Informator Krajowego Zrzeszenia Producentów Rzepaku i Roślin Białkowych

Nr 3 (60) lipiec/sierpień/wrzesień 2021

Egzemplarz bezpłatny

ISSN 1896-9704

Integrowana
ochrona
słonecznika
przed
szkodnikami

ś ci
akow
wci
i
ni wyko y any o nc ał

o
n
um owy

ak ol o
ywa
i ia łowi c wo

2

zdrowie
j
a
r
e
i
wyb

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

Wybieraj lepiej

3

anowni a

Rozwijaj MÓZG
Olej rzepakowy zawiera
10 razy więcej omega-3
niż oliwa z oliwek

Wspieraj SERCE

wo

egoroczne niwa mamy ju za sob

Potwierdziła si sytuacja obserwowana ju od kilku lat

aktualne jest poj cie małe niwa w odniesieniu do niw rzepakowych

tej chwili plantacje rzepaku

dobrze nawo one i przede wszystkim prawidłowo chronione dojrzewaj razem ze zbo ami Bardzo
cz stym widokiem s rzepaki na polu w pierwszej dekadzie sierpnia – tak było w tym roku
ków po prostu wcześniej kosi zbo a zwłaszcza pszenic
a dopiero potem rzepak

Olej rzepakowy zawiera
7 razy mniej nasyconych
kwasów tłuszczowych
niż masło

e nie-

eby nie straci parametrów jakościowych

Potwierdzaj si nasze wcześniejsze prognozy e do zbioru mieliśmy ok
wi ksza powierzchnia uprawy w

ielu rolni-

mln ha rzepaku o naj-

uropie Nasi s siedzi z Niemiec i rancji ograniczyli powierzch-

nie zasiewów rzepaku minimalnie z powodu trudności ze skuteczn ochron swoich plantacji przed

szkodnikami jesiennymi o jest najlepszy bo bardzo praktyczny dowód jak niebezpieczne s konsekwencje takiego bezre eksyjnego wydawania zakazów dla kolejnych substancji aktywnych środków
ochrony roślin

arto to bra pod uwag

wania rodków

chrony Roślin o

która jest rolnicz cz ści

zwłaszcza w kontekście zało e Strategii od Pola do Stołu

uropejskiego Zielonego adu Przypomn

i wycofanie kolejnych substancji aktywnych

eszcze w czerwcu szacowaliśmy tegoroczne zbiory na poziomie

ta jest bardzo zbli ona do realnych zbiorów

mln ton

ydaje si

e ocena

tym roku nie mamy równie problemów z zaolejeniem

Praktycznie nie ma informacji eby było ono ni sze od
to bardzo dobre ceny

e zakłada ona redukcj stoso-

o co dla nas rolników najwa niejsze

iele wskazuje na to e utrzymaj si przez cały sezon ale decyzja o terminie

sprzeda y zawsze nale y do rolnika

Przed nami okres siewów Nie mamy ju pozwolenia na zaprawy z grupy neonikotynoidów S dwie
inne

umiposa i Buteo Star

ników jesiennych

zas poka e jak to przeło y si na skuteczne ograniczenie presji szkod-

Pozdrawiam serdecznie

Zostań członkiem Krajowego Zrzeszenia Producentów Rzepaku i Roślin Białkowych

Zrób zdjęcie
Dowiedz się więcej
Plakat przygotowano w ramach projektu
„Olej rzepakowy w diecie dzieci”

Patronat
merytoryczny

Sfinansowano z Funduszu
Promocji Roślin Oleistych

li

ło

cki

Prezes Zarz du

SP S R

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

4

anowni

Nr

y lnicy

zrasta krajowy przerób nasion rzepaku dzi ki czemu rośnie te produkcja pasz rzepakowych
pa dzierniku odb dzie si ju
ogólnokrajowa konferencja na ten temat której stałym i tradycyjnym współgospodarzem – wraz z PSP – jest nasze Zrzeszenie

Informator Krajowego Zrzeszenia Producentów Rzepaku i Roślin Białkowych

Informator Krajowego Zrzeszenia Producentów Rzepaku i Roślin Białkowych Nr 3 (60) lipiec/sierpień/wrzesień 2021

Polska rzepakiem stoi i z pewności adna inna roślina oleista nie zagra a jego dominuj cej
pozycji w tej cz ści sektora rolnego o nie znaczy jednak e pozostałe gatunki nie zasługuj
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ostatnich latach obserwujemy
dynamiczny rozwój areału słonecznika czemu z pewności sprzyja ocieplaj cy si klimat latego w tym numerze naszego informatora dział agrotechniczny poświ cony jest integrowanej
produkcji i ochronie słonecznika

Nr 3 (60) lipiec/sierpień/wrzesień 2021

ś ci
akow
wci
i
ni wyko y any o nc ał

o
n
um owy

ak ol o
ywa
i ia łowi c wo

ul Szkolna / pok
arszawa
e-mail biuro kzprirb pl
www kzprirb pl

Bi o

Sonia Kami ska-St pie
yrektor Biura
tel

on ak y w

on

Krzysztof Gawęcki
Łukasz Krechowiecki
Marek Czerniak

welina Spłocharska
yrektor KZPRiRB
tel

Arkadiusz rabko
tel

Marek Kału y ski
tel

R śl ko
ało ol ki

Arkadiusz Drabko
Marek Kałużyński
Jan Błaszczuk

erzy ławiczka
tel

an Paweł Zachraj
tel
R o o ki
acho nio o o ki

Krzysztof
tel

alek

dward Sycz
tel

Krzysztof
tel

aw cki

ukasz Krechowiecki
tel
Marek zerniak
tel

R a owi cko
o la ki

Arkadiusz rabko
tel
erzy ławiczka
tel

l

R wi lko ol ko
ki

Stanisław Matuszewski
tel
rena
tel

ościniak

R k aw ko
o o ki wa i
a
ki ł
ki

k

l anci na kowi

prof dr hab wona Bartkowiak-Broda
prof dr hab Michał erzak
prof dr hab Andrzej Kowalski
dr Beata Michalska-Klimczak
prof dr hab Marek Mrówczy ski
dr in
wa Rosiak
prof dr hab zesław Szewczuk

Jerzy Hławiczka
Jan Paweł Zachraj

R o ol ko
olnośl ki

lna

magda printomato pl

Za treś ogłosze reklam i artykułów sponsorowanych redakcja
nie odpowiada

ionach

Rl
l ko
o ka acko
świ ok y ki

an Błaszczuk
tel

kła i

Stanisław Matuszewski
Irena Gościniak

RiRB

ak o nac

Sonia Kami ska-St pie
ul Szkolna / pok
arszawa
kom
e-mail nasz rzepak gmail com

Arkadiusz Drabko
Jerzy Hławiczka

ko

złonkowie KZPRiRB

Postulat

Posiedzenie grupy roboczej zbo a rośliny oleiste i białkowe
owarowa

iełda nergii S A

Informacje rynkowe
Konferencja Polowa Bayer
w praktyce

innowacyjne rozwi zania dla rolnictwa sprawdzone

iedza prosto z pól – rozwi zania i technologie od NN

Bran a olejarska nie zwalnia tempa czemu sprzyjaj dobre zbiory rzepaku w Polsce

orte a Agriscience i Symborg zawarły umow dotycz c mikrobiologicznych produktów
wi
cych azot atmosferyczny
Zielony ad w rolnictwie – o czeka producentów rzepaku
kspertyza R-P B potwierdza
producentów rzepaku

e uropejski Zielony ad to wyzwanie dla polskich

opa i ogeca przewiduj wzrost plonów zbó i roślin oleistych w tym roku
dpowiednia ochrona herbicydowa to zdrowy rzepak i wysoki plon

Nowy opatentowany fungicyd do walki z chorobami grzybowymi i bakteryjnymi roślin
z utureco Bioscience
nazuma

– teraz a

śrucie rzepakowej wci

gatunków szkodników zwalczanych w rzepaku jesieni

drzemie niewykorzystany potencjał

Z wizytą…
rzyby które zmieniły losy uropy

Z wizyt nad polskim morzem

stka

Agrotechnika
Nowe odmiany rzepaku ozimego na nowy sezon wegetacyjny
chrona bioró norodności na plantacjach słonecznika

Agrotechnika sprzymierze cem w uprawie słonecznika
ak rol odgrywa dzisiaj łowiectwo

Słonecznik zwyczajny te choruje

ntegrowana ochrona słonecznika przed szkodnikami

Okiem prawnika
Podst pne umowy

uliusz Młodecki
tel

Nasze gotowanie, czyli rzepak w kuchni

aldemar Michalak
tel

arta z malinami i bez kokosow

ra yna eśna
tel

Benedykt l zak
tel

Podzi kowania

R

RiRB

R

a ow
ni
o c n wR
ak
i Roślin Białkowych

R RZ PAK

Z prac FEDIOL

a

Juliusz Młodecki
Waldemar Michalak
Grażyna Leśna
Benedykt Ślęzak

eklaracja członka Krajowego Zrzeszenia Producentów Rzepaku i Roślin Białkowych
KZPRiRB

czekujemy dobrych zbiorów rzepaku w Polsce

Integrowana
ochrona
słonecznika
przed
szkodnikami

uliusz Młodecki

Krzysztof Galek
Edward Sycz

Kalendarium KZPRiRB

rasmus

który z przyjemności

Pozdrawiam
Sonia Kami ska-St pie
Redaktor Naczelna

Z życia Zrzeszenia

Mi dzynarodowy zie Rzepaku

ak zawsze zach cam równie do odwiedzin działu z ycia Zrzeszenia w którym znajd
Pa stwo aktualne wiadomości o naszej działalności oraz do zapoznaia si z działem informacji
rynkowych
ycz miłej i ciekawej lektury kolejnego numeru Naszego Rzepaku
oddaj w Pa stwa r ce

ISSN 1896-9704

Egzemplarz bezpłatny

lipiec/sierpie /wrzesie

Chwila relaksu
łonkowi w

i a cy

5

Z

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

6

A ZRZ SZ N A

Kalendarium KZPRiRB 2021
0 1

R

Spotkanie Polskiej Koalicji Biopaliw i Pasz Białkowych
z epartamentem Klimatu i rodowiska MRiR – Arkadiusz rabko

Spotkanie on-line w celu przygotowania propozycji
rozwi za dotycz cych Narodowego elu ska nikowego platformy handlowej i ceny referencyjnej dla
roślin białkowych – uliusz Młodecki Mariusz lejnik
welina Spłocharska

Zielony ad w rolnictwie – co czeka producentów rzepaku – uliusz Młodecki welina Spłocharska

ydanie newsletter Aktualności z rynku rzepaku i biopaliw nr /
lipca
– Sonia Kami ska-St pie

Spotkanie online Polskiej Koalicji Biopaliw i Pasz Białkowych – uliusz Młodecki Arkadiusz rabko

dział w mi dzynarodowym projekcie edukacyjnym rasmus
zechy i Słowacja – welina Spłocharska

Spotkanie on-line w celu przygotowania propozycji
rozwi za dotycz cych Narodowego elu ska nikowego platformy handlowej i ceny referencyjnej dla
roślin białkowych – uliusz Młodecki Mariusz lejnik

Spotkanie Zespołu oradczego ojewody Kujawsko-Pomorskiego ds
si i Rolnictwa Bydgoszcz – uliusz Młodecki

Posiedzenie złonków Komisji Zarz dzaj cej unduszem Promocji Roślin leistych – K
R
arszawa
– Marek Kału y ski

Spotkanie on-line w celu przygotowania propozycji
rozwi za dotycz cych Narodowego elu ska nikowego platformy handlowej i ceny referencyjnej dla
roślin białkowych – uliusz Młodecki Mariusz lejnik
welina Spłocharska

Konferencja polowa Bayer entrum oradztwa echnicznego w Pordenowie – uliusz Młodecki
orum Sieciowanie Partnerów S R
ra yna eśna aldemar Michalak

rocław –

Akademia rzepaku Spytkówki k Poznania – rena
ściniak Stanisław Matuszewski

o-

Spotkanie on-line w celu przygotowania propozycji
rozwi za dotycz cych Narodowego elu ska nikowego platformy handlowej i ceny referencyjnej dla
roślin białkowych – uliusz Młodecki Mariusz lejnik

Zło enie wniosku do MRiR o wydłu enie terminu
kalendarzowego prowadzenia w godzinach nocnych
przez rolnika głośnych prac przy u yciu maszyn rolniczych

li i c

ydanie newsletter Aktualności z rynku rzepaku i biopaliw nr /
czerwca
– Sonia Kami ska-St pie

R

Konferencja elconomy
– panel tematyczny
Nowe strategie
– rolnictwo w poszukiwaniu innowacyjnych metod i technologii ochrony roślin oru –
uliusz Młodecki

Spotkanie nt aplikowania o środki ﬁnansowe unduszy Promocji arszawa – welina Spłocharska

Panel dyskusyjny podczas konferencji online z prezentacj raportu z wyników Powszechnego Spisu Rolnego
łówny rz d Statystyczny – uliusz Młodecki

gólnopolska iełda Rzepaczano-Zbo owa op
Agrar rendy cenowe na rynku zbó i rzepaku – czego
mo emy spodziewa si w nowym sezonie
iche
Stary – uliusz Młodecki

Zdalne Posiedzenie Zarz du KZPRiRB

Posiedzenie online opa- ogeca – uliusz Młodecki
welina Spłocharska

Zgłoszenie kandydatów KZPRiRB do uczestnictwa
w Radzie Rynku Rolnego przy
S A – uliusz Młodecki ukasz Krechowiecki
ydanie newsletter Aktualności z rynku rzepaku i biopaliw nr /
sierpnia
– Sonia Kami ska-St pie

sierpie
R

Spotkanie on-line w celu przygotowania propozycji
rozwi za dotycz cych Narodowego elu ska nikowego platformy handlowej i ceny referencyjnej dla
roślin białkowych – uliusz Młodecki Mariusz lejnik
welina Spłocharska

c

Spotkanie online Zespołu roboczego ds organizacji
rynku i promocji produktów rolno-spo ywczych opartych na krajowym białku – uliusz Młodecki
wi c

ysyłka mailingowa nformatora cenowego
umów terminowych rzepaku zbiór

Notowania cen rzepaku

Przedstawienie do MRiR informacji w sprawie Zezwolenia nr R/j- /
z dn
r zezwalaj cego na wprowadzanie do obrotu z przeznaczeniem
do stosowania w uprawie rzepaku ozimego środka
ochrony roślin ruiser SR
S

Posiedzeniu Podkomisji stałej do spraw biogospodarki
i innowacyjności w rolnictwie – uliusz Młodecki

Przed niwne spotkanie Polskiego Stowarzyszenia
Producentów leju z Krajow zb Biopaliw oraz Krajowym Zrzeszeniem Producentów Rzepaku i Roślin
Białkowych arczyn – uliusz Młodecki welina Spłocharska

ysyłka mailingowa
w Polsce i w uropie

Nazwisko i imi

producenta lub przedstawiciela

Rok urodzenia
Adres – Województwo

Powiat

Miejscowość

Kod pocztowy

Ulica

Nr

elefon komórkowy
-Mail
przypadku osoby prawnej nazwa i siedziba

reś statutu KZPRiRB patrz strona internetowa www kzprirb pl i regulaminu przyj łem/przyj łam do wiadomości
eklaruj składk członkowsk w wysokości uchwalonej przez

