat można
znaleźć na stronach internetowych KZPRiRB oraz ODR Minikowo.
Pozdrawiam serdecznie,

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

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

Prezes Zarządu

www.kzprirb.pl
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Szanowni Czytelnicy,
Wiosna to okres budzenia się do życia roślinności po zimowym letargu. Maj stoi rzecz jasna pod
znakiem kwitnącego rzepaku. Przyszłość jego uprawy ma szczególne znaczenie dla polskiego rolnictwa, dlatego warto już teraz spróbować się zmierzyć z wyzwaniami, jakie stoją przed rzepakiem,
zarówno z rynkowego, jak i agrotechnicznego punktu widzenia, w świetle strategii Europejskiego
Zielonego Ładu.
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PROMOCJA!
Rzepak jest najważniejszą europejską uprawą oleistą. Na jego znaczenie gospodarcze przekłada się również
ROZDAJEMY HEKTARY!
białko – co bardzo istotne dla wielu konsumentów – wolne od modyfikacji genetycznych. Zapraszam w tym
kontekście do lektury kolejnego artykułu z cyklu „Z prac FEDIOL”, w którym m.in. podsumowano wyniki analiz
laboratoryjnych nasion pod tym kątem przez przerabiający je przemysł olejarski. Europejski rzepak jest wolny
od GMO!
KUP I ZYSKAJ GRATIS:
+ 80 g gratis w opakowaniu 600 g

TYLKO W DOBRYCH PUNKTACH HANDLOWYCH
OD 1.02.2021 DO 30.08.2021.
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Tym właśnie zagadnieniom poświęcona jest tegoroczna edycji sztandarowej konferencji KZPRiRB organizoMartwa natura*
wanej już od wielu lat wspólnie z Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Minikowie oraz Polskim Stowarzysze- Oryginał jest tylko jeden
niem Producentów Oleju w ramach Międzynarodowego Dnia Rzepaku „Eurorzepak”. Jestem przekonana, że
pomimo trudności związanych z jej organizacją w dobie pandemii COVID19 wydarzenie to będzie sukcesem,
a wnioski z dyskusji posłużą do wypracowania najlepszych dla rolników rozwiązań.
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SUMI AGRO POLAND SP. Z O.O.

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

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

Juliusz Młodecki
Waldemar Michalak
Grażyna Leśna
Benedykt Ślęzak
Stanisław Matuszewski
Irena Gościniak

Biuro KZPRiRB
Sonia Kamińska-Stępień
Dyrektor Biura
tel. 604 340 703

Skład i druk
Arkadiusz Drabko
Jerzy Hławiczka

Arkadiusz Drabko
Marek Kałużyński
Jan Błaszczuk
Jerzy Hławiczka
Jan Paweł Zachraj

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

magda@printomato.pl
Konsultanci naukowi

Krzysztof Gawęcki
Łukasz Krechowiecki
Marek Czerniak

Ewelina Spłocharska
Dyrektor KZPRiRB
tel. 882 133 153

OZPR wielkopolsko-lubuski

Stanisław Matuszewski
tel. 695 913 677
Irena Gościniak
tel. 605 695 781

prof. dr hab. Iwona Bartkowiak-Broda
prof. dr hab. Michał Jerzak
prof. dr hab. Andrzej Kowalski
dr Beata Michalska-Klimczak
prof. dr hab. Marek Mrówczyński
dr inż. Ewa Rosiak
prof. dr hab. Czesław Szewczuk
Za treść ogłoszeń, reklam i artykułów sponsorowanych redakcja
nie odpowiada.
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Juliusz Młodecki
tel. 602 397 220

Waldemar Michalak
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Grażyna Leśna
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Benedykt Ślęzak
tel. 502 671 519
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Europejski rzepak wolny od GMO
KZPRiRB
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Konferencja pt. „Uprawa rzepaku a Europejski Zielony Ład”

Środek ochrony roślin do przemysłowego zaprawiania nasion rzepaku
Cruiser OSR 322 FS niedostępny w 2021 r.

Więcej o produkcie i promocji
na www.mospilan.pl

ul. Bonifraterska 17 | 00-203 Warszawa | tel.: 22 637 32 37 | www.sumiagro.pl

Krzysztof Galek
Edward Sycz

Kalendarium KZPRiRB 2021

PEP 2040 wskazuje, że biopaliwa są ważnym elementem krajowej strategii energetycznej 12

* Przy realizacji tej reklamy nie ucierpiały żadne uprawy oraz owady zapylające.

Krajowa soja ma jednak również swoją przyszłość. KZPRiRB od dłuższego już czasu stara się promować rozwój i tego kierunku produkcji roślinnej w Polsce. Redagowany wspólnie z zespołem naukowym IOR-PIB dział
„Agrotechnika” w całości poświęcony został tym razem właśnie tej roślinie. Jestem przekonana, że artykuły
naszych ekspertów będą nie tylko inspirujące, ale znajdziecie tam Państwo wiele cennych wskazówek, które
pomogą w osiągnięciu dobrych plonów tej dosyć egzotycznej na polskich polach uprawy.
Pozdrawiam,
Sonia Kamińska-Stępień
Redaktor Naczelna

Z życia Zrzeszenia

Członkowie wspierający

Tarta z rabarbarem
Wołowy burger po hawajsku
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Kalendarium KZPRiRB 2021
MARZEC

03	Posiedzenie online Copa-Cogeca; Juliusz Młodecki,
Ewelina Spłocharska

16	Wydanie newsletter „Aktualności z rynku rzepaku
i biopaliw” (nr 4/2021 (70), 16 kwietnia 2021); Sonia
Kamińska-Stępień

03–04	7. Europejski Kongres Menedżerów Agrobiznesu –
Panel dyskusyjny-Jaki jest wpływ skutków zmiany
klimatu na produkcje buraka, kukurydzy, rzepaku
i zbóż?; Juliusz Młodecki

21	Spotkanie on-line w celu przygotowania propozycji
rozwiązań dotyczących Narodowego Celu Wskaźnikowego, platformy handlowej i ceny referencyjnej dla
roślin białkowych; Juliusz Młodecki, Mariusz Olejnik

15	Posiedzenie Członków Komisji Zarządzającej Funduszem Promocji Roślin Oleistych w formie elektronicznej; Mariusz Olejnik, Marek Kałużyński, Agata Kuczyńska

29	Czy zdecydujesz się na wysiew słonecznika? – Rozmowa portalu farmer.pl z Arkadiuszem Drabko, Wiceprezesem Zarządu KZPRiRB

10	Spotkanie ws. „Celu wskaźnikowego rodzimego białka
roślinnego”; Juliusz Młodecki, Mariusz Olejnik

16	Udział w akcji na Rzecz Owadów Zapylających – Operation Pollinator

17	webinarium poświęconemu prezentacji „Kodeksu Dobrych Praktyk stosowania oznakowania „Wolne od
GMO” dla przetwórców rzepaku”; Juliusz Młodecki
17	Wydanie newsletter „Aktualności z rynku rzepaku
i biopaliw” (nr 3/2021 (69), 17 marca 2021); Sonia Kamińska-Stępień
23	Posiedzenie Zespołu roboczego ds. organizacji rynku
i promocji produktów rolno-spożywczych opartych na
krajowym białku; Juliusz Młodecki, Mariusz Olejnik

24	Złożenie wniosku 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 2021 do dnia
30 września 2021 środka ochrony roślin Cruiser OSR
322 FS

25	Zdalna konferencja zorganizowana przez Departament Rolnictwa Stanów Zjednoczonych (USDA) pod
tytułem „Strategia Od pola do stołu z perspektywy
USDA i Grupy V4”; Juliusz Młodecki, Ewelina Spłocharska
marzec	Wydanie Informatora KZPRiRB „Nasz Rzepak”
nr 1 (58) styczeń/luty/marzec 2021; Sonia Kamińska-Stępień

marzec	Wysyłka mailingowa „Informatora cenowego
umów terminowych rzepaku” (zbiór 2021)

KWIECIEŃ

08	Konferencja „AGROBALANS – BASF dla najcenniejszej pracy na Ziemi”

15	Poparcie propozycji zmiany zapisów rozporządzenia
MRiRW w sprawie szczegółowych warunków i trybu
udzielania wsparcia finansowego z funduszy promocji
produktów rolno-spożywczych

15	Spotkanie on-line w celu przygotowania propozycji
rozwiązań dotyczących Narodowego Celu Wskaźnikowego, platformy handlowej i ceny referencyjnej;
Juliusz Młodecki, Mariusz Olejnik

Konferencja pt. „Uprawa rzepaku
a Europejski Zielony Ład”

27	Spotkanie online Polskiej Koalicji Biopaliw i Pasz Białkowych; Juliusz Młodecki

29	Wysłanie pisma do Ministra Grzegorza Pudy o realne
wsparcie przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
stanowiska Polskiej Koalicji Biopaliw i Pasz Białkowych o podjęcie interwencji na forum Komisji Europejskiej wzywającej do formalnego zakończenia procesu
zatwierdzenia „Raportu z obliczenia typowych emisji
GHG dla upraw na poziomie obszarów NUTS 2 dla
Polski” autorstwa Instytutu Nafty i Gazu – Państwowego Instytutu Badawczego.

kwiecień	Wysyłka mailingowa: „Informatora cenowego
umów terminowych rzepaku” (zbiór 2021)
kwiecień	Przeprowadzenie akcji promującej uprawę soi –
Soja: uprawa pełna zalet

Szczegółowe informacje o konferencji:
Organizatorzy:
Krajowe Zrzeszenie Producentów Rzepaku i Roślin Białkowych,
Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie,
Polskie Stowarzyszenie Producentów Oleju
Konferencja odbędzie się wyłącznie w formie online. Tematem będzie „Uprawa rzepaku a Europejski
Zielony Ład”. Konferencja odbędzie się podczas realizowanego w Minikowie Międzynarodowego Dnia
Rzepaku „Eurorzepak 2021”.
W ramach konferencji przewidziano wykład
wprowadzający podkreślający aspekty jakościowe
rzepaku – walory i cechy w związku z wymogami
wprowadzanymi do systemu uprawy/produkcji w ramach Europejskiego Zielonego Ładu. Po wykłado-

			 1. Dobrze wybierz odmiany soi!

			 2. Zapoznaj się z ciekawostkami sojowymi!

Termin:
20 maja 2021 r.
Czas trwania:
do 4 h (10:00–14:00)
Lokalizacja:
on-line

wej części wprowadzającej dot. aspektów jakościowych oraz cech rzepaku w kontekście Zielonego
Ładu zostanie przeprowadzona dyskusja ekspertów
branżowych – europejskich przedstawicieli producentów roślin oleistych. Międzynarodowi Eksperci
podzielą się swoimi doświadczeniami i opowiedzą
o działaniach jakie w ich krajach są podejmowane,
aby sprostać celom jakościowym surowca, środowiskowym i klimatycznym związanym z unijnym planem działań.

Program konferencji
10:00–10:15

Rozpoczęcie konferencji – Karol Bujoczek, redaktor naczelny top agrar Polska

			 4. Chronimy łan.

10:15–10:20

Otwarcie konferencji i powitanie uczestników

MAJ

	
R yszard Zarudzki, Dyrektor Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego
w Minikowie

			 3. Siejemy soję.

11	Konferencja prasowa firmy Bayer

18	Wydanie newsletter „Aktualności z rynku rzepaku
i biopaliw” (nr 5/2021 (71), 18 maja 2021); Sonia Kamińska-Stępień

18	debata online Farmera nt „Europejski Zielony Ład. Jak
sprostać założeniom i wymaganiom?”; Juliusz Młodecki

19	Posiedzenie online Rady Konsultacyjnej GIORIN; Juliusz Młodecki

20	Konferencja pt. „Uprawa rzepaku a Europejski Zielony
Ład” podczas realizowanego w Minikowie Międzynarodowego Dnia Rzepaku „Eurorzepak 2021”

maj		Wysyłka mailingowa „Informatora cenowego umów
terminowych rzepaku” (zbiór 2021)
maj		Przeprowadzenie akcji promującej uprawę soi
– Soja: uprawa pełna zalet
		
		

5. Czy nawozimy soję?

6. Jak wykorzystać soję?

Juliusz Młodecki, Prezes Krajowego Zrzeszenia Producentów Rzepaku i Roślin Białkowych

Mariusz Szeliga, Prezes Polskiego Stowarzyszenia Producentów Oleju

10:15–10:30

wystąpienie MRiRW

Jak utrzymać jakość i poziom produkcji rzepaku w dobie wyzwań
10:30–11:00	
Europejskiego Zielonego Ładu?

– wykład wprowadzający – Witold Szczepaniak, UP Poznań
11:00–13:40	
Międzynarodowa debata ekspercka – moderacja Karol Bujoczek, redaktor naczelny
top agrar Polska

Uczestnicy debaty – Minikowo 2021
1.	
Juliusz Młodecki – od wielu lat przewodniczy największej organizacji rolniczej
w Polsce reprezentującej bezpośrednio interesy producentów rzepaku i roślin
wysokobiałkowych. Od wielu lat, jako członek izb rolniczych, reprezentuje Krajową
Radę Izb Rolniczych i nasze stowarzyszenie na licznych posiedzeniach grupy
roboczej, konferencjach i sesjach Copa-Cogeca oraz innych międzynarodowych
forach poświęconych roślinom oleistym, strączkowym, biopaliwom i ochronie roślin.
Jego głęboka wiedza na temat problemów sektora rolniczego w UE oraz osobiste
zaangażowanie sprawiają, że Juliusz jest dobrze znany w środowisku rolniczym
w Polsce, jak również jest aktywnym członkiem European Oilseed Alliance.
Wiceprzewodniczący Grupy Roboczej ds. Roślin Oleistych i Białkowych
Copa-Cogeca.
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2.	dr inż. Zdeněk Linhart, Csc. – od 2005 r. reprezentuje Związek Producentów
i Przetwórców Roślin Oleistych (http://www.spzo.cz) w negocjacjach międzynarodowych.
Wykłada na Uniwersytecie Ekonomii i Zarządzania w Pradze i uczestniczy w badaniach
nad biopaliwami na Uniwersytecie Przyrodniczym w Czechach oraz nad marketingiem
na Uniwersytecie w Lotaryngii. Reprezentuje Copa-Cogeca w Dialogach Obywatelskich
w DG Agri oraz jako członek rady doradczej w projektach H2020.
3.	Pedro Gallardo – obecnie wiceprezes Copa-Cogeca i ASAJA; jest również
wiceprezesem ASAJA Andaluzja (najważniejszego regionu Hiszpanii pod względem
rolniczym) i prezydentem ASAJA Kadyks. Gallardo jest również przedstawicielem
ASAJA w Grupie Roboczej ds. Zbóż, Nasion Oleistych i Roślin Białkowych od 15 lat;
przewodniczy również Grupom Roboczym ds. Zagadnień Fitosanitarnych oraz Nasion
Oleistych i Roślin Białkowych w Copa-Cogeca.
		Gallardo jest rolnikiem w czwartym pokoleniu, mieszkającym w Andaluzji, na południu
Hiszpanii. Gospodarstwo zajmuje prawie 400 hektarów, a jego główne uprawy to:
słonecznik, rzepak, pszenica, pszenica durum i fasola.
4.	Stephan Arens (UFOP) – W latach 2006–2011 pełnił funkcję Senior Policy Adviser,
Conservative Parliamentary Group w niemieckim Bundestagu, odpowiadając za kwestie
polityczne związane z rolnictwem i ochroną konsumentów.
		Od stycznia 2012 r. jest dyrektorem zarządzającym UFOP e.V. (Union for the Promotion
of Oil- and Protein-Plants), która reprezentuje polityczne interesy przedsiębiorstw,
związków i instytucji zajmujących się produkcją, przetwórstwem i obrotem krajowymi
roślinami oleistymi i białkowymi.
		 Wiceprzewodniczący grupy roboczej „Rośliny Oleiste i Białkowe” Copa-Cogeca.
5.	Claude Soudé – WPR i stosunki międzynarodowe znajdują się w centrum jego
działalności od początku jego kariery w rolniczych związkach zawodowych, która
trwa już ponad 30 lat. Zastępca dyrektora FOP (Francuskiej Federacji Producentów
Roślin Oleistych i Białkowych) od 2015 r., oprócz WPR i kwestii międzynarodowych
Claude jest również odpowiedzialny za biopaliwa. Podejście europejskie pozostaje
w centrum jego działalności, ponieważ został sekretarzem generalnym Europejskiego
Stowarzyszenia Producentów Nasion Oleistych i Roślin Białkowych (EOA). Jest również
wiceprzewodniczącym grupy roboczej ds. bioenergii, biotechnologii i produktów
nieżywnościowych Copa-Cogeca, zjednoczonego głosu rolników i spółdzielni
rolniczych w Unii Europejskiej.
13:40–14:00 – zakończenie konferencji
Konferencja odbędzie się podczas realizowanego w Minikowie Międzynarodowego Dnia Rzepaku
„Eurorzepak 2021”.
Wydarzenie będzie dostępne w następujących językach (tłumaczenie symultaniczne):
• angielskim, • francuskim, • hiszpańskim, • niemieckim, • polskim.
Będzie dostępny formularz rejestracji w języku angielskim i polskim.
Konferencja dedykowana jest: producentom rzepaku i pozostałych roślin oleistych, osobom zainteresowanym tematyką zadania. Główną grupą odbiorców będą Polacy, ale nie wykluczamy obecności
zainteresowanych z innych krajów europejskich.
W ramach konferencji odbiorcom przedstawione
zostaną propozycje działań, które mogą być podejmowane, aby sprostać celom jakościowym rzepaku,
środowiskowym i klimatycznym, co spowoduje m.in.

wzrost efektywności finansowej uprawy rzepaku,
a także zwiększy podaż nasion o wysokich parametrach jakościowych. Dodatkowo odbiorcy zostaną zapoznani z jakością i cechami, w tym zaletami
rzepaku.
Formularz rejestracji dostępny będzie na stronie
internetowej wydarzenia: www.eurorzepak-minikowo.pl.

Juliusz Młodecki wybrany do prezydium
grupy roboczej „Rośliny Oleiste i Białkowe”
Copa-Cogeca
Na stanowisko wiceprzewodniczącego grupy roboczej „Rośliny Oleiste i Białkowe”
został wybrany Juliusz Młodecki (prezes Krajowego Zrzeszenia Producentów
Rzepaku i Roślin Białkowych) 04 marca 2021 r. Swoją funkcję będzie pełnił przez
najbliższe dwa lata.
– Polska jest jednym z czołowych producentów
rzepaku u Unii Europejskiej, a więc równie istotne jest
to, aby w grupie roboczej Copa-Cogeca poświęconej
zagadnieniom związanym z roślinami oleistymi i białkowymi wybrzmiał głos z naszego kraju – powiedział
Juliusz Młodecki.
Gratulujemy również Pedro Gallardo (Asaja), który po raz drugi został wybrany na przewodniczącego
grupy roboczej oraz Stephanowi Arensowi (UFOP)
ponownego wyboru na wiceprzewodniczącego grupy.
KZPRiRB życzy nowemu prezydium grupy wielu
sukcesów w pracy na rzecz europejskich producentów roślin oleistych i białkowych.

Juliusz Młodecki

Pedro Gallardo

Stephan Arens

Odszedł od nas Mieczysław Kowalczyk
Wiceprezes Zarządu KZPRiRB
Z ogromnym żalem przyjęliśmy informację o śmierci Mieczysława Kowalczyka,
Wiceprezesa Zarządu naszego Zrzeszenia, oddanego społecznika, zawsze życzliwego i nieobojętnego na problemy innych kolegi rolnika, jednego z założycieli organizacji, aktywnie zaangażowanego w jej działalność od samego początku.
Jego odejście to ogromna strata dla naszego Zrzeszenia, ale i całego rolnictwa.
To tacy ludzie, swoją pasją i podejściem do życia, zarażają innych do czynienia
rzeczy dobrych, trwałych i służących całemu społeczeństwu.
Pozostanie w naszej pamięci jako człowiek otwarty, niezwykle przyjaźnie usposobiony, budzący sympatię. Należał do grona tych ludzi, którzy aktywnie uczestniczyli w życiu społecznym, nie bał się wyzwań i konfrontacji z rzeczywistością.
Rozumiał istotę przemian społeczno-politycznych i ekonomicznych zachodzących
w ciągu ostatnich dziesięcioleci. Widział zagrożenia i niedostatki, z jakimi borykają
się mieszkańcy i co najważniejsze – potrafił skutecznie im pomagać.
W imieniu swoim oraz wszystkich koleżanek i kolegów z Krajowego Zrzeszenia Producentów Rzepaku i Roślin Białkowych, pragnę złożyć najszczersze kondolencje rodzinie i najbliższym
współpracownikom.
Spoczywaj w pokoju Mieczysławie.
Cześć Twojej pamięci.

Zarząd KZPRiRB
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Czy zdecydujesz się
na wysiew słonecznika?
Wywiad z Arkadiuszem Drabko – Wiceprezesem Zarządu KZPRiRB
Uprawa słonecznika cieszy się w Polsce coraz większym zainteresowaniem – z tego powodu
postanowiliśmy przybliżyć kilka informacji dotyczących tej uprawy. W tym celu udało nam się
porozmawiać z panem Arkadiuszem Drabko, Wiceprezesem Zarządu Krajowego Zrzeszenia
Producentów Rzepaku i Roślin Białkowych, a także praktykiem pochodzącym z województwa lubelskiego.
Jakie są Pana zdaniem główne powody wzrostu
zainteresowania uprawą słonecznika?

Arkadiusz Drabko: Słonecznik zwyczajny to bardzo ciekawa roślina, która coraz częściej gości na
naszych polach. Roślina dekoracyjna, przyciągająca
uwagę, nie jest spokrewniona z większością roślin
uprawianych w Polsce, więc jest dobrym elementem
płodozmianów. W Polsce do niedawna słonecznik
uprawiany był na zielonkę lub był składnikiem poplonów. Dzisiaj wielu plantatorów uprawia go na nasiona. Dodatkowo wymaga mniejszych nakładów na
nawożenie i ochronę chemiczną niż uprawa np. rzepaku. Myślę, że to są główne powody zainteresowania tą uprawą w zmieniającym się klimacie Polski.

Jaką uprawą jest słonecznik? Czy jest rośliną
wymagającą i jak sprawdza się w polskich
warunkach? W jaki sposób wykonuje
Pan siew w swoim gospodarstwie?

A.D.: Z własnego doświadczenia wiem, że słonecznik
udaje się na wszystkich glebach strefy umiarkowanej. Lubi gleby żyzne, ciepłe, z dobrym nasłonecznieniem, gdzie daje wyższe plony. Plonowanie w sprzyjających latach oscyluje na poziomie 2,5–3 t/ha
nasion, co daje całkiem niezły dochód biorąc pod
uwagę, że jest to roślina jara o niewysokich wymaganiach nawozowych i wodnych. Słonecznik wysiewamy rzędowo co 60 cm i obsadą ok. 70–75 tys. nasion
na ha, jednak nie zrobimy błędu, gdy posiejemy go
siewnikiem do kukurydzy w rozstawie 75 cm zmieniając tylko tarcze do wysiewu, a obsadę obniżymy do
68–70 tys. nasion na ha. Uzyskujemy wtedy większe
koszyczki, co ułatwia zbiór. Biorąc pod uwagę to, że
słonecznik siejemy punktowo, istotnym aspektem
jest jakość nasion, warto zaopatrzyć się więc w nasiona dobrej jakości, zaprawione, pochodzące od
sprawdzonego producenta, gdyż późniejsze braki
w obsadzie mogą powodować zniżkę plonu.

Jak wykonać zbiór słonecznika?
O czym warto pamiętać, gdy podejmie
się decyzję o uprawie słonecznika?

A.D.: Zbiór słonecznika odbywa się jednoetapowo,
specjalistycznym adapterem, ale równie sprawnie
i bez większych strat możemy wykorzystać przystaw-

kę do zbioru kukurydzy na ziarno (na obecną chwilę
są dostępne adaptacje do słonecznika oferowane
przez producentów przystawek do kukurydzy). Ważnym tematem są również straty powodowane przez
ptactwo, np. wróble, dlatego wybierając kwatery pod
uprawę lepiej przeznaczyć jedną większą lub kilka sąsiadujących niż działki porozrzucane, ułatwia
to odstraszanie (armatki, sztuczne drapieżniki).

W jakim rejonie uprawia się
najwięcej słonecznika w Polsce?

A.D.: Z danych uzyskanych przez Krajowe Zrzeszenie Producentów Rzepaku i Roślin Białkowych od
ARiMR według wygenerowanych wniosków o przyznanie płatności bezpośrednich za 2020 rok, wyłącznie dla gospodarstw o powierzchni gruntów ornych
10 ha i więcej wynika, że w Polsce w 2020 roku uprawiano go na powierzchni 8379 ha. Ponad 50% powierzchni uprawy znajdowała się w województwach:
dolnośląskim (ponad 16%), lubuskim (ponad 15%),
podkarpackim (11%) i mazowieckim (10%).

Wiemy, że coraz więcej firm chętnie
skupuje nasiona słonecznika. Jakie jest
Pańskie doświadczenie w tym temacie?

A.D.: Faktycznie, zgadza się – dużo firm poszukuje
słonecznika. Chętniej skupowane są ilości cało-samochodowe. Bazując na własnym doświadczeniu
i pamiętając początki przygody z tą uprawą mogę
powiedzieć, że mniejsze partie też są skupowane,
o ile sami dostarczymy surowiec do zakładu przetwórczego. Warto skontaktować się też z lokalnymi
podmiotami, które mają mniejsze zapotrzebowanie
na surowiec. Słonecznik jest często wykorzystywany do karmienia ptactwa ozdobnego czy domowych
gryzoni (np. chomików), a więc istnieje również możliwość sprzedaży do firm specjalizujących się przede
wszystkim w produkcji karmy.
Rozmawialiśmy z Panem Arkadiuszem Drabko –
Wiceprezesem Zarządu Krajowego Zrzeszenia Producentów
Rzepaku i Roślin Białkowych,
a także rolnikiem z województwa lubelskiego.
Rozmowa została opublikowana na stronie firmy Syngenta.
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ADAM STĘPIEŃ
Dyrektor Generalny
Polskiego Stowarzyszenia
Producentów Oleju oraz
Krajowej Izby Biopaliw

PEP 2040 wskazuje,
że biopaliwa są ważnym
elementem krajowej strategii
energetycznej

Polska Koalicja Biopaliw i Pasz Białkowych pozytywnie ocenia literalne wskazanie roli, jaką
mają do odegrania biokomponenty i biopaliwa ciekłe w krajowej strategii energetycznej, zarówno w odniesieniu do konieczności ograniczenia emisyjności, a także zmniejszenia uzależnienia od importu surowców energetycznych poprzez dywersyfikację rynku paliw transportowych, jaka ma następować dzięki „wykorzystaniu paliw innych niż tradycyjne produkty
rafineryjne”.

W opublikowanej w Monitorze Polskim z dnia 10 marca br.1 Polityce Energetycznej Polski do 2040 roku
czytamy m.in., że „najbardziej rozwiniętą częścią
rynku paliw alternatywnych są biokomponenty w
paliwach ciekłych i biopaliwach ciekłych”, a ich znaczenie jest tym szczególniejsze, że są to odnawialne
źródła energii. Ich wykorzystanie i dalszy rozwój ma
być integralną częścią transformacji energetycznej
kraju opartej na trzech filarach, wśród których znalazła się „Dobra jakość powietrza”. To właśnie temu
filarowi służyć ma z kolei realizacja celu szczegółowego PEP 2040 pn. „Rozwój rynku produktów
naftowych i paliw alternatywnych, w tym biokomponentów i elektromobilności” 2, w ramach którego
nastąpić ma m.in. „maksymalizacja wykorzystania
konwencjonalnych biokomponentów wytwarzanych
z surowców spożywczych i paszowych, dodawanych do paliw ciekłych (konsekwentna polityka blendingu paliw E5/E10 oraz B7/B10) pozwalająca wykorzystać istniejący krajowy potencjał surowcowy
oraz produkcyjny estrów metylowych i bioetanolu do
poziomu tzw. blending wall”.