świadczam

alne Zgromadzenie KZPRiRB

e jestem producentem rzepaku i/lub roślin białkowych a wielkoś areału wynosi

Posiedzenie online opa- ogeca – uliusz Młodecki
welina Spłocharska

Zatwierdzono przez Zarz d KZPRiRB

ata i podpis członka

arszawa

Krajowy zie Soi Zakładzie oświadczalnym ceny dmian w arnowie woj dolnośl skie – uliusz
Młodecki
Konferencja Krajowej zby Biopaliw w ramach
Spotkania Bran y Paliwowej – Polski Rynek
Biopaliw Kraków – uliusz Młodecki

ha

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

ysyłka mailingowa Notowania cen rzepaku
w Polsce i w uropie

Posiedzenie Zarz du KZPRiRB

–

Deklaracja członka Krajowego Zrzeszenia
Producentów Rzepaku
i Roślin Białkowych (KZPRiRB)
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Międzynarodowy Dzień Rzepaku
EURORZEPAK 2021
Krajowe Zrzeszenie Producentów Rzepaku i Roślin Białkowych Kujawsko-Pomorski środek oradztwa Rolniczego w Minikowie oraz Polskie Stowarzyszenie Producentów leju
przygotowali Mi dzynarodowy zie Rzepaku
R RZ PAK
ydarzenie to rozpocz ło cykl imprez towarzysz cych Krajowym niom Pola Minikowo
ramach wydarzenia odbyła si konferencja on-line pt
prawa rzepaku a uropejski Zielony ad
poł czona z mi dzynarodow debat ekspertów
w której wzi li udział przedstawiciele europejskich
zwi zków producentów roślin oleistych
PAA oraz rolnicy i eksperci zajmuj cy si upraw
rzepaku Konferencja ﬁnansowana była z unduszu
Promocji Roślin leistych
ransmisj
konferencji prowadzono z Minikowa z entrum ransferu
iedzy i nnowacji im
eona anty-Połczy skiego w pi ciu j zykach tj
polskim francuskim niemieckim angielskim i hiszpa skim Konferencj oraz
debat prowadził Karol Bujoczek – redaktor naczelny
top agrar Polska
ﬁcjalnego otwarcia konferencji
dokonali uliusz Młodecki –
prezes Krajowego Zrzeszenia Producentów Rzepaku
i Roślin Białkowych główny organizator konferencji
Mariusz Szeliga – prezes
Polskiego Stowarzyszenia
Producentów
leju oraz
Ryszard Zarudzki – dyrektor Kujawsko-Pomorskiego środka oradztwa Rolniczego w Minikowie gospodarz miejsca
Nast pnie Pan arosław iemniewski – zast pca
dyrektora Kujawsko-Pomorskiego ddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa odczytał w studio konferencyjnym list od Pani
Anny embickiej – Sekretarz Stanu w Ministerstwie
Rolnictwa i Rozwoju si MRiR
Pani iceminister
podkreśliła jak wa ny dla rolnictwa i przetwórstwa
rolno-spo ywczego jest podejmowany na wydarzeniu temat wskazuj c dodatkowo e uropejski Zielony ad przekłada si b dzie na konkurencyjnoś
polskiego rolnictwa oraz na rozwój przedsi biorczości na terenach wiejskich Pani iceminister wskazała e w odniesieniu do unijnych strategii Rz d

Rzeczypospolitej Polskiej podkreśla
e wszelkie
zmiany legislacyjne słu ce realizacji strategicznych
celów powinny zosta poprzedzone rzeteln analiz
uwzgl dniaj c nie tylko aspekty środowiskowe ale
tak e kwestie zapewnienia bezpiecze stwa ywnościowego nii uropejskiej oraz konkurencyjności
europejskiego rolnictwa
dalszej cz ści konferencji głos zabrał Pan
an Krzysztof Ardanowski
Poseł na Sejm Ziemi obrzy skiej oraz Przewodnicz cy Rady ds Rolnictwa
i bszarów iejskich przy
Prezydencie
Rzeczypospolitej Polskiej
skazał
on na ogromne znaczenie
rzepaku ozimego w zmianowaniu Podkreślił tak e
istotn rang oleju rzepakowego a tak e białka pozyskiwanego z rzepaku
Kolejnym
punktem
programu
był
wykład
prof PP dr hab
itolda
Szczepaniaka wprowadzaj cy w zagadnienie utrzymania jakoś i poziomu
produkcji rzepaku w dobie
wyzwa
uropejskiego
Zielonego adu Profesor
Szczepaniak przedstawił podział i scharakteryzował
czynniki plonotwórcze i jakościowe dla rzepaku mówił o współdziałaniu odmiany i nawo enia azotem
w kształtowaniu plonu i jakości nasion jak równie
wskazał na racjonalne nawo enie jako czynnik pozwalaj cy na sprostanie wyzwaniom Zielonego adu
Po wykładzie wprowadzaj cym przyszedł czas
na mi dzynarodow debat ekspertów
debacie
udział wzi li z iszpanii – Pedro allardo wiceprezes
PAA i ASA A z rancji – laude Soud
zast pca dyrektora rancuskiej ederacji Producentów Nasion leistych i Białkowych
P z Niemiec
– Stephan Arens dyrektor zarz dzaj cy Zwi zku
Promocji Roślin leistych i Białkowych
Pe
z ech – doc ng Zden k inhart reprezentuj cy

Stowarzyszenie Producentów i Przetwórców Nasion
leistych Polsk w debacie reprezentowali prezes
uliusz Młodecki oraz Pan Krzysztof Smaczy ski
Zast pca dyrektora epartament Klimatu i rodowiska MRiR
Podczas debaty dyskutowano na temat wpływu
nowej PR w tym Zielonego adu strategii d pola
do stołu bioró norodności i niskiej emisji dwutlenku w gla na przeszłoś uprawy rzepaku w uropie
Na pocz tku debaty ka dy z prelegentów przedstawił aktualn sytuacj na rynku i w uprawach rzepaku
Prezentowany był obszar upraw problemy napotkane w obecnym sezonie wegetacyjnym jak i perspektywy dla tegorocznych zbiorów
dalszej cz ści debaty dyskutowano nt obaw
zwi zanych z ograniczeniami w zakresie stosowania
środków ochrony roślin i nawozów Mówiono o zagroeniach spadku produktywności oraz wzrostu cen dla
konsumentów skazywano e konieczna jest analiza skutków wdra ania strategii unijnych na rolnictwo
tym bardziej e nadal nie wiadomo jaki b dzie poziom wyjściowy do wdra ania ogranicze w poszczególnych krajach
trakcie debaty prof Marek Mrówczy ski dyrektor nstytutu chrony Roślin – P B w Poznaniu mówił
o obawach zwi zanych z wycofywaniem środków
ochrony roślin oraz z presj szkodników szczególnie
jesieni Profesor wskazywał e w dobie wyzwa
uropejskiego Zielonego adu wa ny jest post p
hodowlany w tym wprowadzenie na rynek odmian
odpornych czy te tolerancyjnych na poszczególne
agrofagi
alej Pan Krzysztof Smaczy ski wskazał e dopiero przepisy szczegółowe sformułuj postawione
cele ilościowo Prelegent przypomniał ogólne stanowisko Rz du oparte o trzy ﬁlary rzeteln analiz
wpływu bezpiecze stwo ywnościowe oraz konkurencyjnoś rolnictw jednocześnie podkreślaj c e
szczegóły nadal wykuwaj si w Brukseli
łos w debacie zabrał tak e Pan Mariusz lejnik
Prezes Spółdzielni rup Polski Rzepak i Zbo a Rozmówca wskazał e rzepak jako uprawa kosztochłonna i intensywna najbardziej odczuje konsekwencje
wprowadzenie uropejskiego Zielonego adu
dalszej cz ści debaty dyskutowano na temat
perspektyw cenowych uprawy rzepaku Rolników

ciesz tegoroczne wysokie ceny skupu i kontraktacji
skazywano tak e na rol tej rośliny w produkcji
zielonej energii
Na zako czenie cz ści konferencji ﬁnansowanej
z unduszu Promocji Roślin leistych prezes uliusz
Młodecki podzi kował gościom za dyskusj i wyraził nadziej
e b dzie mo liwoś spotkania si na
nast pnej edycji
R RZ PAK ju w normalnych
warunkach na miejscu w Minikowie
rug cz ś
RPRZ PAK
rozpocz ła
rozmowa redaktora Karola Bujoczka z yrektorem
KP
R Ryszardem Zarudzkim Rozmowa dotyczyła organizowanych w Minikowie Krajowych ni Pola
które odbywaj si pod hasłem uropejski Zielony
ad na pol ch w Polsce
yrektor wspomniał o historii wydarzenia o działaniach Rady Programowej
oraz o planach organizacji kolejnych edycji Krajowych ni Pola w innych miejscach w kraju mówiona została równie bogata oferta Krajowych ni Pola
dla rolników w tym program -dniowego cyklu konferencji poprzedzaj cych wydarzenie
dalszej cz ści wydarzenia kontynuowano dyskusj nt wpływu uropejskiego Zielonego adu na
upraw rzepaku i innych roślin Rozmowy prowadzono w trzech blokach tematycznych
Pierwszy blok dotyczył ochrony roślin w szczególności stosowania środków ochrony roślin w uprawie rzepaku ozimego
wyzwaniach w tym obszarze
z przedstawicielami Sponsora głównego bran owego
Krajowych ni Pola odpowiedzialnego za ochron
kolekcji rzepaku ozimego rozmawiał Adam Piszczek
łówny specjalista ds odnawialnych ródeł energii
roślin oleistych i nawo enia KP
R Minikowo
bloku drugim reaktor Karol Bujoczek kontynuował rozmow nt nawo enia rzepaku
rozmowie
uczestniczyli prof PP dr hab
itold Szczepaniak
oraz Ryszard Kierzek – Prezes Kujawsko-Pomorskiej
zby Rolniczej KP R
statni blok dotyczył hodowli roślin Rozmawiano
w jakim kierunku d y nasiennictwo w dobie wyzwa
uropejskiego Zielonego adu
rozmowie uczestniczyli przedstawiciele ﬁrm prezentuj cych rzepak na
kolekcji Krajowych ni Pola w Minikowie oraz dr hab
rzegorz ema czyk –
P w Bydgoszczy

Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
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Erasmus +
Ziemia w rolnictwie ma szczególn wartoś jako podstawowy czynnik produkcji ej zdrowie
jest warunkiem uzyskiwania dobrych jakościowo plonów Zmniejszenie stosowania produktów chemicznych pozwalaj ce przywróci biologiczne mechanizmy w glebie jest priorytetem projektu Biologizacja – klucz do zrównowa onego rolnictwa w ramach programu nii
uropejskiej rasmus Spotkania projektowe odbyły si
lipca w zechach a
lipca
na Słowacji jako trzecie i czwarte mi dzynarodowe warsztaty z udziałem przedstawicieli ﬁrmy op arms Spearhead zech Spearhead Slo akia oraz niwersytetu Przyrodniczego
w Poznaniu i nstytutu Rozwoju si i Rolnictwa PAN a tak e Krajowego Zrzeszenia Producentów Rzepaku i Roślin Białkowych

łównym celem projektu realizowanego w okresie
miesi cy jest wypracowanie Katalogu dobrych
praktyk w zakresie B
ZA
rolnictwa w trzech
s siaduj cych ze sob krajach – Polsce zechach i na
Słowacji z wykorzystaniem zasobów przedsi biorstw
rolnych grupy Spearhead nternational b d cej jedn
z najwi kszych europejskich grup rolno-spo ywczych
a nym celem projektu jest równie zbudowanie
trwałego partnerstwa na rzecz podnoszenia poziomu
świadomości poprzez popraw kształcenia zawodowego osób zajmuj cych si rolnictwem si gniecie
celu b dzie mo liwe poprzez wspólne uczenie si
partnerów – wymian doświadcze a tak e dzi ki porównaniu stosowanych praktyk i metod
zechy s krajem o najwi kszej średniej powierzchni gospodarstwa pośród krajów
powy ej
ha Zaś w przypadku Słowacji średnia powierzchnia gospodarstwa jest ni a i przekracza
ha
tych
pa stwach tak wysoka średnia to wynik du ego udziału funkcjonuj cych gospodarstw pa stwowych czy
spółdzielni w których nast piła zmiana właścicieli
w okresie gospodarki rynkowej e eli chodzi o Polsk to średnia powierzchnia gospodarstwa rolnego
przekracza
ha est to niska wartoś gdy we miemy pod uwag kraje o tej samej szerokości geograﬁcznej i zbli onym potencjale produkcyjnym
g raportu
urostatu sprzed pi ciu lat wynika e wśród krajów
bior cych udział w projekcie najwi kszy przeci tny
dochód osi gany przez gospodarstwo rolne był w zechach
tys euro rocznie nast pnie na Słowacji
tys euro rocznie i Polsce
tys euro rocznie
Polska w przypadku przeci tnych dochodów osi ga-

nych przez gospodarstwa rolne jest znacznie
poni ej wi kszości krajów
a nym czynnikiem ró nicuj cym nasze
kraje jest udział kwaliﬁkowanego materiału
siewnego roślin zbo owych
Polsce wynosi on poni ej
i jest jednym z najni szych
w uropie zaś w przypadku zech i Słowacji
przekracza
Kwaliﬁkowany materiał siewny to najta szy nośnik post pu biologicznego
w produkcji roślinnej z czego nasi zagraniczni
s siedzi zdaj sobie spraw
rganizatorzy z danego kraju na ka dym ze
spotka zadbali nie tylko o stron teoretyczn
ale przede wszystkim o praktyczn
izyty w okolicznych gospodarstwach gdzie w ciekawy i praktyczny
sposób zostały zaprezentowane zabiegi i efekty biologizacji były doskonałym podsumowaniem wcześniejszych wyst pie i prezentacji
naszych południowych s siadów których poletka odwiedziliśmy coraz wi ksz popularności cieszy
si uprawa soi Roślina ta ma zdolnoś biologicznego
wi zania azotu co wi e si ze zmniejszeniem zu ycia nawozów mineralnych co skutkuje zwi kszeniem
jego zawartości w glebie a dzi ki systemowi korzeniowemu dodatkowo poprawia struktur i napowietrzenie
gleby ł czenie roślin str czkowych do płodozmianu
jest bez w tpienia jednym z najwa niejszych elementów rolnictwa regeneracyjnego ako alternatyw dla
tradycyjnych roślin bobowatych zaprezentowano ciecierzyc której uprawa pozytywnie wpływa na środowisko glebowe
artym podkreślenia jest fakt e
ciecierzyca staje si coraz popularniejsz roślin w jadłospisie uropejczyków
Z kolei na innym polu przedstawiono przeprowadzany eksperyment polegaj cy na zastosowaniu
dwóch ró nych metod uprawy pszenicy zgodnie z systemem a arta del Mulino Stosowanie tego systemu wymagało od producenta spełnienia określonych
warunków np zastosowania kwaliﬁkowanego materiału siewnego czy przeznaczenia min
areału na
rośliny produkuj ce nektar
ramach eksperymentu
na jednym poletku z upraw pszenicy zastosowano inokulant który jest dodatkiem mikrobiologicznym ego
zadaniem jest wspomaganie aktywności mikrobiologicznej w glebie oraz wzrostu roślin

czestnicy spotkania mogli równie zapozna si
z programem armony ﬁrmy Mondelez nternational
dotycz cym zrównowa onej uprawy pszenicy Program ten to forma współpracy z lokalnymi rolnikami
odowcy pszenicy wybranych odmian chroni i zwi kszaj lokaln bioró norodnoś przeznaczaj c
swojej ziemi na ł ki kwietne lub drzewa które przyci gaj pszczoły i motyle
prócz tego zaprezentowany został eksperyment
z precyzyjnym odchwaszczaniem dyni ksperyment
oparty był na technologiach teledetekcyjnych i zaawansowanej analizie obrazu dla rolnictwa precyzyjnego
Korzystanie z tak nowoczesnych technologii zwi ksza
efektywnoś interwencji rolniczych w długim okresie
czasu a tym samym osi gni cie zrównowa onej produkcji rolnej elem takiego eksperymentu było stworzenie lepszych bezpieczniejszych bardziej przyjaznych dla środowiska rozwi za technologicznych
ykorzystuj c mo liwości obrazowania powierzchniowego i spektroskopii mo na dotrze do poziomu
pojedynczych roślin i stosowa środki chemiczne tam
gdzie s one potrzebne zamiast opryskiwa całe pole
t sam dawk Pozwoli to rolnikom zaoszcz dzi środki chemiczne których potrzebuj aby oczekiwa lep-
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szych plonów co pomo e obni y koszty uprawy które mog by odczuwalne dla ko cowego u ytkownika
upraw Rozwi zanie to jest te odpowiedzi na wymagania uropejskiego Zielonego adu
czestnicy spotkania jako ciekawostk zobaczyli
poletka z krokoszem barwierskim – roślin jednoroczn która swoim wygl dem przypomina nieco znane
wszystkim astry Kwiaty s koloru ółtopomara czowego albo pomara czowe z lekk domieszk czerwieni Roślina ta ma zastosowanie w ziołolecznictwie
i kosmetyce śród zaprezentowanych rozwi za pokazano równie destylarni w której produkowany jest
olejek lawendowy z własnych upraw
spólne mi dzynarodowe spotkania pozwoliły nie
tylko na wymian opinii na temat biologizacji ale były
równie okazj do zobrazowania metod biologizacyjnych stosowanych w odwiedzanych gospodarstwach
w zechach i Słowacji Kolejne spotkanie planowane
jest jesieni w gospodarstwie op arms łubczyce
Projekt jest ﬁnansowany przez undacj Rozwoju Systemu dukacji – Narodow Agencj Programu
rasmus
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Oczekujemy dobrych zbiorów
rzepaku w Polsce

A ZRZ SZ N A

Podziękowania

edług Krajowego Zrzeszenia Producentów Rzepaku i Roślin Białkowych oraz Polskiego
Stowarzyszenia Producentów leju
o oc n
io y
ak w ol c o ały w
ni o acowan na ok
ln on Na ostateczny wynik zbiorów wpływ b d miały
oczywiście jeszcze warunki pogodowe w najbli szych tygodniach oraz przebieg niw ym
niemniej rekordowa w zgodnych ocenach ekspertów przedstawia si projekcja powierzchni
uprawy rzepaku która z du ym prawdopodobie stwem przekroczyła mln ha znaczałoby
to e Polska staje si liderem pod tym wzgl dem w całej nii uropejskiej

gromne podzi kowania kierujemy w stron członków Zrzeszenia którzy wzi li udział
jako respondenci w mi dzynarodowym projekcie –
NS
pt Kontrakty na usługi
środowiskowe w rolnictwie realizowanym w Szkole łównej ospodarstwa iejskiego
w arszawie w ramach programu oryzont
elem projektu było zidentyﬁkowanie i upowszechnienie działa które rolnicy wykonuj na rzecz środowiska
i dla dobra publicznego złonkowie KZPRiRB udzielali wywiadów telefonicznie oraz internetowo w kwietniu
i maju
r
ypełniali ankiet
fektywne i trwałe dostarczanie rolno-środowiskowych i klimatycznych dóbr
publicznych przez rolnictwo nii uropejskiej która była poświ cona ró nym typom umów zawieranych z rolnikami na świadczenie usług środowiskowych i klimatycznych Ankieta składała si z
pyta
Słowa podzi kowania nale
si równie członkom wspieraj cym ﬁrmom przetwórczym i skupowym za
udział w ankiecie realizowanej w ramach tego samego projektu –
NS
dotycz cej ró nych typów umów
zawieranych z rolnikami na świadczenie usług środowiskowych i klimatycznych maj cych charakter dóbr publicznych takich jak ochrona wody poprawa krajobrazu ró norodnoś biologiczna sekwestracja dwutlenku
w gla lub jakoś gleby
zi kujemy za poświ cony cenny czas na wypełnienie ankiety tak wa nej dla rozwoju polskiego rolnictwa

„Krajowy przemysł olejarski od lat daje wyraźny impuls rolnikom do rozwoju uprawy
rzepaku i tegoroczne zbiory, które zapowiadają się bardzo dobrze, a na pewno szacowany
areał, pokazują, że nasi producenci są w stanie wykorzystać dobre warunki do zwiększenia
podaży nasion. Mówiąc o warunkach towarzyszących uprawie rzepaku nie sposób pominąć
dobrych cen, a nic tak nie przekonuje rolników do danego kierunku produkcji, jak
opłacalność”
– powiedział

li a Prezes Zarz du Polskiego Stowarzyszenia Producentów

a i

leju

„Nasza ocena sytuacji w Polsce przed zbiorami wskazuje, że możemy oczekiwać lepszych
zbiorów niż te ubiegłoroczne, ale jednocześnie obecna koniunktura na rynku pozostanie
raczej niezakłócona w związku z popytem na olej zgłaszanym przez sektor biopaliw. Szacunki oscylujące wokół 3,2 mln ton to nasz wspólny sukces branżowy. Aby jednak móc utrzymać taki wynik w przyszłości podkreślić należy, że producenci muszą w kolejnych latach
dysponować odpowiednimi narzędziami do prowadzenia efektywnej uprawy. Mówimy tu
szczególnie w kontekście ryzyk związanych z przeszłością ochrony rzepaku, które mogą już
w kolejnym sezonie uwydatnić się w związku z brakiem alternatyw dla zapraw neonikotynoidowych, a których zabraknie już przy okazji tegorocznych zasiewów rzepaku ozimego”
– ocenił

li

ło

cki Prezes Zarz du Krajowego Zrzeszenia
Producentów Rzepaku i Roślin Białkowych

„Zarówno Członkowie PSPO, jak i środowisko rolnicze skupione w KZPRiRB doskonale zdaje
sobie sprawę z zależności sektora olejarskiego od biopaliw, dlatego tak ważna jest stabilna
perspektywa dla biodiesla z rzepaku i maksymalne wykorzystanie opcji dla biopaliw z surowców rolnych w ramach krajowych rozstrzygnięć prawnych, jakie będą się ważyć przy
okazji implementacji nowej dyrektywy RED2”
– podsumował

a

i

yrektor

eneralny Polskiego Stowarzyszenia Producentów

leju
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Członkowie KZPRiRB
nia
czerwca
roku odbyło si zdalne posiedzenie Zarz du Krajowego Zrzeszenia Producentów Rzepaku i Roślin Białkowych Posiedzenie otworzył Prezes KZPRiRB
uliusz Młodecki
Pierwszym punktem było wyst pienie Adama Kopyścia który opowiedział o działaniach Polskiego
Stowarzyszenia Rolnictwa Zrównowa onego ASAP
ako przedstawiciel przekazał zebranym najwa niejsze cele Stowarzyszenia
Z krótkim przemówieniem wyst pił członek wspieraj cy KZPRiRB Kolejno przyj to protokół z posiedzenia zarz du z dnia
pa dziernika
r oraz
sprawozdania ﬁnansowego i merytorycznego z działalności KZPRiRB za rok
Nast pnym punktem
posiedzenia było podj cie uchwał zatwierdzaj cych
przez Zarz d sprawozdania ﬁnansowego z działalności za rok
sprawozdania merytorycznego z działalności za rok
a tak e zatwierdzenie przyj cia
nowych członków zwyczajnych KZPRiRB
Kolejnym elementem posiedzenia było omówienie spraw organizacyjnych KZPRiRB
złonkowie
przedstawili działalnoś merytoryczn opowiedziano
o spotkaniach
A
PA Podsumowano wydarzenia które odbyły si w
roku m in
orum Producentów Rzepaku i Roślin Białkowych
Przekazano informacj o zaprawach neonikotynoidowych ecyzja dotycz ca czasowego zezwolenia
na stosowanie zapraw neonikotynoidowych stworzyła
szans na popraw sytuacji i zwi kszenie efektywności tak e tej ekonomicznej uprawy rzepaku w Polsce
w
r rodek ruiser SR
został dopuszczony
do stosowania po raz trzeci nieprzerwanie od
r
maju
r dokonano rozdzielenia ilości środka wg

podziału rynku ﬁrm nasiennych a w sierpniu przeprowadzono czynności kontrolne w zakresie wprowadzania do obrotu środka ochrony roślin ruiser SR
S przez Mazowiecki ojewódzki nspektorat chrony Roślin i Nasiennictwa w arszawie
ostatnim czasie KZPRiRB podejmowało działania maj ce na celu uszczelnienie PR stawki A
a tak e odbyła si Agro Akademia Soi Agro Akademia
Soi jest to projekt edukacyjny skierowany do rolników
który ma na celu przedstawienie zasad właściwego
prowadzenia plantacji soi doboru odmian oraz agrotechniki odatkowo Zrzeszenie wł czyło si w akcje
promuj ce takie jak PS R Pomagamy Pszczołom
bez ipy oraz kampani informacyjn MRiR pod nazw
udze chwalicie swoje poznajcie promuj cej
polskiebazarek pl esieni KZPRiRB obj ło swoim
patronatem merytorycznym
gólnokrajow Konferencj
rutow w formie zdalnej pt
ruta rzepakowa jako realna alternatywa dla importu śruty sojowej
Mo liwości zwi kszenia wykorzystania pasz rzepakowych w ywieniu trzody chlewnej
Przedstawiono ocen stanu upraw rzepaku w poszczególnych regionach naszego kraju ceniono e
niwa rzepaczane b d opó nione w porównaniu do
poprzedniego roku zwa aj c na panuj ce warunki
statnim elementem było omówienie planów działania KZPRiRR na najbli szy okres Na tym zako czono
posiedzenie

Postulat
lipcu KZPRiRB zło yło wniosek o uwzgl dnienie w projektowanej ustawie o gospodarstwie rodzinnym oraz zmianach art
Kodeksu wykrocze t j z
z
r poz
wydłu enia terminu kalendarzowego prowadzenia w godzinach nocnych przez
rolnika głośnych prac przy u yciu maszyn rolniczych z projektowanego okresu od lipca do
września na termin od kwietnia
ak czytamy w uzasadnieniu KZPRiRB
Polsce powierzchnia uprawy rzepaku ozimego dochodzi do około mln
ha natomiast kwitni cie roślin rozpoczyna si w trzeciej dekadzie kwietnia Podczas kwitni cia rzepaku zabiegi ochrony
roślin przeciwko szkodnikom i patogenom mo na przeprowadza tylko po zako czeniu oblotu przez pszczoły czyli po
godz
Podobna sytuacja wyst puje podczas wykonywania zabiegów ochronnych w kwitn cych sadach jabłoniowych które równie rozpoczynaj si w kwietniu
sierpniu
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju si zapewniło o wzi ciu pod
uwag zgłoszony przez Zrzeszenie postulat podczas trwaj cych prac nad projektem ustawy o gospodarstwie rodzinnym
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Posiedzenie grupy roboczej
„zboża, rośliny oleiste i białkowe”
W dniu 29 czerwca 2021 roku w Sekretariacie Copa-Cogeca w Brukseli w formie wideo
konferencji odbyło się posiedzenie grupy roboczej „zboża, rośliny oleiste i białkowe”.
Po przyj ciu porz dku obrad i sprawozdania
z ostatniego zebrania eksperci pochylili si nad kwesti sytuacji rynkowej oraz szacunków produkcji zbó
na kampani
–
czestnicy przedstawili sytuacj rynkow na podstawie najnowszych danych
S A i Komisji uropejskiej
ksperci omówili sytuacj upraw i warunki klimatyczne Zbiory ozime s generalnie w dobrym stanie
natomiast wiosenne znosiły niekorzystne warunki klimatyczne zimno i mokro Rozpocz cie zbiorów b dzie opó nione na niektórych obszarach wyst puj
du e opady deszczu które mog pogorszy jakoś
plonów podczas gdy inne cierpi z powodu suszy
Niektórzy eksperci martwili si rosn cymi kosztami
produkcji brakiem odnowienia zezwole na herbicydy
i fungicydy zmniejszeniem powierzchni gruntów ornych
dost pnych pod rolnictwo oraz kwestionowano bezpiecze stwo ywnościowe Na przykład w Niemczech
milion hektarów gruntów wcześniej przeznaczonych
pod produkcj zbó przeznaczono na cele środowiskowe pasy buforowe rabaty kwiatowe ugory itp
Bior c pod uwag
e poziom zapasów jest ni szy ni
w latach
/
bilans zbó w uropie mo e zosta
zachwiany w przypadku awarii klimatycznej
Nast pnym krokiem Sekretariatu b dzie opracowanie ram oceny utraty gruntów ornych przeznaczonych pod produkcj zbó w
nośni
a
ii na
c io
no o ności
i
a
ii
ola o oł
Sekretariat przedstawił temat i przedstawia kontrpropozycje nap dzaj ce ideologiczn debat na
temat strategii na rzecz bioró norodności oraz
d
pola do stołu
złonkowie konkluduj
e trzy ﬁlary zrównowa onego rozwoju musz by traktowane
na równi a narz dzie produkcji europejskiego rolnictwa nie mo e zosta złamane stnieje potrzeba
informowania o istniej cych dobrych praktykach
takich jak utrzymanie bioró norodności na gruntach
produkcyjnych o potrzebie posiadania skutecznego
zestawu narz dzi a tak e wnioskowania o przeprowadzenie bada wpływu w dłu szej perspektywie
czasowej warunków uczciwej konkurencji z produktami importowanymi oraz środków towarzysz cych
dla przemiany
kwestii przyszłej PR eksperci podsumowali
wa ne punkty kompromisu politycznego dla sektora
zbo owego Zaostrzona warunkowoś grozi zwi kszeniem powierzchni nieuprawianych gruntów ornych od

r temat ten b dzie przedmiotem dalszej debaty
w ramach grupy roboczej
temacie nasiennictwa i kwestii ﬁtosanitarnych
głos zabrali Pedro allardo przewodnicz cy grupy
roboczej kwestie ﬁtosanitarne i Ma Schulman przewodnicz cy okr głego stołu ła cucha rolno-spo ywczego
ksperci s zaniepokojeni zakazem stosowania
glifosatu po
r wytycznymi dotycz cymi ochrony owadów zapylaj cych oraz zmian dyrektywy
S
i proponuj
przemyślenie strategii opa- ogeca i pozycjonowania poprzez lobbowanie na rzecz
przyspieszenia wprowadzania na rynek produktów biokontroli i nowych produktów ﬁtosanitarnych
aktywniejszego działania i argumentowania wobec
przedstawicieli krajowych w S
PPA
Podkreślaj
równie niespójności pod wzgl dem terminów i agronomii kontrola sporyszu całoroczna pokrywa gleby
i zakaz stosowania glifosatu
Przedstawiciele ﬁrmy Bayer dostarczyli aktualne
informacje na temat raportu odnośnie glifosatu które
s pozytywne ale pomimo tego raportu Parlament
uropejski przegłosował poprawk przeciwko odnawianiu glifosatu w strategii bioró norodności ksperci
podkreślaj zainteresowanie glifosatem i praktykami
ochrony gleby i prosz o jego odnowienie na
a nie
na lat Nast pnie Bayer przedstawił informacje na
temat nowego środka odstraszaj cego ptaki na bazie
ekstraktu z pieprzu który ma zosta zatwierdzony dla
kukurydzy w
r a nast pnie dla słonecznika
temacie bada Komisji dotycz cych nowych
technik genomicznych i materiału rozmno eniowego
Sekretariat przedstawił sprawozdanie ze spotkania
posiedzenia grupy roboczej nasiona które odbyło si
w dniu
czerwca
r Sekretariat poinformował
ekspertów o procedurach i harmonogramie działa
nast pczych w zwi zku ze sprawozdaniami grupy roboczej nasiona
Nast pnie zatwierdzono kandydata przedstawionego przez opa- ogeca w wyborach na nast pnym
posiedzeniu rupy ialogu bywatelskiego w Komisji
uropejskiej
ksperci zatwierdzili kandydatur Ma a Schulmana M K na stanowisko wiceprzewodnicz cego
ds roślin uprawnych
Sekretariat poinformował e kolejne posiedzenie
grupy roboczej i grupy dialogu obywatelskiego odb d si w dniach i września
r
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Towarowa Giełda Energii S.A.
owarowa iełda nergii S A od ponad
lat jest pionierem we wdra aniu innowacyjnych
rozwi za w dziedzinie obrotu towarowego iełdowy rynek rolny niezmiennie pozostaje inicjatyw strategiczn
rupy Kapitałowej P
ostrzegaj c jednak ogromny potencjał RR
oraz potrzeb wypracowania efektywnych rozwi za dla stworzenia przyjaznego otoczenia
giełdowego Zarz d
podj ł decyzj o powołaniu Rady Rynku Rolnego Krajowe Zrzeszenie Producentów Rzepaku i Roślin Białkowych otrzymało zaproszenie do uczestnictwa
w Radzie Rynku Rolnego przy
S A elem działania Rady jest wspieranie rozwoju transparentnego i niedyskryminuj cego Rynku owarów Rolno-Spo ywczych oraz Systemu Magazynów Autoryzowanych prowadzonych przez owarow
iełd nergii S A
o zada Rady nale e b dzie wyra anie opinii i przedstawianie wniosków w sprawach dotycz cych
rozwoju R RS SMA w tym na wniosek Zarz du
a w szczególności dotycz cych
a) jakości produktów rolno-spożywczych będących w obrocie/planowanych do wprowadzenia
na RTRS,
b) harmonogramu i przebiegu procesu notowań,
c) poprawy płynności oraz zasad funkcjonowania rynku,
d) kierunku rozwoju rynku,
e) zmian regulacyjnych oraz prawnych dotyczących funkcjonowania RTRS oraz SMA
prowadzonych przez TGE,
f) promowania RTRS prowadzonego przez TGE.
pinie Rady b d stanowi materiał pomocniczy dla