– Z dużą satysfakcją przyjmujemy fakt, że
w tak ważnym dokumencie o strategicznym
znaczeniu dla Państwa, jakim jest Polityka
Energetyczna Polski do 2040 roku znalazła
się kwestia kontynuacji dotychczasowych
założeń związanych z realizacją NCW z wykorzystaniem krajowego potencjału rolnictwa.
To dobra wiadomość dla producentów rzepaku, którzy dostarczają surowiec do krajowych
tłoczni oleju, ponieważ około 2/3 jego krajowej produkcji trafia następnie do rodzimych
estrowni – powiedział Juliusz Młodecki, Prezes Krajowego Zrzeszenia Producentów Rzepaku i Roślin Białkowych.
– Maksymalizacja blendingu biokomponentów
w paliwach normatywnych, co ma w konsekwencji doprowadzić do wdrożenia w Polsce standardu
E10 w benzynach, ale również zwiększenia do 10%
udziału estrów w oleju napędowym w ramach implementacji normy jakościowej B10, to jedna z najprostszych ścieżek realizacji celów klimatyczno-energetycznych w transporcie, jakie zdefiniowano już
konkretnie na 2030 rok w ramach dyrektywy RED2.
Skoro taki zapis znalazł się w PEP 2040 oczkujemy,
że odpowiednie regulacje implementacyjne konsekwentnie będą również zmierzać w tym kierunku. Paliwa ciekłe jeszcze przez dziesiątki lat będą
podstawą systemu transportowego w UE i musimy
zadbać o to, aby były one jak najbardziej przyjazne
dla środowiska naturalnego. A temu właśnie służy
wprost dodatek zrównoważonych biokomponentów
– powiedział Adam Stępień, Dyrektor Generalny
Krajowej Izby Biopaliw i Polskiego Stowarzyszenia
Producentów Oleju.

1

Obwieszczenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 2 marca 2021 r. w sprawie polityki energetycznej państwa do 2040 r.

2

Cel szczegółowy 4, część B i część C – rozwój elektromobilności i paliw alternatywnych

O uprawie i przetwórstwie soi
z praktykami. Czy się opłaca?
Na temat uprawy soi rozmawiamy z rolnikami i zarazem członkami Krajowego
Zrzeszenia Producentów Rzepaku i Roślin Białkowych – Janem Zachrajem Juniorem
(Członkiem Zarządu) i jego ojcem: Janem Zachrajem Seniorem.
Zobacz podejście dwóch pokoleń do uprawy tego gatunku.
na południu Polski – Górny Śląsk w powiecie Pszczyna. Na terenach dość trudnych dla rolników, gdzie
ziemie są dobre, ale ciężkie w uprawie. Na chwilę
obecną uprawiamy co roku 25–30 ha. Powierzchnia
jest stała, ale mamy nadzieję, że w przyszłym roku
podwoimy uprawę.

Dlaczego tak dużą, jak na polskie
warunki, powierzchnię Pan wysiewa?

Jan Zachraj Junior

W jakiej części Polski Pan gospodaruje i ile
zamierza Pan wysiać soi w tym roku?

Jan Zachraj Junior: Swoje gospodarstwo prowadzę

JZJ: Soja zajmuje u nas 10 proc. powierzchni gospodarstwa. Skupy są dość daleko od rolników, więc
żeby opłacalna była jej dostawa do nich, to przy plonie 3 t/ha minimalną powierzchnią zasiewu jest 10 ha.
Coraz więcej firm decyduje się na handel soją. My od
września również zamierzamy uruchomić skup, żeby
zabezpieczyć soję.
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Czy zaobserwował Pan na przykładzie
swojego gospodarstwa dobroczynny
wpływ wysiewu tego gatunku np. na glebę
lub plonowanie rośliny następczej?

JZJ: Zdecydowanie tak, u nas w gospodarstwie się
to potwierdziło. Soję traktowaliśmy po macoszemu,
sialiśmy ją tam, gdzie gleby są w gorszej kulturze. Pomimo to plonowała w okolicach 3 ton i pozostawiała
dobre stanowisko. Siejąc później na tej powierzchni
pszenicę, zauważyliśmy widoczną różnicę. Pszenica
plonowała zdecydowanie lepiej, nawet lepiej niż na
kawałkach po rzepaku. Soja ma zatem bardzo korzystny wpływ, wprowadza dużo dodatkowych bakterii glebowych, rozluźnia ją oraz poprawia gruzełkowatość.

Na jakie odmiany się Pan decyduje?

JZJ: Jak co roku celuję w odmiany późniejsze. W tym
sezonie wybrałem odmianę Aligatora z Euralisu i Polluxa z IGP. Aligator u nas w gospodarstwie będzie
siany pierwszy raz, Polluxa była już uprawiana w zeszłym sezonie, plon był przyzwoity więc w tym roku
również postanowiłem go zasiać. Na początku siałem
wcześniejsze odmiany, nie trzeba było ich dosuszać,
ale zaobserwowałem większy plon z odmian późniejszych.

Który z etapów uprawy jest z punktu
widzenia rolnika najbardziej
kłopotliwy? Czy odchwaszczanie?

JZJ: Kiedyś, gdy zaczynałem uprawę soi, to najbardziej kłopotliwe było odchwaszczanie. Obecnie
najtrudniejsza jest walka z ptactwem. Według mnie
jedynym sposobem walki, jest patrzenie na temperaturę gleby, tak żeby wzrosty były szybkie i wyrównane. Wszystkie zaprawy zostały wycofane, więc rolnik
pozostaje jedynie z nadzieją, że jego plony nie zostaną zjedzone. Dla przykładu u nas w gospodarstwie
w zeszłym roku z 22 ha zasianej soi, gołębie prawie
całkowicie zjadły 15 ha upraw.

Czy opłaca się uprawiać soję? Podczas
zbiorów ceny nie były wysokie, ale
z biegiem czasu znacznie poszły w górę.

JZJ: Ceny podczas żniw były zdecydowanie niższe
niż obecnie. Było to 1500 zł netto, ale jeżeli ktoś wie
jak uprawiać soje, nie popełnia błędów i uzyskuje
plon w wysokości 3 tony, to powinien być zadowolony
z zysku. Dodatkowym plusem jest fakt, że do roślin
strączkowych jest dopłata, w ubiegłym roku było to
700 zł/ha. Rolnik, któremu soja się udała i gołębie
nie zjadły nasion, na pewno zdecyduje się na większy siew również w tym sezonie. Natomiast ci rolnicy,
którzy mają złe doświadczenia z ptactwem mówią,
że zaczną uprawy dopiero, gdy będą zaprawy.

Czy ma Pan rady lub wskazówki
dla przyszłych plantatorów?

JZJ: Podstawą jest bardzo dobrze wyrównane pole,

tak aby podczas zbiorów nie było strat nasion. Należy zasiać na dobrze ogrzaną glebę i bardzo dobrze
ją odchwaścić. Ważna jest również wytrwałości podczas zbiorów, żeby zebrać całą roślinę i nie zostawiać
dolnych strąków na polu.

Z punktu widzenia młodego rolnika, czy
sądzi Pan, że soja jest rośliną przyszłości?

JZJ: Oczywiście, w pełni się zgadzam i mam nadzieję, że tak będzie.

Teraz sprawdzimy punkt widzenia na tę
uprawę seniora rodu, również Jana Zachraja,
który to rozpoczął przygodę z uprawą soi
w gospodarstwie rodzinnym. Jak to się zaczęło,
bo to nie jest kwestia uprawy tego gatunku
kilka lat, ale już kilkudziesięcioletnia?

Rolnicy
wybrali Pictor
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®

Najważniejsze zalety preparatu Pictor 400 SC to bardzo dobre zwalczanie chorób grzybowych, długi okres działania, jak również dodatkowy efekt
fizjologiczny w postaci długo utrzymującej się zieloności rośliny. Pictor pozwala też rzepakowi łatwiej wytrzymać warunki stresowe, znosić okresy
suszy i zawiązywać więcej łuszczyn. Myślę więc, że można powiedzieć
o jego dodatnim wpływie na plon.
®

®

Józef Mika
Cichawa, pow. wielicki, woj. małopolskie

Zabiegi w kwitnieniu – skuteczność przy dużym
porażeniu zgnilizną twardzikową (Pągów – sezon 2016/2017)

PROMOCJA!

Przyrost plonu w porównaniu do kontroli (dt/ha)

+19,5
Jan Zachraj Senior

Jan Zachraj Senior: Na przełomie lat 90. ubiegłego
wieku poprzez powiatowy Ośrodek Doradztwa Rolniczego, trafiła do mnie informacja o możliwości wysiewu soi. Nikt nie spodziewał się, że będzie można ją
uprawiać w kraju. Szczęśliwie, zainteresowało mnie
to i skorzystałem z tych nasion soi. Na początku soja
była uzupełnieniem brakującej powierzchni. Następnie pojawiła się koncepcja przetwarzania soi, której
podstawą będzie przetwarzanie lokalnego produktu.

Plon dt/ha

Co jest ważne w przetwórstwie soi?

JZS: Myślę, że potrzebne są profesjonalne maszyny.
U nas na samym początku przygody z przetwórstwem
pojawiło się urządzenie, które nie spełniało naszych
oczekiwań. Zakup tanich urządzeń nie jest dobrą drogą do przetwarzania soi. Muszą to być urządzenia,
które wstępnie obrabiają soję, następnie ją ekstrudują lub tostują. Później musi być wytłoczony olej, tak
aby podnieść zawartość białka. Przy okazji ekstrudowania lub tostowania związki antyżywieniowe zostają
unieszkodliwione.

za każde

+18,3

dt/ha

dt/ha

40

szczegóły na:
www.agro.basf.pl

+15,7

+14,8

dt/ha

39,7

dt/ha

38,5
35,9

Skuteczność
w każdych warunkach

35,0

30

Mimo upływu lat Pictor 400 SC nie przestaje się cieszyć świetną
opinią użytkowników. Od wielu lat jest produktem numer 1 do
ochrony rzepaku w fazie kwitnienia. Daje wymierne korzyści
bez względu na rok i stopień porażenia patogenami. Wyniki
doświadczeń potwierdzają, że absolutnie warto mu zaufać!
®

20

20,2
Kontrola

Czy utworzenie własnego skupu soi zmotywuje
okolicznych rolników do uprawy soi?

JZS: Myślę, że jest to dobry sygnał dla lokalnych rolników, żeby zasiali soję. W ubiegłym roku sporo z nich
zdecydowało się na to z dobrym skutkiem. Są bardzo
zadowoleni z osiągniętego zysku.

rabatu

Pictor
400 SC
0,5 l/ha
®

Produkt
porów. 1
1,0 l/ha

Produkt
porów. 2
1,0 l/ha

Produkt
porów. 3
1,0 l/ha

Zabiegi w kwitnieniu – skuteczność przy braku porażenia zgnilizną twardzikową (Pągów – sezon 2017/2018)

Przyrost plonu w porównaniu do kontroli (dt/ha)
Plon dt/ha

+4,0

dt/ha

53

+3,6

+4,0

dt/ha

dt/ha

52

52,2

51

51,8

52,2

dt/ha

50

50,3

49
48
47

+2,1

+2,6

dt/ha

50,8

48,2

46
Kontrola

Pictor 400 SC
0,5 l/ha
®

Produkt
porównawczy 1
0,8 l/ha

Produkt
porównawczy 1
1,0 l/ha

Produkt
Produkt
porównawczy 2 porównawczy 2
0,8 l/ha
1,0 l/ha

Ze środków ochrony roślin
należy korzystać z zachowaniem
bezpieczeństwa. Przed każdym
użyciem przeczytaj informacje
zamieszczone w etykiecie
i informacje dotyczące produktu.
Zwróć uwagę na zwroty
wskazujące rodzaj zagrożenia
oraz przestrzegaj środków
bezpieczeństwa zamieszczonych
w etykiecie.
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Tab. 1. Powierzchnia uprawy soi w Polsce* w ujęciu wojewódzkim w 2019 i 2020 r.
Zmiana %
w stosunku
do roku
ubiegłego
w 2020 r. w 2019 r.
[%]
3 959,16
2 823,21
40,24
3 767,92
3 273,64
15,10
2 321,12
2 360,44
-1,67
Powierzchnia [ha]

Uprawa

Województwo
małopolskie
podkarpackie
lubelskie
dolnośląskie

Soja
zwyczajna

opolskie
lubuskie
zachodniopomorskie
wielkopolskie
śląskie
mazowieckie
świętokrzyskie
łódzkie
kujawsko-pomorskie
podlaskie
pomorskie
warmińsko-mazurskie

2 239,22

1 250,39
906,27
862,23
610,30
595,30
465,48
455,83
326,26
319,27
152,81
110,54
96,28

3 024,09

1 379,13
1 839,36
899,78
1 052,15
663,20
765,52
406,69
461,83
625,40
66,84
31,05
86,81

Powierzchnia uprawy na
terenie całego kraju [ha]
w 2020 r.

w 2019 r.

18 438,38

19 759,14

Zmiana %
w stosunku
do roku
ubiegłego
[%]

-25,95

-9,33
-50,73
-4,17
-41,99
-10,24
-39,19
12,08
-29,35
-48,95
128,62
256,01
10,91

-6,68

* Dane ARiMR według wygenerowanych wniosków o przyznanie płatności bezpośrednich za 2019 i 2020 r., wyłącznie dla gospodarstw o powierzchni
gruntów ornych 10 ha i więcej.
Źródło: Opracowanie własne KZPRiRB na podstawie danych ARiMR.

Która z metod przetwarzania soi jest lepsza?

JZS: Pierwszym czynnikiem znaczącym są koszty.
My zdecydowaliśmy się na tostowanie.

Gdzie będzie Pan szukał potencjalnych klientów?

JZS: Przede wszystkim soję wykorzystamy we własnym gospodarstwie. Do produkcji drobiu mięsnego
oraz na okoliczny rynek gospodarstw indywidualnych, gospodarstw mleczarskich, które potrzebują
soi niemodyfikowanej do produkcji mleka.

Czy przy plonie 2 t/ha uprawa byłaby opłacalna,
z punktu widzenia gospodarstwa hodowlanego,
które potrzebuje pasz białkowych?

JZS: Bardzo słusznym celem jest uprawa soi na
potrzeby własnego gospodarstwa. Myślę, że jest to
dolna granica, wszystko co jest powyżej jest czystym
zyskiem produkcji soi. Głównym czynnikiem oddziałującym na cenę soi są jej nasiona. Soja nie potrzebuje prawie wcale azotu, a zapotrzebowanie na fosfor
i potas są podobne, jak przy produkcji roślin zbożowych. Roślina jest uwolniona od czynników chorobowych w Polsce. Sprawia to, że jej uprawa staje się
bardziej opłacalna.

Czy opłaca się zainwestować
w przetwórstwo soi w Polsce?

JZS: To jest trudne pytanie, ponieważ nie posiadamy
jeszcze pełnego wyniku ekonomicznego. Na pewno
opłaca się zainwestować w produkcję roślinną soi.
Jest ona produktem, który stosuje się do poprawiania
jakości żywności, do konserwacji żywności, do podnoszenia walorów smakowych. Roślina ta ma ogromny potencjał i możliwości.

Zaobserwował Pan różnicę między własną
ekstrudowaną soją, a zakupioną śrutą sojową?

JZS: Nie zaobserwowałem różnic, ale zgodnie z europejskimi celami nie chcemy hodować zwierząt
używając roślin modyfikowanych. Na rynku mamy
obecnie do czynienia z soją niemodyfikowaną i modyfikowaną, która stanowi blisko 75 proc. produkcji
światowej. W kraju obecna jest jedynie soja niemodyfikowana i właściwie nikt nie powinien czynić starań,
aby było inaczej. Konsumenci oczekują, że żaden ze
składników paszy nie będzie miał pochodzenia roślin
modyfikowanych, a my chcemy zachować nasz rynek
żywieniowy w nieskażonej, jak najlepszej formule.

Co sądzi Pan o przesłankach mówiących,
że możemy nie być samowystarczalni
pod względem białka krajowego?

JZS: Moim zdaniem to nie prawda. Ten rok był bardzo dobry, ale często bywa tak, że mamy sporą nadprodukcję pszenicy, kukurydzy, rzepaku i łącząc te
wszystkie nadprodukcje roślinne znajdzie się miejsce dla soi. Sądzę, że milion hektarów, który jest potrzebny, żeby być samowystarczalnym na pewno się
znajdzie. W Polsce otworzył się nowy kierunek produkcji roślinnej, której produkty są niemodyfikowane
i wybitnie krajowe. Musimy dążyć do samowystarczalności żywieniowej, ponieważ sytuacje zewnętrzne, takie jak epidemia, mogą skutecznie ograniczyć
szeroki rynek handlu.
Dziękuję Panom za rozmowę.
Rozmowa została opublikowana na stronie www.farmer.pl
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Środek ochrony roślin do przemysłowego
zaprawiania nasion rzepaku
Cruiser OSR 322 FS niedostępny w 2021 r.
Krajowe Zrzeszenie Producentów Rzepaku i Roślin Białkowych w dniu 24 marca 2021 r. złożyło
wniosek do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi o wydanie zezwolenia na wprowadzenie do
obrotu środka ochrony roślin Cruiser OSR 322 FS na okres nieprzekraczający 120 dni, zgodnie
z art. 53 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009. 31 marca 2021
KZPRiRB otrzymało negatywną odpowiedź w sprawie pozwolenia tymczasowego.
Przypominamy, że przez ostatnie 3 lata, polscy rolnicy jako jedyni spośród producentów rolnych z krajów
Unii Europejskiej uzyskali możliwość korzystania ze
środków ochrony roślin do przemysłowego zaprawiania nasion rzepaku ozimego. W 2018 r. były to: Cruiser OSR 322 FS, Cruiser 70 WS, Modesto 480 FS,
w 2019 r.: Cruiser OSR 322 FS, Modesto 480 FS,
w 2020 r. – Cruiser OSR 322 FS.

– Z wielkim ubolewaniem przyjmujemy odmowną decyzję Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na
wniosek KZPRiRB. Pozostają nam do wyboru jedynie
dwie, nie budzące kontrowersji, zaprawy działające
krócej w porównaniu do ŚOR o którego dopuszczenie
stosowania wnioskowaliśmy. Mamy nadzieję, że producenci dostępnych zapraw do nasion rzepaku, nie
podniosą ich cen – powiedział Juliusz Młodecki, Prezes KZPRiRB.

Posiedzenie grupy roboczej Copa-Cogeca
W dniu 4 marca 2021 r. w Sekretariacie Copa-Cogeca w formie wideo-konferencji
odbyło się posiedzenie grupy roboczej „Zboża, rośliny oleiste i białkowe”.
Po przyjęciu porządku obrad z uzupełnieniami dotyczącymi wdrożenia RED II (punkt 5) i metalaksylu M
(punkt 6) oraz sprawozdania z ostatniego posiedzenia Sekretariat Copa-Cogeca ogłosił wyniki wyborów
na kolejną kadencję grupy roboczej „Rośliny oleiste
i białkowe”. Pan Pedro Gallardo Barrena (ASAJA,
Hiszpania) został ponownie wybrany na drugą kadencję na przewodniczącego grupy roboczej przez
aklamację. Pan Stephan Arens (DBV, Niemcy) został
ponownie wybrany wiceprzewodniczącym na drugą
kadencję, a pan Juliusz Młodecki (KRIR, Polska) został wybrany wiceprzewodniczącym na pierwszą kadencję. Kadencja Prezydencji trwa 2 lata.

Sytuacja rynkowa i perspektywy

Stephan Arens przedstawił prezentację dotyczącą
sytuacji rynkowej roślin oleistych i białkowych. Rynek rzepaku jest dynamiczny. Cena rzepaku osiąga
poziom nigdy nie spotykany po nasionach soi. Podaż
w Brazylii rośnie, ale jest niższa niż światowy popyt.
Zaktualizowane dane dla Australii nie są dostępne.
Sytuacja na Ukrainie jest nieprzewidywalna. Rynek
oleju rzepakowego i słonecznikowego jest stabilny.
Jeśli chodzi o jesienne zasiewy rzepaku, to
w Niemczech, Polsce, Rumunii i Szwecji obserwuje się

wzrost wysiewów w porównaniu z rokiem 2019/2020.
W kilku państwach członkowskich (Francja, Belgia,
Irlandia, Austria, Czechy, Węgry) obszary upraw są
mniejsze niż w latach 2019/2020, a nawet niższe niż
poziom z początku XXI wieku z powodu braku środków
ochrony fitosanitarnej (Francja, Niemcy). Wiosenne
nasadzenia słonecznika i soi będą niższe niż w sezonie 2019/2020, ponieważ w niektórych krajach nasadzenia zimowe są wyższe. W Szwecji prognozowany
jest wzrost upraw rzepaku jarego. Węgry i Polska prognozują wzrost liczby upraw słonecznika. W Wielkiej
Brytanii obecność szkodników jest niższa niż w latach
2019/2020. Zakaz stosowania fito jest hamulcem rozwoju bobiku w Polsce. Niektórzy wspominają o obrażeniach od drapieżników (ślimaków itp.). Większość
rolników nie odnosi korzyści ze wzrostu cen, ponieważ
zboże zostało sprzedane na początku sezonu.
W kwestii rolnictwa ekologicznego eksperci wymienili opinie, gdzie stwierdzono, że ekologiczna produkcja rzepaku nie istnieje w UE, ponieważ uprawa ta
nie przetrwa szkód spowodowanych przez szkodniki
bez ochrony fitosanitarnej.
Eksperci zgodnie potwierdzili brak zastrzeżeń co
do udziału Stephana Arensa w grupie ekspertów z FEFAC i zwrócenia się do Komisji o dostarczenie danych

w podkategorii „ekologicznej” w bilansach dotyczących roślin oleo-białkowych, roślin wysokobiałkowych
i białek przeznaczonych na paszę dla zwierząt. Eksperci potwierdzili, że Komisja powinna pogłębić swoją
analizę celu, jakim jest przekształcenie 25% gruntów
pod uprawy ekologiczne. Jeśli ta konwersja dotyczy
roślin strączkowych, jaki będzie wpływ na przywóz soi
do UE?
W kwestii biopaliw Sekretariat przekazał informacje
odnośnie kwestii zrównoważonego finansowania gdzie
akty delegowane w sprawie przystosowania się i łagodzenia zmiany klimatu spotkały się z reakcją zaniepokojenia ze strony Copa-Cogeca odnośnie wyłączenia
biopaliw z upraw w akcie delegowanym w sprawie
łagodzenia oraz faktem, że biopaliwa są uważane za
przejściowe działania adaptacyjne. Oczekuje się, że
akty delegowane zostaną opublikowane 30 kwietnia.
W przygotowaniu są pozostałe akty delegowane dotyczące różnorodności biologicznej, wody i gospodarki
o obiegu zamkniętym. W kwestii skargi Malezji do WTO
przeciwko restrykcjom UE w zakresie oleju palmowego w biopaliwach: Malezja zwróciła się do UE o konsultacje w sporach WTO w sprawie środków przyjętych
przez UE i jej państwa członkowskie (Francję i Litwę),
które mają wpływ na wykorzystanie oleju palmowego
w biopaliwach. Wniosek został przekazany członkom
WTO 19 stycznia. Indonezja zwróciła się o konsultacje
w sprawie sporów WTO z UE 9 grudnia 2019 r.
W kwestii konsultacji publicznych w sprawie przeglądu REDII Copa-Cogeca wniosła swój wkład w oparciu o istniejące stanowisko w sprawie REDII podczas
negocjacji trójstronnych i odrzuciła opcję proponującą
zmianę kryteriów zrównoważonego rozwoju w REDII.
Cel promocji REDIII dla odnawialnych źródeł energii
mógłby wynosić od 38% do 40%. W kwestii konsultacji
społecznych w sprawie przeglądu wytycznych dotyczących pomocy państwa w dziedzinie ochrony środowiska i energii Copa-Cogeca broni ciągłości wsparcia
w postaci pomocy państwa dla biopaliw pochodzących
z upraw.
Następnie eksperci pochylili się nad kwestiami fitosanitarnymi. Phosmet nie otrzymał pozwolenia na odnawianie. Phosmet jest stosowany na nasionach oleistych oraz owocach i warzywach. W przypadku nasion
oleistych fosmet jest dopuszczony w 17 państwach
członkowskich, ale nie w Niemczech. We Francji brak
odnowienia fosmetu może zagrozić 300 000 hektarów upraw rzepaku. Fosmet był omawiany na Scopaff
w styczniu, raport EFSA z 2011 roku. Zaktualizowany
raport został przedstawiony państwom członkowskim,
ale nie został opublikowany. Poziom wsparcia ze strony państw członkowskich na odnowienie jest niski.
Neonikotynoidy: we Francji sadzonki rzepaku zostaną poddane rotacji, w tym buraki cukrowe zaprawione neonikami.
Ze strony KZPRiRB w spotkaniu wzięli udział:
Juliusz Młodecki – Prezes KZPRiRB
Ewelina Spłocharska – Dyrektor KZPRiRB

Z PRAC FEDIOL
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Z prac FEDIOL:
ADAM STĘPIEŃ
Dyrektor Generalny
Polskiego Stowarzyszenia
Producentów Oleju oraz
Krajowej Izby Biopaliw

Europejski rzepak
wolny od GMO

Rzepak to podstawowa zarówno w Polsce, a także w całej Europie, uprawa
oleista, której znaczenie z perspektywy rolniczej, ale również ogólnogospodarczej
jest tym większe, że jest to także kluczowe pod względem wolumenowym
lokalne źródło białka paszowego. Podobnie jak ma to miejsce i u nas, tak
w wielu krajach członkowskich UE trwa debata na temat sposobów budowania
samowystarczalności białkowej, a przynajmniej zwiększenia możliwości
ograniczenia zależności od importu rodzimych hodowli zwierząt gospodarskich.
Nie bez znaczenia w tych rozważaniach pozostaje
często także aspekt GMO. W sukurs producentom
rzepaku i jemu samemu wychodzi w tym kontekście
FEDIOL, który od wielu już lat realizuje branżowy
program monitorowania nasion rzepaku przerabianych w Unii Europejskiej pod kątem zawartości GMO.
W marcu br. FEDIOL opublikował zagregowane dane
za 2020 rok zbierane od zrzeszonych w stowarzyszeniu przetwórców nasion roślin oleistych, z których
wynika, że w Europie mamy faktycznie do czynienia
z rzepakiem konwencjonalnym.
Prowadzony przez FEDIOL program monitorowania rzepaku pod kątem zawartości GMO opiera się
na dobrowolnym przekazywaniu raz na kwartał przez
członków organizacji wyników analiz laboratoryjnych
nasion na obecność modyfikacji genetycznej. Konsekwentnie w programie uczestniczą wszystkie firmy
przerabiające rzepak, dlatego dane FEDIOL są nie
tylko wiarygodne, ale miarodajne, dając swoistego
rodzaju punkt odniesienia do sytuacji w rolnictwie UE
oraz w krajach trzecich, skąd pozyskiwane mogą być
nasiona do przerobu w Europie.
Na podstawie wyników tych analiz obejmujących
okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 r. dane FEDIOL potwierdziły w sposób jednoznaczny, że rzepak
UE jest wolny od GMO. Wszystkie bowiem badane
próbki nasion pochodzące z któregokolwiek państwa
unijnego, a było ich aż 255, były negatywne. Jedynie
5% (tj. 7 na 141) próbek spoza UE dało wynik pozytywny na obecność GMO na poziomie w przedziale
0,14–0,63%, a zatem poniżej formalnego progu 0,9%
obligującego do zastosowania oznakowania GMO,
co sugeruje też poniekąd przypadkowe zanieczyszczenie surowca np. w transporcie. Krajem pochodzenia próbek z wykazaną obecnością modyfikacji genetycznych nasion rzepaku była Ukraina.

Zrównoważone stosowanie pestycydów

Europejski Zielony Ład to ogromne wyzwanie dla sektora rolnego. Jakże wysoko postawiona poprzeczka środowiskowa ma wymusić wręcz rewolucyjne

zmiany w uprawie w ramach implementacji strategii
„Od pola do stołu”. Warto przy tej okazji jednak zauważyć, że tendencja ta ma charter postępujący i co
do kierunku zmian znany branży od wielu już lat. Możemy wskazać tu choćby sławetne już „zazielenienie”
Wspólnej Polityki Rolnej, permanentne ograniczanie
listy substancji aktywnych stosowanych w środkach
ochrony roślin czy ustanowione dyrektywą jeszcze
z 2009 roku tzw. ramy wspólnotowego działania na
rzecz zrównoważonego stosowania pestycydów.
W kwietniu br. Komisja Europejska przeprowadziła konsultacje publiczne w sprawie rewizji właśnie tej
dyrektywy, w których FEDIOL wziął aktywny udział
przedstawiając stanowisko europejskiej branży
przetwórczej roślin oleistych. Formuła konsultacji,
dość niestety obecnie rozpowszechniona, oparta
na formularzu składającym się w większości z pytań
zamkniętych, nie zawsze pozwala w pełni odzwierciedlić wszystkie ważne w danej sprawie poglądy, co
ma znaczenie w szczególności w przypadkach takich
jak ten – tzn. przetwórcy nie byli bowiem domyślnymi
adresatami tych konsultacji, choć przecież zarówno
łańcuch dostaw żywności, ani tym bardziej odpowiedzialność za jakość oferowanych artykułów spożywczych, nie kończą się (choć tam z pewnością się
zaczynają!) na rolnikach, których decyzje i działania
mają bezpośredni wpływ na kolejne jego ogniwa.
Wśród najważniejszych kwestii, na które FEDIOL
zwrócił uwagę w swoim stanowisku znalazły się:
•	W kontekście propozycji KE dotyczącej informowania konsumentów na temat stosowania pestycydów w produkcji rolniczej: chociaż FEDIOL
zgadza się, że potrzebne jest usprawnienie komunikacji, to nie może ona jednocześnie ograniczać
się jedynie do wskazywania ryzyk i potencjalnie
szkodliwych skutków ich stosowania. Wielu obywateli UE jest obecnie całkowicie oderwanych od
rolnictwa i produkcji żywności w porównaniu z poprzednimi pokoleniami. Dlatego bardzo ważne
jest, aby mieli dostęp do pełnych informacji, które
powinny rzeczywiście uwzględniać potencjalne

zagrożenia związane ze stosowaniem pestycydów, ale powinny również wyjaśniać, dlaczego
te produkty są używane, jakie są ich korzyści
dla naszego systemu żywnościowego, jeśli są
właściwie stosowane i jakie może być ryzyko
ich niestosowania w określonych sytuacjach
(na przykład zanieczyszczenia biologiczne).
•	W odniesieniu do „pestycydów chemicznych”
kilka pytań postawionych w kwestionariuszu
konsultacyjnym wprost korelowało ich stosowanie z „wyższym ryzykiem” lub „szkodliwymi
skutkami”. W opinii FEDIOL komunikowanie
się w tych terminach jest dość mylące i nie jest
naukowo uzasadnione. Fakt, że substancja jest
pozyskiwana „chemicznie” nie mówi bowiem
nic o jej „profilu ryzyka”. Substancje chemiczne,
a także substancje pochodzenia biologicznego
mogą mieć różne profile ryzyka w zależności
od różnych parametrów. Dlatego w przedstawionym KE stanowisku wskazano, że należy
unikać wszelkich uprzedzeń, które mogą podsycać lub prowadzić do nieporozumień i mieć
negatywne konsekwencje dla percepcji obywateli UE wykraczającymi poza samą kwestię
stosowania pestycydów tj. rzutować na wszelkie praktyki rolnicze.
•	Ponadto FEDIOL przedstawił opinię, że ograniczanie ryzyka związanego ze stosowaniem
pestycydów jest głównie przeciwstawianiem się
produkcji ekologicznej i konwencjonalnej, bez
poświęcania większej uwagi postępom naukowym i innowacjom, które pomogłyby w opracowaniu odpowiednich rozwiązań i alternatyw
oraz wsparcia przejścia na bardziej zrównoważony system produkcji żywności. Uznanie
produkcji ekologicznej za jedyne bezpośrednie rozwiązanie może zignorować fakt, że taka
trajektoria może nie być trwała dla rolnictwa.
Jej przyspieszenie będzie możliwe wg FEDIOL
tylko wtedy, gdy dostępne będą narzędzia dla
rolników, w tym substancje alternatywne, rolnictwo precyzyjne i dostęp do nowych odmian,
z nowymi technikami genomicznymi będącymi
dodatkowym narzędziem dla hodowców nasion,
przynoszącym korzyści pod względem kosztów, precyzji i szybkość rozwoju. Przykładem
tego jest sytuacja w unijnej produkcji rzepaku, w przypadku której zarówno powierzchnia
upraw i plonowanie spadły w ostatnich latach
w wielu krajach UE, w szczególności właśnie
z powodu zwiększonych trudności w zwalczaniu
szkodników (z ograniczeniami regulacyjnymi lub
zakazami stosowania niektórych substancji aktywnych) oraz jak mało alternatywnych rozwiązań jest obecnie dostępne.
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Rosną globalne ceny rzepaku
Pod względem finansowym nazywamy to prawdziwym rajdem, od miesiąca eksplodują ceny
nasion oleistych, rzepaku, ale także soi i słonecznika. Luka między podażą a popytem powoduje wzrost cen, który wydaje się nawet przyspieszać.
I tak w Europie rzepak na FOB Moselle osiągnął poziom 535 euro za tonę (€/t), czyli prawie 200 € więcej
w ciągu jednego roku. Gwałtowny wzrost ilości oleju
sprawia, że biodiesel znów staje się atrakcyjny, co
jest bardzo widoczne w rosnącym oleju słonecznikowym w Rotterdamie. „Rendu Rouen” wykazuje tę
samą cenę, a rynki kontraktów terminowych na zbiory
w 2021 r. już osiągają bardzo wysokie poziomy, wynoszące 450 €/t w lipcu. Taka sama sytuacja dotyczy
słonecznika, przy cenie 560 €/t dla „Rendu Saint-Nazaire” lub w porcie Bordeaux, co oznacza wzrost
w porównaniu z 330 €/t rok temu. Ten postęp jest widoczny na całym świecie, ponieważ nasiona rzepaku
osiągnęły właśnie poziom 655 USD/t na giełdzie zbożowej Winnipeg. Dzięki przyspieszeniu zakupów ze
strony Chin cena soi w Chicago kosztuje 530 USD/t.
Ogólnie rzecz biorąc, jest to niedobór, który występu-

je wszędzie, a susza w Argentynie zmniejszyła produkcję soi do 47,5 mln ton, w porównaniu z ponad 50
mln ton normalnie. Z kolei w Brazylii bardzo ulewne
deszcze opóźniają zbiory, które według Departamentu Rolnictwa Stanów Zjednoczonych (USDA) szacuje
się na 134 mln ton, co zostało już zakwestionowane
przez wielu analityków. Ceny te są najwyższe w historii ze względu na globalny niedobór nasion oleistych
i rosnący popyt. Zatem globalne zapotrzebowanie na
soję szacuje się na 365 mln ton, podczas gdy produkcja walczy o 360 mln ton. Rzepak, soja i słonecznik
wyprodukowane w Europie wyniosą 27 mln ton, co
jest w dużej mierze niewystarczające, aby zaspokoić
obecny popyt. Ceny mogą wtedy wzrosnąć do następnych zbiorów, być może nawet do 600 euro/t.

Źródło: le fil agricole

Centrum badawczo-rozwojowe Corteva
Agriscience powstaje w Niemczech
W Eschbach w Niemczech powstaje skonsolidowane centrum badawcze Corteva Agriscience, łączące dział badawczo rozwojowy środków ochrony roślin i hodowli nowych odmian
roślin. Obiekt ma zostać otwarty w przyszłym roku.
Całkowita wartość inwestycji wyniesie 5,7 mln euro.
Nowy ośrodek badawczo rozwojowy, który wykorzystuje istniejące już zaplecze spółki, umożliwi firmie
prowadzenie najnowocześniejszych badań w zakresie
ochrony roślin i rozwoju odporności agrofagów na substancje czynne środków ochrony.
Połączenie hodowli roślin i działu badawczo rozwojowego środków ochrony roślin ułatwi opracowywanie
nowych metod, takich jak cyfrowa ocena doświadczeń
polowych za pomocą dronów, teledetekcję patogenów
i wykorzystanie biologii molekularnej do zrozumienia
podatności chorób roślin na nowe mechanizmy działania fungicydów.
Centrum zlokalizowane na granicy francusko-niemieckiej, w przejściowej strefie klimatycznej, między
Północną i Południową Europą, jest doskonałą bazą
do prowadzenia doświadczeń polowych dla niemal
wszystkich rodzajów roślin uprawianych w Europie.
Nowoczesny, energooszczędny i neutralny emisyjnie obiekt jest zbieżny z długoterminowymi (do 2030
roku) celami równoważonego rozwoju Corteva Agriscience.
Zakład w Eschbach w południowo-zachodnich
Niemczech zapewni realizację europejskich progra-

mów badawczych, także poprzez zwiększenie zatrudnienia o 6 ekspertów w dziedzinie ochrony roślin, którzy dołączą do ponad 20-osobowego zespołu.
Elliot Heffner, lider działu hodowli roślin w Europie
z Corteva Agriscience, powiedział – Połączenie pod
jednym dachem działu badawczo-rozwojowego środków ochrony roślin i hodowli roślin to znaczący milowy
krok w dostarczaniu zaawansowanych rozwiązań dla
rolników w Europie.
Andreas Huber, lider działu badawczo-rozwojowego środków ochrony roślin w Europie z Corteva
Agriscience, dodaje: – Corteva Agriscience jest zaangażowana w ochronę środowiska, zapewniając jednocześnie rolnikom produkty potrzebne do ochrony
ich upraw. Wraz ze wzrostem zapotrzebowania konsumentów na środki ochrony roślin pochodzenia naturalnego, ośrodek w Eschbach skupi się na badaniu
biologicznych środków ochrony roślin i ich skuteczności w zwalczaniu szkodników i chorób. Nowe centrum
umożliwi nam dalsze wprowadzanie innowacji i wspieranie rolników, którzy przechodzą na bardziej zrównoważone praktyki rolnicze.
Źródło: Corteva
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Aby pestycyd tanio kupić?
Rolniku kupuj tylko legalnie!

Kupując środki ochrony roślin od
niezarejestrowanych sprzedawców możesz:

Rusza kolejna odsłona kampanii Krajowej Administracji Skarbowej, Państwowej Inspekcji
Ochrony Roślin i Nasiennictwa oraz Polskiego Stowarzyszenia Ochrony Roślin przeciw nielegalnym i podrobionym środkom ochrony roślin.
Trwa właśnie czas intensywnych przygotowań do
prac polowych oraz sezon zakupów środków ochrony
roślin. Producenci rolni planują i kalkulują, aby tegoroczna produkcja przyniosła zdrowe plony wysokiej
jakości. Tymczasem oferty w Internecie oraz obwoźni
sprzedawcy kuszą niską ceną.
Rolniku pamiętaj, by nie dać się zwieść atrakcyjnej cenie. Przestępcy cały czas poszukują nowych
dróg dystrybucji nielegalnych towarów. Chcąc uśpić
Twoją czujność, oferują podrobione środki ochrony
roślin łudząco podobne do oryginalnych produktów.
Podobieństwo to dotyczy jednak tylko wyglądu zewnętrznego – oszuści budują zaufanie do oferowanych produktów zaopatrując je w podrobione etykiety
i oznaczenia łudząco podobne to tych, stosowanych
przez legalnie działających producentów. Skład takich produktów zawsze się różni, co w przypadku

środków ochrony roślin ma ogromne znaczenie. Każda, nawet najdrobniejsza zmiana w składzie, pochodzenie substancji czynnej, inne zanieczyszczenia,
rozpuszczalniki, powodują, że taki produkt jest potencjalnie niebezpieczny. Niewiele osób zdaje sobie sprawę z tego, jak bardzo skrupulatnie zbadane
i sprawdzane są oryginalne środki ochrony roślin zanim znajdą się na rynku. Dla każdego, pojedynczego
produktu takie badania trwają średnio 10 lat i prowadzone są pod kątem wpływu na rośliny, wodę, glebę,
owady pożyteczne, inne organizmy żywe oraz jak
będą wpływały na zdrowie konsumentów.
Szukasz tanich oprysków na aukcjach internetowych? Kupujesz środki ochrony roślin z bagażnika lub
na straganie? A może skorzystałeś z usług pośrednika, który dostarczył pestycydy z zagranicy do domu?
Sprawdź czy nie narażasz się na zakup podróbki.

Środki ochrony roślin kupisz bezpiecznie:

Nigdy nie kupuj:

•

w sklepie, hurtowni, od dystrybutora, który:
o jest zarejestrowany przez PIORiN,
o sprzedaje produkty zarejestrowane w Polsce,
o wystawi dowód zakupu: paragon lub fakturę.

•
•
•
•
•

PODROBIONE ŚRODKI
OCHRONY ROŚLIN
TRACISZ WIELE RAZY

Kupujesz środki ochrony roślin z bagażnika
lub na straganie?

Możesz stracić dotacje
Możesz stracić dotacje unijne. Stosowanie

zgodności (cross compliance).

Zwrot dofinansowania
dotacji z UE
Możesz stracić plony

Gdzie i jak
kupować bezpiecznie?

Kupujesz środki ochrony •roślin
z samochodu, naWstraganie,
na straganie
sklepie, hurtowni, od dystrybutora, który:
• jest zarejestrowany przez PIORiN*
od przypadkowych osób, z obcojęzyczną etykietą?
• z bagażnika

• sprzedaje tylko ś.o.r. zarejestrowane

• od pośrednika z zagranicy

• wystawi dowód zakupu,

w Polsce
MOŻE CI GROZIĆ ODPOWIEDZIALNOŚĆ KARNA

PIORiN

czyli paragon lub fakturę

• od kolegi
STWARZASZ ZAGROŻENIE
DLA ŚRODOWISKA
• spod lady

www.bezpiecznauprawa.org
Łamiesz prawo, gdy…

ochrony roślin

Twoje pieniądze są bezpieczne
Inwestujesz i rozwijasz swoje gospodarstwo.

ś.o.r. to naruszenie zasad wzajemnej

Czy wiesz, kiedy łamiesz prawo, a kiedy postępujesz
zgodnie z nim? Odpowiedź znajdziesz poniżej.

• sprowadzasz bez zezwoleń MRiRW środki

może Ci grozić odpowiedzialność karna.
ryzykujesz zdrowie swoje i innych.
stwarzasz zagrożenie dla środowiska.

Materiały do pobrania – broszurę oraz plakaty znajdziesz
tu: www.bezpiecznauprawa.org.

FUNGICYD

niezarejestrowanych, w tym podrobionych

TANIE
Zdarzyło ci się
skorzystać z usług pośrednika,
PESTYCYDY
który dostarczał
pestycydy z zagranicy pod dom?
Z ZAGRANICY

Gdzie nie kupować
środków ochrony roślin?

www.bezpiecznauprawa.org

•
•
•

Powitaj nowe rozwiązanie
w ochronie rzepaku

Szukasz tanich oprysków na aukcjach internetowych?

RYZYKUJESZ ZDROWIE SWOJE I INNYCH

Przywozisz środki ochrony roślin
z zagranicy bez zezwoleń Ministra
Rolnictwa i Rozwoju Wsi?:

na straganie
z bagażnika
od pośrednika z zagranicy
od kolegi
spod lady

super tanie środki
ochrony roślin,
super cena, hit!

KUPUJĄC

•	
stracić dotacje unijne – stosowanie niezarejestrowanych, w tym podrobionych środków ochrony roślin to naruszenie zasad wzajemnej zgodności.
•	
stracić plony – podrobione środki ochrony roślin po
zastosowaniu mogą nie wykazać żadnego działania lub
zniszczyć plony!
•	
stracić zdrowe i skazić środowisko – nielegalne
środki ochrony roślin zawierają nieznane lub zakazane
substancje chemiczne, które mogą trwale zanieczyścić
wodę i glebę, a tym samym zaszkodzić Tobie i Twojemu
otoczeniu.
•	
utracić odbiorców – dla przetwórców i producentów
żywności liczy się jakość i bezpieczeństwo.

Kupujesz legalnie, gdy…

Twoje plony będą bezpieczne

Podrobione środki ochrony roślin

Jeśli kupujesz zarejestrowane ś.o.r.

po zastosowaniu mogą nie wykazać

i stosujesz je zgodnie z etykietą produktu

żadnego działania lub zniszczyć

oraz Dobrą Praktyką Rolniczą, masz

plony. Przekonało się o tym wielu

pewność, że uzyskasz bezpieczne plony.

rolników.

Twoi klienci będą zadowoleni z jakości

„Bądź mądry
przed szkodą.
Podejmuj
mądre
decyzje.”

wyprodukowanej przez ciebie żywności.

Nowe rozwiązanie w ochronie rzepaku przed
chorobami
Technologia Xylem-Pro™ zapewnia bardzo
szybkie pobieranie i precyzyjne
systemiczne rozprowadzanie po całej roślinie
Produkt działa od razu i jest odporny na
zmywanie przez deszcz
Do stosowania zapobiegawczo lub
interwencyjnie

• nabywasz środki zarejestrowane
w Polsce w legalnych punktach sprzedaży
i dystrybucji, nadzorowanych przez PIORiN

Uwaga!
Może grozić ci
odpowiedzialność karna oraz
konsekwencje administracyjne!

www.bezpiecznauprawa.org

*Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa

UPL Polska Sp. z o.o.
ul. Stawki 40, 01-040 Warszawa, www.upl-ltd.pl

po połączeniu UPL i Arysta LifeScience

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.

super tanie środki
ochrony roślin,
super cena, hit!

TANIE
PESTYCYDY
Z ZAGRANICY

Kupujesz środki ochrony roślin z samochodu, na straganie,
od przypadkowych osób, z obcojęzyczną etykietą?
MOŻE CI GROZIĆ ODPOWIEDZIALNOŚĆ KARNA
RYZYKUJESZ ZDROWIE SWOJE I INNYCH
STWARZASZ ZAGROŻENIE DLA ŚRODOWISKA

www.bezpiecznauprawa.org
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Na plantacjach rzepaku zaobserwowane zostały już naloty słodyszka, które potrwają przez
kolejne 2–3 tygodnie. W obecnej fazie, gdy pąki na roślinach znajdują się w bardzo niewielkiej odległości, nawet pojedyncze owady mogą wyrządzić bardzo duże szkody. Rozwiązaniem jest zastosowanie do zabiegu odpowiedniej mieszaniny substancji aktywnych, które
zapewnią skuteczne, kompleksowe zwalczanie tych szkodników.

Kwestie dotyczące znakowania żywności i pasz (w tym Przetworów rzepaku) jako wolnych od GMO są uregulowane w następujących przepisach:
(i)
5

14

2

Wzory Znaków graficznych dostępne są w internecie pod adresem:
https://www.gov.pl/web/rolnictwo/zywnosc-i-pasze-wolne-od-gmo.

(ii) Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 listopada
2019 r. w sprawie znaków graficznych, które stosuje się w celu oznakowania żywności i pasz jako wolnych od organizmów genetycznie
zmodyfikowanych (Dz. U. 2019.2236 z dnia 18 listopada 2019 roku),
dalej „Rozporządzenie MRiRW”.
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Ustawa z dnia 13 czerwca 2019 roku o oznakowaniu produktów wytworzonych bez wykorzystania organizmów genetycznie zmodyfikowanych jako wolnych od tych organizmów (Dz. U. 2019.1401 z dnia
29 lipca 2019 roku), dalej „Ustawa”;

II PRAWNE

97,2%

ców rzep
dla przetwór

24.03.2021 12:14:38

Celem publikacji było ułatwienie właściwej interpretacji i stosowania przepisów ustawy z dnia 13 czerwca 2019 roku o oznakowaniu produktów wytworzonych bez wykorzystania organizmów genetycznie zmodyfikowanych jako wolnych od tych
organizmów, co jest oczywiście środkiem zmierzającym do kluczowego celu przedsięwzięcia, jakim jest promocja stosowania
pasz rzepakowych i oleju rzepakowego poprzez zapewnienie

1 Właściwe przepisy

od GMO”

Zapraszamy do zapoznania się z elektroniczną wersją „Kodeksu Dobry Praktyk stosowania
oznakowania „wolne od GMO” dla przetwórców
rzepaku” przygotowaną przez Polskie Stowarzyszenie Producentów Oleju.

PRAWNE WYMOGI
ZNAKOWANIA
„WOLNE OD GMO”2

nia „wolne

Kodeks Dobrych Praktyk
stosowania oznakowania
„Wolne od GMO” dla
przetwórców rzepaku –
publikacja

lepszej rozpoznawalności krajowych produktów przerobu nasion rzepaku w zakresie nie
występowania modyfikacji genetycznych.
Zachęcamy do zapoznania się z publikacją.
Realizacja standardu branżowego „Kodeks
Dobrych Praktyk stosowania oznakowania
„Wolne od GMO” dla przetwórców rzepaku” odbyła się ze środków Funduszu Promocji Roślin
Oleistych.

kowa
owania ozna
TYK stos
RYCH PRAK

KODEKS DOBRYCH PRAKTYK stosowania oznakowania „wolne od GMO” dla przetwórców rzepaku

KODEKS DOBRYCH PRAKTYK
stosowania oznakowania
„wolne od GMO”
dla przetwórców rzepaku

ślinie – ostrzega Marcin Kanownik, Menedżer ds.
upraw rolniczych INNVIGO. – Później, w fazie żółtego
pąka, kiedy pączki będą bardziej oddalone od siebie,
owady muszą włożyć więcej wysiłku, aby nadal żerować. Wówczas próg szkodliwości to 3–5 sztuk.
Naloty słodyszka rzepakowego mogą potrwać
przez najbliższe 2–3 tygodnie. Biorąc pod uwagę
zmienne warunki pogodowe tej wiosny i prognozy na
nadchodzące dni, należy dostosować zabieg insektycydowy do panującej sytuacji. Rozwiązaniem jest
użycie odpowiedniej mieszaniny substancji aktywnych. – Polecamy zestaw składający się z preparatu Delmetros 100 SC, zawierającego deltametrynę,
czyli związek z grupy pyretroidów, oraz Los Ovados,
zawierający acetamipryd. To optymalne połączenie
dwóch substancji aktywnych – jednej o szybkim działaniu, która wyeliminuje już żerujące szkodniki, oraz
drugiej, która działa dłużej, systemicznie, a dzięki
temu zabezpiecza plantację przed kolejnymi nalotami – radzi ekspert z INNVIGO.

4

II

Polskie Stowarzyszenie Producentów Oleju ma niniejszym niezmierną przyjemność oddać w Państwa ręce „Kodeks Dobrych Praktyk stosowania oznakowania „wolne od GMO” dla przetwórców rzepaku” tym bardziej, że jest to publikacja zainicjowana i współtworzona przez samych przetwórców. Powstanie
Kodeksu, który w założeniu ma stanowić swoistego rodzaju kompendium standaryzujące działania podmiotów zajmujących się na co dzień przetwórstwem
nasion rzepaku w zakresie procedur towarzyszących stosowaniu oznakowania
„wolne od GMO”, ma ułatwić wszystkim zainteresowanym podmiotom właściwe czytanie przepisów ustawy z dnia 13 czerwca 2019 roku o oznakowaniu
produktów wytworzonych bez wykorzystania organizmów genetycznie zmodyfikowanych jako wolnych od tych organizmów. Nie jest to rzecz jasna cel sam
w sobie, ale środek zmierzający do kluczowego założenia postawionego przed
całym przedsięwzięciem, jakim jest promocja stosowania pasz rzepakowych
i oleju rzepakowego poprzez zapewnienie lepszej rozpoznawalności krajowych
produktów przerobu nasion rzepaku w zakresie niewystępowania modyfikacji
genetycznych.
Kodeks, który chcemy Państwu niniejszym oficjalnie zaprezentować wspólnie z KPMG Law D. Dobkowski spółka komandytowa nie powstałby bez merytorycznego wsparcia Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, które cierpliwie
i rzetelnie odpowiadało na nasze wszelkie wątpliwości i pytania artykułowane
w ramach szczegółowej analizy przepisów ustawy, jak również uprzejmości
Polskiej Izby Mleka, która udostępniła nam na naszą prośbę dokumenty systemowe standardu PIM „Bez GMO” dedykowanego producentom i przetwórcom
mleka. Za udzieloną pomoc serdecznie dziękujemy.
Standard branżowy PSPO został zrealizowany ze środków Funduszu Promocji Roślin Oleistych, więc swój pośredni wkład w jego opracowanie mają również
sami rolnicy – producenci rzepaku. Szerokie stosowanie oznakowania „Wolne
od GMO” przez Członków PSPO, którzy w 2020 roku przerobili łącznie rekordowe 3,15 mln ton nasion rzepaku, ma służyć przede wszystkim umacnianiu
pozycji rynkowej produktów z nich wytwarzanych, a więc także dalej ugruntowywać znaczenie krajowej uprawy rzepaku oraz jej opłacalności. Mamy nadzieję,
że opracowanie Kodeksu w tym szerokim kontekście przyniesie wymierne korzyści całemu krajowemu łańcuchowi „od pola do stołu”.
DOB
KODEKS

Na tych polach rzepaku ozimego, gdzie zostały terminowo przeprowadzone pierwsze zabiegi insektycydowe, w drugiej połowie kwietnia nie było widocznych objawów żerowania chowaczy. Nie oznacza
to jednak, że nie trzeba już wykonywać zabiegów
przeciwko szkodnikom. Kolejny etap stanowi zwalczanie słodyszka rzepakowego, bardzo groźnego na
obecnym etapie wegetacji, gdy rzepak strzelił w pęd.
Trzeba pamiętać, że zagrożeniem dla upraw jest dorosła postać tych owadów – to właśnie chrząszcze
przegryzają pąki, natomiast ich larwy nie wyrządzają
szkód.
Gdy 21 kwietnia na poletkach doświadczalnych
INNVIGO w Pawłowicach koło Leszna przeprowadzana była lustracja, pączki rzepaku znajdowały się
bardzo blisko siebie. Po kontrolnym zerwaniu rośliny
wytrząśnięto z niej dwa słodyszki. – Oznacza to, że
trzeba jak najszybciej wykonać zabieg przeciwko słodyszkom. W tej fazie są one bardzo groźne i mogą
uszkodzić bardzo dużą ilość pączków. Obecnie próg
szkodliwości to zaledwie jedna sztuka na jednej ro-

SŁOWO WSTĘPNE PSPO

II PRAWNE WYMOGI ZNAKOWANIA „WOLNE OD GMO”

Alert polowy: słodyszek atakuje pąki rzepaku
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Poczuj moc oleju rzepakowego!
Od 1 marca we współpracy z Magazynem Bieganie
promujemy olej rzepakowy wśród biegaczy. W ramach
projektu ukazują się dedykowane artykuły o walorach
oleju rzepakowego w diecie biegaczy, a także przepisy
z jego wykorzystaniem.

Do tej pory zostały opublikowane artykuły na temat m.in. doboru
odpowiedniego tłuszczu do smażenia, przepisy na dania z wykorzystaniem oleju rzepakowego, a także tygodniowe jadłospisy zarówno w wersji tradycyjnej jak i dla wegetarian.
Wszystkie do tej pory udostępnione materiały są dostępne na
stronie magazynbieganie.pl pod #ZdrowieNaTalerzu.