o grona złonków Rady zostali zaproszeni eksperci przedstawiciele organizacji bran owych funkcjonuj cych na rynku zbó oraz instytutów ekonomicznych i badawczych m in
a) Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego im. Prof. Wacława Dąbrowskiego
– 1 przedstawiciel,
b) Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – 1 przedstawiciel,
c) Izba Gospodarcza Handlowców Przetwórców Zbóż i Producentów Pasz – do 2 przedstawicieli,
d) Krajowa Federacja Producentów Zbóż – do 2 przedstawicieli,
e) Grupa Kapitałowa GPW S.A. – do 4 przedstawicieli,
f) Grupa Producencka Lubuszanie – 1 przedstawiciel,
g) Krajowe Zrzeszenie Producentów Rzepaku i Roślin Białkowych – do 2 przedstawicieli,
h) Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa – do 2 przedstawicieli.
i) Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi – do 2 przedstawicieli,
j) Polski Związek Pracodawców Przemysłu Zbożowo-Młynarskiego – do 2 przedstawicieli,
k) Polskie Stowarzyszenie Producentów Oleju – do 2 przedstawicieli.
ako przedstawiciele KZPRiRB zostali wskazani –
ka
chowi cki – złonek Zarz du

li

ło

cki – Prezes Zarz du oraz

Posiedzenia powinny odbywa si w miar potrzeb nie rzadziej jednak ni dwa razy w roku Pierwsze inauguracyjne posiedzenie Rady Rynku Rolnego planowane jest na przełomie sierpnia i września
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Z prac FEDIOL:
Dyrektor Generalny
Polskiego Stowarzyszenia
Producentów Oleju

FIT FOR 55

Nie milkn echa strategii uropejskiego Zielonego adu którego potencjalne
konsekwencje dla sektora rolnego s i słusznie szeroko komentowane
w szczególności w kontekście zało e do koncepcji
d pola do stołu
ymczasem Komisja uropejska przechodzi powoli od słów do czynów jeśli
chodzi o skonsumowanie zatwierdzonej ju przez Rad nii uropejskiej decyzji
dotycz cej dekarbonizacji gospodarki i podwy szenia ambicji klimatycznych
ju w perspektywie
roku
lipca br opublikowano bowiem kompleksowy
pakiet legislacyjny pod hasłem
R
nawi zuj cy wprost do nowego
celu redukcyjnego emisji gazów cieplarnianych przyj tego dla krajów
o co
najmniej
w przeci gu najbli szej dekady
R
to nic innego jak zestaw wniosków
ustawodawczych maj cych na celu zmian i aktualizacj przepisów unijnych oraz wprowadzenie nowych inicjatyw które maj sprawi
e polityki
b d zgodne z celami klimatycznymi uzgodnionymi
przez Rad i Parlament uropejski
Zgodnie z zało eniami Komisji „pakiet ma stworzyć spójne i zrównoważone ramy umożliwiające
osiągnięcie unijnych celów klimatycznych. Ramy te
mają być uczciwe i społecznie sprawiedliwe, utrzymywać i wzmacniać innowacje i konkurencyjność
unijnego przemysłu, a równocześnie zapewniać
równe warunki działania wobec podmiotów gospodarczych z państw trzecich i wspierać pozycję UE
jako lidera w globalnej walce ze zmianą klimatu”.
Brzmi niezwykle ambitnie a propozycje zmian s
naprawd szerokie i systemowe tak e jeśli chodzi
o dyrektyw R
stanowi c podstaw dla funkcjonowania bran y wytwórczej biopaliw transportowych eśli zaś o biopaliwach mowa to w ogólnoeuropejskiej debacie nie mo e brakowa głosu
przedstawicieli sektora rolnego oraz przetwórców
nasion roślin oleistych dostarczaj cych kluczowego póki co – czy si to komuś podoba czy nie
– surowca do produkcji biodiesla w postaci olejów
roślinnych
latego te
wyst puj c w towarzystwie
m in
opa- ogeca oraz organizacji właściwych
stricte dla sektora wytwórczego biopaliw tj uropejskiej Rady Biodiesla BB oraz uropejskiego
Stowarzyszenia Producentów tanolu eP R
jest aktywnym członkiem uropejskiej Platformy
na rzecz dnawialnych i Niskoemisyjnych Paliw
iekłych która zaraz po publikacji przez Komisj
przedstawiła swoje wst pne stanowisko w odniesieniu do kluczowych dla biopaliw elementów pakietu
R

owy an a
la a ocho

w

i i

alin

Zmieniony wniosek dotycz cy regulacji norm emisji
dla samochodów osobowych i dostawczych powinien uznawa kluczow rol odnawialnych i niskoemisyjnych paliw ciekłych oraz
zapewni uwzgl dnienie wszystkich mo liwych
technologii dekarbonizacji paliw zu ywanych
w transporcie ymczasem Komisja chce poprzez
t regulacj faktycznie całkowicie wyeliminowa
silnik spalinowy z rynku nowych samochodów
osobowych i dostawczych nakładaj c na producentów obowi zek redukcji
o
pocz wszy
od
roku
„Zrównoważone, niskoemisyjne paliwa płynne mają zasadnicze znaczenie dla wysiłków UE
w zakresie dekarbonizacji i przejścia na mobilność
bezemisyjną, zapewniając bezpieczeństwo konsumentom, podczas gdy państwa członkowskie
rozwijają odpowiednią infrastrukturę, a poszczególne podmioty przekształcają swoją działalność
zgodnie z celami klimatycznymi UE” – czytamy
w stanowisku Platformy Aby osi gn
neutralnoś klimatyczn
uropa potrzebuje takich rozwi za gdzie niskoemisyjne m in właśnie dzi ki
zastosowaniu biopaliw paliwa płynne efektywnie
wspomagaj tak promowane przez Bruksel obecnie wodór i energi elektryczn
o istotne gdyby faktycznie uwzgl dni wszystkie emisje zwi zane ze stosowaniem tych paliw w transporcie
a nie jedynie skupia si na przysłowiowej rurze
wydechowej wówczas okazałoby si
e biopaliwa nie tylko s najbardziej efektywne pod
wzgl dem kosztowym jeśli chodzi o redukcj
emisji z transportu ale tak e z perspektywy środowiskowej nale ałoby na nie spojrze znacznie
przychylniejszym okiem

ródło Komisja uropejska

ła y a
aliw an

i y noś
o owych

R wi a R

czekuje si
e utworzenie systemu handlu uprawnieniami do emisji
S dla transportu drogowego
wygeneruje kolejny impuls ekonomiczny niezb dny do uruchomienia inwestycji w rozwój technologii niskoemisyjnych dla pojazdów i paliw zu ywanych w tym sektorze Nale y jednak podejś to
tego z du
ostro ności tak aby obci enia dla
gospodarki z tego tytułu nie przewa yły potencjalnych korzyści ransformacja wymaga inwestycji
których szerokie podj cie b dzie mo liwe jedynie
w przypadku generowania odpowiednich przychodów a jak wiemy paliwa transportowe to swoistego
rodzaju krwiobieg dla wszystkich innych bran i rodzajów działalności Z perspektywy sektora biopaliw wa ne jest tak e aby utrzyma dotychczasowy
mechanizm w systemie
S promuj cy paliwa odnawialne polegaj cy na wył czeniu spod kredytów
emisyjnych biomasy

o a kowani

n

ii

Zdaniem
i całej Platformy proponowane
przez K zało enia do rewizji dyrektywy w sprawie
opodatkowania energii
to przede wszystkim
stracona okazja do wspierania zrównowa onych
paliw odnawialnych Potencjalne pozostawienie finalnej decyzji pa stwom członkowskim czy i w jaki
sposób zwolni paliwa odnawialne z opodatkowania energii czy te nie doprowadzi do mozaiki cen
paliw i niezharmonizowanego europejskiego rynku
odatkowo wyodr bnienie biopaliw z surowców
rolnych z palety promowanych zredukowanych akcyz biopaliw zrównowa onych czymkolwiek innymi by one nie były
to krok wbrew postanowieniom zasadniczej dla rynku bio dyrketywy R
nawet w myśl proponowanych i tutaj zmian

c yli

R

wraz z innymi organizacjami docenia e
rewizja dyrektywy w sprawie odnawialnych ródeł
energii R
daje mo liwoś zwi kszenia udziału
zrównowa onych i odnawialnych paliw płynnych
w transporcie ak oceniany jest bowiem krok w kierunku ustanowienia ambitnego celu
redukcji
emisji gazów cieplarnianych w transporcie do
roku co istotnie zwi kszy ma pojemnoś rynkow
dla wszystkich technologii odnawialnych ł cznie
z biopaliwami konwencjonalnymi – o ile rzecz jasna szła by za tym rewizja dotychczasowego limitu
w postaci ich udziału na poziomie
roku z opcj
podwy szenia jedynie o pp i maksymalnie
złonkowie Platform dnawialnych i Niskoemisyjnych Paliw Płynnych wnosz bowiem istotn w kontekście wyzwa klimatycznych wartoś dodan do
transformacji energetycznej zapewniaj c wy sz
wydajnoś energetyczn silników a tym samym
jeszcze bardziej zmniejszaj c ich ślad w glowy
netto Naszym obowi zkiem jest ten potencjał efektywnie wykorzysta
e wst pnym stanowisku zadeklarowano
szczegółowy wkład w debat polityczn
w celu
zapewnienia e R
bo tak nazwano rewolucyjne w wielu aspektach zmiany w obecnym prawodawstwie dla biopaliw nota bene to temat na
odr bne szersze opracowanie które ju teraz ze
swojej strony zapowiadam czytelnikom Naszego
Rzepaku w kolejnym numerze informatora przyjmie neutralne pod wzgl dem technologicznym podejście umo liwiaj ce korzystanie z najlepszych
dost pnych opcji ze sprawdzonymi referencjami
w zakresie redukcji emisji
bejmuje to tak e
biopaliwa produkowane z upraw rolnych które
spełniaj rygorystyczne kryteria zrównowa onego
rozwoju zach ca do szerszego stosowania cer-
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tyfikowanych biopaliw ze zrównowa onej biomasy rolniczej odpadów i pozostałości a tak e paliw odnawialnych pochodzenia niebiologicznego
w tym wodoru i paliw syntetycznych oraz zapewnia równe warunki działania w zakresie promowania odnawialnych i niskoemisyjnych paliw ciekłych
w sektorach drogowym morskim i lotniczym akie
podejście b dzie jednak wymagało wielu zmian
w komisyjnym pakiecie

l

n y aki

o al

Polska Koalicja Biopaliw i Pasz Białkowych szczegółowo analizuje rozwi zania zaproponowane
w ramach rewizji R
ale tak e cały pakiet
R
wi c mamy nadziej by nie tylko cz ści
europejskiej opinii bran owej lecz równie współkreowa rozwi zania jakie b d cz ści krajowego stanowiska negocjacyjnego Pierwsze działania
w tym zakresie za nami o kluczowy dla biopaliw
pakiet wi c nic o nas bez nas

RMA

R NK

Konferencja Polowa Bayer 2021:
innowacyjne rozwiązania dla rolnictwa
sprawdzone w praktyce
czerwca
entrum oradztwa echnicznego Bayer w Pordenowie województwo
pomorskie powiat malborski – w formie spotkania polowego na plantacji Bayer zaprezentowało
innowacje produktowe rozwijane w ofercie dla rolnictwa w sezonie
-

R

Przegl d unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji
S w tym rozszerzenie
go na transport morski przegl d przepisów dotycz cych emisji lotniczych oraz utworzenie
oddzielnego systemu handlu uprawnieniami do emisji dla transportu drogowego
i budownictwa
Przegl d rozporz dzenia w sprawie wspólnego wysiłku redukcyjnego dotycz cego celów
pa stw członkowskich w zakresie redukcji w sektorach nieobj tych
S
Przegl d rozporz dzenia w sprawie wł czenia emisji i pochłaniania gazów cieplarnianych
w wyniku działalności zwi zanej z u ytkowaniem gruntów zmian u ytkowania gruntów
i leśnictwem
Przegl d dyrektywy w sprawie odnawialnych ródeł energii R
Przegl d dyrektywy o efektywności energetycznej
Przegl d dyrektywy w sprawie rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych
Zmiana rozporz dzenia ustanawiaj cego normy emisji
i dostawczych

dla samochodów osobowych

Przegl d dyrektywy w sprawie opodatkowania energii
Mechanizm dostosowywania cen na granicach z uwzgl dnieniem emisji
nicjatywa Re uel
nicjatywa uel

w lotnictwie dotycz c zrównowa onych paliw lotniczych
Maritime na rzecz zielonej europejskiej przestrzeni morskiej

tworzenie Społecznego unduszu Klimatycznego
Strategia na rzecz leśnictwa

– ieszymy si
e aktualna sytuacja pomimo
pandemii pozwoliła nam zrealizowa konferencj
która ma dla nas szczególny wymiar Spotkania
w entrach oradztwa echnicznego pozwalaj
nam zaprezentowa skutecznoś działania naszych produktów ich właściwości i jakoś w praktyce
tegorocznej odsłonie obok nowości dla zbó
rzepaku i kukurydzy prezentujemy rozwi zania cyfrowe
naszym przekonaniu staj si one właśnie
rzeczywistości i ju dziś mog realnie wspiera
prac rolnika – mówiła wona Krych-Stec ead of
Marketing rop Science Bayer Polska

o

l k ow

o o yc

la

ak

Bayer systematycznie rozbudowuje portfolio innowacyjnych rozwi za dla rzepaku
ofercie dla tego segmentu skupia si na dostarczeniu polskim rolnikom rozwi za komplesowych wspieraj cych sukces uprawy od startu poprzez zapewnienie ochrony na etapie wrostu a po
osi gni cie wysokich plonów undamentem strategii Bayer jest tu przede wszystkim dynamiczny
rozwój odmian rzepaku marki
KA B wyró niaj cych si bardzo wysokim i stabilnym poziomem
plonowania znakomit zimotrwałości oraz podwy szon odporności na p kanie łuszczyn i osypywanie si nasion
Na uwag zasługuj m in dwie odmiany miesza cowe rzepaku ozimego K
cited i K
ima wprowadzone do oferty komercyjnej w roku
bie charakteryzuj si bardzo wysokim plonowaniem i bardzo wysok zawartości tłuszczu