Pioneer® świętuje
95 lat działalności
Już od 95 lat Pioneer® prowadzi rolnictwo
w przyszłość. Historia firmy zaczęła się
w 1926 roku od realizacji pomysłu na wyhodowanie nasion mieszańców kukurydzy.
Pioneer® był jedną z pierwszych firm nasiennych, która rozpoczęła hodowlę nowoczesnych, zaawansowanych nasion odmian
mieszańcowych. Dziś jest to rozpoznawalna
na całym świecie marka, która należy obecnie do Corteva Agriscience, globalnego lidera w zakresie innowacyjnych rozwiązań
dla rolnictwa.
– Produkty i usługi marki Pioneer® należą do najbardziej innowacyjnych rozwiązań na rynku, dzięki którym rolnicy mogą maksymalizować plony i uprawiać
rośliny, których potrzebujemy, aby zaspokoić rosnące
potrzeby żywieniowe świata – powiedział Jim Collins,
dyrektor generalny Corteva Agriscience. – Od 95 lat
wspieramy rolników, inwestujemy w społeczności
i promujemy zrównoważone praktyki rolne. I będziemy
to robić przez wiele następnych lat.
Pioneer® wywodzi się ze Środkowo-Zachodnich
Stanów Zjednoczonych, ale obecnie działa w skali
globalnej. W Polsce Pioneer® prowadzi działalność
od 1986 roku. – To Pioneer® pomógł stworzyć rolnictwo jakie znamy, nie tylko w USA, ale na całym świecie – powiedział Paweł Trawiński, dyrektor działu
sprzedaży nasion w Corteva Agriscience w Polsce.
– W Polsce Pioneer® od 35 lat dostarcza rolnikom wy-

sokiej jakości nasiona i wspiera ich w prowadzaniu
gospodarstw rolnych.
Przez blisko 100 lat Pioneer® skupiał się na wprowadzaniu innowacji, których efektem była wyższa
wydajność, bardziej zrównoważone praktyki rolne
i wprowadzanie ulepszeń w rolnictwie w tych obszarach, które wcześniej uważano za nieosiągalne.
Dzięki ogromnemu wyborowi nasion o sprawdzonych
właściwościach, Pioneer ® ugruntował swoją pozycję jako jedna z najbardziej rozpoznawalnych marek
w rolnictwie.
Świętuj 95 urodziny Pioneer® online, dzieląc się
w sieci swoimi wspomnieniami i doświadczeniami
związanymi z marką Pioneer® oraz oznaczając je hashtagami #BestIsYet, #StworzoneByRosnac, #Pioneer.
Źródło: Corteva

PROMINO® 300 EC
fungicyd zbożowy i rzepaczany

Zawiera protiokonazol
• niezwykle szerokie spektrum zwalczanych chorób
• zasotosowanie w wielu uprawach
• niska dawka na hektar
Poleca HELM!
więcej na www.helmpolska.com

HELM Polska Sp. z o.o. Sprzedaż i Marketing
środków ochrony roślin, ul. Domaniewska 42,
02-672 Warszawa, tel. 22 654 35 00, fax 22 654 83 10
Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem
bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje
zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu.
Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz
przestrzegaj środków bezpieczeństwa zamieszczonych w etykiecie.
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BIOPALIWA
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ADAM STĘPIEŃ
Dyrektor Generalny
Polskiego Stowarzyszenia
Producentów Oleju oraz
Krajowej Izby Biopaliw

Biopaliwa z rzepaku
poza „zielonymi
inwestycjami”?

Pod koniec kwietnia Komisja Europejska opublikowała akt delegowany do tzw. unijnego
rozporządzenia taksonomicznego, którego celem jest zdefiniowanie „zielonych inwestycji”
w ramach praktycznego wdrażania strategii Europejskiego Zielonego Ładu z ułatwionym dostępem do finansowania zewnętrznego. Biopaliwa produkowane z surowców rolnych, w tym
rzepaku, niestety zostały wyłączone z tej kategorii! Teraz wszystko w rękach Rady UE oraz
Parlamentu Europejskiego, które formalnie zatwierdzają tego typu akty prawne – mając na to
dwa miesiące – choć szanse na odrzucenie propozycji KE w ramach tej procedury są raczej
jedynie iluzoryczne. Co to oznacza dla europejskich, w tym polskich, producentów biodiesla,
a w konsekwencji rolników uprawiających rzepak?

Koncepcja Europejskiego Zielonego Ładu zakłada
istotne przyspieszenie dotychczasowych starań Unii
Europejskiej wynikających z potrzeby konwersji gospodarki na przyjazną środowisku naturalnemu, co
z kolei powoduje konieczność podjęcia kompleksowych, szerokich działań dostosowawczych. Mają one
w założeniu służyć nie tylko osiągnieciu ambitnych
celów klimatycznych („zerowy poziom emisji gazów
cieplarnianych netto w 2050 r.”), ale jednocześnie nie
pogarszać warunków ekonomicznych panujących
w krajach Wspólnoty. Służyć ma temu w szczególności „oddzielenie wzrostu gospodarczego od wykorzystania zasobów naturalnych”, a co za tym idzie w założeniu dalszy progres musi opierać się na zasobach
odnawialnych i technologiach ukierunkowanych na
zwiększenie efektywności i dywersyfikację ich wykorzystania. Pytanie retoryczne, jak ma się to więc
do odgórnego wyłączania zrównoważonych biopaliw

produkowanych z europejskich surowców
rolnych niezależnie od ich poziomu redukcji emisji dwutlenku węgla z kategorii „zielonych inwestycji”?
U podstaw wydania rozporządzenia
taksonomicznego stanęło przekonanie
o konieczności wdrożenia wspólnych, jednolitych i obiektywnych kryteriów kwalifikacji danego rodzaju działalności jako „ekologicznej” lub „zrównoważonej.” Kryteria
zdefiniowane w ramach omawianego aktu
delegowanego Komisji mają, idąc dalej,
pomóc w określeniu stopnia, w jakim dana
inwestycja jest zrównoważona środowiskowo. Ich spełnienie stanowi bezdyskusyjny
warunek uznania danej inwestycji podlegającej finansowaniu za zrównoważoną,
choć także tego nie gwarantuje.
Wejście w życie aktu delegowanego w przyjętym
przez Komisję Europejską kształcie będzie miało zarówno pośredni, jak i bezpośredni wpływ na branżę
biopaliw produkowanych z surowców rolnych. Syntezę pośrednich długofalowych skutków ustanowienia taksonomii zawiera ekspertyza ekonomiczna pt.
„Perspektywy rozwoju zrównoważonego finansowania – implikacje dla sektora przedsiębiorstw finansowych i niefinansowych w Polsce” przygotowana na
zlecenie Ministerstwa Rozwoju, w której zwrócono
uwagę, że „taksonomia może wywrzeć duży wpływ
na polskie przedsiębiorstwa i gospodarkę ogółem,
pomimo niewiążącego charakteru dla większości
podmiotów (instytucje finansowe tylko w niektórych
przypadkach będą zobligowane do jej stosowania).”
Rozporządzenie taksonomiczne ustanawia podstawę do wydania aktu delegowanego ustanawiającego
techniczne kryteria kwalifikacji inwestycji jako zrów-

noważonych środowiskowo. Kryteria te mają być
stosowane powszechnie i w szczególności służyć
wiarygodnemu oznakowaniu produktów finansowych lub obligacji korporacyjnych wprowadzanych
do obrotu jako zrównoważone środowiskowo. Wprowadzenie technicznych kryteriów kwalifikacji ma
przyczynić się w ten sposób do promowania zrównoważonych środowiskowo inwestycji i w ten sposób
do przekierowania przepływów kapitału na „zielone
inwestycje” domyślnie przyczyniające się do osiągnięcia zrównoważonego wzrostu gospodarczego.
Zrównoważone środowiskowo inwestycje mają
zasadniczo być promowane w wyniku stosowania
środków niewładczych, głównie poprzez realizację obowiązków (wymogów) przejrzystości ustanowionych w tzw. rozporządzeniu taksonomicznym,
w ramach którego uczestnicy rynku finansowego
zobowiązani są m.in. do odpowiedniego oznaczania oferowanych przez nich produktów finansowych,
w tym przy użyciu technicznych kryteriów kwalifikacji. I tu pojawia się bezpośrednio rola omawianego
aktu delegowanego.
Brak objęcia działalności polegającej na wytwarzaniu biokomponentów (estrów metylowych) z surowców rolnych takich jak rzepak zakresem pojęcia
działalności zrównoważonej środowiskowo (tzw.
„zielonej inwestycji”), co miałoby miejsce w wyniku przyjęcia przez Radę UE i Parlament Europejski
aktu delegowanego w proponowanym kształcie, nie
skutkowałoby szczęśliwie prawnym ograniczeniem,
ani tym bardziej zakazem jej finansowania zarówno
przez podmioty publiczne, jak i przez prywatnych
uczestników rynku finansowego. Tym niemniej mogłoby to mieć jednak długofalowe i pośrednie negatywne skutki dla wytwórców biokomponentów
z tego rodzaju surowców rolnych. Finansowanie
takich inwestycji odbywać się bowiem będzie w dalszej perspektywie najprawdopodobniej na gorszych
warunkach, aniżeli tych, które miałyby status inwestycji zrównoważonych. W dłuższym horyzoncie
czasowym należy się również niestety spodziewać,
że kapitał na finansowanie inwestycji innych niż
zrównoważone będzie trudniej dostępny. Stopień
i tempo tych zmian zależy jednak od stopnia świadomości ekologicznej społeczeństwa, który podlega
zmianom w czasie. Dlatego niezwykle ważną kwestią pozostaje więc krajowe podejście (w tym to formalno-prawne, jakie znajdziemy m.in. w nowelizacji
ustawy biopaliwowej wdrażającej dyrektywę RED2),
które – miejmy nadzieję – będzie praktyczną realizacją przyjętej przecież niedawno Polityki Energetycznej Polski do 2030 zakładającej pełne wykorzystanie
limitu na biopaliwa konwencjonalne w ramach blendingu biokomponentów w paliwach normatywnych.
W tym kontekście Polska Koalicja Biopaliw i Pasz
Białkowych z pewnością nadal będzie trzymać rękę
na pulsie.
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Siarczyście
żółta

huba

W czasie pewnej wiosennej wycieczki po lesie, pokazywałem dzieciom
pień ogromnego jesionu. Drzewo rosło sobie jakieś czterysta lat, aż
JACEK
pewnej nocy złamało się na wysokości dwóch metrów. I wtedy dopiero
CIECHANOWSKI
okazało się, że w środku zamiast twardego drewna są kruche, brązowe kostki. Odpowiedzialna za taki stan rzeczy była grzybnia Laetiporus sulphureus, żółciaka siarkowego, która wywołała w drzewie chorobę zwaną brunatną zgnilizną i doprowadziła do jego śmierci. Opisując
dzieciom tego grzybowego zabójcę starałem się obrazowo przedstawić go w postaci żółtej huby.
W trakcie wnikliwych oględzin pnia okazało się, że na drzewie znajdują się świeżuteńkie, żółtoczerwone owocniki tej huby z połyskującymi w słońcu kroplami gutacyjnymi. Trzeba było wtedy widzieć
oczy tych dzieciaków!
Ta historyjka mówi wiele o grzybku, który chcę tutaj
zaprezentować. Jest on groźnym pasożytem drzew liściastych. Atakuje nie tylko stare i osłabione drzewa,
ale także te w pełni zdrowe. Niszczy ich strukturę poprzez selektywną degradację celulozy i hemicelulozy.
Destrukcja następuje najpierw w twardzieli, a później
w bielu pnia. Drzewo traci stabilność i zamiera w ciągu
kilku lat. Łatwo pada ofiarą wiatru. Owocniki pojawiają
się najczęściej jeszcze na żywym drzewie. Niestety,
nie można pozbyć się grzyba niszcząc owocniki. Gdy
wyrastają żółte huby, los drzewa wydaje się przesądzony. Odradzam parkowanie samochodu pod takim
drzewem.
Śmierć drzewa nie kończy życia żółciaka. Huby rosną na martwym drewnie jeszcze przez kilka lat. Co
ciekawe, pozostałości po takim drzewie są bardzo pożądane dla leśnego ekosystemu. Ich ostateczny roz-

kład następuje powoli, a charakterystyczne brązowe
kostki zniszczonego drewna długo utrzymują cenną
wilgoć. Są także ważnym miejscem lęgowym dla różnych gatunków owadów i drobnych zwierząt.
Nietrudno zauważyć huby żółciaka. Jaskrawy kolor świeżych owocników jest tak zaskakujący, że nie
można ich przeoczyć. Początkowo guzowate, bulwiaste, wkrótce przybierają półkoliste lub wachlarzowate
kształty osiągając bez trudu szerokość 25 cm, a czasem nawet pół metra. Zazwyczaj rosną w skupieniach
i często nakładają się na siebie dachówkowato. Młode
owocniki są miękkie i soczyste. Ich barwa może być
siarkowożółta, pomarańczowa lub morelowa, czasem
z różowym albo czerwonawym refleksem. Górna powierzchnia jest nierówna i „zamszowa” w dotyku. Natomiast na spodzie owocnika wykształcają się krótkie
rurki o bardzo drobnych porach. To hymenium, gdzie

dojrzewają zarodniki. W okresie intensywnego wzrostu owocników gromadzą się na nim często szkliste,
żółte kropelki gutacji. W miarę starzenia się huby bledną, stają się bardzo lekkie, kruche i serowate. Utrzymują się na drewnie przez parę tygodni.
No i doszliśmy do tego miejsca, gdzie trzeba
wyraźnie powiedzieć: żółciak siarkowy uchodzi za
smaczny i pożywny grzyb jadalny.
Nie przypadkiem zwą go Chicken
of the Woods – kurczakiem leśnym.
„Z pewnością jest bardzo dobrym
wegetariańskim substytutem kurczaka” – stwierdza Tom Volk, jeden
z najbardziej opiniotwórczych mykologów amerykańskich. W Polsce
grzyb nie osiągnął wielkiej popularności, ale i u nas są amatorzy żółciakowych smaków. Przede wszystkim
trzeba stwierdzić ponad wszelką
wątpliwość, że nazwę grzyba można wiązać li tylko z jego barwą. Ani
w zapachu, ani też w smaku świeżych owocników nie ma kompletnie
nic piekielnego. Pachną grzybowo
i przyjemnie. Ich smak porównuje
się do smaku kraba czy homara.
Można je smażyć, dusić, marynować, przyrządzać z nich zupę czy
pasztet. W rozmaitych przepisach
na potrawy z żółciaka powtarza się
zalecenie, by do jedzenia wykorzystywać tylko młode owocniki, najlepiej takie, które wyrosły na dębie
lub jesionie. Należy unikać grzybów
rosnących na robinii i cisach, gdyż
mogą zawierać szkodliwe fitotoksyny z tych drzew. Egzemplarze, które chcemy zjeść, muszą być dobrze
oczyszczone i poddane obróbce
termicznej. W każdym razie proszę nie polegać zbytnio na moich
opiniach kulinarnych i, wybierając
grzyby do jedzenia, kierować się
zdrowym rozsądkiem.
Świeże owocniki znajdziemy
w maju na różnych drzewach liściastych. Łatwiej na nie trafić w parku
czy na przydrożnych drzewach niż
w lesie. Chętnie rosną w starych
sadach, lubią bliskość rzek i jezior.
Ich łupem padają dęby, jesiony, wierzby, topole, akacje i wiele gatunków drzew owocowych. Wyjątkowo
tylko spotyka się je na drzewach iglastych. Żółciak
jest gatunkiem kosmopolitycznym, obecnym na całym
świecie, może poza Antarktydą, gdzie nie ma drzew.
Największy owocnik ważący ponad 45 kg znaleziono
w 1990 r. w okolicach Hampshire w Wielkiej Brytanii.
Warto wiedzieć, że żółciakowi siarkowemu z ciekawością przyglądają się uczeni. Wiadomo, że w prze-

szłości był powszechnie stosowany w tradycyjnej
medycynie ludowej w różnych krajach. Ciekawe poszukiwania możliwości wykorzystania substancji bioaktywnych z żółciaka prowadził czeski toksykolog
prof. Jiří Patočka ze Szpitala Uniwersyteckiego w Hradec Králové. Te badania potwierdziły antybakteryjne,
przeciwzapalne, przeciwnowotworowe, hipoglikemiczne i inne prozdrowotne możliwości
zastosowania żółciaka. Z kolei polscy uczeni z Instytutu Mikrobiologii
i Biotechnologii UMCS wyodrębnili
ze ściany komórkowej żółciaka enzym mutanazę, z którym wiąże się
ogromne nadzieje w radykalnym
zapobieganiu próchnicy zębów.
Zespół prof. Janusza Szczodraka, dr Małgorzaty Pleszczyńskiej
i dr Adriana Wiatera kosztowną
i trudną produkcję mutanazy w laboratorium zastąpił możliwością
uzyskania go z grzyba. Co więcej,
na potrzeby tych działań Krzysztof
Biernacki z Farmy Grzybów Leczniczych MYCOMED w Kaliszu opracował i wdrożył skuteczną metodę
uprawy żółciaka siarkowego.
Huba, jaką się tu zajmujemy, jest
na tyle pospolita w Polsce, że doczekała się kilku odmiennych nazw.
Opisywana była jako huba żółta,
grzyb siarkowy albo huba siarkowa, płachcianka siarkowa i pieprznik siarkowy, a także jako żagwica
siarkowa, żagiew topolowa i żagiew
Rostafińskiego. Ta ostatnia nazwa –
zwyczajem przyrodników – oddaje
hołd pewnemu profesorowi o tym
nazwisku. Ten to Józef Rostafiński,
profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego, przed stu dwudziestu laty
opublikował „Zielnik czarodziejski”,
w którym zebrał wszelkie, żywe
jeszcze wówczas, przesądy o roślinach. Wykazał, że ich rodowód
sięga często czasów przedchrześcijańskich. Nie ma w tym dziele
prawie nic o grzybach. Ale grzechem byłoby nie wykorzystać pretekstu do przedstawienia co smaczniejszych kąsków. Jako to: „…ziele
Dziewięćsił, włożone dzieciom do kolebki, zachowywa
je od złego urzeczenia bab. Boże drzewko dobrze jest
przeciw czarom w małżeństwie w łoże słać. Dębowe
liście i drzewo są środkiem przeciw czarom, a dymu z liści dębowych czart się boi. Dziewanna oddala czary,
wymowność dawa, język wolny czyni ku wymowności...
i tam, gdzie rad siadasz, pokrop tą wódką, a będą przy
tobie dobrzy duchowie ku potwierdzeniu ciebie...”

33

Z WIZYTĄ... W POLSKICH SKANSENACH

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

34

SONIA
KAMIŃSKA-STĘPIEŃ

Z wizytą w…

polskich skansenach

Polska Tradycja to nie tylko przybory codziennego użytku, pyszne
staropolskie jedzenie czy skoczna muzyka, to także budownictwo
wiejskie. Architekturę po dzień dzisiejszy możemy oglądać w specjalnie
urządzonych do tego skansenach. Skansenów (Parki Etnograficzne)
w Polsce jest cała masa, a z roku na rok ich przybywa. Dzięki ciężkiej
pracy miłośników kultury, mamy możliwość na własne oczy zobaczyć,
jak wyglądało życie na wsi w poszczególnych regionach etnograficznych.
Ze względu na różnorodność kultur, oraz ilość dostępnych skansenów
przedstawiam sześć dużych Parków Etnograficznych. Zachęcam
do zapoznania się budowlanym dziedzictwem narodowym.

Muzeum Budownictwa
Ludowego w Sanoku

Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku jest
niewątpliwie największym skansenem w Polsce.
Obszar muzeum podzielony jest na siedem części,
z czego pięć przedstawia różne grupy etnograficzne,
zamieszkujące tereny Karpat Wschodnich i Karpat
Zachodnich, a więc polsko-ruskiego pogranicza.
Do grup, których budownictwo zostało przedstawione w Muzuem zaliczamy dwie grupy ruskie Bojków i Łemków, oraz dwie grupy Polskie Pogórzan
Zachodnich i Pogórza Wschodnich a także grupę
polsko-ruską Dolinian. Dodatkowo w Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku został wybudowany Rynek Galicyjski oraz jedyny tego rodzaju w Polsce Sektor Naftowy. Warto podkreślić, że większość
budynków znajdujących się w skansenie pochodzi
z okresu od XVII do XX wieku.

Park Etnograficzny Kultury
Ludowej w Kolbuszowej

Park Etnograficzny Kultury Ludowej w Kolbuszowej
prezentuję kulturę Lasowiaków i Rzeszowiaków. Usytuowany na 30 hektarowej działce i posiada 80 różnego typu obiektów. Od budynków mieszkalnych, przez
budynki inwentarskiej takie jak, stajnie, obory, chlew
czy kurniki, po budynki przemysłowe – spichlerze,
młyn, kuźnie i budynki użyteczności publicznej – szkoły, kościoły, remizę strażacką. W każdym z budynków
na zwiedzających czeka inna wystawa, która dotyczy
konkretnego zajęcia – pracownia szewca, pracownia
tkacza, czy święta – wieczerza wigilijna. Na zwiedzających czekają też liczne atrakcje w formie prezentacji obrzędów ludowych przez regionalne zespoły, czy
wystawy rękodzieła ludowego.

Muzeum Wsi Radomskiej

Muzeum Wsi Opolskiej

Muzeum Wsi Radomskiej gromadzi budynki z terenów pogranicza mazowsza i ziemi kieleckiej.
Na działce o powierzchni przekraczającej 30 hektarów, zostało ulokowane 80 budynków, w tym domy
mieszkalne, dwory, kościół budynki gospodarcze
a także warsztaty, młyny wodne i wiatraki. W zabytkowym budynku szkolnym organizowane są lekcje
muzealne. Ponadto Muzeum Wsi Radomskiej posiada ponad 16 000 eksponatów ruchowych, w tym
ule, maszyny rolnicze oraz najróżniejszego rodzaju
tkaniny i sztukę ludową. Niewątpliwie Muzeum Wsi
Radomskiej wyrasta na jeden z największych Parków Etnograficznych w Polsce i na świecie. Zarząd
Muzeum ma w planach ulokowanie ponad 250 budowli wiejskich.

Muzeum Wsi Opolskiej znajduje się na działce o powierzchni 10 hektarów. Mimo „niewielkich rozmiarów” udało się na tym obszarze zmieścić prawie
60 budynków regionu oleskiego i opolskiego, są to
między innymi domy mieszkalne, spichlerze, młyn
czy budynki użytku publicznego, jak szkoła, kościół
czy karczma. W zagrodach odtworzono ogrody warzywne i kwiatowe, na polach natomiast uprawia się
len, pasternak, proso i grykę. W ciągu roku Muzeum
Wsi Opolskiej organizuje imprezy plenerowe, takie
jak występy zespołów ludowych i obrzędowych oraz
wystawy rękodzieła ludowego.

Górnośląski Park Etnograficzny
w Chorzowie

Park Etnograficzny w Olsztynku

W Górnośląskim Parku Etnograficznym na powierzchni 20 hektarów, znajduje się ponad 70 budynków – mieszkalnych, gospodarczych, sakralnych
(kościół i kaplice), użyteczności publicznej – sklepik
i wiejska szkoła, w której odbywają się lekcje muzealne. Są także garbarnie, kuźnie i młyn. W budynkach prezentowane są wystawy eksponatów muzealnych. Na tych, którzy lubią dobrze zjeść, czeka
zabytkowa karczma „U Brożka”. W dni świąteczne
w Parku Etno organizowane są różne imprezy folkowe. Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie
prezentuje budownictwo z: Beskidu Śląskiego, podregionu podgórskiego, pszczyńsko-rybnickiego, lublinieckiego i regionu Zagłębia Dąbrowskiego.

Park Etnograficzny w Olsztynku zajmuje powierzchnię o wielkości 95 hektarów. I pod tym względem jest
największym tego typu zespołem w Polsce. Park Etnograficzny w Olsztynku prezentuje budowle z Warmii, Mazur, Powiśla, Sambii (Obw. Kaliningradzki)
oraz Małej Litwy (częściowo obw. Kaliningradzki,
częściowo Litwa). Poza tradycyjnym budowlami,
mieszkaniowymi, sakralnymi czy użytku publicznego. W parku znajdują się również tradycyjne zasiewy i żywy inwentarz. Wśród zwierząt sporą atrakcją
może być owca Skuddy – nordycka rasa owiec, niegdyś bardzo popularnej na terenach dawnych Prus
Wschodnich.
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PT303 pierwsza, jedyna,
dorodna, najlepsza!
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Marka nasienna Pioneer® jest znana m.in. ze świetnych mieszańców rzepaku ozimego, optymalnie
skrojonych do nieustannie rosnących oczekiwań najbardziej wymagających rolników.

Najnowsza, mieszańcowa odmiana PT303, należy do nowej
i wyjątkowej grupy Protector® SCLEROTINIA. Jest ona pierwszą
i jedyną odmianą posiadającą wysoką tolerancję na zgniliznę
twardzikową – jedną z najgroźniejszych chorób rzepaku. Pomimo genu tolerancji na choroby, odmiana PT303 oferuje stabilny
i jeden z najwyższych plonów potwierdzonych w doświadczeniach COBORU – 118% wzorca! Cechą charakterystyczną odmian rzepaku ozimego od Pioneer® jest wysokie zaolejenie, odmiana PT303 osiągała w doświadczeniach poziom zaolejenia
do 47,4%.
Zgnilizna twardzikowa (Sclerotinia sclerotiorum) jest chorobą
płodozmianową (krótka rotacja roślin porażanych przez tę chorobę, np. rzepak, słonecznik, ziemniaki), niszczącą łodygi, odcinającą dopływ wody i składników pokarmowych do młodych
łuszczyn, mogącą powodować wyłamywanie się łodyg i wyleganie. Próg szkodliwości dla tej choroby, to zaledwie 1% porażonych roślin, może ona spowodować obniżkę plonu nawet o 70%.

dzikowej na odmianie PT303 był znacznie zredukowany
– średnio o 30%, a intensywność zmian chorobowych została zredukowana średnio o 33% w stosunku do odmiany
kontrolnej potraktowanej tym samym fungicydem, w tej
samej dawce i w tym samym terminie.
• Dodatkowo udowodniono pozytywną korelację pomiędzy intensywnością zmian chorobowych a genetycznym
wpływem tolerancji. Im większe były zmiany chorobowe na poletkach kontrolnych, tym większą redukcję tych
zmian obserwowano na poletkach z odmianą PT303. Przy
nasileniu zmian chorobowych na poziomie 25% na kontroli,
obserwowano nawet o 75% niższe porażenie na odmianie
PT303.

Jak chronić rzepak przed tą chorobą?

Aby uzyskać najlepsze rezultaty i w pełni wykorzystać potencjał plonowania odmiany, zalecamy wykonanie 1 zabiegu fungicydowego w trakcie kwitnienia rzepaku. W takiej
sytuacji rośliny są chronione dwutorowo: przez genetyczną
tolerancję na zgniliznę twardzikową oraz poprzez działanie
fungicydu. Ponadto, w okresie kwitnienia zwalczamy także
inne choroby (np. czerń krzyżowych, szarą pleśń), stąd zabieg
fungicydowy jest istotny w odniesieniu do tych chorób.

Jaki jest efekt genetycznej tolerancji na zgniliznę
twardzikową?

Pioneer Protector® Sclerotinia (PT303)
to pierwsza odmiana rzepaku,
która łączy najwyższą wydajność z genetyczną
tolerancją na zgniliznę twardzikową
(Sclerotinia sclerotiorum). Zapewni Twoim uprawom
bezpieczeństwo, a Tobie spokój i satysfakcję!
Dowiedz się więcej o PT303
na www.pioneer.com/pl

Siew odmiany tolerancyjnej PT303 oraz zapobieganie poprzez stosowanie fungicydów w początkowej fazie opadania płatków kwiatowych (BBCH 63-65), dodatkowo właściwy
płodozmian, dokładne przyoranie resztek pożniwnych oraz
racjonalne nawożenie azotowe.

Czy siew odmiany tolerancyjnej na zgniliznę
twardzikową zwalnia mnie z zabiegu
fungicydowego?

Ochrona w cenie nasion.
Spokój gratis!

Sklerocja (forma przetrwalnikowa) grzyba wywołującego
zgniliznę twardzikową.
Fot. Rafał Kowalski

Spóźnienie zabiegu fungicydowego o zaledwie kilka dni,
może znacząco obniżyć skuteczność preparatu (nawet
o kilkadziesiąt procent). Jeśli dołożymy do tego proces wycofywania substancji aktywnych fungicydów oraz nieprzewidywalną pogodę wiosną, wówczas dodatkowe wsparcie
ze strony samej odmiany jest nieocenione i stanowi ważny
element w strategii walki z chorobami!
Rafał Kowalski
Senior Agronomist
Corteva Agriscience

• W doświadczeniach ścisłych przeprowadzonych w Polsce i w Europie, odsetek łodyg z objawami zgnilizny twar-

Więcej na www.pioneer.com/pl
®

™ Znaki towarowe należące do Corteva Agriscience i jej podmiotów stowarzyszonych.
©2021 Corteva.

UPRAWY BEZPIECZNE,
ŚPISZ SPOKOJNIE.

®

™ Znaki towarowe należące do Corteva Agriscience i jej podmiotów stowarzyszonych.
©2021 Corteva
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SOJA – nowe odmiany

Od kilku lat, w ramach Inicjatywy Białkowej COBORU, testuje się dużą liczbę odmian soi
pochodzących z różnych krajów, zarówno wpisanych do Krajowego rejestru (KR) jak i tych
pochodzących ze Wspólnotowego katalogu odmian roślin rolniczych (CCA). Corocznie w kilkudziesięciu punktach doświadczalnych badanych jest około 30 odmian soi, w roku 2021
będzie ich już 40. Wśród nich około 45% to odmiany z KR, a pozostałe pochodzą z CCA.
Zestaw testowanych odmian jest bardzo zróżnicowany. Dotychczas w krótkim czasie przebadano około 70 odmian soi z różnych stron Europy, a nawet świata.
polega na tym, że rośliny zbyt późnych odmian mimo
dobrego ostrączenia, jesienią zostaną w polu, gdyż nie
są gotowe do omłotu.
W przeszłości KR stanowiły zasadniczo polskie
odmiany soi. Aktualnie rejestr bazuje głównie na odmianach z hodowli zagranicznych, gdyż z powodu
małego zainteresowania uprawą soi w Polsce, hodowla twórcza była przez lata realizowana jedynie
w pojedynczych ośrodkach naukowych i w bardzo
ograniczonym zakresie. Obecny stan KR jest kwestią
zaledwie ostatnich kilku lat, ponieważ corocznie rejestruje się nowe kreacje, a liczba odmian zgłaszanych
do badań znacząco się zwiększyła (tabela 1). Są to
odmiany, które w doświadczeniach rejestrowych realizowanych przez dwa lub trzy sezony wegetacyjne
wykazywały się najlepszą wartością gospodarczą.
Każda noworejestrowana odmiana ma zdefiniowaną
długość wegetacji na podstawie polskich wyników
i w toku doświadczalnym jest porównywana do form
podobnych w typie. Polskie odmiany w KR są nieliczne i nie należą do najnowszych, ale można uznać je
za wzorzec wczesności. W toku hodowli dokonywano
ostrej selekcji, ze względu na krótki okres wegetacji,
a co za tym idzie, przydatności do uprawy w Polsce.
Odmiany zagraniczne najczęściej charakteryzują się
dłuższym okresem wegetacji. Ich potencjał plonowania jest duży. Bardzo ważnym aspektem natomiast jest
poszukiwanie odmian wczesnych lub średniowczesnych, które będą wysoko i wiernie plonowały. Te odmiany są szczególnie cenne do uprawy w Polsce, gdyż
są wartościowe i najbardziej uniwersalne. Odmiany
o długim okresie wegetacji w warunkach polskich są
również przydatne, ale szczególnie w południowych
rejonach i tam najczęściej
pojawiają się na listach odTabela 1. Stan Krajowego rejestru odmian soi
mian zalecanych. Na poLiczba odmian wpisanych do KR
Stan na dzień
Typ
czątku roku 2021 przybyło
1.05.2021
przed 2016 2016 2017 2018 2019 2020 2021
siedem nowych odmian
bardzo wczesne
1
1
2
zróżnicowanych pod wzglęwczesne
2
1
2
1
2
8
dem długości wegetacji
średniowczesne
1
1
2
4
i innych cech użytkowych.
średniopóźne
2
2
późne
2
1
3
2
1
1
10
Stan krajowego rejestru soi
bardzo późne
1
1
2
2
6
jest dostępny na stronie
Razem
4
1
6
5
5
4
7
32
www.coboru.gov.pl.

Obecnie, soję można w Polsce uznać za gatunek
wschodzący, którego sytuacja dynamicznie się zmienia. W ostatnim czasie areał uprawy soi znacząco wzrósł – w czteroleciu wyniósł on 17–20 tys. ha.
Opolszczyzna jest rejonem, skąd wyszedł pierwszy
impuls powodujący wzrost zainteresowania uprawą
tego ciepłolubnego gatunku. Tam też coraz częściej
uprawia się ją na większych areałach. Rejony południowe, zwłaszcza południowo-wschodni wskazuje
się jako najlepsze do uprawy soi. Choć rolnicy także
z rejonów Polski centralnej, a nawet północnych są zaineresowani poznaniem tego gatunku.
Powszechne stało się testowanie odmian soi. Doświadczenia realizowane w sieci badawczej COBORU
są zakładane we wszystkich rejonach naszego kraju,
aby sprawdzić możliwości uprawy soi jako gatunku,
ale także ocenić i porównać poszczególne odmiany.
W tych samych lokalizacjach badane są zarówno odmiany z KR jak i z CCA, które najczęściej są oferowane
producentom do uprawy oraz odmiany kandydujące
do KR, których liczba w ostatnich latach szybko wzrosła. Dotychczasowe obserwacje, jak i dane literaturowe wskazują, że kluczowym zagadnieniem określającym przydatność odmian jest długość wegetacji. Pod
względem tej cechy formy soi na świecie różnią się
diametralnie, a grup wczesności wyróżnia się już ponad dziesięć. Genetycznie uwarunkowana wczesność
pokazuje, czy jest szansa na osiągnięcie przez rośliny
konkretnej odmiany gotowości do zbioru w warunkach
klimatycznych naszego kraju. Wiele odmian charakteryzuje się dużymi możliwościami plonotwórczymi i postęp w tym względzie jest bardzo duży, ale często wiąże
się to z długim okresem wegetacji. Niebezpieczeństwo

Charakterystyka odmian soi wpisanych do Krajowego rejestru w roku 2021
Abaca |

ODMIANA WCZESNA

Plon nasion i białka bardzo duży. Termin kwitnienia roślin średni do wczesnego, długość fazy kwitnienia średnia. Termin osiągnięcia dojrzałości technicznej i żniwnej wczesny. Rośliny dość niskie. Najniższe strąki osadzone średnio
wysoko. Odporność na wyleganie przed zbiorem średnia. Odporność na septoriozę średnia, na bakteryjną plamistość
i bakteryjną ospowatość poniżej średniej. Równomierność dojrzewania średnia. Odporność na pękanie strąków duża.
Masa 1000 nasion średnia. Zawartość białka ogólnego w nasionach mała, tłuszczu surowego dość duża, włókna surowego średnia. Zalecana obsada nasion do siewu około 70 szt./m2. Reprezentant: Saatbau Polska sp. z o.o.

Magnolia PZO |

ODMIANA WCZESNA

Plon nasion duży, białka bardzo duży. Termin kwitnienia średni, okres kwitnienia średni do dość krótkiego. Termin osiągnięcia dojrzałości technicznej i żniwnej wczesny. Rośliny dość niskie. Najniższe strąki osadzone średnio wysoko. Odporność na wyleganie przed zbiorem dość duża. Odporność na bakteryjną plamistość i bakteryjną ospowatość średnia,
na septoriozę również średnia. Równomierność dojrzewania poniżej średniej. Odporność na pękanie strąków duża.
Masa 1000 nasion mała. Zawartość białka ogólnego w nasionach powyżej średniej, tłuszczu surowego i włókna surowego średnia. Zalecana obsada nasion do siewu około 70 szt./m2. Reprezentant: IGP Polska sp. z o.o. sp. k.

Ceres PZO |

ODMIANA ŚREDNIOPÓŹNA

Plon nasion i białka bardzo duży. Termin kwitnienia średni. Długość trwania fazy kwitnienia średnia. Termin osiągnięcia dojrzałości technicznej i żniwnej średniopóźny. Rośliny dość wysokie. Najniższe strąki osadzone średnio wysoko.
Odporność na wyleganie przed zbiorem dość duża. Odporność na bakteryjną plamistość i na bakteryjną ospowatość
oraz septoriozę średnia. Równomierność dojrzewania średnia. Odporność na pękanie strąków duża.
Masa 1000 nasion bardzo duża. Zawartość białka ogólnego w nasionach, tłuszczu surowego oraz włókna surowego
średnia. Zalecana obsada nasion do siewu około 70 szt./m2. Reprezentant: IGP Polska sp. z o.o. sp. k.

Karok |

ODMIANA ŚREDNIOPÓŹNA

Plon nasion dość duży, plon białka duży. Termin kwitnienia roślin średni i okres kwitnienia średni. Termin osiągnięcia
dojrzałości technicznej i żniwnej średniopóźny. Rośliny średnio wysokie. Najniższe strąki osadzone średnio wysoko.
Odporność na wyleganie przed zbiorem poniżej średniej. Odporność na bakteryjną plamistość dość mała, na bakteryjną ospowatość i septoriozę średnia. Równomierność dojrzewania średnia. Odporność na pękanie strąków duża.
Masa 1000 nasion średnia. Zawartość białka ogólnego w nasionach duża, tłuszczu surowego poniżej średniej i włókna
surowego średnia. Zalecana obsada nasion do siewu około 70 szt./m2. Zachowujący: P.H. Petersen Saatzucht Lundsgaard GmbH

Sully |

ODMIANA PÓŹNA

Plon nasion dość duży, plon białka bardzo duży. Termin kwitnienia roślin średni, długość fazy kwitnienia średnia.
Termin osiągnięcia dojrzałości technicznej i żniwnej późny. Rośliny dość wysokie. Najniższe strąki osadzone średnio
wysoko. Odporność na wyleganie przed zbiorem średnia. Odporność na bakteryjną plamistość i septoriozę dość mała,
na bakteryjną ospowatość średnia. Równomierność dojrzewania średnia. Odporność na pękanie strąków duża.
Masa 1000 nasion średnia. Zawartość białka ogólnego w nasionach bardzo duża, tłuszczu surowego i włókna surowego średnia. Zalecana obsada nasion do siewu około 70 szt./m2. Reprezentant: Saaten-Union Polska sp. z o.o.

ES Chancellor |

ODMIANA BARDZO PÓŹNA

Plon nasion i białka dość duży. Termin kwitnienia roślin średni. Długość fazy kwitnienia średnia. Termin osiągnięcia
dojrzałości technicznej i żniwnej bardzo późny. Rośliny średnio wysokie. Najniższe strąki osadzone średnio wysoko.
Odporność na wyleganie przed zbiorem średnia. Odporność na bakteryjną plamistość, bakteryjną ospowatość oraz na
septoriozę średnia. Równomierność dojrzewania średnia. Odporność na pękanie strąków duża.
Masa 1000 nasion średnia. Zawartość białka ogólnego w nasionach mała, tłuszczu surowego średnia, włókna surowego średnia. Zalecana obsada nasion do siewu około 70 szt./m2. Reprezentant: Euralis Nasiona sp. z o.o.

ES Conductor |

ODMIANA BARDZO PÓŹNA

Plon nasion i białka duży. Termin kwitnienia roślin średni. Długość fazy kwitnienia średnia. Termin osiągnięcia dojrzałości technicznej i żniwnej bardzo późny. Rośliny dość wysokie. Najniższe strąki osadzone średnio wysoko. Odporność
na wyleganie przed zbiorem poniżej średniej. Odporność na bakteryjną plamistość dość mała, na bakteryjną ospowatość i septoriozę średnia. Równomierność dojrzewania średnia. Odporność na pękanie strąków duża.
Masa 1000 nasion średnia. Zawartość białka ogólnego w nasionach średnia, tłuszczu surowego dość duża, włókna
surowego średnia. Zalecana obsada nasion do siewu około 70 szt./m2. Reprezentant: Euralis Nasiona sp. z o.o.
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Integrowana ochrona soi
przed patogenami
Soja jest gatunkiem ciepłolubnym, dnia krótkiego. W Polsce od kilkunastu lat uprawiana
jest coraz częściej w coraz większej ilości
gospodarstw. Ze względu na stosunkowo małą wiedzę o tym gatunku
producenci rolni z ostrożnością
podejmują decyzje o jej uprawie
w swoim gospodarstwie.
pić sprowadzaną w dużych ilościach z zagranicy
soję genetycznie modyfikowaną (GMO). Miało to
też poprawić nasz krajowy bilans białkowy. Dzięki
inicjatywie białkowej COBORU wykonuje się wiele
doświadczeń z odmianami soi, aby można było polecać przebadane odmiany do uprawy bez obawy
ryzyka niepowodzenia w plonowaniu tego gatunku.

Obecnie wydaje się, że jest to gatunek spopularyzowany na tyle, aby zwłaszcza w przodujących
gospodarstwach, powierzchnia jej uprawy rosła.
Jednak z powodu różnych względów powierzchnia
uprawianej soi nie rośnie tak, jak tego się spodziewano. Uprawiane w Polsce odmiany soi wolnej od
modyfikacji genetycznych mają za zadanie zastąTabela 1. Przykład zaprawy do zaprawiania nasion soi
Maxim 025 FS

Fungicyd

Substancja czynna

Zgorzel siewek

fludioksonil

+

Tabela 2. Przykłady fungicydów do stosowania w uprawie soi
Antraknoza

azoksystrobina, difenokonazol

-

-

-

+

+

+

azoksystrobina, difenokonazol

-

-

-

+

+

+

-

+

+

+

+

-

+

+

+

+

-

-

+

-

Substancja czynna

azoksystrobina, difenokonazol

+

fludioksonil

-

-

-

azoksystrobina, difenokonazol

Tiptop 500 SC

Topsano 500 SC

Topsin M 500 SC
Xilon *

-

+

Quadris Gold

Tiofan 500 SC

-

+

azoksystrobina, difenokonazol

Sintop 500 SC

-

tiofanat metylowy

Bicanta

Geoxe 50 WG

Purpurowa
cerkosporioza
soi

Chwościk soi

Bajlando 500 SC

Zgnilizna
twardzikowa

Angle

Septorioza

Amistar Gold Max

Fuzarioza

Amistar Gold

Askochytoza

Fungicyd

-

-

-

-

tiofanat metylowy

+

+

+

tiofanat metylowy

+

+

+

tiofanat metylowy
tiofanat metylowy

tiofanat metylowy

Trichoderma asperellum

* środek biologiczny stosowany w trakcie siewu

+
+
+
-

+
+
+
-

+
+
+
-

+
-

+
-

+

-

-

-

-

-

-

+
-

+
+
+
+
-

-

+

+
-

-

-

Jeszcze niedawno brakowało środków ochrony roślin w celu walki z chwastami, szkodnikami i sprawcami chorób występujących w czasie uprawy soi.
Rolnicy nadal skarżą się na niedobór środków
do ochrony soi. Jednak należy stwierdzić, że takie środki są (wprawdzie w małej ilości, jeżeli policzyć substancje czynne, które je budują) i znajdują
się w programie ochrony soi (tab. 1 i 2). Pomimo
w ostatnich latach wzrostu i zmniejszania lub stabilizacji powierzchni uprawy soi ciągle rejestruje
się nowe odmiany tego gatunku, aby rolnicy dysponowali dużym arsenałem różnorodnych odmian.
Wśród nich są odmiany bardzo wczesne i wczesne,
ale też bardzo późne, no i oczywiście o pośrednim
okresie wegetacji.
Większość uprawianych odmian soi, to odmiany z hodowli zagranicznych, które rolnikom nie zawsze są znane. W szczególności mamy tu na myśli
znajomość odporności odmian na porażanie przez
sprawców chorób. Oczywiście w pierwszej kolejności rolników interesuje dobre i stabilne plonowanie
i termin osiągnięcia dojrzałości roślin, w którym
można wykonać żniwa w dogodnych warunkach
pogodowych.
Ważną cechą, którą kierować powinni się rolnicy wybierając odmianę jest odporność na choroby

oraz pękanie strąków, które związane jest z osypywaniem się nasion, co prowadzi do strat w plonie.
Podobnie wystąpienie chorób, gdy nie są one ograniczane lub sprawców, których nie można zwalczać
– prowadzi to do zmniejszenia ilości zebranych nasion i do pogorszenia jakości plonu.
Potencjalnie soi może zagrażać wiele patogenów. Są to wirusy, bakterie i grzyby chorobotwórcze lub inne organizmy grzybopodobne porażające
soję. Najczęściej przy charakterystyce zdrowotnej
odmiany podaje się stopień odporności na bakteryjną plamistość, bakteryjną ospowatość i septoriozę
soi. Niestety nie są to jedyne choroby, które występują w Polsce na plantacjach soi. Należy oprócz
septoriozy (Septoria glycines) zwanej też brązową
plamistością liści soi, wymienić askochytozę (Ascochyta spp.), fuzariozę soi (Fusarium spp.), zgniliznę
twardzikową (Sclerotinia sclerotiorum), chwościk soi
(Cercospora spp.), antraknozę (Coletotrichum truncatum) i purpurową cerkosporiozę soi (Cercospora
kikuchii). Producenci mają zarejestrowanych po kilka produktów – fungicydów, które można zastosować w czasie wegetacji soi, gdy wystąpi zagrożenie.
Dodatkowym niebezpieczeństwem jest możliwość pojawienia się rdzy soi (Phakopsora pachyrhizi). Choroba ta może silnie zredukować plon soi.
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Straty powodowane przez tę chorobę wynoszą od
10–90% potencjalnego plonu. Niestety brakuje zarejestrowanego fungicydu do walki z tą chorobą,
gdyby wystąpiła ona w naszym kraju. Oprócz wymienionych powyżej chorób w uprawie soi mogą

występować także inne choroby, takie jak m.in.
szara pleśń, czarna zgnilizna korzeni soi, rizoktonioza soi, mączniak rzekomy soi. Szczegółowe
cechy diagnostyczne wymienionych chorób zestawiono w tabeli 3.

Tabela 3. Cechy diagnostyczne chorób soi; cd.
Choroba

Antraknoza soi

Askochytoza soi

Chwościk soi

Fuzarioza soi

Mączniak
rzekomy soi

Rdza soi

początkowo brunatnoczerwone plamki (w fazie siewki –
infekcja z nasion), na strąkach okrągławe, nieco wklęsłe,
brunatnego koloru plamy, często dochodzi do zahamowania
wzrostu strąków i ich zniekształcenia
na powierzchni liści ciemnobrunatne plamy początkowo
bardzo małe, później powiększające się, większe plamy
mają jaśniejszy środek, z widocznymi gołym okiem
czarnymi, okrągłymi owocnikami grzyba (piknidiami),
na strąkach plamy są podobne jak na liściach, grzyb może
porażać nasiona

plamy są początkowo dość drobne, ale z czasem mogą
się zlewać w większe, postępują od szczytów liści, szary,
w miarę upływu czasu prawie biały środek, otoczony jest
czerwonobrunatną, ciemniejącą obwódką, grzyb może
porażać także strąki i nasiona powodując purpurowe
plamistości

brązowe lub czarne nekrozy na podstawie łodygi (pod
powierzchnią gleby), korzeniu głównym oraz korzeniach
bocznych – ok. 2–2,5 cm pod glebą, w wyniku uszkodzenia
korzenia głównego wytwarzane są liczne korzenie boczne,
porażone siewki mogą zamierać

Zgorzel szyjki korzeniowej i łodygi
rośliny rosną bardzo wolno, są mniejsze, na szyjce
korzeniowej i podstawie łodygi ciemnobrązowe
i czerwonawe przebarwienia powstające w wyniku
stopniowego rozkładu tkanek.
Fuzaryjne więdnięcie – fuzarioza naczyniowa
zahamowanie wzrostu roślin, zwijanie się liści, więdnięcie
kwiatostanów, ograniczenie wzrostu strąków.
Brunatnienie strąków
strąki są brązowe i słabo rozwinięte, przy silnym porażeniu
grzybnia przerasta do nasion, które nie wypełniają się
i pozostają płaskie, z rozlanymi ciemnobrązowymi plamami

rośliny rozwijające się z porażonych nasion przestają
rosnąć i dość szybko zamierają, w czerwcu na nowo
zainfekowanych roślinach pojawiają się, na górnej
powierzchni blaszek liściowych żółtozielone plamki, które
mogą się powiększać i szarzeć, na spodniej stronie liści, pod
plamami, kiedy jest duża wilgotność powietrza, może być
widoczny szarawy nalot

najsilniej rozwija się w drugiej połowie wegetacji roślin,
na liściach tworzą się małe, zaokrąglone, rdzawo-brązowe,
później ciemnobrązowe zgrubienia, wystające z naskórka,
porażone liście zwykle opadają na ziemię

przedschodowe lub powschodowe zgorzele siewek, na
korzeniach bocznych i w dolnej części łodygi plamy barwy
Rizoktonioza soi brązowej do brązowoczerwonej (nie występują ponad
powierzchnią gleby), starsze rośliny w warunkach braku
wody mogą zamierać

na dolnych liściach nieregularne, ciemnobrązowe plamy
z żółtą otoczką, w sprzyjających dla patogena warunkach,
porażeniu ulegać mogą niekiedy także liście górne

askochytoza soi

szara pleśń (wczesne objawy),
septorioza soi (wczesne objawy)

zgnilizna twardzikowa

na łodygach białoszare plamy, na których następnie
rozwija się biała watowata grzybnia, a na jej powierzchni
lub częściej wewnątrz łodyg pojawiają się czarne sklerocja,
grzybnia przerasta tkanki łodyg, co może prowadzić do
przedwczesnego zamierania górnej części roślin

Zgnilizna
twardzikowa

antraknoza soi,

mączniak rzekomy soi

na porażonych fragmentach roślin występują sinozielone
plamy z charakterystycznym szarym nalotem, zaatakowane
organy szybko gniją i zasychają – wystąpienie w czasie
wzrostu strąków może powodować ich opadanie lub
przedwczesne otwieranie i osypywanie nasion

Szara pleśń

szara pleśń

silna infekcja w momencie kiełkowania nasion powoduje
brak wschodów, na wschodzących roślinach sczernienia
lub zbrunatnienia na korzonkach i hypokotylu (fragment
siewki pomiędzy korzonkiem a liścieniami), objawy także
na liścieniach i pierwszych liściach właściwych

Zgorzel siewek

antraknoza soi,

późne objawy uszkodzeń
przez szkodniki lub użycie
niewłaściwego herbicydu

askochytoza soi

rizoktonioza soi,
fuzarioza soi

susza fizjologiczna
w trakcie wegetacji,
przedawkowanie nawozów,
uszkodzony systemem
korzeniowy przez owady,
zgnilizna twardzikowa,
rizoktonioza soi

septorioza soi

septorioza soi,

OFERTA RZEPAKU 2021

Czarna zgnilizna
korzeni soi

Cechy diagnostyczne

Możliwość pomylenia
objawów

Możliwość pomylenia
objawów

Cechy diagnostyczne

Septorioza soi

Tabela 3. Cechy diagnostyczne chorób soi
Choroba
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SIMONA
ŚREDNIO-WCZESNY

ROŚLINY O SILNYM SYSTEMIE
KORZENIOWYM

Plonowanie powyżej normy.

ŁUSZCZYNY ODPORNE NA PĘKANIE
DOBRA KONDYCJA ZDROWOTNA ŁANU
3,42
4,01

BEZPIECZNA AGRONOMIA
Dobry wigor początkowy i wczesne kwitnienie.

5,03
5,19

5,03

Karżniczka

103,3%

5,09
4,54

Białograd

wzorca

Wrócikowo
4,20
3,93
Chrząstowo
Chrząstowo 4,96
4,85
5,92
5,79

Głębokie

Śrem Wójtostwo
3,43
3,52

5,09
5,43

5,51
5,83

3,80
3,52

Tarnów
Tarnów

5,27
5,15
Głubczyce

3,18
3,28
Kawęczyn

Kościelna Wieś

Tomaszów Bol.

WYDAJNOŚĆ

W każdych warunkach.

Zapobiegają utracie plonu poprzez osypywanie.

askochytoza soi

fuzarioza soi

BARDZO WYSOKI POTENCJAŁ

Doskonale adaptują się do różnych stanowisk glebowych.

Aż do zbioru.

Rzepak ozimy

ŚREDNIO-WCZESNY

Kochcice

5,23
5,23

3,20
3,39

3,42

Bezek

4,94
5,04
Przecław

104,6%

5,09
5,09

wzorca

Wrócikowo
4,20
4,20

Wyniki plonowania
w doświadczeniach
rozpoznawczych
COBORU 2020,
15 lokalizacji (dt/ha)

Chrząstowo
Chrząstowo 4,96
4,96
5,92
5,92

Głębokie

Śrem Wójtostwo
3,43
3,43

5,09
5,09

5,83
5,83

3,80
3,80

Tarnów
Tarnów

5,27
5,27
Głubczyce

3,18
3,18
Kawęczyn

Kościelna Wieś

Tomaszów Bol.

Sulejów

Karżniczka

Białograd

Kochcice

5,23
5,23

3,39
3,39

Sulejów

Bezek

5,04
5,04
Przecław
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WIRUS ŻÓŁTACZKI RZEPY W NATARCIU…
www.lgseeds.pl

Leszek Chwalisz, Limagrain Polska

W ostatnich latach coraz częściej zwraca się uwagę na problemy związane z uprawą rzepaku, a w szczególności choroby, które w znaczny sposób ograniczają plonowanie, a w konsekwencji także opłacalność produkcji. Do najgroźniejszych
zaliczyć należy kiłę kapusty, suchą zgniliznę kapustnych, zgniliznę twardzikową oraz choroby wirusowe, które przez wiele
lat były mało poznane, a przez to „niedoceniane”.
Realne zagrożenie
W uprawie rzepaku można wyróżnić kilka chorób wirusowych, które ograniczają plonowanie. Są to:
• wirus żółtaczki rzepy (TuYV);
• wirus mozaiki kalafiora (CaMV);
• wirus mozaiki rzepy (TuMV).
Największym zagrożeniem, redukującym potencjał plonowania rzepaku ozimego, jest wirus żółtaczki rzepy. Powoduje on
najgroźniejszą, a zarazem najmniej znaną wirusową chorobę
rzepaku, która prowadzi do znacznego ograniczenia genetycznego potencjału plonotwórczego odmian tego gatunku. Mszyca
brzoskwiniowa (syn. mszyca brzoskwiniowo-ziemniaczana, Myzus persicae), będąca polifagiem, zasiedlającym wiele gatunków
roślin uprawnych z rodzin kapustowatych, psiankowatych, bobowatych, w znacznym stopniu przyczynia się do rozprzestrzeniania patogenu. Ekspansję wirusa nasilają zmiany klimatu oraz wycofanie z użycia niektórych zapraw neonikotynoidowych i wielu
środków ochrony roślin stosowanych w uprawie rzepaku.
Podstawą – właściwa diagnoza
Jednym z częstych problemów rolników jest niewłaściwa diagnoza zmian pojawiających się na roślinach. I tak, rolnicy mylą
objawy infekcji wirusowej z symptomami niedoborów składników pokarmowych; fitotoksycznego działania środków ochrony
roślin; uszkodzeniami powstałymi wskutek żerowania szkodników; zmianami wywołanymi długotrwałą suszą czy zbyt długo
utrzymującą się nadmierną wilgotnością gleby. Przebarwienia
pojawiające się na liściach rzepaku ozimego rzadko kojarzone
są z objawami infekcji wirusowej. Zmiany na liściach powodowane przez wirusa występują zazwyczaj wiosną oraz w okresie
wiosenno-letnim.
Główny winowajca: mszyca
Duża presja ze strony mszycy brzoskwiniowej, będącej wektorem wirusa powoduje, że przebarwienia liści rzepaku obserwowane są już jesienią. Obecność komórek wirusa w tkankach
roślinnych wpływa negatywnie na wzrost i rozwój części nadziemnych i podziemnych rzepaku. Dochodzi do karłowacenia
roślin, redukcji powierzchni blaszek liściowych i rozgałęzień
bocznych, co z kolei prowadzi do braku wyrównania łanu. Nasiona w łuszczynach są mniejsze, co z kolei ujemnie wpływa na
MTZ. Infekcja wirusowa wpływa też na redukcję zawartości

oleju w nasionach i wzrost zawartości glukozynolanów. Straty
w plonie rzepaku ozimego spowodowane przez wirusa żółtaczki rzepy mogą sięgać od 10 do prawie 50%. Wiele zależy jednak
od liczebności populacji mszycy brzoskwiniowej, która przyczynia się do rozprzestrzeniania wirusa oraz od rejonu uprawy.
Po pierwsze, zwalczyć mszycę!
Obecnie do ochrony przed wirusami nie ma zarejestrowanych
środków ochrony roślin. Dlatego niezmiernie ważne jest zwalczanie wektorów, które w trakcie żerowania przenoszą wirusa
nie tylko w obrębie roślin na plantacji, ale też między sąsiadującymi uprawami. Skuteczność ochrony chemicznej zależy w bardzo dużym stopniu od terminu postawienia właściwej diagnozy
– im wcześniej, tym lepiej. Niezbędna jest częsta lustracja plantacji pod kątem obecności szkodników. Pamiętajmy, że mszyce
nie tylko przenoszą choroby wirusowe, ale również żerują na
roślinach, wysysając soki komórkowe, co prowadzi do osłabienia ich kondycji, a tym samym do większej wrażliwości na inne
czynniki chorobotwórcze, np. patogeny grzybowe.
Najważniejsze narzędzie – monitoring
Firma Limagrain już od wielu lat prowadzi szeroko zakrojony
monitoring występowania wirusa żółtaczki rzepy w uprawach
rzepaku, nie tylko w Polsce, ale i w Europie. Zespół Limagrain
Polska już od 2014 r., jesienią oraz wiosną, nieustannie lustruje
plantacje. Jesteśmy niezwykle dumni z tego, że cały czas przyczyniamy się do poszerzania wiedzy na temat najgroźniejszej
choroby wirusowej rzepaku ozimego w Polsce. Globalnie, jesteśmy jedyną firmą hodowlano-nasienną, która nie tylko posiada najszerszą wiedzę na temat obecności wirusa na rodzimych
plantacjach, ale też dysponuje odpowiednimi narzędziami służącymi do analizy i prognozowania, w postaci np. map zagrożenia występowania wirusa. Jako jedyna firma komercyjna w Polsce badamy ponadto populację mszycy brzoskwiniowej pod
kątem przenoszenia wirusa żółtaczki rzepy. Najnowsze dane
wskazują, że 72% populacji mszycy brzoskwiniowej w naszym
kraju jest źródłem TuTV. Badania monitoringu wirusa żółtaczki
rzepy w uprawie rzepaku ozimego, przeprowadzone pod koniec
października 2020 r. po raz kolejny potwierdziły wysoki poziom
infekcji w rejonach Polski centralnej i południowej, natomiast
średni – na północy kraju. Kolejne badania, które zostaną przeprowadzone wiosną, pozwolą na kontynuację obserwacji rozwoju przebiegu infekcji, wyciągnięcie konkretnych wniosków
i podanie zaleceń na dalszą część sezonu wegetacyjnego.
Hodowla orężem do walki
Jedynym sposobem zabezpieczenia się przed tą groźną chorobą wirusową jest uprawa odmian z genetyczną odpornością na
TuYV. Limagrain, firma będąca liderem na rynku w dziedzinie hodowli odpornościowej, posiada bardzo szeroką ofertę odmian
rzepaku ozimego z genetyczną odpornością nie tylko na TuYV,
ale też na inne choroby występujące w uprawie tego gatunku.
Odmianami, na które warto zwrócić uwagę są:
• LG AMBASSADOR;
• LG ARCHITECT;
• LG SCORPION – najnowsza kreacja w tym segmencie (z odpornością na TuYV i kiłę kapusty).