w nasionach Potwierdzaj to zarówno niezale ne wyniki
B R testy własne prowadzone na
plantacjach doświadczalnych Bayer w całej Polsce
jak równie bardzo dobre przyj cie przez polskich
rolników
roku
Bayer w dalszym ci gu ró nicuje wachlarz
KA B tak e poprzez odmiany
specjalne m in K mmortal
K Plasma i K
pectation oferuj c tym samym odmiany odporne m in na wirusa ółtaczki rzepy u
czy kił
kapusty Pokazy polowe w Pordenowie stanowiły
naturaln kontynuacj wcześniejszej prezentacji
kluczowych cech u ytkowych ww odmian i umo liwiły ocen skuteczności ich stosowania w praktyce
ksperci firmy podzielili si tak e szczegółami dotycz cymi innowacyjnych zapraw nasiennych które
zapewniaj nasionom ochron przed szkodnikami
i chorobami grzybowymi – mowa tu o Scenic old
oraz o zaprawie insektycydowej Buteo Start wprowadzonej w roku
entrum oradztwa echnicznego Bayer testowane s równie zabiegi insektycydowe przeprowadzane w ró nych warunkach pogodowych
i przy zmiennej presji szkodników prawy w Pordenowie chronione s m in fungicydem Propulse
S który sktecznie radzi sobie ze zgnilizn twardzikow – najgro niejsz chorob dotykaj c rzepak w fazie kwitnienia Podczas konferencji polowej
sprawdzono tak e efekty stosowania technologii -A
wprowadzonej do oferty komercyjnej w styczniu
i cej informacji na temat innowacji dla
rzepaku znajdziecie Pa stwo równie w komunikatach z tegorocznych konferencji prasowych Bayer
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Partnerstwo dla sukcesu w uprawie rzepaku –
maj/
nnowacje dla zrównowa onego rozwoju
– stycze /

y owa an o
o k ok li

ac a olnic wa

trakcie konferencji polowej Bayer prezentował
rozwi zania cyfrowe dla rolnictwa pokazuj c e to
ju realne coraz łatwiej dost pne narz dzia i metody badawcze zapewniaj ce wi ksz efektywnoś
i dynamik zarz dzania plantacj
lagowym rozwi zaniem w zakresie cyfrowej
transformacji rolnictwa jest limate ield iew
– platforma cyfrowa która gromadzi i przechowuje dane z ró nych ródeł – m in dane operacyjne
pobierane z maszyn rolniczych pracuj cych w czasie rzeczywistym w gospodarstwie
ten sposób platforma zast puje koniecznoś korzystania
z wielu rozwi za telematycznych dedykowanych
dla ró nych marek oraz modeli sprz tu rolniczego Praktyczny wymiar funkcjonalności
limate
ield iew zaprezentowany został w Pordenowie
w ramach transmisji li e Pokaz przygotowano we
współpracy z zestawem maszynowym
ci gnik
ohn
eere
M i opryskiwacz
ci gniony ohn eere M
i
Aplikacja ield iew Plus
oraz precyzyjny sprz t rolniczy współpracuj cy z sygnałem geolokalizacyjnym
PS
pozwalaj z wysok precyzj
wykonywa zabiegi agrotechniczne Siew nasion wysiew
nawozów czy oprysk odbywa
si na podstawie zdiagnozowanych indywidualnych zalece map aplikacyjnych dla
ka dego pola lub jego fragmentu co jest korzystne za-

równo dla rolnika jak i dla środowiska naturalnego
nformacje zebrane dzisiaj wspieraj jutrzejsze decyzje rolników które mog wpłyn na skuteczniejsze monitorowanie upraw planowanie czy wreszcie
zwi kszenie opłacalności pracy rolnika z uwagi na
bardziej wydajne zarz dzanie cał plantacj

y ow
o y oc ny
w oświa c niach olowych

yfryzacja stanowi priorytet działu BA R ield
Solutions Zast pienie niektórych klasycznych
metod oceny analiz cyfrow mo e zaoszcz dzi
czas doświadczalnikom dokładniej wykluczy
bł dy ludzkie i zapewni dodatkowe informacje
których nie jesteśmy w stanie otrzyma z zastosowaniem tradycyjnych ocen wizualnych enotypowanie to proces pomiaru i analizy obserwowalnych
cech roślin Niektóre znacz ce zmiany fizjologiczne w próbce biologicznej mo na wykry poprzez
zmian koloru
bserwuj c kolory liści lub ogólny
wygl d roślin mo na określi ich stan o tej pory
do oceny doświadcze u ywa si klasycznych tradycyjnych metod
entrum oradztwa echicznego Bayer w Pordenowie
zaprezentowano w jaki sposób w przyszłości mog one
zosta zast pione cyfrowymi
metodami oceny z wykorzystaniem zdj
z kamer i dronów oraz z zastosowaniem
cyfrowej analizy obrazu Prosta technika obrazowania
R B mo e śledzi zmiany koloru i bezpośrednio wspiera
monitorowanie zarówno stadium rozwojowego jak i zdrowia roślin
becnie w Bayer trwaj
testy metod oceny cyfrowej
doświadcze zbieranych na

przestrzeni blisko lat Zacz ło si od skanowania
liści zbó i specjalnego programu komputerowego
analizuj cego powierzchni liści zdrowych i chorych
roku wykonano m in badanie w kierunku oceny kłosa zainfekowanego fuzariozami est
wypadł pomyślnie a wyniki analizy cyfrowej były
porównywalne z klasyczn ocen wizualn
cena
cyfrowa została poł czona z programem rone eploy zi ki takiej kombinacji analizy obrazu zapewniaj szerokie pomiary zdrowotności roślin i skutkuj pobraniem dodatkowych informacji z plantacji
których nie mo na było zidentyfikowa za pomoc
ocen wizualnych

o

RMA

R NK

yści la lan ac i

Metodami cyfrowymi mo emy oceni wi ksz
iloś danych z wi ksz dokładności nie zwi kszaj c liczby prób prowadzonych na polu
rezultacie mniejsza liczba prób mo e dostarczy
wi kszej ilości danych potrzebnych do oceny jakości danej uprawy Metody oceny cyfrowej mog
zwi kszy iloś i jakoś bada oraz daj mo liwoś identyfikacji nowych problemów co nie jest
mo liwe przy klasycznych ocenach manualnych
Mo liwości prowadzonych w ten sposób ocen
s nieograniczone

Wiedza prosto z pól – rozwiązania
i technologie od INNVIGO
irma NN
zaprosiła w czerwcu rolników na ni Pola które odbyły si w nieco innej formule ni w poprzednich latach – jako kameralne spotkania na platformach doświadczalnych
Była to okazja aby w praktyce pozna oferowane rozwi zania i technologie oraz skorzysta
z fachowej wiedzy doradców
oroczne czerwcowe spotkania polowe to wa ne wydarzenie w kalendarzu
NN
ym razem ze wzgl du na
sytuacj epidemiologiczn
firma zaproponowała swoim klientom wyj tkow
formuł
ni Pola czyli mo liwoś umówienia si na kameraln wizyt w wybranej lokalizacji gdzie prowadzone s
platformy doświadczalne – Podczas
tych wyj tkowych ni Pola spotykaliśmy si z rolnikami w rbanowicach na
polszczy nie w Rozbitym Kamieniu
niedaleko Siedlec w Pawłowicach koło
eszna i w Radostowie koło czewa
Prezentowaliśmy tam szereg rozwi za
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Zrzeszone w Polskim Stowarzyszeniu Producentów leju tłocznie przerobiły w półroczu
roku ł cznie
tys ton rzepaku tym samym pobity został ubiegłoroczny rekord dla
analogicznego okresu w
roku o
tys ton nasion wówczas było to
tys ton Produkcja oleju surowego osi gn ła dzi ki temu poziom
tys ton natomiast śruty rzepakowej
tys ton wobec
tys ton w okresie stycze -czerwiec ubiegłego roku Zestawienie
najnowszych statystyk z tymi z połowy
roku pozwoliło na podsumowanie przerobu
ł cznego złonków PSP w całym sezonie
/
który wyniósł rekordowe
tys
ton nasion Było to mo liwe głównie dzi ki dobrym zbiorom rzepaku w
roku które po
aktualizacji danych przez łówny rz d Statystyczny wynieś miały w Polsce
tys ton
zrost produkcji oleju surowego w połowie br o
tys ton miał swoje przeło enie w produkcji oleju raﬁnowanego która wyniosła
tys ton wobec
tys ton w tej cz ści
roku Kluczowym odbiorc polskiej produkcji oleju rzepakowego pozostaje niezmiennie sektor wytwórczy biopaliw – tylko
w kwartale br krajowi wytwórcy estrów zu yli go według danych K
R ponad
tys ton

hcemy na bie co kontaktowa si z klientami
mówi nie tylko o promocjach ale przede wszystkim o aspektach technicznych wejś na dane pole
sprawdzi jakie s zagro enia i z czym trzeba walczy zobaczy jaki jest potencjał upraw i dostosowa do niego technologi – podkreśla Krzysztof olec – bamy o to aby wiedza któr posiada zespół
NN
była jak najbardziej aktualna – i dzielimy
si ni z naszymi klientami

o aw na

ko

ow

lony

Podczas ni Pola ogłoszono e NN
doł cza
do kampanii d po Rekord organizowanej przez
firm
hemirol Akcja polega na takim doborze rozwi za agrotechnicznych – m in środków ochrony
roślin – aby wykorzysta potencjał roślin oraz atuty
gospodarstw i umo liwi uzyskanie jak najwy szych
plonów – estem pewien e ka dy z producentów
rolnych chce osi gn
swój osobisty rekord pobi
dotychczasowe wyniki Mówimy oczywiście nie tylko o spektakularnych efektach np o zebraniu z ha
ton pszenicy dzi ki stosowaniu naszych kompleksowych technologii Zdajemy sobie spraw
e
potencjał ka dego gospodarstwa uzale niony jest
od tego co dzieje si na polu esteśmy w stanie
uzasadni i rekomendowa optymalne rozwi zania
zarówno do uzyskania tych
ton jak i dla rolników którzy maj nieco inne warunki czy skromniejsze mo liwości produkcyjne Robimy wszystko aby
nasza oferta rzeczywiście ł czyła te efekty techniczne z korzyściami ekonomicznymi – zapewnia
Prezes NN
Źródło: Invigo

„Najnowsze dane PSPO
potwierdzają kolejny okres wzrostu
przerobu rzepaku w kraju. Wynik
z pierwszego półrocza tego roku
jest najwyższy w historii, jak
również w ujęciu sezonowym
tj. od zbiorów do zbiorów, i to
znacznie, bo o ponad 100 tys.
ton, poprawiliśmy dotychczas
rekordowy przerób z ubiegłego
sezonu. Dane z ostatnich
miesięcy potwierdzają też
niestety niższy poziom zaolejenia
surowca z poprzednich zbiorów.
Nasiona zebrane w trakcie
obecnej kampanii żniwnej
ocenimy dopiero po kolejnych
okresach przerobowych, ale
warunki pogodowe w tym roku
sprzyjały dojrzewaniu rzepaku,
więc liczymy na poprawę
zawartości oleju w nasionach”
– powiedział a i
li a
Prezes Zarz du Polskiego
Stowarzyszenia Producentów leju

wa Myśliwiec

o a cy

ni Pola nie były jedyn okazj aby spotka si
w terenie z przedstawicielami NN
irma dba
o to aby rolnicy z całej Polski mogli skorzysta z wiedzy doświadczenia i oferowanych rozwi za – d
tego roku do naszego zespołu doł czyła du a grupa
doradców którzy pracuj zarówno z producentami rolnymi jak i z punktami sprzeda y detalicznej

R NK

Branża olejarska nie zwalnia tempa,
czemu sprzyjają dobre zbiory rzepaku w Polsce

ot

do ochrony głównych
upraw w Polsce – rzepaku zbó
kukurydzy
buraków cukrowych Na
poletkach mo na było
zobaczy jak technologie NN
sprawdzaj
si w praktyce
czywiście kluczowa weryfikacja nast pi po zbiorach
kiedy zwa ymy iloś
i ocenimy jakoś plonów
Natomiast ju teraz mo na było zweryfikowa
skutecznoś
naszych
środków ochrony roślin
i zdecydowa si na rozwi zania które zostan
niebawem wykorzystane
w uprawach ozimych –
mówi Krzysztof
olec
Prezes Zarz du NN
– Na stronie www inn igo com prezentujemy wszystkie programy ochrony
stosowane na poletkach
Po sześciu latach obecności na rynku firma
NN
oferuje rolnikom ponad
preparatów
S to nie tylko pojedyncze produkty – dzi ki którym
u ytkownicy mog tworzy kombinacje i mieszaniny
dostosowane do indywidualnej sytuacji na danym
polu – ale przede wszystkim pełne technologie pozwalaj ce na całościow ochron głównych upraw
rolnych
skład polecanych rozwi za wchodz
zaprawy nasienne herbicydy fungicydy insektycydy i regulatory wzrostu Maj c do dyspozycji tak
szerok ofert preparatów plantatorzy mog skorzysta z optymalnie dobranych technologii dopasowanych do potrzeb danego gospodarstwa wyst puj cych zagro e i do warunków pogodowych
Powodzenie i plonowanie prowadzonych upraw
zale y nie tylko od właściwej ochrony ale tak e
od odpowiedniego doboru odmian roślin
latego
podczas spotka na poletkach doświadczalnych NN
rolnicy mogli zapozna si z propozycjami
firm nasiennych – anko K S imagrain Saatbau
inz Saaten- nion – a ponadto dowiedzie si jak
dostosowa ochron do poszczególnych odmian

RMA

„Liczymy, że w tym roku uda się
polskim rolnikom zebrać więcej
rzepaku niż poprzednim sezonie. Nasze
ubiegłoroczne szacunki potwierdziły
zarówno rekordowy przerób w PSPO,
ale i zweryfikowane po tegorocznym
powszechnym spisie rolnym dane GUS.
Taka tendencja, przy utrzymujących się
już od dłuższego czasu wysokich cenach
surowca, daje niezwykle pozytywny
efekt dla polskiego rolnictwa. W tym
kontekście na szczególną uwagę
zasługują rozwiązania stymulujące
popyt na produkty przerobu rzepaku,
a tu kluczową rolę będzie odgrywała
przede wszystkim kwestia limitu dla
biopaliw z surowców rolnych, który
ustanowiony będzie na kolejną dekadę
w Polsce w ramach wdrażania nowej
dyrektywy RED2. Pełne wykorzystanie
opcji, jaką daje nam prawo UE, powinno
być naszym priorytetem łączącym
kwestie klimatyczne z gospodarczymi”
– podsumował
a
i
yrektor eneralny PSP
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Corteva Agriscience i Symborg zawarły umowę
dotyczącą mikrobiologicznych produktów
wiążących azot atmosferyczny
Kontrakt rozszerza na urop współprac mi dzy ﬁrmami która obejmuje ju
Brazyli i Argentyn
arszawa
sierpnia
roku –
orte a Agriscience
i Symborg ekspert w dziedzinie
technologii mikrobiologicznych
ogłosiły wieloletnie porozumienie dotycz ce wprowadzania
produktów wi
cych azot przez
mikroorganizmy
mowa obejmuje niemal wszystkie kraje
w uropie z wyj tkiem pa stw
skandynawskich i olandii Kontrakt dotyczy te zraela
ramach umowy Symborg
udziela ﬁrmie orte a wył cznej
licencji dystrybucyjnej na bakteri endoﬁtyczn Methylobacterium symbioticum która zasiedla
nadziemn cz ś roślin pobiera
azot z powierza i dostarcza roślinie przyswajalne zwi zki azotu
orte a natomiast wykorzysta
swoj sie dystrybucji zasi g oraz szerokie mo liwości badawczo-rozwojowe do wprowadzania rozwi zania na rynki europejskie
zi ki tej współpracy orte a zaoferuje rolnikom
dwie nowe marki trisha N i BlueN
zwi kszaj ce wykorzystanie i dost pnoś składników pokarmowych a przełomowa technologia pozwala na
zintegrowane zarz dzanie od ywianiem roślin w warunkach polowych umo liwiaj c dostosowanie do
potrzeb pokarmowych roślin w wa nych fazach rozwojowych i pomagaj c w zrównowa ony sposób maksymalizowa potencjał plonowania Produkty b dzie
mo na stosowa we wszystkich uprawach
– orte a Agriscience konsekwentnie wprowadza
na rynek nowe i innowacyjne rozwi zania oferuj c
produkty pochodzenia naturalnego które uzupełniaj
nasze konwencjonalne środki ochrony roślin Przykładem takich konwencjonalnych rozwi za jest np
stabilizator azotu ptinyte – powiedziała Susanne
asson prezes działu ochrony roślin w orte a Agriscience – ieszymy si
e mo emy współpracowa
z ﬁrm Symborg w zakresie rozwi za zgodnych z zasadami zrównowa onego rolnictwa które pomagaj
rolnikom sprosta zmieniaj cym si warunkom środowiskowym jednocześnie umo liwiaj c im osi ganie
wysokich i zdrowych plonów

SA Kanad

Za nami konferencja on-line pod hasłem Z
N
A
R N
– co czeka producentów rzepaku
dbyła si ona
czerwca w arocinie w studio Południowej ﬁcyny
ydawniczej wydawcy ieści Rolniczych
rganizatorem tego wydarzenia była Południowa ﬁcyna ydawnicza wspólnie z Krajowym Zrzeszeniem Producentów Rzepaku i Roślin
Białkowych
ko

ow

lony

ako pierwszy wyst pił
li
ło cki prezes
KZPRiRB Mówił o stanie i perspektywach uprawy rzepaku zarówno w Polsce jak i w uropie – Szacujemy
e w tym roku w Polsce zbierzemy minimum mln t
Plantacje wygl daj bowiem nie le latego bardzo
wa na jest dla nas stabilnoś tej bran y biopaliwowej –
akcentował prelegent k mln z tego zostanie przeznaczone na cele spo ywcze Szef Zrzeszenia zwrócił
jednocześnie uwag na to e w tym roku w Polsce do
zbiorów b dziemy mie ok mln ha rzepaku – Po raz
pierwszy w historii zdarzyło si tak e ten milion który
był tak nieosi galnym celem stanie si faktem Polska
jest ewenementem w uropie z produkcj rzepaku –
z tym e ona wzrosła
edług najnowszych danych
wszystko na to wskazuje e w roku
b dziemy

Źródło: Corteva

R NK

Zielony Ład w rolnictwie –
Co czeka producentów rzepaku?

B

gor eslenko prezes orte a Agriscience na
urop dodaje – zi ki współpracy z firm Symborg rozszerzamy portfolio produktów biologicznych orte a Agriscience obejmuj ce biostymulatory biologiczne środki ochrony roślin i produkty
feromonowe o sprawdzonej wymiernej skuteczności
mowa wzmacnia nasze mo liwości poprawy
efektywności azotu i jego dost pności dla roślin
przy jednoczesnym zwi kszeniu potencjału plonów
i w pełni realizuje cele zrównowa onego rozwoju
orte a Agriscience
– elem Symborg jest przekształcanie rolnictwa
zi ki naszym innowacyjnym rozwi zaniom
biologicznym pomagamy rolnikom sprosta jednemu z ich głównych wyzwa poł czeniu opłacalności i zrównowa onego rozwoju – powiedział es s
u rez zało yciel i dyrektor generalny Symborg
– zmocnienie naszej współpracy z orte a Agriscience w uropie jest doskonał okazj do zwi kszenia dost pności technologii BlueN
i promowania bardziej zrównowa onego modelu rolnictwa
o wa ny krok nie tylko dla rolnictwa ale i całego
społecze stwa i planety
arunki umowy nie zostały ujawnione

RMA

liderem jeśli chodzi o powierzchni zasiewów o tej
pory bowiem dominowały rancja i Niemcy które miały ponad
mln ha rzepaku – tłumaczył prezes Zrzeszenia
pływ na t sytuacj miał m in brak zapraw
z grupy neonikotynoidów zarówno w Niemczech jak
i we rancji
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* * *

konferencji wzi li udział producenci rzepaku
z ró nych stron Polski a tak e osoby z instytutów
badawczych
ydarzenie mogło si odby dzi ki wsparciu z uropejskiego unduszu Rolnego na
rzecz Rozwoju bszarów iejskich uropa inwestuj ca w obszary wiejskie
peracja współﬁnansowana
ze środków nii uropejskiej w ramach Schematu
Pomocy echnicznej Krajowa Sie
bszarów iejskich Programu Rozwoju bszarów
iejskich na
lata
–
nstytucja Zarz dzaj ca Programem
Rozwoju bszarów iejskich na lata
–
–
Minister Rolnictwa i Rozwoju si

2 9

Ekspertyza IOR-PIB potwierdza,
że Europejski Zielony Ład to wyzwanie
dla polskich producentów rzepaku
Zgodnie z wnioskami najnowszej ekspertyzy nstytutu chrony Roślin – Pa stwowego nstytutu
Badawczego dedykowane rolnictwu strategie
Komisji uropejskiej proponowane w ramach
uropejskiego Zielonego adu stawiaj nowe
trudne wyzwania przed polskimi producentami
rzepaku Realizacja celów koncepcji
d pola
do stołu bez utraty efektywności i spadku plonowania rzepaku w Polsce musi wi c zosta
wsparta nowymi narz dziami pomocowymi
opracowywanymi obecnie przez Ministerstwo
Rolnictwa i Rozwoju si w ramach krajowego
Planu Strategicznego dla spólnej Polityki Rolnej na lata
–
Patronat branżowy

est to jedna z kluczowych konkluzji opracowania pt
Zwi kszenie efektywności integrowanej ochrony rzepaku
ozimego zgodnie z zało eniami uropejskiego Zielonego
adu zrealizowanego przez zespół ekspercki
R-P B
pod kierownictwem prof dr hab Marka Mrówczy skiego
8395 975752
–
Polsce rzepak9 7 8ozimy
jest najwa niejsz roślin
www.pspo.com.pl
Publikacja
zostałazasiewów
sfinansowana z Funduszuwzrasta
Promocji Roślin Oleistych
oleist a powierzchnia
jego
i wynosi
prawie mln ha Zmiany agroklimatyczne uproszczenia
w technologiach produkcji oraz du a powierzchnia zasiewów wpływaj na wzrost znaczenia gospodarczego
agrofagów czyli chorób chwastów i szkodników
Polsce wyst puje prawie
agrofagów z czego do najwa niejszych zaliczy nale y
szkodników
patogenów
i
gatunków chwastów
prowadzenie od
stycznia
r w całej nii uropejskiej obowi zku stosowania
integrowanej ochrony roślin przyczyniło si do obni enia
stosowania w rzepaku ozimym środków ochrony roślin
z
kg/ha substancji czynnych do
kg/ha Aktualnie
najwi cej u ywa si herbicydów czyli
kg/ha nast pnie fungicydów –
a najmniej insektycydów bo tylko
kg/ha rednio w Polsce na wszystkie uprawy stosuje
si
kg/ha natomiast w całej
kg/ha substancji
czynnych – czytamy w słowie wst pnym do opracowania
autorstwa prof dr hab Marka Mrówczy skiego yrektora
R-P B
– Strategie K
d pola do stołu oraz Na rzecz bioró norodności zalecaj obni enie stosowania środków
ochrony roślin o
w ci gu
lat Zapis ten powinien
dotyczy tylko
pa stw
stosuj cych środki ochrony roślin powy ej średniej natomiast kraje u ywaj ce
mniej preparatów powinny nawet racjonalnie zwi kszy
chemizacj produkcji tak e z wykorzystaniem metod
niechemicznych w tym głównie środków biologicznych
najbli szym czasie liczba ró nych nowoczesnych środków biologicznych b dzie szybko wzrasta co pozwoli
chocia w cz ści ograniczy ujemny wpływ na produkcj
ISBN 978-83-959757-5-2

ZWIĘKSZENIE EFEKTYWNOŚCI
INTEGROWANEJ OCHRONY RZEPAKU
OZIMEGO ZGODNIE Z ZAŁOŻENIAMI
EUROPEJSKIEGO ZIELONEGO ŁADU
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SŁOWO WSTĘPNE
OD Polskiego Stowarzyszenia Producentów Oleju

SŁOWO WSTĘPNE
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a n

Podczas konferencji nie zabrakło tak e prelekcji prof
dra hab Krzysztofa ankowskiego z niwersytetu armi sko-Mazurskiego w lszynie dbyła si ona pod
hasłem
ak wyrówna ubytek plonu spowodowany
ograniczeniem pestycydów
ednym z aspektów na
który uwag zwrócił prelegent było nawo enie – Nie
wolno dopuści do niedoboru składników jesieni
a pó niej ratowa plantacje rzepaku pó n jesieni lub
wczesn wiosn Rośliny rzepaku magazynuj składniki pokarmowe w szyjce korzeniowej
przypadku gdy
zapas ten zostanie wykorzystany ju jesieni to wiosn
b d musiały go najpierw uzupełni i pobra składniki pokarmowe co spowoduje opó nion regeneracj
– zaznaczał ekspert
skazał
na bł dy jakie cz sto popełniaj rolnicy w kwestii nawoenia zbyt niskie nawo enie
azotem jesieni a zbyt wysokie wiosn nie uwzgl dnienie
w bilansie azotu na rozkład
słomy zbo owej –
a nym
ródłem azotu jest Nmineralny
gleby wczesn wiosna w warstwie –
cm
arto oprze
system nawo enia rzepaku na takiej analizie
yniki
monitoringu Nmin dowodz
e w glebach na których
uprawia si rzepak zawartoś zmineralizowanego azotu wynosi –
kg Azot z nawozów mineralnych jest
uzupełnieniem ilości azotu glebowego – tłumaczył prof
Krzysztof ankowski
Prelegent zwracał tak e uwag na to e w praktyce
rolniczej najpopularniejsz metod aplikacji nawozów
stałych jest napowierzchniowe nawo enie rzutowe

R NK

SŁOWO WSTĘPNE

ow o

akich odmian rzepaku potrzebuj rolnicy – taki był
temat trzeciego wyst pienia – acka Broniarza z entralnego środka Badania dmian Roślin prawnych
Specjalista w swoim wyst pieniu mówił o tym co niesie ze sob post p genetyczny – ego wyrazem s
odmiany miesza cowe Niektóre z nich s odporne
tolerancyjne na kił kapusty oraz cz ściej te nowe
odmiany zawieraj dodatkowe geny odporności na
chorobotwórcze patogeny np Rlm sucha zgnilizna
kapustnych u
wirus ółtaczki rzepy
a ne jest
te to e coraz bardziej dost pne s odmiany odznaczaj ce si mniejsz podatności na p kanie łuszczyn
i osypywanie nasion
ofercie znajduj si odmiany
półkarłowe odowane s tak e odmiany tolerancyjne

na substancje aktywne z grupy imidazolin – imazamoks tzw technologia uprawy learﬁeld – wyliczał
ekspert Zach cał tak e do śledzenia wyników bada
które prowadzi
B R zwłaszcza tych w ramach
Porejestrowego
oświadczalnictwa
dmianowego
P
Na ich podstawie bowiem tworzone s
isty
dmian Zalecanych
Z dla poszczególnych regionów naszego kraju
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zym chroni rzepak po wycofaniu przez Komisj
uropejsk cz ści substancji – nad tym zganieniem
w kolejnej prezentacji pochylił si prof dr hab Marek
Korbas z nstytutu chrony Roślin – Pa stwowego
nstytutu Badawczego w Poznaniu Specjalista mówił m in o niechemicznych metodach ochrony roślin
Zwracał szczególn uwag na preparaty biologiczne
– obr rzecz w Zielonym adzie jest to e w rzepaku bardzo ładnie rozwijaj si metody biologiczne eśli chodzi o zgnilizn twardzikow to mamy do
dyspozycji np preparat onstans
Coniothyrium
minitans a tak e Polygreen ungicide P Pythium
oligandrum który bardzo dobrze radzi sobie z grzybni oraz Serenade AS zawieraj cym szczep S
bakterii Bacillus subtilis który równie wykonuje
dobr robot w rzepaku – wymieniał ekspert spomniał tak e po jakie biologiczne preparatory mo na
si ga do ochrony upraw przed such zgnilizn kapustnych u wskazał na ntegral Pro Bacillus amyloliquefaciens szczep MB
substancja z grupy biologicznych fungicydów oraz wymieniony wcześniej
Polygreen ungicide P Prof dr hab Marek Korbas
mówił tak e o tym e powstał
organiczny fungicyd który
aplikuje si wył cznie za pośrednictwem pszczół Nazywa si on ectorite est to
organiczny fungicyd który zawiera taki mikroorganizm jak
Clonostachys rosea szczep
R- i został pozytywnie zaopiniowany przez PA Ameryka sk Agencj
chrony
rodowiska do stosowania w takich uprawach jak
truskawka borówka pomidory i słonecznik w ochronie
przed szar pleśni zgnilizn twardzikow i zgnilizn
owoców Aplikowany jest w formie proszku przy wylocie z ula Planowana jest jego rejestracja w uprawie
rzepaku Pilota owe badania prowadzone s w Szwajcarii – Mam nadzieje e u nas dojdzie do rejestracji
tego produktu w rzepaku – podkreślił ekspert

RMA

Niniejszym mamy niezmierną przyjemność oddać w Państwa ręce publikację,
której znaczenie będzie tym większe, im więcej konkluzji i rekomendacji z niej
płynących, autorstwa wybitnego zespołu eksperckiego Instytutu Ochrony Roślin
– Państwowego Instytutu Badawczego pod kierownictwem Pana Profesora Marka
Mrówczyńskiego, zostanie wprowadzone do prawodawstwa i programów pomocowych dla rolnictwa. O ile bowiem Europejski Zielony Ład zakładający ambitne cele
środowiskowe i gospodarcze powinniśmy odbierać przede wszystkim jako szansę
dla krajów UE na lepsze jutro, o tyle wyzwania związane z wdrożeniem wszystkich
proponowanych nowych wymogów i obostrzeń dla sektora rolnego postrzegać już
należy jednocześnie jako ogromne wyzwanie.
Wyzwanie, podkreślić trzeba, które w przypadku braku towarzyszących narzędzi
umożliwiających efektywną konwersję producentom rolnym, może potencjalnie skutkować spadkiem efektywności rolnictwa, a w konsekwencji podaży surowców rolnych. Szczególnie zagrożonym segmentem produkcji rolnej są uprawy wymagające
intensywnych zabiegów ochronnych i agrotechnicznych, wśród których nie sposób
pominąć rzepaku.
Rzepak jest najważniejszą uprawą oleistą w Europie. Polska, dzięki znakomicie
rozwiniętemu rynkowi produktów przerobu rzepaku, gdzie szczególną rolę odegrał
popyt na olej zgłaszany przez sektor biopaliw, w ciągu ostatniej dekady dokonała
imponującego przeskoku do czołówki europejskich producentów. Szacuje się, że
w 2021 roku powierzchnia zbiorów rzepaku w Polsce była największa w całej Wspólnocie i wyniosła przeszło 1 mln hektarów. Wysokie ceny nasion skłaniają rolników
do zasiewów, ale również do dalszego samodoskonalenia w zakresie prawidłowej
uprawy rzepaku i optymalizacji środków do produkcji – a tym samym nakładów.
Można powiedzieć, że efekt ekonomiczny w połączeniu z dużymi wymaganiami rzepaku powoduje progres, który na dużych liczbach przekłada się na ponad 3 mln
ton nasion zebranych w ostatnich sezonach. To ogromny potencjał, również w kontekście ochrony środowiska, ponieważ zrównoważone uprawy rzepaku pozwalają
na wysoką redukcję emisji gazów cieplarnianych w sektorze transportu dzięki zastosowaniu oleju w krajowej produkcji estrów. Niestety, wydaje się, że takie systemowe podejście do tej uprawy nie koniecznie znajduje swoje odzwierciedlenie
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rzepaku ozimego szeroko wycofywanych substancji Przyszłości rzepaku s nowe odmiany
odporne i tolerancyjne na patogeny a szczególnie przeciwko kile kapusty wirusowi ółtaczki
rzepy u
czy suchej zgnili nie kapustnych
Pozwala to na obni enie chemizacji produkcji
rzepaku ozimego oraz korzystnie wpływa na
środowisko rolnicze
ramach
PR
–
b dzie wspierała ﬁnansowo stosowanie środków biologicznych oraz wysiew odmian
odpornych i tolerancyjnych na patogeny a take certyﬁkowan integrowan produkcj roślinn w tym rzepaku ozimego
Zapraszamy do zapoznania si z cał ekspertyz
R-P B udost pnion wszystkim zainteresowanym na stronie internetowej PSP
pracowanie sﬁnansowano ze środków
unduszu Promocji Roślin leistych