LG AMBASSADOR

GEN

RLM7

N

FLEX

NASZA GWIAZDA
√
√
√
√
√

Nr 1 w Polsce – 50,2 dt/ha (2017-2018 COBORU)
Nr 1 w Niemczech – 51,1 dt/ha (BSA 2017-2019)
Unikalny i wyjątkowy pakiet odpornościowy (w tym odporność na wirusa żółtaczki rzepy TuYV)
Wysoka zimotrwałość potwierdzona w badaniach COBORU
Nowoczesne podejście w efektywnym wykorzystaniu azotu linia hodowlana N-Flex
www.lgseeds.pl

Hodujemy Twój zysk
Limagrain Central Europe
Société Européenne Spółka Europejska Oddział w Polsce, ul. Rataje 164, 61-168 Poznań

Marzec 2021
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Wiejskiego w Warszawie

dr BEATA MICHALSKA-KLIMCZAK
Katedra Agronomii IR
Szkoła Główna Gospodarstwa
Wiejskiego w Warszawie

Uprawa bez pługa
System płużnej uprawy roli jest tradycyjnym, najbardziej popularnym systemem uprawy roli
w Polsce i na świecie. Jego istotą jest odwrócenie i dobre wymieszanie powierzchniowej
warstwy gleby (warstwy ornej) przed wprowadzeniem na pole kolejnej rośliny zmianowania.
Po orce (zabieg podstawowy) pole jest wyrównywane kolejnymi zabiegami ingerującymi
w układ zaoranej warstwy, mieszającymi i wyrównującymi powierzchnię pola (zabiegi doprawiające rolę). Takie cykliczne obracanie i mieszanie warstwy ornej umożliwia przykrycie
i dobre wymieszanie resztek pożniwnych z glebą oraz stwarza możliwość wysiewu nasion
w równe, „czyste” pole.
Inne powszechnie uznawane zalety systemu płużnego to możliwość umieszczenia nawozów naturalnych i mineralnych czy nasion chwastów w głębszych warstwach gleby, dobre jej spulchnienie
i napowietrzenie oraz szybsze ogrzewanie. Jakkolwiek dobrze by to nie brzmiało okazuje się, że
w dłuższej perspektywie intensywnie oddziałujący

na glebę płużny system uprawy roli może wywoływać wiele niekorzystnych zjawisk w środowisku
glebowym i w ogólnym rozrachunku przyczyniać
się do spadku jakości uprawianej gleby. Dlatego
też coraz częściej tradycyjny płużny system uprawy w wielu gospodarstwach ustępuje miejsca bezpłużnej uprawie roli.

Zdj. 1. Uprawa pasowa w pszenicy ozimej wysianej po łubinie wąskolistnym (źródło: A. Perzanowska)

Intensywna uprawa z punktu
widzenia jakości gleby

Niekorzystne oddziaływanie intensywnych zabiegów uprawowych na jakość gleby objawia się
na wielu poziomach. Po pierwsze, nadmierne
mieszanie gleby niszczy jej strukturę oraz w połączeniu z lepszym napowietrzaniem masy gleby
przyspiesza tempo rozkładu (mineralizacji) materii organicznej gleby i jej straty z gleb uprawnych. Intensywne zabiegi uprawowe oddziałują
również destrukcyjnie na biologiczne życie gleby.
Materia organiczna gleby i jej życie biologicznie
są ze sobą ściśle powiązane, a efektem tego jest
między innymi rozwój stabilnej struktury gleby.
Pozostałe na polu resztki roślin (korzeni i części
nadziemnej) są bowiem źródłem pokarmu dla
organizmów glebowych, takich jak bakterie, mikroskopijne grzyby czy dobrze każdemu znane
dżdżownice. Śluzy produkowane przez te pożyteczne organizmy oraz fragmenty rozkładanej
materii organicznej sklejają cząstki gleby w stabilne agregaty glebowe. Uwięziona w strukturze
agregatów materia organiczna rozkłada się wolniej. Gleba z dobrze rozwiniętą trwałą strukturą
ma zatem lepszą zdolność gromadzenia materii
organicznej, a także przewodzenia i zatrzymywania wody i rozpuszczonych w niej składników
pokarmowych oraz jest mniej podatna na zaskorupianie i erozję wietrzną. Tunele drążone
przez dżdżownice zapewniają dopływ tlenu do
rozwijających się korzeni roślin uprawnych i do
organizmów bytujących w glebie, a drobna sieć
porów w stabilnych agregatach zatrzymuje wodę
opadową i umożliwia podsiąk kapilarny z lustra
wód gruntowych do warstwy korzeniowej. Przeobrażona mikrobiologicznie materia organiczna
(próchnica) jest bardziej odporna na rozkład,
niż świeże resztki roślinne oraz ma zdolność zatrzymywania składników pokarmowych i wody
na swojej powierzchni, zapewniając tym samym
efektywniejszą sorpcję składników nawozowych
oraz lepsze uwilgotnienie gleby w okresach między opadami. Można zatem stwierdzić, że organizmy glebowe poprzez wpływ na powstawanie
stabilnych agregatów i przeobrażanie resztek
roślinnych zapewniają sobie (a przy okazji uprawianym roślinom) stabilne, bardziej komfortowe
warunki do życia, również przy ekstremach pogodowych. Tak, w świecie przyrody nic nie dzieje
się bez przyczyny! Zatem z punktu widzenia gleby i jej mieszkańców, im mniej intensywna uprawa gleby, tym korzystniej.
W bezpłużnych systemach uprawy roli resztki
roślinne tylko częściowo mieszane są z glebą,
co jednak nie jest uznawane za wadę, a wręcz
za zaletę systemów bezorkowych. Resztki po-

nawozy szlachetne

SZYTY
na miarę
niezwykła
czystość
chemiczna
Stworzony na życzenie polskich rolników. Nowatorskie proporcje
fosforu do potasu i wyższa zawartość azotu. Doskonała granulacja.
Legendarna rozpuszczalność w wodzie i znakomita przyswajalność.
Dostępny w Grupie Dystrybucyjnej CROPPER

www.cropper.pl

więcej informacji na:
www.facebook.com/PhosAgroPolska

www.phosagro.pl

AGROTECHNIKA
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żniwne zalegające w mniejszej lub większej ilości na powierzchni gleby (mulcz) pobudzają życie
biologiczne gleby, chronią jej powierzchnię przed
rozmywającym działaniem kropel deszczu i erozją
wietrzną. Zalegając na powierzchni pola ograniczają parowanie z gleby i jej szybkie wysychanie,
co w dobie zmian klimatu i coraz częstszych ekstremów pogodowych zyskuje na znaczeniu. Bez
względu na rodzaj uprawy bezpłużnej ważne jest,
aby wszelkie pozostające na polu resztki roślinne,
w tym rozdrobniona słoma, były równomiernie rozmieszczone na powierzchni gleby.

w glebie, w której umieszczane są nasiona, a pozostała część pola jest nienaruszona i przykryta
resztkami roślin przedplonowych. Siewniki z redlicami talerzowymi nadają się do siewu w glebę
z dużą ilością resztek pożniwnych na powierzchni
(w mulcz) i mają zastosowanie zwłaszcza w systemach uprawy bezpłużnej. Uprawa zerowa zdecydowanie najmniej ingeruje w środowisko glebowe,
jednak brak jakichkolwiek zabiegów spulchniających może doprowadzić do nadmiernego zagęszczania gleby oraz gromadzenia składników nawozowych przy jej powierzchni.
W ostatnich dekadach coraz większą rzeszę
zwolenników zyskuje uprawa pasowa (ang. stripBez pługa, czyli jak?
-till), wykonywana przy użyciu specjalistycznych
Na świecie już od lat 60-tych stosuje się wiele rozzawieszanych lub przyczepianych agregatów uprawiązań uprawowych bez użycia tradycyjnego płuwowo-siewnych, mająca zastosowanie w uprawie
ga. Uprawa bezpłużna może być wykonywana przy
roślin zbożowych, strączkowych, kukurydzy czy
użyciu różnych narzędzi i maszyn uprawowych,
rzepaku. W uprawie pasowej spulchniane są tylko
które spulchniają i mieszają glebę oraz różnią się
wąskie pasy, w które wysiewa się nasiona, a pood siebie intensywnością oddziaływania na śrowierzchnia pola pomiędzy pasami pozostaje niedowisko glebowe. Uprawę bezpłużną prowadzi
uprawiona i okryta resztkami roślinnymi. Uznaje
się, że uprawa pasowa
jest pewnego rodzaju
kompromisem pomiędzy
uprawą zerową, a głęboko spulchniającą uprawą
bezpłużną. Producenci
agregatów do uprawy
pasowej
wyposażają
je w różne konstrukcje
i funkcje, jednak zasada
działania agregatów jest
podobna – umożliwiają
one jednoczesne spulchnienie gleby na różną
głębokość, siew nasion
oraz nawożenie wgłębne. W trakcie jednego
przejazdu po ściernisku
zęby uprawowe (łapy)
spulchniają glebę i zaZdj. 2. W bezpłużnych systemach uprawy roli resztki roślinne tylko częściowo mieszane są z glebą (po prawej)
zwyczaj wyposażone są
a w uprawie zerowej (po lewej) tworzą mulcz (źródło: A. Perzanowska)
w przewód doprowadzający nawóz do otworu za zębem, co umożliwia aplisię z wykorzystaniem kultywatorów o sztywnych
kację nawozu w glebie poniżej głębokości siewu.
łapach, głęboszy i spulchniaczy czy pługów dłuUmieszczone za zębami wały wtórnie zagęszczatowych, które umożliwiają spulchnienie gleby do
ją spulchnioną glebę. Następnie umocowane na
głębokości 20–30 cm i większej. Jeśli głębsze warsworzniach ruchome redlice wysiewają nasiona
stwy gleby nie wymagają rozluźnienia, uprawa bezw środek spulchnionych pasów, a koła dogniataorkowa może być wykonywana również przy użyciu
jące umieszczone za redlicami zagęszczają glebę
innych, płycej działających maszyn uprawowych,
po wysiewie. Coraz częściej tego typu agregaty do
takich jak chociażby brony talerzowe.
siewu pasowego konstruowane są przez samych
Skrajnym wariantem uprawy bezpłużnej jest
rolników, którzy stosują rozwiązania konstrukcyjuprawa zerowa – w tym przypadku specjalne siewne dostosowane do własnych możliwości, potrzeb
niki do siewu bezpośredniego z redlicami talerzooraz pomysłowości.
wymi otwierają jedynie wąską i płytką szczelinę

dr KATARZYNA NIJAK
Instytut Ochrony Roślin
– PIB
Poznań

Ochrona
bioróżnorodności na plantacjach soi
Soja jest uprawą małoobszarową ale nie bez znaczenia jest fakt systematycznie powiększającej się powierzchni uprawy tej rośliny. Integrowana uprawa roślin wymusza na ludziach
troskę o środowisko i skłania nas do zauważenia oczywistych i tych bardziej subtelnych
powiązań świata roślin i owadów w naszym ekosystemie.
Pokropka biedronka grzybożerna, fot. K. Nijak

Także świadomość proekologiczna rolnika stwarza
nadzieję na ocalenie lub powstanie nowych siedlisk ptactwa, dzikiej zwierzyny a przy okazji owadów nazywanych pożytecznymi. Stworzenie tym
owadom odpowiednich warunków do przezimowania może skutkować dużymi profitami w zwalczaniu
szkodników roślin. Kształtując i modyfikując krajobraz otaczający gospodarstwo oraz wykorzystując
naturalne zjawiska i procesy ekologiczne można
zapobiec masowemu namnażaniu się szkodników
oraz wpłynąć pozytywnie na wzrost liczby wrogów naturalnych. Owady pożyteczne kojarzone
są przede wszystkim z zapylaczami czyli pszczołami różnych gatunków oraz trzmieli. Nic bardziej
mylnego. Owady pożyteczne a właściwie należy
powiedzieć organizmy pożyteczne pomagają plantatorom w zwalczaniu szkodników roślin na wszystkich etapach wzrostu rośliny, jak również w glebie.
Poprzez kształtowanie krajobrazu oraz biologicznej różnorodności, zostawiając w gospodarstwach

Kwietna łaka ostoja owadów, fot. K. Nijak

kępy drzew, pasy krzewów (wiatrochronne) oraz
zbiorniki wodne zwane oczkami śródpolnymi stwarzamy owadom odpowiednie warunki do życia.
Krzewy i zadrzewienia śródpolne stwarzają idealne warunki rozwoju i ochrony organizmów pożytecznych mogących migrować na sąsiadujące pola
i redukować liczebność występujących tam agrofagów. Możemy wykorzystać również przestrzenne
interakcje roślin, gdzie odchodzi się od zjawiska
monokultury a poprzez łączne uprawy różnych gatunków roślin np. kukurydzy z fasolą, można zwiększyć uszkodzenie jaj omacnicy prosowianki przez
pasożytniczą błonkówkę kruszynka.
Często zaobserwować można w uprawach rolniczych powstawanie środowisk zwanych refugiami,
w których obok uprawy głównej np. soi wysiewane
są również gatunki kwiatów produkujące dużą ilość
nektaru i pyłku. Tego typu mieszanki są dostępne
w handlu pod nazwą kwitnąca łąka. Główną korzyścią tego systemu jest dostarczenie pożądanego
środowiska dla pożytecznych owadów i innych stawonogów, które naturalnie utrzymują liczebność
populacji szkodników na bezpiecznym poziomie.
Do najważniejszych drapieżników wykorzystujących takie środowisko należą; biedronki, złotooki,
drapieżne muchówki, roztocza i pająki. Spośród
pasożytów refugia takie odwiedzane są głównie
przez błonkówki z rodzin gąsienicznikowatych, męczelkowatych i bleskowatych oraz liczne gatunki
muchówek, w tym ogromne znaczenie mają rączycowate. Większość tych organizmów w stanie dorosłym wymaga pokarmów o wysokiej zawartości
cukrów i białek roślinnych, wtedy idealnym źródłem
pokarmu jest nektar i pyłek kwitnących roślin sąsiadujących z uprawą główną. Poprzez zasiedle-
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Pole obsadzone dzrewami, fot. K. Nijak

Zadrzewienia śródpolne, fot. K. Nijak

nie pasów kwietnych przez organizmy pożyteczne
można ograniczyć liczebność szkodników oraz
ilość stosowanych insektycydów.
Do naszych sprzymierzeńców możemy zaliczyć: wirusy, bakterie, grzyby drapieżne i pasożytnicze oraz nicienie owadobójcze. Wirusy należą
do istotnych biologicznych czynników biorących
udział w regulacji liczebności populacji szkodników
roślin. Zniszczone przez wirozę owady stają się rezerwuarem wirusa dla zdrowych osobników głównie z rzędu motyli. Rozkładające się martwe osobniki zawierają ogromne ilości aktywnych wirusów
gotowych do dalszych infekcji wrażliwych owadów.
Bakterie także odgrywają ważną rolę w biologicznej ochronie roślin. Wśród nich są gatunki bardzo przydatne w zapobieganiu infekcjom, wykorzystywane do biologicznego zwalczania patogenów
oraz szkodników roślin należących do owadów i innych bezkręgowców.

Opisano około 1200 gatunków grzybów owadobójczych, w śród nich 12–15 gatunków wykorzystuje się do zwalczania owadów – szkodników
roślin. Grzyby chorobotwórcze dla owadów można
znaleźć we wszystkich gromadach, lecz również
infekowane są nicienie a nawet roztocza. Grzyby
wywołują choroby między innymi u śmietki kapuścianej, chrabąszcza majowego oraz wciornastków. Proces chorobowy trwa kilka dni. U martwych
owadów często jedynym objawem porażenia jest
zmieniony kolor ciała. Dopiero przy dużej wilgotności pojawia się na jego powierzchni puszysty nalot
grzybni, często o charakterystycznej barwie i wtedy porażenie jest widoczne.
Jak się okazuje powiązania między nicieniami
grzybobójczymi i owadami są w przyrodzie powszechne ale tylko 23 rodziny nicieni są pasożytami owadów. Mogą być także wektorami owadobójczych bakterii.
Owady drapieżne i pasożytnicze stanowią
ogromną grupę ograniczającą liczebność szkodliwych gatunków roślinożerców. Najbardziej wyspecjalizowana grupa to błonkówki z podrzędu
owadziarek. Wiele owadziarek redukuje liczebność
różnych groźnych szkodników.
W przyrodzie najczęściej spotykaną formą zależności między organizmami żywymi jest drapieżnictwo. Najliczniejszą grupą mniej lub bardziej wyspecjalizowaną w drapieżnictwie są chrząszcze,
głównie z rodzin biegaczowatych, kusakowatych
i biedronkowatych.
Inną niezwykle pożyteczną grupą organizmów
są zapylacze, wśród których największe znaczenie mają pszczoły. Najlepiej znana jest tu pszczoła miodna. W Polsce występuje jednak znacznie
więcej gatunków pszczół określanych mianem
dziko żyjących, wśród których powszechnie znane są trzmiele. Należy pamiętać, że obok znanej

Biedronka siedmiokropka spasożytowana
przez owadomorkowce, fot. K. Nijak

pszczoły miodnej w Polsce występuje ponad 450
gatunków innych pszczół. Soja jest odwiedzana
przez dużą liczbę gatunków zapylających, wśród
których dominują pszczoły dziko żyjące. Szacuje
się, że na skutek udziału
pszczół w zapylaniu soi,
w zależności od warunków pogodowych w okresie kwitnienia, następuje
wzrost plonu nasion od
10 do 30%. Oprócz zwiększenia plonów soi, zapylanie kwiatów przez pszczoły wpływa korzystnie na
jakość nasion.
Przedstawione, w tym
rozdziale przykłady organizmów pożytecznych
mają przede wszystkim
zobrazować
olbrzymią
Złotook pospolity, fot. K. Nijak
rolę tych organizmów jako
sprzymierzeńców producenta soi i wszystkich rolników. Ważnym elementem współczesnej ochrony
roślin jest także prawna ochrona tych organizmów
w trakcie prowadzenia zabiegów chemicznych.

Wrogowie naturalni nie są najczęściej w stanie
w sposób ciągły ograniczać liczebności szkodników
do poziomu poniżej progów ekonomicznej szkodliwości. Należy jednak pamiętać, że integrowane
technologie uprawy, których podstawowym elementem jest integrowana
ochrona przed szkodnikami, stawiają przed producentami konieczność
prowadzenia racjonalnej
ochrony opartej na możliwie jak największym wykorzystaniu pożytecznej
działalności
pasożytów
i drapieżców. Nie należy również zapominać
o zwiększaniu świadomości producentów rolnych
o roli wrogów naturalnych
występujących w środowisku naturalnym, ponieważ tzw. „opór środowiska” stanowi ważny element, często niedoceniany
w integrowanej ochronie i produkcji roślin.

Nożyk kosy CLAAS
Nr: 0006112031
Sugerowana cena detaliczna:

Bagnet CLAAS
Nr: 0006262951
Sugerowana cena detaliczna:

Podbieracz poległego łanu CLAAS
Nr: 0006262991
Sugerowana cena detaliczna:

już od

już od

już od

5,90 zł brutto.

59 zł brutto.

Ostre cięcie z CLAAS.
Przygotuj swój zespół żniwny CLAAS do sezonu 2021.
claas.pl
Niniejsze dane mają charakter informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 kodeksu cywilnego. Akcja promocyjna ważna do 31.08.2021.
Szczegóły u autoryzowanych Dealerów CLAAS biorących udział w promocji.

59 zł brutto.
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dr hab. ROMAN KRAWCZYK
Instytut Ochrony Roślin –
Państwowy Instytut Badawczy

Integrowana
ochrona soi przed
zachwaszczeniem

W technologii uprawy soi ochrona przed zachwaszczeniem jest jednym z kluczowych elementów decydującym o opłacalności produkcji. Soja w początkowym okresie rozwoju jest
mało konkurencyjna względem chwastów. W związku z tym regulacja zachwaszczenia jest
bardzo istotna.
Niechemiczne metody ochrony
przed zachwaszczeniem

Niewyrównana obsada przyczyną wtórnego
zachwaszczenia.

Plantacja soi wolna od chwastów w fazie rozwoju
kwiatostanów (BBCH 51).

W integrowanej ochronie priorytetowe są metody niechemiczne
oparte na działaniach profilaktycznych oraz bezpośrednich metodach ograniczających zachwaszczenie. Efektywność odchwaszczania jest zależna od stosowanych zabiegów agrotechnicznych i poziomu kultury rolnej. Głównym źródłem zachwaszczenia jest glebowy
bank diaspor chwastów (nasiona, kłącza, rozłogi, bulwy, cebulki).
Działania odchwaszczające powinny być ukierunkowane na zmniejszenie zasobu diaspor chwastów przez różne rodzaje interwencji, we
wszystkich możliwych fazach rozwojowych chwastów, gdzie ostateczny rezultat prowadzi do systematycznego zmniejszanie zdolnych
do kiełkowania diaspor chwastów.

Działania profilaktyczne

Podstawą niechemicznej regulacji zachwaszczenia jest płodozmian
i odpowiednio prowadzone zabiegi agrotechniczne. Dla optymalnego rozwoju roślin uprawnych (a ma on wpływ na zdolność konkurowania z chwastami) duże znaczenie ma zbilansowane nawożenie.
Istotne jest także odpowiednie szczepienie nasion soi bakteriami
brodawkowymi (tzw. rizobiami), dzięki którym niedostępne dla roślin cząsteczki azotu atmosferycznego są przetwarzane w formy
dostępnej dla roślin soi. Ponadto w związku z tym procesem, soja
jako roślina przedplonowa, zmniejsza zapotrzebowanie stanowiska
na nawożenie azotowe roślin uprawianych po niej – jest doskonałym
przedplonem dla innych roślin uprawnych.
Pod uprawę soi należy unikać stanowisk silnie zachwaszczonych,
to znaczy zasobnych w zdolne do kiełkowania nasiona chwastów.
Wpływ na to ma dobór stanowiska jak i przedplonu. Dobrym przedplonem są między innymi zboża, zwłaszcza ozime, których uprawa
ogranicza liczebność chwastów prosowatych oraz rocznych gatunków dwuliściennych, uciążliwych w uprawie soi, między innymi takich jak komosa biała czy szarłat szorstki.

Bezpośrednie metody zwalczania chwastów

Słaba efektywność zabiegów odchwaszczających.

Niechemiczne zwalczanie chwastów można rozpocząć już po zbiorze rośliny przedplonowej, w zespole uprawek pożniwnych, jeżeli nie
był wysiany poplon. Płytka uprawa powierzchniowa pobudza nasiona chwastów do kiełkowania, a w kolejnych zabiegach zwalczane
są siewki chwastów. Dobrze przeprowadzona uprawa pożniwna ma
istotny wpływ na zmniejszenie liczebności nasion chwastów zdolnych do kiełkowania. Czas od zbioru przedplonu do siewu rośliny
następczej jest najlepszym okresem do zwalczania gatunków chwastów wieloletnich. Działania te należy dostosować indywidualnie
do warunków gospodarstwa.

Na zachwaszczenie wpływ
ma jakość siewu. Ważny jest
zarówno termin siewu jak
i optymalne normy wysiewu,
dostosowane do wymagań odmiany i stanowiska. Stosowanie kwalifikowanego materiału
siewnego zapewnia wyrównanie wschodów. Optymalna obsada roślin zmniejsza ryzyko
zachwaszczenia wtórnego.
Soja w okresie kiełkowania
i wschodów jest bardzo wrażliwa na uszkodzenia mechaniczne. Mając to na uwadze,
mechaniczne odchwaszczanie
z użyciem brony jest możliwe
bezpośrednio po siewie lub po
wschodach od fazy 3-go liścia
do okresu, kiedy rośliny soi
osiągną około 15 cm wysokości.
Soja w porównaniu do innych
upraw, np. do zbóż, jest mniej
tolerancyjna pod względem
mechanicznego odchwaszczania z użyciem brony. Ale jest
także wrażliwa na zachwaszczenie, jednakże właściwie
przeprowadzone mechaniczne odchwaszczanie z użyciem
brony, przewyższają negatywne efekty zachwaszczenia.
Podczas bronowania należy
uważać, aby nie uszkodzić lub
nie wyrwać roślin soi. Prędkość
jazdy (większa prędkość skutkuje większą intensywnością
działania) oraz rodzaj brony

i jej ustawienia robocze (gdy
jest taka możliwość), należy
dostosować do warunków stanowiska oraz fazy rozwoju soi.
W celu zminimalizowania skutków ubocznych bronowania,
zabieg najlepiej przeprowadzić
w warunkach sprzyjających
mniejszemu turgorowi (jędrności) roślin. Zabieg bronowania
najlepiej wykonać w godzinach
popołudniowych, gdy wierzchnia warstwa gleby jest sucha.
Podczas bronowania najskuteczniej niszczone są chwasty
kiełkujące i w fazie siewek.
Wraz ze wzrostem wilgotności
gleby skuteczność zwalczania chwastów jest mniejsza.
Bronowanie na powierzchni
nierównej lub zbrylonej może
skutkować wzrostem uszkodzeń roślin soi.
Odchwaszczanie z zastosowaniem opielacza wymaga
siewu w większej rozstawie
rzędów (ok 25–45 cm). Należy
pamiętać, że przy zwiększonym rozstawie międzyrzędzi
zwarcie łanu następuje w późniejszym okresie, co zwiększa ryzyko zachwaszczenia
wtórnego. Skuteczność mechanicznego
odchwaszczania z użyciem opielacza jest
w mniejszym stopniu zależna
od wilgotności gleby w porównaniu do bronowania.

Zachwaszczenie komosą białą – plantacja po desykacji.

Plantacja dobrze chroniona przed zachwaszczeniem.

HELM TRIBI® 75 WG
Ekonomiczny herbicyd zbożowy

+

HELM -FLUROX® 200 EC
Herbicyd

Ekonomiczny zestaw herbicydów
do ochrony upraw przed pospolitymi
chwastami dwuliściennymi i przytulią.
HELM Polska Sp. z o.o. Sprzedaż i Marketing
środków ochrony roślin, ul. Domaniewska 42,
02-672 Warszawa, tel. 22 654 35 00, fax 22 654 83 10
Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem
bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje
zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu.
Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz
przestrzegaj środków bezpieczeństwa zamieszczonych w etykiecie.
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Chemiczna ochrona przed
zachwaszczeniem

W ostatnich latach, biorąc pod uwagę uprawy bobowate grubonasienne, to w soi odnotowano największy wzrost liczby środków chwastobójczych.
W 2016 roku do jej odchwaszczania rekomendowano 4 herbicydy. Obecnie rekomendowanych
jest 37 herbicydów opartych na 13 substancjach
czynnych. W tym okresie wzrost środków chwastobójczych rekomendowanych w soi był największy

z wszystkich upraw bobowatych (strączkowych)
grubonasiennych. Obecnie podstawowa ochrona
soi przed zachwaszczeniem gatunkami chwastów
dwuliściennych bazuje na zabiegach przedwschodowych. Odpowiednia uprawa i przygotowanie gleby do siewu ma wpływ na efektywność działania
tych środków. Zarówno przesuszenie gleby jak
i pozostawienie zbrylonej wierzchniej warstwy gleby skutkuje zmniejszeniem efektywności chwastobójczej.

Tabela. Zwalczania chwastów w soi
Nazwa środka

Command 360 CS
Inigo 500 SC
Metobrom 500 SC
Proman 500 SC
Soleto 500 SC

Dawka na ha
Zwalczane chwasty
Bezpośrednio po siewie do 2–3 dni (BBCH 00–02)
s.cz. chlomazon
bodziszek drobny, chwastnica jednostronna, gwiazdnica pospolita,
0,25 l/ha
jasnota różowa, jasnota purpurowa, krzywoszyj polny, poziewnik
szorstki, przytulia czepna, tasznik pospolity, tobołki polne
s.cz. metobromuron
2,0–3,0 l/ha

dymnica, fiołek polny, gorczyca, gwiazdnica, jasnota purpurowa,
komosa, krzywoszyj, maruna, owies głuchy, poziewnik szorstki,
przetacznik perski, rdest kolankowy i ptasi, samosiewy rzepaku,
starzec, szarłat, tasznik, tobołki, wiechlina roczna, żółtlica
s.cz. metrybuzyna

Sencor Liquid 600 SC

0,55 l/ha

Solanum 600 SC

0,55 l/ha

dymnica pospolita, fiołek polny, gwiazdnica pospolita, jasnoty, komosa
biała, krzywoszyj polny, maruna bezwonna, pokrzywa żegawka,
przetacznik polny, przetacznik perski, starzec zwyczajny, szarłat
szorstki, tasznik pospolity, tobołki polne, żółtlica drobnokwiatowa
s.cz. pendimetalina
chwastnica jednostronna, fiołek polny, fiołek trójbarwny,
gwiazdnica pospolita, jasnota różowa, komosa biała, pokrzywa
żegawka, przetacznik perski, rdest ptasi, rdest plamisty, rzodkiew
świrzepa, rumian polny, tasznik pospolity, wiechlina roczna
s.cz. prosulfokarb

Stomp Aqua 455 CS

1,5–2,6 l/ha

Boxer 800 EC
Clayton Heed 800 EC
Peloton 800 EC
Spannit 800 EC

3,0–4,0 l/ha
3,0–4,0 l/ha
gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, komosa biała, miotła zbożowa,
przetacznik bluszczykowy, przetacznik perski, przytulia czepna
3,0–4,0 l/ha
3,0–4,0 l/ha
Po siewie, przed wschodami soi (BBCH 00–07)
s.cz. metolachlor-S

Dual Gold 960 EC
Efica 960 EC
Kabala 960 EC

1,0–1,25 l/ha

chwasty prosowate (chwastnica jednostronna, palusznik
krwawy, włośnica zielona, włośnica sina)

s.cz. flufenacet + metrybuzyna
chwastnica jednostronna oraz dymnica pospolita, fiołek polny,
gwiazdnica pospolita, komosa biała, maruna bezwonna,
Plateen 41,5 WG
2,0 kg
niezapominajka polna, przetacznik perski, przetacznik rolny,
poziewnik szorstki, tobołki polne, tasznik pospolity
Po wschodach soi od fazy rozwiniętego liścia trójlistkowego na drugim węźle do
widocznego piątego pędu bocznego pierwszego rzędu (BBCH 12–25)
s.cz. bentazon + imazamoks
bodziszek drobny, gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, jasnota
Corum 502,4 SL
1,25 l/ha
różowa, komosa biała, przetacznik bluszczykowy, przetacznik polny,
samosiewy rzepaku, tasznik pospolity, żółtlica drobnokwiatowa
Od fazy 2–3 liści soi (BBCH 12–13)
s.cz. chizalofop-P-etylowy
Achiba 05 EC
0,75–2,5 l/ha
gatunki chwastów jednoliściennych jednorocznych,
Elegant 05 EC
2,5 l/ha
samosiewy zbóż i perz właściwy
Graminis 05 EC
2,5 l/ha

Tabela. Zwalczania chwastów w soi; cd.
Nazwa środka

Labrador 05 EC
Pilot 10 EC
Quick 05 EC
Supero 05 EC
Targa Super 05 EC
Taurus 05 EC

Dawka na ha
2,5 l/ha
0,5–1,25 l/ha
2,5 l/ha
2,5 l/ha
0,75–2,5 l/ha
2,5 l/ha

Balatella Forte 150 EC
Frequent
Fusilade Forte 150 EC
Privum 125 EC
Foster Forte 150 EC
Trivko

0,6–1,7 l/ha
3,0 l/ha
0,6–1,7 l/ha
0,75–2,0 l/ha
0,6–1,7 l/ha
0,75–2,0 l/ha

GramiGuard
Select Super 120 EC

0,8–2,0 l/ha
0,8–2,0 l/ha

Focus Ultra 100 EC

1,0–5,0 l/ha

Lampart 05 EC
Leopard Extra 05 EC

1,0–3,0 l/ha
1,0–3,0 l/ha

Zwalczane chwasty

gatunki chwastów jednoliściennych jednorocznych,
samosiewy zbóż i perz właściwy

s.cz. fluazyfop-P-butylu

gatunki chwastów jednoliściennych jednorocznych,
samosiewy zbóż i perz właściwy

s.cz. kletodym

gatunki chwastów jednoliściennych jednorocznych,
samosiewy zbóż i perz właściwy

s.cz. cykloksydym
gatunki chwastów jednoliściennych jednorocznych,
samosiewy zbóż i perz właściwy
W fazie 3–4 liści soi (BBCH 13–14)
s.cz. chizalofop-P-etylowy
gatunki chwastów jednoliściennych jednorocznych,
samosiewy zbóż i perz właściwy
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PRZEMYSŁAW KARDASZ
Polowa Stacja Doświadczalna
IOR–PIB w Winnej Górze

Agrotechnika
w ochronie soi

Agrotechnika to bardzo ważny element uprawy soi. Odpowiednio przeprowadzona korzystnie wpływa na stan uprawy, dzięki czemu można istotnie ograniczyć ilość środków ochrony
roślin. Nie wolno jej lekceważyć, gdyż to agrotechnika jest czynnikiem, od którego zależy
powodzenie uprawy.
opóźniony zbiór, ziarno nadmiernie wilgotne lub niemożliwość przeprowadzenia zbioru. Światło to kolejny
ważny czynnik istotnie wpływający na plon soi oraz
jego parametry jakościowe. Uprawiając soję trzeba pamiętać, że jest to roślina dnia krótkiego. Dzień dłuższy
niż 14 godzin spowoduje opóźnienie kwitnienia. Soja
jest rośliną o umiarkowanych wymaganiach wodnych.
Większe zapotrzebowanie na wodę występuje podczas
kiełkowania i wschodów, kwitnienia, a także wypełniania strąków. Znajomość wymagań glebowych podczas
uprawy soi jest nie mniej ważna. Pod uprawę soi nadaje się większość gleb w Polsce – od klasy I do IV a,
wyjątkowo IV b, choć musi ona być w dobrej kulturze.
Jedynie gleby bardzo ciężkie, zlewne, zimne, zaskorupiające się oraz kwaśne (pH poniżej 5,5), nie nadają się
do jej uprawy. Najlepszym przedplonem dla soi są zboża, po których należy tę roślinę uprawiać. Takie miejsce w płodozmianie niesie ze sobą
wiele korzyści. Jedną z najważniejszych jest złamanie niekorzystnego
zbożowego płodozmianu, z którym
nadal mamy bardzo często do czynienia w polskich gospodarstwach.
Trzeba pamiętać, aby soi nie upraPoznając soję
wiać bezpośrednio po stosowaniu
Stawiając na agrotechnikę w ochronawozów organicznych – oborniku.
nie soi w pierwszej kolejności trzeba
Jeśli plantacja zostanie założona po
poznać roślinę uprawną: jej wymaDobrze zastosowane metody agrotechniczne,
uprzednim zastosowaniu obornika
gania klimatyczne i glebowe. Znasprawdzają się
roślina uprawna istotnie przedłuży
jąc preferencje soi można przyjąć
okres wegetacyjny oraz sprawi, że wytworzy ona nadodpowiednie strategie agrotechniczne, dzięki którym
mierne organy wegetatywne (łodygi i liście). Zaleca się,
roślina uprawna będzie miała odpowiednie warunki do
aby przerwa między wywiezieniem obornika a uprawą
wzrostu i rozwoju, co będzie miało bezpośrednie przesoi wynosiła minimum trzy lata. Nie zaleca się również
łożenie na wykorzystanie jej potencjału plonotwórczeuprawy soi w monokulturze – przerwa w uprawie soi na
go przy znacznej redukcji stosowania środków ochrony
tym samym polu powinna wynosić cztery lata. W syroślin. Soja jest rośliną o wysokich wymaganiach ciepltuacji, gdy soja uprawiana jest po raz pierwszy można
nych i świetlnych. Średnia dobowa temperatura do prapokusić się o dwuletnią uprawę na tym samym polu.
widłowego jej wzrostu i rozwoju powinna wynosić od
Dłuższej monokultury należy unikać.
15 do 19°C. W okresie wegetacyjnym występują dwa
okresy krytyczne, w których soja najsilniej reaguje na
niskie temperatury. Pierwszy z nich to okres od siewu
Dokładność to podstawa
do pełni wschodów. Jeśli w tym okresie wystąpią przyKolejnym elementem wykorzystania agrotechniki
mrozki, wschodzące rośliny ulegną silnemu uszkodzew ochronie soi jest przygotowanie stanowiska zgodnie
niu. Drugi krytyczny moment to czas kwitnienia. Jeśli
ze sztuką. Dzięki profesjonalnej uprawie wiele agrotemperatura w tym okresie będzie niższa niż 24°C soja
fagów zostanie zniszczonych, a gleba przygotowana
zakwitnie później, a to istotnie wydłuży wegetację. Dłudo siewu. Odpowiednio przygotowane stanowisko
gi okres wegetacyjny niesie wiele zagrożeń: znacznie
korzystnie wpływa na wzrost roślin, dzięki czemu soja
Soja jest bardzo ważną i znaczącą na świecie rośliną uprawną. Największymi producentami tej rośliny
są Stany Zjednoczone, kraje Ameryki Łacińskiej oraz
Chiny. Od kilku lat soja coraz chętniej uprawiana jest
w Europie. W Polsce areał przeznaczany pod jej uprawę nadal jest na niskim poziomie, choć w ostatnich
dziesięciu latach zaobserwowano wzrost powierzchni
przeznaczanych pod jej uprawę. Soję można uprawiać
w celu otrzymania nasion lub z przeznaczeniem na
zieloną paszę. W Polsce soja uprawiana jest głównie
w celu pozyskania nasion. Chcąc uzyskać wysoki plon
oraz sprawić, aby roślina ta korzystnie wpłynęła na
stanowisko trzeba odpowiednio ją chronić. Zgodnie
z prawem oraz założeniami Europejskiego Zielonego
Ładu w pierwszej kolejności należy wykorzystać metody niechemiczne, a gdy one nie wystarczą wówczas
sięgnąć po bardziej radykalne rozwiązanie – mianowicie chemiczne środki ochrony
roślin. Bardzo ważnym elementem
Zielonego Ładu jest agrotechnika,
która jest metodą skuteczną, ale
wymagającą.

będzie mniej podatna na ataki ze strony agrofagów
oraz silniej konkurencyjna w stosunku do chwastów.
Uprawę gleby pod siew soi należy rozpocząć wcześnie, bezpośrednio po żniwach. Pierwszym zadaniem
zespołu uprawek pożniwnych jest zerwanie ścierniska
i wymieszanie resztek pożniwnych z glebą. Prawidłowe wykonanie tego zabiegu pobudzi dużą ilość chwastów do kiełkowania i wzrostu. Wschodzące chwasty
można skutecznie zniszczyć w kolejnych zabiegach
uprawowych. Ma to bardzo duże znaczenie w przypadku przygotowania pola pod uprawę soi, która wymaga
dobrze odchwaszczonego stanowiska. Mechaniczna
walka z chwastami pozwala na stosowanie mniejszej
ilości herbicydów. Jest to ważne w Zielonym Ładzie.
Kolejnym elementem agrotechniki jest staranne wykonanie orki zimowej, której głębokość powinna wynosić
ok. 25 cm. Pole na okres zimowy należy pozostawić
w ostrej skibie, aby mróz poprawił strukturę gleby.
Strukturotwórcze działanie mrozu istotnie poprawi
warunki powietrzno-wodne, które korzystnie wpłyną
na rozwój systemu korzeniowego. Prawidłowo rozwinięty system korzeniowy dostarczy roślinie odpowiednią ilość wody oraz rozpuszczonych w niej składników
pokarmowych. Ponadto dzięki niskim temperaturom
wiele szkodników zimujących w glebie zostanie zniszczonych, dzięki temu można ograniczyć ilość stosowanych środków ochrony roślin. Po ustąpieniu zimy,
gdy tylko będzie można wjechać w pole, należy bezzwłocznie wyrównać jego powierzchnię. Przydatnym
narzędziem do wykonania tego zadania będzie włóka
lub brony zębate. Na glebach ciężkich do wyrównania
powierzchni pola należy wykorzystać włókę, a na glebach ciężkich wystarczy zastosowanie brony. Okres
od wyrównania pola do siewu soi jest długi, dlatego
należy pamiętać, aby niszczyć wschodzące chwasty.
W tym okresie należy również pamiętać o wywiezieniu
nawozów mineralnych, zawierających fosfor i potas.
Bezpośrednio przed siewem soi należy jeszcze uprawić glebę na głębokość 5–6 cm, aby kiełkujące nasiona miały odpowiednie warunki do wzrostu i rozwoju.
Dzięki temu wschody będą szybkie i wyrównane. Gleba powinna być bardzo dobrze i staranie uprawiona,
a na jej powierzchni nie powinno być kamieni. Duża
ilość kamieni znacząco utrudni zbiór, podczas którego
soję należy kosić bardzo nisko, aby ograniczyć straty
wynikające z nisko osadzonego pierwszego strąka.
Na stanowiskach słabszych (glebach lekkich) po siewie można wykonać wałowanie, które wyrówna pole
oraz ułatwi podsiąkanie wody. Uprawiając soję na
glebach lepszych z wałowania należy zrezygnować,
gdyż w przypadku wystąpienia intensywnego deszczu
może dojść do zaskorupienia gleby. Na stanowisku
zaskorupionym wschody będą odbywać się znacznie
dłużej, rośliny będą osłabione, a część nie skiełkuje
– plantacja będzie bardzo osłabiona. Sytuacja ta niekorzystnie wpłynie na zdrowotność plantacji. W większym stopniu będzie trzeba stosować środki ochrony
roślin, co nie jest zgodne z Zielonym Ładem.

Gdy kwitną klony

Elementem agrotechnicznym, dzięki któremu rośliny
będą rozwijać się prawidłowo, co pozwoli na ograniczenie chemii jest siew, a ściślej mówiąc wszystkie
jego elementy. Bardzo ważnym, a zarazem podstawowym elementem uprawy soi jest wybór odmiany.
Od tej decyzji zależy termin zbioru oraz jakość otrzymanych nasion (wilgotność). Obecnie odmiany soi
podzielono na cztery grupy wczesności. Wszystkie
odmiany najwcześniejsze oznaczono czterema zerami „0000”. Trzy i dwa zera („000” i „00”) otrzymały odmiany wczesne i średnio późne. W warunkach Polski
z powodzeniem można uprawiać odmiany z czterema,
trzema i dwoma zerami. Okres wegetacyjny tych odmian wynosi 120–130 dni. Odmiany późne oznaczono
jednym zerem „0”. Odmiany te są mało przydatne do
uprawy w naszym kraju, gdyż mogą nie dojrzeć. Kolejnym istotnym elementem uprawy soi jest odpowiednie
przygotowanie nasion do siewu. Bezpośrednio przed
siewem nasiona należy zaprawić szczepionką bakteryjną, która zawiera żywe kultury bakterii brodawkowych Bradyrhizobium japonicum. Dzięki szczepionce
okres tworzenia brodawek korzeniowych zostanie
przyspieszony, a to wpłynie na przebieg symbiozy
i wiązanie azotu z powietrza. Będzie to miało korzystne przełożenie na stan roślin, które będą w dobrej kondycji konkurując z agrofagami.
Termin siewu to kolejny ważny element uprawy,
którego nie wolno bagatelizować. Nasiona soi należy
umieścić w glebę odpowiednio nagrzaną (powyżej
8°C). Fenologiczny termin siewu soi to termin kwitnienia klonu zwyczajnego oraz koniec kwitnienia wiśni.
Najczęściej z takim stanem rzeczy mamy do czynienia
od 20 kwietnia do 5 maja. Zarówno zbyt wczesny siew,
jaki i nadmiernie opóźniony są niewskazane. W sytuacji nadmiernego pośpiechu rośliny zostaną porażone
szkodliwymi mikroorganizmami, a wschodzące rośliny
mogą zostać uszkodzone w wyniku przygruntowych
przymrozków. Zwlekanie z siewem wpłynie na ilości
plonu oraz opóźni termin zbioru. Obsada na jednym
metrze kwadratowym powinna wynosić 80–100 roślin.
Podczas ustalania normy wysiewu należy uwzględnić
następujące czynniki: obsadę roślin na m2, masę tysiąca nasion, zdolność kiełkowania.
Norma
=
wysiewu

Obsada roślin na m²
x Masa tysiąca nasion [g]

Zdolność kiełkowania [%]

Rozstawa rzędów powinna wynosić 15–25 cm. Soja
jest rośliną, która nie znosi zbyt głębokiego siewu,
dlatego nasiona powinny zostać umieszczone na głębokości 3–4 cm. Głębokość ta związana jest z kiełkowaniem epigeicznym (nadziemne), podczas którego
część podliścieniowa zarodka wydłuża się, powodując
wynoszenie liścieni ponad powierzchnię gleby.

57

AGROTECHNIKA

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

58
PAWEŁ WĘGOREK,
JOANNA ZAMOJSKA,
DARIA DWORZAŃSKA
Instytut Ochrony Roślin
– Państwowy Instytut
Badawczy w Poznaniu

Szkody w uprawach
soi powodowane przez
zwierzęta łowne

Soja podobnie jak inne rośliny rolnicze jest narażona na straty powodowane przez ssaki łowne
we wszystkich fazach rozwoju, a więc od momentu zasiewu i kiełkowania (BBCH 00–08) aż do
zamierania roślin (BBCH 91–97). Szkody są powodowane zarówno na skutek żerowania zwierząt
na zasiewach i następnie na młodych i starszych roślinach, jak i ich tratowaniem oraz fizycznym
przenoszeniem na nie chorób grzybowych. W klimacie Polski często wschody i początkowy wzrost
roślin soi są przedłużone, co naraża uprawy na szkody od dzików. Pozostałe gatunki żerujące na
soi, które również mogą powodować szkody to jeleń, daniel i sarna.
Ekotyp sarny polnej

Zwierzęta jeleniowate są przeżuwaczami odżywiającymi się wyłącznie pokarmem roślinnym. Posiadają
ewolucyjnie i epigenetycznie wykształcone duże
zdolności adaptacyjne. Sarny wykształciły w krajobrazie rolniczym populacje przebywające stale na
otwartych przestrzeniach pól, tak zwany ekotyp polny, natomiast jelenie i daniele, które w przeszłości
zamieszkiwały tereny otwarte, dziś ze względu na
antropopresję przebywają zarówno w większych jak
i małych kompleksach leśnych. Często można je spotkać na skraju pól uprawnych, na których poszukują
wysokoenergetycznego i zasobnego w mikroelementy pokarmu. Podstawowym czynnikiem, z którego
wynika żerowanie jeleniowatych na roślinach soi jest
wysoka zawartość białka o dużej strawności i wartości biologicznej dla tych zwierząt, a także występowanie w roślinach i nasionach dużych ilości innych
składników, takich jak: potas, żelazo, magnez, fosfor
i wapń, które poszukiwane są zarówno przez samce
jeleniowatych w okresie wzrostu poroża, co ma miejsce wiosną, jak i karmiące samice, oraz szybko rosnące młode, które poszukują w tych roślinach lizyny
i innych aminokwasów potrzebnych samicom do produkcji mleka, a młodym do przyrostu ciała.
Zwierzęta jeleniowate, bardzo chętnie odżywiają
się roślinami soi, głównie w okresie wegetacji tych
roślin aż do fazy przed zasychaniem. Ulubionym pokarmem sarny, jeleni i danieli są oprócz soi również
słodkie odmiany łubinu wąskolistnego, a także grochu. Wiosną po ruszeniu wegetacji zwierzęta jeleniowate zjadają głównie liście młodych roślin, a wielkość
szkód zależy od wielkości pola, a także od liczebności i gęstości lokalnych populacji tych zwierząt. Duża

zawartość wapnia, fosforu, magnezu potasu, żelaza
oraz innych mikroelementów w roślinach soi wspomaga u samców jeleniowatych proces wytwarzania
poroża. Małe powierzchniowo pola mogą w okresie
wiosennym ulec silnemu zniszczeniu na skutek zjadania liści młodych roślin co znacznie osłabia ich
zdolności regeneracyjne. Tego typu uszkodzenia roślin soi spotyka się na całej powierzchni pól, na których żerują te zwierzęta.
Uszkadzający uprawy soi dzik jest zwierzęciem
wszystkożernym, monogastrycznym. Podstawę jego
pożywienia (około 80–90%) stanowią rośliny (części
zielone, korzenie, kłącza, bulwy, nasiona, owoce,
trawy). Pokarm zwierzęcy (około 10–20%) stanowią
larwy i poczwarki owadów, drobne gryzonie oraz
dżdżownice. Podobnie jak zwierzęta jeleniowate
jest gatunkiem plastycznym ekologicznie i dzięki
dużym zdolnościom przystosowawczym występuje
we wszystkich środowiskach porośniętych roślinami
dającymi mu odpowiednią osłonę i żer. Niepokojony w lasach coraz chętniej migruje na pola uprawne
wyrządzając znaczne szkody. W okresie wegetacyjnym od maja do listopada coraz częściej miejscem
stałego przebywania dzika są pola uprawne, głównie
rzepak ozimy, kukurydza i inne zboża, jak również
gorczyca i rośliny bobowate grubonasienne, w tym
soja. Często zmienia miejsce pobytu wędrując nocą
na wielokilometrowe odległości w poszukiwaniu żeru
i spokoju. Uszkodzenia soi wyrządzane przez dziki we
wczesnych fazach (kiełkowanie, rozwój liści) są łatwe
do rozpoznania. Pęczniejące i kiełkujące nasiona
tych roślin są wyorywane z gleby i zjadane, a młode
rośliny wyciągane wraz z korzonkiem. Zaprawy fun-

gicydowe i insektycydowe nie zabezpieczają nasion
przed żerowaniem dzików. W późniejszych fazach
wzrostu roślin, dojrzewania i zamierania, w niektórych przypadkach symptomy żerowania dzika można pomylić z symptomami żerowania jeleniowatych.
O obecności dzików na uprawie świadczą połamane
lub nadgryzione rośliny, charakterystyczne tropy,
porycia gruntu i odchody. Bardzo silnie narażone na
uszkodzenia wiosenne są uprawy zaniedbane agrotechnicznie, gdzie w glebie gromadzą się rozmaite
gatunki larw owadów. Pozostawienie niezaoranych
ściernisk, brak podorywki powoduje często szybkie
zasiedlenie takich pól przez gryzonie polne – głównie
norniki, które szybko się mnożą i również stanowią
przysmak dzików. Silniej narażone na szkody od dzików są również uprawy soi graniczące bezpośrednio
lub znajdujące się w niewielkiej odległości od powierzchni leśnych, trzcinowisk lub bagien, a także
pola, które w okresie od kwietnia do lipca graniczą
z polami rzepaku ozimego stanowiącymi w tym czasie miejsca ostojowe dzików.
Ochrona upraw soi przed dzikami oraz zwierzętami
jeleniowatymi w integrowanej technologii uprawy tych
roślin powinna rozpocząć się od właściwego wyboru
stanowiska pod zasiewy. Należy unikać miejsc graniczących z kompleksami leśnymi, w których żyją liczne
populacje tych gatunków. W miarę możliwości należy
stosować ogrodzenia utrudniające ssakom kopytnym
wejście na uprawę. Dostępne substancje czynne repelentów zapachowych mają obecnie bardzo ograniczoną skuteczność w odstraszaniu tych zwierząt, co
jest spowodowane zmianami w ich zachowaniu na
skutek ciągłego kontaktu z bodźcami chemicznymi
i fizycznymi, generowanymi postępem cywilizacyjnym.
Pewną skutecznością charakteryzują się adiuwanty
zawierające w swoim składzie substancje zapachowo-smakowe o działaniu antyżywieniowym. Najskuteczniej ogranicza żerowanie ssaków łownych metoda mechaniczna – stosowanie wysokich ogrodzeń,
pastuchów elektrycznych, a na zasiewach urządzeń
dźwiękowych i oddziałujących światłem.
W porozumieniu z zarządcami lub dzierżawcami
obwodów łowieckich, na terenie których znajduje się
uprawa soi zmniejszenia szkód powodowanych przez
dziki i jeleniowate można uzyskać również poprzez
zakładanie pasów żerowych, pozostawienie fragmentów pól z atrakcyjnymi żerowo roślinami w miejscach łatwo dostępnych dla tych zwierząt, zapewniając im w tych miejscach spokój. Zwierzęta łowne,
mając atrakcyjny i łatwo dostępny pokarm w obrębie
pasa żerowego lub pozostawionego fragmentu pola,
mniej interesują się uprawami, na których pokarm
jest trudniej dostępny lub prowadzona jest ochrona
mechaniczna lub chemiczna.
Jeśli uprawa soi zostanie uszkodzona przez wymienione gatunki zwierząt, w celu oszacowania

szkody oraz wypłaty rekompensaty, należy postępować zgodnie z zapisem ustawy Prawo łowieckie
Dz.U.2020.1683 t.j. Akt obowiązujący, wersja od:
30 września 2020 r. do: 30 czerwca 2021 r. Rozdział
9. Szkody łowieckie. Najważniejszą dla rolnika czynnością jest prawidłowe powiadomienie o szkodzie.
Rolnik powinien zgłosić szkodę trzy dni po stwierdzeniu jej istnienia. W przypadku szkód wyrządzonych przez dziki, jelenie, daniele i sarny na obszarach obwodów łowieckich polnych i leśnych wniosek
o szacowanie szkód należy złożyć w formie pisemnej
do dzierżawcy albo zarządcy obwodu łowieckiego
(czyli do najbliższego koła łowieckiego). Skarb Państwa natomiast odpowiada za szkody wyrządzone
przez te zwierzęta na obszarach, które nie wchodzą
w skład obwodów łowieckich, jak również za szkody
wyrządzone przez zwierzęta łowne objęte całoroczną ochroną, co obecnie dotyczy tyko łosi.
Wniosek można złożyć osobiście lub za pośrednictwem poczty lub firmy kurierskiej. Wniosek najlepiej jest wysłać listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru lub można też wysłać na adres
poczty elektronicznej. Wniosek nie musi być złożony
na ściśle określonym formularzu – rolnik może go napisać sam. Należy pamiętać, że telefoniczna rozmowa nie jest zgłoszeniem.
Wniosek powinien zawierać takie informacje,
jak:
•	imię i nazwisko albo nazwę, adres miejsca
zamieszkania albo adres i siedzibę oraz numer telefonu poszkodowanego (właściciela
lub posiadacza gruntów rolnych – w zależności od tego, kto jest właścicielem uprawy);
•	wskazanie miejsca wystąpienia szkody;
• wskazanie rodzaju uszkodzonej uprawy.
Należy pamiętać, że to na rolniku spoczywa obowiązek udokumentowania szkód. Warto więc zgromadzić materiał rzeczowy, może to być film oraz
zdjęcia. Należy także zgromadzić faktury, z których
będzie jasno wynikało, czym uprawa była nawożona,
czy i jakie zastosowano środki ochrony itp.
Wysokość odszkodowania za szkody łowieckie
w uprawach ustala się, mnożąc rozmiar szkody przez
wartość danego płodu rolnego wyrażoną przez jego
cenę skupu w regionie powstania szkody, lub przez
wartość wyrażoną przez jego cenę rynkową z dnia
szacowania ostatecznego szkody w regionie jej powstania. Lepiej jest zawsze zapobiegać niż dochodzić
odszkodowań na drodze innej niż kompromis. Warto
jednak znać zarówno metody ochrony, jak i swoje prawa, o ile będą konieczne procedury prawne.
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Integrowana ochrona soi
przed szkodnikami
Soja zyskuje na popularności i prognozuje się, że areał jej uprawy w perspektywie najbliższych lat będzie wzrastał. Do tej pory
szkodniki soi do poza kilkoma wyjątkami rzadko występowały
w Polsce masowo powodując istotne gospodarczo straty. Jednak wraz ze wzrostem powierzchni uprawy może wzrosnąć
również presja ze strony agrofagów, w tym również szkodników.