N

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

3 0

RMA

R NK

Copa i Cogeca przewidują wzrost plonów zbóż
i roślin oleistych w tym roku

Odpowiednia ochrona herbicydowa
to zdrowy rzepak i wysoki plon

Po trudnym roku 2020 w całej Europie, Copa i Cogeca spodziewają się bardziej
udanych zbiorów w 2021 r. Poziom produkcji zbóż w UE-27 powinien przewyższyć
średnią ucinaną z ostatnich pięciu lat o ok. 3,8% osiągając 292,45 mln ton, a poziom
produkcji roślin oleistych ma wynieść 30 mln ton, czyli o 1,6% więcej niż średnia
ucinana z ostatnich pięciu lat.

raz z nadchodz cymi siewami rzepaku ozimego pojawia si pytanie jaki wariant ochrony herbicydowej wybra w nowym sezonie Na podstawie doświadcze polowych eksperci
z NN
potwierdzili wysok skutecznoś rekomendowanej technologii doglebowej ale
tak e opracowali program zabiegów nalistnych który z powodzeniem sprawdzi si na plantacjach gdzie nie mog by wykonane zabiegi doglebowe fekty stosowania obydwu rozwi za mo na było ogl da podczas tegorocznych ni Pola

pierwszej prognozie opa i ogeca przewiduj
e zbiory zbó w
zwi ksz si o
mln
ton w wyniku wzrostu powierzchni upraw
mln
ha tj
a plony b d lepsze ni w
r Zbiory
pszenicy opó ni si o co najmniej tydzie ze wzgl du
na niskie temperatury na wiosn i nadmiern wilgo
w ci gu ostatnich tygodni co spowolniło rozwój roślin
Plony pszenicy zwyczajnej mog osi gn
mln ton
podczas gdy produkcja zbó jarych ma spaś
w przypadku j czmienia w przypadku
owsa w przypadku yta i w przypadku kukurydzy ze wzgl du na ograniczony siew co zostało
jednak zrównowa one przez wzrost areału pszenicy
ean- ran ois sambert przewodnicz cy grupy roboczej Zbo a powiedział – a korzystna
perspektywa powinna pozwoli na uzupełnienie
zapasów w
- w roku
/
Rolnicy niekoniecznie odczuj jednak wpływ tych dobrych
wyników ze wzgl du na rosn ce koszty produkcji
eny nawozów s wy sze w uropie ni gdzie
indziej na świecie gdy nasz rynek jest chroniony
przez cła i środki antydumpingowe które kosztuj
unijnych rolników
mld rocznie eśli dodamy
do tego opłaty wynikaj ce z mechanizmu dostosowania cen na granicach z uwzgl dnieniem emisji
ceny nawozów poszybowałyby w gór
jeszcze bardziej podnosz c koszt produkcji rolnej
w uropie przez co importowana ywnoś stałaby
si jeszcze bardziej konkurencyjna i atrakcyjna
czekuje si
e plony roślin oleistych b d
o
wy sze
mln ton mimo spadku areału
o
rzeba jednak poczeka na potwierdzenie
czy plony s faktycznie tak wysokie Produkcja
rzepaku powinna wynieś
mln ton
słonecznika ponad
mln ton
a soi mln
ton
Pedro
allardo przewodnicz cy grupy roboczej Rośliny oleiste i białkowe dodał – Powierzchnia upraw rzepaku oleistego w
- wynosi
mln ha czyli plasuje si znacznie poni ej
ucinanej średniej z ostatnich pi ciu lat
mln
ha Rolnicy potrzebuj roślin oleistych do przedłu enia płodozmianu w uprawach zbo owych
jednak ju teraz nie maj dost pu do skutecznych
narz dzi chroni cych rzepak przed szkodnikami

Naukowo udowodniono e bez bezpiecznego i skutecznego zestawu narz dzi zwłaszcza na obszarach
gdzie rolnicy ju stosuj niewiele pestycydów spadn
plony co mo e w przyszłości zagrozi bezpiecze stwu
ywnościowemu
opa i ogeca wzywaj do przyśpieszenia procedur wprowadzania nowych skutecznych rozwi za
technologicznych takich jak nowe środki ochrony roślin środki biokontroli i wydajniejsze odmiany a tak e
do zatwierdzenia alternatyw przed zakazaniem stosowania aktualnie dost pnych środków o udowodnionej
skuteczności

dy zbli a si okres siewu rzepaku ozimego warto
pozna technologie które skutecznie ochroni uprawy
przed konkurencj ze strony chwastów a tym samym
umo liwi zdrowy wzrost i uzyskanie wysokiego plonu
czerwcu tego roku rolnicy mieli okazj obejrze efekty stosowania takich rozwi za podczas spotka w ramach ni Pola organizowanych przez NN
Na
poletkach doświadczalnych prowadzonych w czterech
lokalizacjach w Polsce omawiane były m in wybrane
programy herbicydowe które zapewniły roślinom optymaln ochron
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drugiej połowie czerwca kwatery rzepaku w Pawłowicach koło eszna które rolnicy wizytowali podczas
spotka polowych były czyste niemal całkowicie wolne od chwastów dzieniegdzie widoczne były jedynie
pojedyncze ﬁołki polne po bardzo pó nych wschodach
Nawet przy dokładniejszych ogl dzinach rzepak prezentował si zdrowo a tak e miał bardzo silny palowy
system korzeniowy co – mimo bardzo wysuszonej gleby – pozwoliło roślinom przetrwa w tak dobrej kondycji Po przekrojeniu łodyg ukazywała si zdrowa biała
tkanka bez śladów pora enia przez szkodniki i choroby
grzybowe w tym przez such zgnilizn kapustnych
– an rzepaku ma bardzo du
mi szoś nie
doś
e łuszczyn jest naprawd du o to s bardzo
grube Przewidujemy e uzyskamy plon na poziomie
– t/ha – opowiadał Marcin Kanownik Mened er ds
upraw rolniczych z NN
prezentuj c plantacj
doświadczaln – Aby łuszczyny właśnie tak wygl dały i by rzepak wydał satysfakcjonuj cy plon musimy
zacz
od właściwej ochrony herbicydowej Na tym
polu wykorzystaliśmy technologi typowo doglebow
czyli skupiliśmy si na zwalczaniu chwastów w rzepaku bezpośrednio po siewie Zastosowaliśmy te Mepik
S to właśnie on jest odpowiedzialny za tak silny
rozwój systemu korzeniowego oło yliśmy oczywiście
odpowiedni kombinacj triazoli dzi ki czemu rośliny
maj zielone zdrowe łodygi bardzo twarde wr cz trudne do przekrojenia

Zastosowana technologia herbicydowa obejmowała trzy substancje aktywne metazachlor czyli preparat
Mezzo
S kluczowy w zwalczaniu przytulii czepnej bezpośrednio po siewie rzepaku chlomazon – Boa/
fector
S a tak e napropamid zawarty w preparacie Baristo
S Atutem tego rozwi zania jest
odmienne zachowanie si poszczególnych substancji
aktywnych w proﬁlu glebowym Metazachlor wykazuje
du mobilnoś w glebie wi c b dzie przemieszczał
si na gł bokoś – cm gdy po wykonaniu zabiegu
wyst pi opady deszczu hlomazon jest mniej mobilny dlatego po opadach dotrze na gł bokoś
cm
Natomiast napropamid charakteryzuje si bardzo
mał mobilności w glebie i niezale nie od warunków
pogodowych b dzie stabilizował si w jej wierzchniej
warstwie na gł bokości – cm – Preparaty o działaniu doglebowym s bardziej skuteczne je eli wyst puje wi ksza wilgotnoś gleby a w warunkach suszy
ich efektywnoś spada – przypomina Marcin Kanownik – Zastosowanie naszej kombinacji metazachloru
i chlomazonu a zwłaszcza napropamidu gwarantuje
wysok skutecznoś
e trzy substancje aktywne i ich
rozmieszczenie na ró nych gł bokościach proﬁlu glebowego powoduj
e rekomendowana technologia
jest bardzo stabilna w działaniu i mniej uzale niona od
przebiegu pogody wilgotności gleby
odatkowe zalety napropamidu substancji aktywnej preparatu Baristo
S to zwi kszanie skuteczności zabiegu na trudne chwasty – np na bodziszka
który staje si coraz wi kszym problemem w rzepaku
– jak równie ograniczanie banku nasion chwastów jednoliściennych Po zastosowaniu Baristo
S w kombinacji doglebowej samosiewy zbó wschodz pó niej
i bardziej równomiernie a ponadto na polu wyst puje
znacznie mniej miotły zbo owej wyczy ca stokłos czy
ycicy które łatwiej zwalcza w roślinach nast pczych
jakimi s zbo a

y koni c n
ow cho ow

o wi

ania

praktyce rolniczej mo e zdarzy si
e wykonanie
doglebowego zabiegu herbicydowego w rzepaku ozimym jest niemo liwe – np utrudniaj to warunki pogodowe
ówczas jedyn metod jest zastosowanie
technologii powschodowej aplikowanej w fazie –
liści rośliny uprawnej akie rozwi zania równie zostały uwzgl dnione na platformach doświadczalnych
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i okazały si skuteczne – rzepak był wolny od
chwastów
Na prezentowanym w Pawłowicach poletku wdroony program obejmował trzy substancje aktywne
chlopyralid czyli preparat Major
S pikloram zawarty w herbicydzie Zorro
S oraz metazachlor
tzn środek Mezzo
S
aka kombinacja zawiera
dwie substancje o działaniu typowo nalistnym a trzeci
komponent metazachlor działa zarówno doglebowo
jak i nalistnie – co pozwala ograniczy zachwaszczenie
wtórne
– a technologia jest bardzo bezpieczna dla rzepaku
i dla roślin nast pczych Zorro
S zawiera pikloram
najskuteczniejsz substancj do nalistnego zwalczania

przytulii czepnej Przy u yciu zalecanych niskich dawek
nie odkłada si on w glebie w słomie czy w resztkach
po niwnych wi c nie stwarza zagro enia dla kolejnych
upraw Ponadto Zorro
S podnosi skutecznoś
zwalczania chwastów ciepłolubnych takich jak rdesty
i komosa które w przypadku wczesnego siewu rzepaku mog by du ym zagro eniem hlopyralid to natomiast najsilniejsza substancja do zwalczania ostro enia rumianów i chabra w tym chabra odpornego na
herbicydy z grupy A S latego zastosowanie Majora
S w rzepaku ogranicza populacj jego nasion
i ułatwia ochron herbicydow roślin nast pczych np
pszenicy ozimej – zapewnia ekspert z NN
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Inazuma 130 WG – teraz aż 9 gatunków
szkodników zwalczanych w rzepaku jesienią
irma Sumi Agro Poland rozszerzyła rejestracj insektycydu nazuma
szkodniki rzepaku ozimego Na mocy decyzji MRiR nr R/
d z dnia
w etykiecie znalazło si a
gatunków szkodników wyst puj cych jesieni

o kolejne
r

Nowy, opatentowany fungicyd do walki
z chorobami grzybowymi i bakteryjnymi
roślin z Futureco Bioscience
uropejski rz d Patentowy przyznał ﬁrmie utureco Bioscience wchodz cej w skład grupy
kapitałowej do której nale y Sumi Agro Poland patent na komercyjne wykorzystanie szczepu bakterii Pseudomonas putida B
est on now ekologiczn broni przeciwko wielu
chorobom roślin uprawnych
irma utureco Bioscience otrzymała europejski patent nr P
którego przedmiotem jest
produkcja oraz komercyjne wykorzystanie szczepu
Pseudomonas putida B
do zwalczania chorób roślin wywoływanych przez bakterie oraz grzyby Przyznanie patentu nast piło po tym jak w marcu
r
utureco Bioscience zło yło w Niemczech pakiet
dokumentów w celu rejestracji tego mikroorganizmu
jako nowej aktywnej substancji ﬁtosanitarnej zgodnie
z procedur
dyrektywa
/
Szczep Pseudomonas putida B
wykazuje
du y potencjał zwalczania szeregu patogenów wywołuj cych choroby roślin – zarówno grzybowe m czniak prawdziwy m czniak rzekomy fuzariozy zgnilizna twardzikowa czy rizoktonioza jak i bakteryjne
powodowane m in przez bakterie Pseudomonas syringae, Pectobacterium oraz Xanthomonas
Skuteczne działanie nowego szczepu zostało zbadane w uprawach roślin warzywnych pomidor sałata
ogórek bakła an ziemniaków winorośli oraz w sadach owocowych
– Biopestycyd oparty na Pseudomonas putida
B
b dzie stanowił doskonał alternatywn bro
w walce z chorobami roślin u teraz cieszymy si
e korzystaj c z dokona badawczych uture BioScience b dziemy mogli zaoferowa polskim rolnikom nowatorskie i proekologiczne rozwi zanie – mówi
rszula ilipecka – Skutecznoś szczepu B
jest
bardzo wysoka dlatego jestem przekonana e nowe
produkty wkrótce stan si wartościowym narz dziem
w integrowanej ochronie roślin – dodaje
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ykorzystanie nowego szczepu bakterii do ochrony
upraw jest bardzo wa nym osi gni ciem ﬁrmy utureco Bioscience i całej grupy Sumitomo orporation do
której nale y tak e Sumi Agro Poland
– o owoc du ej inwestycji w badania który b dzie
miał wa ny wpływ na rolnictwo – ocenia rszula ilipecka – Kiedy preparat oparty na nowej biologicznej
substancji czynnej pojawi si na rynku stanie si cennym alternatywnym narz dziem w walce z chorobami
upraw rolniczych i ogrodniczych Przyczyni si to do
redukcji ochrony chemicznej a tym samym mniejszego obci enia dla środowiska – dodaje
– Rolnicy konsumenci oraz prawodawcy oczekuj
zmian w rolnictwie w kierunku jego wi kszego zrównowa enia Ma to wyraz m in we wprowadzaniu takich
programów jak europejska strategia d pola do stołu czy realizacji elów Zrównowa onego Rozwoju –
mówi ose Manuel ara dyrektor techniczny utureco
Bioscience – Misj ﬁrmy utureco jest spełnianie
oczekiwa naszych klientów a nowo opatentowany
fungicyd jest tego najlepszym wyrazem
Pierwszy preparat zawieraj cy now s cz oznaczenie kodowe B
znajduje si obecnie w doświadczeniach m in w iszpanii we łoszech oraz
we rancji
Po zako czeniu procedury rejestracyjnej na poziomie
produkty na bazie Pseudomonas putida B
b d rejestrowane w poszczególnych krajach w tym
w Polsce