Plantacjom soi, podobnie jak większości upraw rolniczych, szkodniki mogą zagrażać już od momentu
wysiania nasion. Na tym etapie oraz w fazach kiełkowania szkody mogą wyrządzać larwy śmietki
kiełkówki, szczególnie na glebach bogatszych
w próchnicę. Żywią się materią organiczną i resztkami roślin, ale mogą również mogą podjadać kiełkujące nasiona i młode siewki. Podobne uszkodzenia
wschodów mogą powodować ślimaki nagie. Z kolei
ograniczona liczba zabiegów uprawowych to sprzyjające warunki dla rozwoju wielożernych szkodników
glebowych (głównie rolnic, pędraków i drutowców),
które w ostatnich latach nabierają coraz większego
znaczenia. Mogą one wyjadać pęczniejące nasiona,
korzenie siewek lub podgryzać łodygi młodych roślin u nasady. Wschodzącym roślinom soi zagrażają
chrząszcze oprzędzików (głównie łubinowy, szary
i pręgowany), które po przezimowaniu w glebie żerują
na wschodzących roślinach, uszkadzając lub całkowicie niszcząc młode kiełki. W późniejszym okresie
wzrostu roślin oprzędziki także intensywnie żerują
głównie na brzegach blaszek liściowych pozostawiając na krawędziach charakterystyczne ząbki (żer
zatokowy). Największe straty mają miejsce wiosną
do fazy kilku liści, szczególnie przy suchej i ciepłej
pogodzie. Z kolei larwy oprzędzików żerują w strefie
korzeniowej na brodawkach korzeniowych, ograniczając wiązanie azotu atmosferycznego.
Pierwsze osobniki mszyc (burakowej, grochowej
i lucernowo-grochodrzewowej) pojawiają się na roślinach soi w maju, a w szczytowym nasileniu przed
i w okresie kwitnienia. W zależności od warunków pogodowych mszyce generują do kilkunastu pokoleń.
Sprzyja im sucha i umiarkowanie ciepła pogoda oraz
zbyt wysokie nawożenie azotem. Zasiedlają głównie
najmłodsze organy roślin, głównie liście, kwiatosta-

Mszyca burakowa

ny i młode strąki. Na skutek żerowania mszyc zahamowany jest wzrost roślin. Mszyce wysysają soki
z tkanek, powodując deformacje bądź zamieranie
jej fragmentów. W miejscach żerowania i w wyniku
osłabienia rośliny może dojść do wtórnego porażenia przez sprawców chorób. Podobnym do mszyc zakresem szkodliwości charakteryzują się pojawiające
się na uprawach soi skoczki. Natomiast szkodliwym
stadium wciornastków są zarówno larwy, jak i dorosłe osobniki. Znaczenie gospodarcze dla soi, choć
do tej pory stosunkowo niewielkie ma wciornastek
sojowy. Po przezimowaniu larw dorosłe osobniki pojawiają się pod koniec maja, w największym nasileniu w czerwcu, wysysając soki z tkanek. Szkodliwość
wciornastków jest tym większa, im młodsze są zaatakowane rośliny, stąd większe zagrożenie w rejonach
północnych, gdzie siewy są późniejsze.
Szkodniki stanowią również zagrożenie dla strąków soi. W zależności od warunków pogodowych
wylot motyli pachówki strąkóweczki ma miejsce już
pod koniec maja i trwa do lipca. Szkodliwym stadium
są żółtawe gąsienice, które niedługo po wylęgu wgryzają się do wewnątrz strąków, gdzie żerują na zewnętrznej warstwie nasion. Nasiona są nieregularnie
wygryzione, w otoczeniu odchodów i przędzy, przez
co znacznie spada ich energia kiełkowania i wartość
handlowa. Chrząszcze strąkowca bobowego zimują wewnątrz ziaren w przechowalniach (część populacji zimuje w kryjówkach na zewnątrz). Największe
nasilenie chrząszczy obserwuje się w okresie kwitnienia. Samice składają jaja na powierzchni młodych
strąków, a larwy po wylęgu wgryzają się do wnętrza
strąków, a następnie do wnętrza nasion.
Oprócz pachówki strąkóweczki roślinom soi zagrażają też inne gatunki motyli. Podstawową rośliną
żywicielską dla omacnicy prosowianki w Polsce

Gąsienice wieczernicy szczawiówki

Oprzędzik

Zmienik lucernowiec

Strąkowiec bobowy

jest kukurydza, ale gąsienice tego motyla mogą żerować
na ponad 200 gatunkach roślin, w tym również soi, oraz
na wielu chwastach grubołodygowych. Wgryzając się do
pędu głównego osłabiają jego właściwości mechaniczne, co prowadzi do łamania się łodyg i wylegania roślin.
Przyczyną pojawienia się szkodnika w soi jest sąsiedztwo
upraw kukurydzy, obserwowane ocieplenie klimatu oraz
deficyt opadów. Z kolei samice rusałki osetnik składają
jaja na liściach roślin żywicielskich – są to przede wszystkim: ostrożeń, pokrzywa i łopian, ale okazjonalnie także
lucerna, ogórecznik i soja. Młode gąsienice ukrywają
się w zwiniętych liściach lub oprzędach. Starsze żerują
w splecionych kilku sąsiadujących liściach, szkieletując
je. Żerowanie gąsienic trwa około 2–4 tygodni. W dużej
liczebności gąsienice rusałki pojawiają się zwykle gradacyjnie i w niektórych latach stanowiły istotny problem
na plantacjach soi. Wieczernica szczawiówka to motyl
nocny z rodziny sówkowatych o szarym zabarwieniu. Lot
motyli trwa od kwietnia do września. Gąsienice o jaskrawych kolorach czerwono-białych pojawiają się od maja
do września, a ich roślinami żywicielskimi są przede
wszystkim szczaw, pokrzywa, wrzosy, głogi i wierzby.
Szkodliwość wieczernicy szczawiówki na plantacjach soi
wynika z żarłoczności polifagicznych gąsienic, które powodują zatokowe wyżerki w liściach, redukując znacznie
powierzchnię asymilacyjną roślin.
Wśród szkodników soi często występują pluskwiaki różnoskrzydłe wysysające soki z tkanek – lokalnie
dość licznie przez cały okres wegetacji może pojawiać
się zmienik lucernowiec, ozdobnik lucernowiec oraz
plusknia jagodziak, które żerują głównie na liściach,
pędach i kwiatach. Zarówno osobniki dorosłe, jak i larwy
tych pluskwiaków bezpośrednio szkodzą roślinie wysysając soki z tkanek, powodując deformacje i usychanie
jej fragmentów. W wyniku żerowania powstają drobne nekrotyczne plamy na liściach i płatkach kwiatów. Nasileniu występowania i wzrostowi szkodliwości pluskwiaków
sprzyja ciepła i sucha pogoda. Dłuższe okresy upałów
i towarzyszący brak opadów to sprzyjające warunki do pojawiania się w uprawach soi przędziorka chmielowca.

Żerowisko gąsienicy rusałki osetnik

OKIEM PRAWNIKA
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Osłabione żerowaniem szkodników rośliny są bardziej wrażliwe na niekorzystne warunki klimatyczno-glebowe, a w wyniku mechanicznych uszkodzeń
tkanek – podatne na wtórne porażenia przez czynniki
chorobotwórcze.
Jednym z podstawowych założeń integrowanej
ochrony upraw przed szkodnikami są działania prewencyjne o charakterze nie chemicznym. Prawidłowa
agrotechnika i uzupełnienie ewentualnych składników mineralnych poprawi kondycję roślin w początkowych fazach wzrostu, gdy są wyjątkowo wrażliwe
na atak ze strony poszczególnych gatunków agrofagów. Dodatkowo szybszy wzrost pozwoli zagłuszyć
chwasty, które często stanowią bazę pokarmową dla
niektórych szkodników. Właściwy płodozmian oraz
uprawa przedsiewna i pożniwna również ogranicza
zagrożenie ze strony szkodników, szczególnie glebowych i tych, których stadia zimują w glebie. Istotny
jest też wybór odmian bardziej odpornych i tolerancyjnych na działanie szkodników w danym rejonie,
również pod kątem wymagań glebowych i klimatycznych. Optymalne warunki wzrostu i rozwoju roślin
skutecznie pozwalają ograniczyć ryzyko strat powodowanych przez szkodniki. Jednym z przejawów
ochrony jest wykorzystanie pożytecznych gatunków
drapieżnych, tworzących naturalny opór środowiska. W ochronie integrowanej metoda chemiczna
zalecana jest w ostateczności, przy dużym nasileniu
występowania i szkodliwości danego gatunku oraz
braku innych sposobów ograniczenia strat. Decyzję
o zastosowaniu środków chemicznych chroniących
przed szkodnikami należy podejmować indywidualnie dla każdej plantacji w oparciu o progi szkodliwości dla danego szkodnika, z uwzględnieniem
innych czynników, takich jak temperatura mierzona
bezpośrednio na plantacji, aktualna faza rozwojowa
rośliny, poziom nawożenia, stopień dotychczasowej
ochrony, warunki glebowe, obecność pożytecznej
entomofauny czy nasilenie występowania szkodnika
w poprzednich latach. Aktualny zakres insektycydów
zwalczających szkodniki w uprawie soi przedstawiono w tabeli. Na chwilę obecną progi szkodliwości dla
szkodników soi nie są opracowane. Zgodnie z infordr JACEK MONIUK
Radca Prawny

Insektycydy zarejestrowane do zwalczania szkodników soi
Grupa
Substancja
Dawka
chemiczna
Insektycyd
czynna
na ha
(IRAC)
GĄSIENICE MOTYLI SÓWKOWATYCH
Bacillus
Biologiczne
thuringiensis Lepinox Plus
1,0 kg
(11A)
ssp. kurstaki
MSZYCE, ZMIENIKI
Afi Max 500 EC
Cimex Forte 500 EC
Cimex Max 500 EC
Cyperkill Max 500 EC
Pyretroidy (3A) cypermetryna
0,05 l
Cypermoc
Insektus 500 EC
Insektus Duo 500 EC
Superkill Max 500 EC
Acelan 20 SP
Aceplan 20 SP
Acetamip 20 SP
Acetamoc
Neonikotynoidy
acetamipryd Kobe 20 SP
0,2 kg
(4A)
Lanmos 20 SP
Marabel 20 SP
Mospilan 20 SP
Sekil 20 SP
OPRZĘDZIKI, STRĄKOWIEC BOBOWY
Acelan 20 SP
Aceplan 20 SP
Acetamip 20 SP
Acetamoc
Neonikotynoidy
acetamipryd Kobe 20 SP
0,2 kg
(4A)
Lanmos 20 SP
Marabel 20 SP
Mospilan 20 SP
Sekil 20 SP
ŚLIMAKI
Lima Oro 3 GB
7 kg
Aldehydy
metaldehyd Lima Oro 5 GB
4 kg
Slugix 3 GB
7 kg

macjami zawartymi w etykietach zarejestrowanych
insektycydów zabiegi należy wykonywać zgodnie
z sygnalizacją po wystąpieniu szkodników.

Przewaga kontraktowa
po nowemu

W ostatnim czasie rząd podjął prace nad nową wersją ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczym.

Opracowanie kolejnej wersji ustawy wynika z konieczności wdrożenia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/633 z dnia 17 kwietnia
2019 r. w sprawie nieuczciwych praktyk handlowych w relacjach między przedsiębiorcami w łań-

cuchu dostaw produktów rolnych i spożywczych
(Dz. Urz. UE L 111 z 25.04.2019 str. 59). Jej celem
jest doprowadzenie do właściwych relacji między
uczestnikami procesu dostawy produktów żywnościowych.

Standardy UE

Wspomniana dyrektywa unijna wprowadza minimalne wymogi w kwestii zwalczania nieuczciwych praktyk handlowych na rynku spożywczym. Oznacza to,
że poszczególne kraje Unii Europejskiej mogą z własnej inicjatywy ustanawiać ostrzejsze lub szersze
regulacje w tym zakresie. W szczególności możliwe
jest poszerzenie listy przypadków uznanych za tzw.
nieuczciwe praktyki.

Zbliżone regulacje

Ustawowe ograniczenia w zakresie praktyk rynkowych nie są niczym nowym. W naszym kraju już
od połowy 2017 roku funkcjonuje ustawa z dnia 15
grudnia 2016 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwemu
wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie
produktami rolnymi i spożywczymi (Dz.U. 2017, poz.
67 ze zm.). Nowe regulacje mają mieć dość zbliżony
charakter do tych już obowiązujących, w szczególności tworzona ustawa posiada identyczny tytuł jak
wcześniejsza. Może to być dla niektórych mylące na
pierwszy rzut oka.
Projekt nowej ustawy zawiera między innymi definicję przewagi kontraktowej. Jest to znaczna dysproporcja potencjału ekonomicznego nabywcy wobec dostawcy lub odwrotnie. Z kolei wykorzystanie
przewagi kontraktowej jest nieuczciwe, gdy będzie
sprzeczne z dobrymi obyczajami i zagraża lub narusza istotny interes drugiej strony. Według twórców
ustawy udzielona ochrona ma mieć charakter symetryczny – podobnie jest w dotychczas obowiązujących przepisach.

Otwarty zakres

Projekt nie określa zamkniętej, ograniczonej listy zachowań uznanych za nieuczciwe. W praktyce zatem
znacząco rozszerzy to zakres stosowania nowej ustawy – do bardzo wielu różnych przypadków i sytuacji.
Nowelizacja zawiera m.in. szczegółowy wykaz
zabronionych praktyk, przeniesiony z dyrektywy unijnej. Został on dodatkowo rozszerzony o dwa kolejne
przypadki. Pierwszy polega na obniżaniu należności
za dostawę produktów po ich przyjęciu przez nabywcę, np. w skutek żądania udzielenia rabatu. Drugi, to
określanie terminów zapłaty wbrew obowiązującym
przepisom o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych. Pewne zachowania lub praktyki będą dopuszczalne w obrocie
gospodarczym, jednak pod warunkiem, że będą one
wpisane do umów i zaakceptowane przez strony.
Twórcy projektu w zakresie definicji przedsiębiorcy odwołali się do rozwiązań ustawy z 16 lutego
2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U.
2007, poz. 331). Skutkować to będzie tym, że nowe
przepisy dotyczyć będą bardzo licznego kręgu podmiotów działających na rynku produktów rolnych. Reasumując, zakłada się bardzo szerokie zastosowanie
nowych przepisów, także do sytuacji niewymienio-

nych wprost w ustawie. Zostaje przy tym zachowana
możliwość korzystania przez przedsiębiorców z prawa kierowania spraw do sądów powszechnych.

Przewaga i produkty

Znacząco poszerzona zostanie lista produktów objętych nową ustawą. W jej zakres wejdą także m.in.
pasze, zwierzęta żywe, nasiona czy też owoce oleiste produkowane przez rolników. Oprócz tego nowe
regulacje szczegółowo określają metodę obliczania
i ustalania rocznego obrotu. Jest on podstawą określenia wielkości ekonomicznej dostawcy i nabywcy.
Dane te będą niezbędne do ustalenia czy w danym
przypadku faktycznie mamy do czynienia z przewagą
kontraktową.

Kompetencje UOKiK

Zgodnie z projektem Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów będzie organem właściwym w sprawach nieuczciwego wykorzystywania
przewagi kontraktowej. Przyznano temu stanowisku
bardzo szeroki zakres kompetencji w tym zakresie. W szczególności Prezes UOKiK może zlecać
przeprowadzenie kontroli, a także będzie mieć
możliwość przedstawiania istotnego poglądu
w sprawie.
Przepisy dopuszczają możliwość zgłaszania
przez każdą osobę (potocznie: sygnalistę lub donosiciela – jak kto woli) zawiadomień o podejrzeniu wykorzystywania przewagi. Dane takiej osoby mają zostać
nieujawnione.

Procedura po staremu

Zasadniczo przepisy proceduralne nie podlegają
większym zmianom. Dodano natomiast możliwość
asysty policyjnej podczas kontroli, na zasadach zbliżonych do tych, jakie obowiązują podczas egzekucji
komorniczej.
Prezes UOKiK ma otrzymać także kompetencje
do uznaniowego wydawania decyzji, czyli zależnej
zasadniczo tylko od jego swobodnej woli. Tego typu
rozwiązania znacząco zwiększają skuteczność działania, ale także rodzą szereg zagrożeń, zwłaszcza
w przypadku braku określenia jasnych przesłanek
działania organu administracji. W nowych przepisach
przewidziano także możliwość dobrowolnego poddania się karze, w takim przypadku jej wysokość może
ulec obniżeniu aż o połowę.
Podsumowując – projekt ustawy nie wprowadza
jakichś rewolucyjnych zmian. Przede wszystkim
uszczelnia istniejący system. Natomiast znacząco
zwiększone zostają kompetencje Prezesa UOKiK,
szczególnie te o charakterze represyjnym. Dużo zatem zależeć będzie od bieżącej polityki działania szefów UOKiK. Czy rzeczywiście będzie to w praktyce
dobre rozwiązanie – czas pokaże.
Źródło: rządowe strony www
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SONIA KAMIŃSKA-STĘPIEŃ

Tarta z rabarbarem

Wołowy burger po hawajsku

Składniki na ciasto:
• 1
 25 g masła z lodówki
• 2
 50 g mąki pszennej
• s zczypta soli
• 2
 żółtka
• 3
 łyżki cukru pudru
• 3
 –4 łyżki zimnej wody
• 1
 /4 łyżeczki proszku do pieczenia

Burger wołowy:
• 650 g wołowiny (rostbef)
• 2 małe ząbki czosnku
• 1 łyżka oleju rzepakowego
• 1 łyżka oleju ze słoików
z suszonymi pomidorami
• 1/3 łyżeczki kminu rzymskiego
• 1/3 łyżeczki sumaku

Składniki zagniatamy w ciasto. Wysmarowaną formę do
tarty wykładamy ciastem i wstawiamy do lodówki na kwadrans. W tym czasie robimy masę z migdałów.

Przygotowanie:
Mięso zmiel na maszynce lub bardzo drobno posiekaj. Czosnek przeciśnij przez praskę, połącz ze wszystkimi składniki i wymieszaj na
gładką masę. Mięso powinno być wyrabiane przez 15 minut. Formuj
burgery i grilluj na patelni grillowej lub na ruszcie grilla.

Składniki na masę:
• 200 g masła migdałowego
• 2 jajka
• sok z 1/2 cytryny
• 5 łyżek cukru pudru
• 1/4 szklanki mleka
Składniki zmiksuj w blenderze.
Dodatkowo
• 3 laski rabarbaru
Wyjmij formę z lodówki, wylej masę z migdałów, na
wierzch połóż pokrojony rabarbar, posyp cukrem pudrem.
Pieczemy godzinę w temp. 170–180 stopni C. Podajemy
posypane cukrem pudrem lub z gałką lodów waniliowych.

•	1/3 łyżeczki majeranku
•	sól, pieprz
•	1/3 łyżeczki tymianku
• 2 łyżki wody
• 1 łyżeczka octu
balsamicznego
• 1 jako (opcjonalnie)

Dodatkowo
Bułki, również połóż je na chwilę na ruszt aby się ładnie zrumieniły.
SOS do burgerów:
• 6 łyżek majonezu
• 2 łyżki śmietany
• 2 łyżeczki oliwy ze słoiczka po
suszonych pomidorach
• 1/3 łyżeczki przyprawy curry
• świeża dymka

• odrobina miodu
• 6 posiekanych suszonych pomidorów
• 1/2 łyżeczki słodkiej musztardy
• sól, pieprz

Sos wstaw najlepiej na 3 godziny do lodówki aby smaki się przegryzły.
Na burgery:
• ogórki konserwowe z chilli
• mieszanka sałat
• kilka krążków słodkiej cebuli

• p
 o grubym plastrze świeżego ananasa na burgera (pokrój go w kostkę)

Bułkę posmaruj sosem, ułóż sałatę, ponownie sos, ananasa, cebulkę, grillowanego kotleta, ogórki, sałatę i przykryj bułką.

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

Najsmaczniejsze przepisy opublikujemy na łamach
kolejnego numeru Naszego Rzepaku, a autorzy
zostaną nagrodzeni kuchenną niespodzianką.
Prosimy o przesyłanie przepisów na adres redakcji
do dnia 30 czerwca 2021 r. pocztą tradycyjną:
Krajowe Zrzeszenie Producentów Rzepaku i Roślin Białkowych
ul. Szkolna 2/4, lok. 403
00-006 Warszawa
lub na adres mailowy: nasz.rzepak@gmail.com

Chwila relaksu
Morze Północne, wichura, zimno jak diabli.

Mąż zabiera żonę do klubu. A tam na

– Taka pogoda, a ty nie masz nic na głowie?

dance, moon walking, robi salta, kupuje

Na dziobie stoi dwóch marynarzy.

Co zrobiłeś ze swoimi nausznikami? – oburza
się jeden z nich.

– Nie noszę ich przez pewien przykry
wypadek.

– Co takiego się stało?

– Koledzy wołali na wódkę, a ja tego nie
usłyszałem…

***

parkiecie koleś co wywija tańce, break
drinki dla ludzi no prawdziwy lew parkietu.
Nagle żona mówi do męża:

- Widzisz tego kolesia, 25 lat temu

oświadczył mi się ale dałam mu kosza
Na co mąż odpowiada:

- Wygląda na to, że nie przestał jeszcze
świętować.

***

Co robicie, jeśli zobaczycie kogoś

Do baru wchodzi

– Rzucam mu koło ratunkowe

na spitego do

za burtą? – oficer przepytuje majtka.
i wszczynam alarm. Krzyczę: „Człowiek
za burtą!”.

– Świetnie! A co jeśli okaże się, że ten
tonący to wasz oficer?
– A który?

facet i pokazując
nieprzytomności
faceta, mówi:

- Dla mnie to samo.
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Litery z pól kolorowych, czytane rzędami, utworzą
rozwiązanie, które prosimy nadsyłać pod adres
redakcji:

Krajowe Zrzeszenie Producentów Rzepaku
i Roślin Białkowych

POZIOMO:
1) włóczęga, chuligan
7) Zosia – mniej sympatycznie
8) tyle, ile da się unieść na rękach
9) włośnica ber lub rosplenica perłowa
10)	„ i ruszała wiara od Chicago do …
żeby Polska była Polską”
13) turecki piosenkarz znany z przeboju „Simarik”
14) niezdara, pechowiec
16) Fryderyk ... – nasza duma narodowa
18) … Carey – amerykańska piosenkarka
19) imię żeńskie, planetoida lub rakieta nośna
21) po przeciwnej stronie konta od „Ma”
22) Koszałek …
23) kolej magnetyczna
25) starożytna nazwa Hiszpanii
27) wdzięk rodem z Francji
29) uczucie po zabawnym zdarzeniu
32) rzeka płynąca przez Chiny, Indie i Pakistan
33) kapusta jak pieniądze
34) „… wuja Toma”
35) chorobowe uwypuklenie tętnicy
PIONOWO:
1) symboliczny grobowiec bez zwłok
2) tlenowiec, oksybiont
3) wyłapuje bezpańskie psy
4) ruchoma w kolanie
5)	urządzenie do badania serca
z „powracającym dźwiękiem”
6) gdy nieznajomy staje się znajomym
11) przedstawia swój dowód osobisty
12) przodownik pracy w czasach PRL-u
15) notatki w dzienniczku ucznia
17)	Emmanuel … – Nigeryjczyk
w reprezentacji Jerzego Engela
20)	starotestamentowa żona Elimeleka lub
współczesna włoska piosenkarka
21) niezbędny przy grze na gitarze elektrycznej
24) przełożony u franciszkanów
26) i Apacz, i Nawaho
28) Stanisława Fleszarowa-…
30) nabierany po rozpędzie
31) krowa ma ich cztery

Krajowe Zrzeszenie Producentów Rzepaku i Roślin
Białkowych
ul. Szkolna 2/4, lok. 403
00-006 Warszawa
Prosimy o dopisek na kopercie –
„Krzyżówka nr 14”, rozwiązanie krzyżówki prosimy
nadsyłać do 30 czerwca 2021 roku.
Nagrodami w tym numerze są: kurtka z logo KWS,
przedłużacz bębnowy oraz dwa deszczomierze
ufundowane przez firmę KWS Polska Sp. z o.o.
Nagrody otrzymają cztery pierwsze osoby, które
nadeślą do Redakcji prawidłowe hasło- decyduje
data stempla pocztowego.

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

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

www.kzprirb.pl

Martwa natura*
Oryginał jest tylko jeden

PROMOCJA!

ROZDAJEMY HEKTARY!
KUP I ZYSKAJ GRATIS:
+ 80 g gratis w opakowaniu 600 g

TYLKO W DOBRYCH PUNKTACH HANDLOWYCH
OD 1.02.2021 DO 30.08.2021.

+ 20 g gratis w opakowaniu 200 g
Więcej o produkcie i promocji
na www.mospilan.pl

* Przy realizacji tej reklamy nie ucierpiały żadne uprawy oraz owady zapylające.

SUMI AGRO POLAND SP. Z O.O.

ul. Bonifraterska 17 | 00-203 Warszawa | tel.: 22 637 32 37 | www.sumiagro.pl

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.