ostatnich latach jesieni odnotowuje si wzmoone erowanie szkodników w uprawie rzepaku ozimego co poci ga za sob znaczne straty Zaatakowane młode rośliny s bowiem nara one na gorsze
przezimowanie wymarzanie i obumieranie
nazuma
jest insektycydem o potwierdzonym skutecznym działaniu w zwalczaniu takich
szkodników rzepaku jak śmietka kapuściana m czlik
myszce tantniś krzy owiaczek czy pchełka rzepakowa zi ki rozszerzeniu etykiety rejestracyjnej rolnicy mog od teraz chroni plantacje jesieni równie
przed rolnicami gnatarzem rzepakowcem miniark
kapuściank i chowaczem galasówkiem
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– iepła i sucha jesie oraz łagodne zimy wzmagaj
presj szkodników wyst puj cych w uprawach w okresie jesiennym o tego dochodzi brak zapraw nasiennych które zabezpieczały rośliny w pocz tkowym
okresie rozwoju Maj c na uwadze t sytuacj wyszliśmy naprzeciw oczekiwaniom polskich rolników i na
podstawie wyników wieloletnich bada rozszerzyliśmy etykiet rejestracyjn preparatu nazuma
o kolejne agrofagi ym samym umo liwiamy polskim
plantatorom rzepaku ozimego lepsze zabezpieczenie
upraw przed rosn c presj szkodników
arto podkreśli
e nazuma ma obecnie najszerszy na rynku
zakres zwalczanych jesiennych szkodników w etykiecie – mówi rszula ilipecka dyrektor marketingu
w ﬁrmie Sumi Agro Poland
nazuma
działa błyskawicznie i długotrwale dzi ki poł czeniu dwóch substancji czynnych

z ró nych grup chemicznych Produkt to gotowa mieszanina co znacz co ułatwia stosowanie o wa ne
insektycyd osi ga bardzo wysok skutecznoś w szerokim zakresie temperatur – ju od
i jest odporny na zmywanie przez deszcz Mechanizm działania
produktu oraz jego właściwości sprawiaj
e nazuma
doskonale nadaje si do zabiegów jesiennych
i wczesnowiosennych
–
Sumi Agro dbamy o to eby nasze środki
ochrony roślin nie tylko były jak najlepszej jakości ale
równie staramy si dostosowywa je do zmieniaj cych si warunków w Polsce latego cieszymy si ze
sprawnego przebiegu rejestracji uznaj cej faktyczn
skutecznoś nazumy w zwalczaniu a
gatunków
jesiennych szkodników rzepaku ozimego – mówi Marta Strzelecka-Berek kierownik ds Produktów Rolniczych w ﬁrmie Sumi Agro Poland
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ysok skutecznoś w zwalczaniu gnatarza rzepakowca czy rolnic potwierdzaj badania przeprowadzone w sezonie
–
przez P ublin
przypadku gnatarza ju po dniach od zabiegu skutecznoś
wynosiła
Rolnice zaś zostały wyeliminowane
niemal w
po
dniach od oprysku Produkt równie skutecznie zwalcza śmietk kapuścian pchełk
rzepakow m czliki chowacza galasówka czy tantnisia krzy owiaczka
nazuma
jako jeden z nielicznych insektycydów na rynku posiada równie rejestracj do jesiennego zwalczania mszyc w pszenicy ozimej
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Dyrektor Generalny
Polskiego Stowarzyszenia
Producentów Oleju

W śrucie rzepakowej wciąż drzemie
niewykorzystany potencjał
ruta rzepakowa to najwa niejsze krajowe ródło białka paszowego ego dost pnoś determinuj dwa prozaiczne acz kluczowe elementy tzn poda rzepaku oraz przerób nasion
w Polsce
przypadku tego pierwszego mamy w ostatnich latach ponownie i to dosy wyra nie zaznaczon tendencj wzrostow za któr naturalnie pod aj przetwórcy obre
znacznie lepsze jak si okazało po weryﬁkacji przez
S na podstawie danych pozyskanych
w ramach powszechnego spisu rolnego zbiory rzepaku w
roku jak równie podsumowanie jak si okazało rekordowego przerobu ﬁrm członkowskich Polskiego Stowarzyszenia
Producentów leju w sezonie
/
skłania ponownie do rzetelnego podj cia tematu
wykorzystania śruty rzepakowej w rodzimej hodowli w szczególności tam gdzie bariery jej
zastosowania cz sto znacznie wykraczaj ponad realia praktyczne
ak jest zwłaszcza
w przypadku prze uwaczy
Z uwagi na istot ekonomiczn oraz skal produkcji krajowej szczególnego
znaczenia w efektywnym
zagospodarowaniu
krajowych
pasz
rzepakowych nabiera stosowanie
ich w skarmianiu bydła
zgodnych opiniach ekspertów poekstrakcyjna śruta rzepakowa w ywieniu
krów mlecznych o wydajności ok
kg mleka / dob
jest
pełnowartościowym
substytutem śruty sojowej
Przy wy szych wydajnościach zwi ksza si zapotrzebowanie na tzw aminokwasy niezb dne co
wymusza niejako komponowanie mieszanek paszowych zawieraj cych śrut rzepakow ze śrut sojow
promowaniu stosowania śruty rzepakowej nie
chodzi przecie jednak o to aby całkowicie wyeliminowa soj ale zwi kszy jej udział tam gdzie ma
Prof dr hab

uliusz Strzetelski Pasze rzepakowe w żywieniu zwierząt,

to swoje racjonalne i ﬁzjologiczne podstawy ho jednocześnie nie brakuje te
takich głosów e dodatek
śruty sojowej mo na wyeliminowa całkowicie tak e
w gospodarstwach wysokowydajnych co w kontekście
zasadniczego jej wpływu
na cen mieszanki paszowej nabiera tym wi kszego
znaczenia Podejmowane
w Niemczech próby zast pienia tego komponentu
białkowego śrut rzepakow by-pass uzupełniaj c
j aminokwasami chronionymi po to by zwi kszy
pul aminokwasow doś
szybko przyniosły wymierne rezultaty u bowiem
w
roku śruta rzepakowa po raz pierwszy stała
si tam białkiem numer jeden w ywieniu krów mlecznych wypieraj c śrut sojow co w kontekście nastawienia konsumentów na ywnoś produkowan
bez M przyniosło tak e oczekiwane efekty eko-

nomiczne tamtejszym producentom
iele gospodarstw wysokowydajnych w tym kraju uzyskuj cych
od krowy – tys litrów mleka wyeliminowało śrut
sojow z dawki zast puj c j właśnie ekspandowan śrut rzepakow by-pass Z tego obrazu wyłania
si konkluzja e aspekty technologiczne to kolejny
element szeroko zakrojonej dyskusji dotycz cej przyszłości sektora paszowego w Polsce gdzie równie
trendy konsumenckie szczególnie wyra ne w sektorze mleczarskim nabieraj systemowego znaczenia
determinuj c decyzje ju na poziomie gospodarstwa
rolnego
A co z paszami rzepakowymi w przypadku chowu ciel t
ruta poekstrakcyjna rzepakowa nie jest
dotychczas zbyt ch tnie wykorzystywanym ródłem białka w mieszankach treściwych dla ciel t
a przynajmniej podejście do jej stosowania jest doś
ostro ne
ile wyniki bada faktycznie wskazuj
e wykorzystanie śruty poekstrakcyjnej rzepakowej

RMA

R NK

w ywieniu ciel t powinno by nieco asekuracyjne
to nie oznacza to jednak e nie mo na jej stosowa
w ogóle ej umiej tne wykorzystanie w paszach
starterowych dla ciel t mo e pozwoli na uzyskanie
zadowalaj cych efektów odchowu a przy tym na
zmniejszenie jego kosztów
arto wi c po raz kolejny przenalizowa te
wszystkie aspekty towarzysz ce stosowaniu śruty rzepakowej w produkcji mleka w szczególności
w kontekście rosn cej jej krajowej poda y i jednocześnie coraz bardziej niestabilnej sytuacji na globalnym
ryku soi Zrzeszone w PSP tłocznie tylko w półroczu br wyprodukowały prawie
tys ton śruty
rzepakowej z kolei w uj ciu sezonowym
/
było to rekordowe ponad
mln ton Niestety wci
znaczna cz ś tego wolumenu znajduje ch tniej nabywc na rynkach zagranicznych co z perspektywy
wykazanego powy ej przykładu Niemiec jakoś mocno nie zaskakuje

latego te chc c efektywnie promowa analogiczne trendy tak e w Polsce
ju teraz zapraszamy wszystkich rolników zarówno producentów mleka
jak i producentów rzepaku do udziału
w edycji gólnokrajowej konferencji PSP na temat śruty rzepakowej pt

„Śruta rzepakowa jako realna alternatywa
dla importu śruty sojowej.
Możliwości zwiększenia wykorzystania pasz
rzepakowych w żywieniu bydła mlecznego”
B dzie to doskonała okazja nie tylko do zaczerpni cia najnowszych informacji z bran y ale te do
dyskusji z uznanymi ekspertami ywieniowymi którzy podziel si z Pa stwem swoimi doświadczeniami
i wynikami najnowszych bada
e eli o produkcji mleka mowa to oczywiście wi e si to z powrotem
naszej konferencji na Podlasie na którym gościliśmy ju w
roku z edycj wydarzenia zorganizowan wspólnie z P
R Szepietowo oraz niezmiennie przez te wszystkie lata Krajowym Zrzeszeniem
Producentów Rzepaku i Roślin Białkowych iczymy na przychylnoś naszych kolegów tak e w bie cym roku która zaowocuje równie udanym jak trzy lata temu spotkaniem naszego środowiska Miejmy
tylko nadziej
e pandemia nie pokrzy uje tych planów
dalszych szczegółach organizacyjnych wydarzenia b dziemy Pa stwa na bie co informowa na
swoich stronach internetowych tj
o co
l oraz a
akow
l
o zobaczenia

a

i

nika na Podlasiu

Publikacj artykułu sﬁnansowano z unduszu Promocji Roślin

leistych

ojciech Karolewski Czy śruta rzepakowa może zastąpić soję w żywieniu krów?, Portalhodowcy pl
Prof dr hab in Paweł órka ruta poekstrakcyjna rzepakowa w ywieniu ciel t dchow pl

3 5

Z

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

3 6

Grzyby,
które
zmieniły
losy Europy
rzyb jaki dzisiaj zaprezentuj jest najbardziej toksycznym grzybem na świecie śmiertelnie gro nym dla człowieka powoduj cym najwi cej tragicznych w skutkach zatru o Amanita phalloides
muchomor zielonawy Ka dy kto zbiera grzyby do jedzenia musi nauczy si ponad wszelk w tpliwoś rozpoznawa owocniki tego gatunku aby nigdy nie wło y ich do koszyka
Amanita phalloides nazywano po polsku rozmaicie mucharem zielonym muchomorem bulwiastym
bedłk cebulast czy podsadk słupiakowat Przez
ponad sto lat znany był pod nazw muchomora sromotnikowego nadan mu u schyłku
wieku przez
lekarza i przyrodnika ranciszka Ksawerego Bło skiego autora ungi polonici no i
tarło si w potocznym j zyku stosowanie wobec tego muchomora określenia sromotnik co prowadzi do nieporozumie bo
to nazwa zarezerwowana dla okropnie śmierdz cego
ale całkowicie niegro nego gatunku Phallus impudicus sromotnika bezwstydnego
bowi zuj c dziś
nazw muchomor zielonawy nadał w
roku mykolog prof ładysław ojewoda
wocnik wyłaniaj cy si ze ściółki wygl da jak
białe jajko ałkiem młody muchomor okryty jest bowiem błoniast osłon
dy osłona p ka trzon wraz
z kapeluszem szybko rosn ku górze
nasady trzonu pozostaje wyra na doś trwała odstaj ca biaława pochwa Podstawa trzonu rozrasta si w p kat

bulwk Natomiast wysmukły trzon rośnie nawet do
wysokości
cm est biały czasem z zygzakowatym seledynowym deseniem
jego górnej cz ści
znajduje si zwisaj cy biały lub jasno ółty pierście
który nie daje si przesuwa po trzonie w gór i w dół
zwonkowaty kapelusz w miar dojrzewania staje si
coraz bardziej płaski si ga średnic – cm Skórka pokrywaj ca kapelusz jest gładka i – inaczej ni
u wielu muchomorów – nie ma białych kropek Na powierzchni dominuj barwy oliwkowozielone a pigment
układa si w w skie pasma wywołuj c wra enie promieniście rozmieszczonych włókien Kolory bywaj tu
jednak zmienne Suche kapelusze połyskuj jedwabistym blaskiem a wilgotne robi si kleiste i blakn
śród zielono ubarwionych okazów rosn niekiedy
owocniki białe całkowicie pozbawione pigmentu Pod
kapeluszem znajdziemy g ste białe blaszki
Młode grzyby pachn przyjemnie łagodnym zapachem przypominaj cym sztuczny miód
starzej cych si albo suszonych owocnikach zapach intensyﬁkuje si do stanu określanego jako obrzydliwie
słodkie Nie wolno pod adnym pozorem sprawdza
jak smakuj
Muchomora zielonawego mo na spotka w wilgotnych lasach liściastych i mieszanych od lipca do ko ca września
yrasta pod d bami bukami i brzozami a rzadziej pod leszczyn grabem kasztanowcem
a nawet świerkiem i sosn Preferuje gleby zasadowe
ale pojawia si te w środowisku kwaśnym est w Polsce bardzo powszechny
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osób spo ywaj cych grzybow potraw zostaje porao grzyb mikoryzowy yje w symbiozie z drzewami
onych toksynami
które wspomaga w zdobywaniu wody i potrzebnych do
Zatrucia muchomorem zielonawym objawiaj si
ycia minerałów z gleby gromna rozpi toś grzybni
pó no zwykle od do
godzin po konsumpcji grzypozwala na zwielokrotnienie dostaw substancji odbowej potrawy Najpierw wyst puj nudności silne
ywczych do drzew
zamian za to grzyby otrzymuj
bóle brzucha bóle głowy i mi śni ko czyn ogólne
produkty fotosyntezy której same nie potraﬁ przeproosłabienie wymioty i wodnista biegunka est za pó wadza
rzewa dziel si z nimi wytworzonymi przez
no na płukanie oł dka ym bardziej e gdzieś tak
chloroﬁl w glowodanami
po – dobach ust puj objawy gastryczne i nast puMuchomor zielonawy jest typowym gatunkiem
je pozorna poprawa stanu zdrowia Niestety pó niej
europejskim Naturalny obszar wyst powania Amagwałtownie pogarsza si wydolnoś w troby nerek
nita phalloides obejmuje cał kontynentaln
urop
i innych narz dów
adnym razie nie wolno odwleA jednak w
wieku został – jak to si mówi w j zyku
ka wizyty w szpitalu eczenie jest trudne i niestety
ekologów – zawleczony w najdalsze zak tki świata
nie zawsze przynosi efekty
Stało si tak na skutek nieograniczonego eksportu
Annały historyczne przypisuj temu muchomorodrewna oraz sadzonek drzew które były zainfekowawi sprawstwo śmiertelnych zatru znanych postaci
ne grzybni
kazało si
e wsz dzie tam gdzie traﬁar był rzymski cesarz Klaudiusz któremu ona
ﬁł muchomor zielonawy znalazł znakomite warunki do
Agrypina w
r n e zmieniła skład ulubionej potrawy
ycia becnie wyst puje na wszystkich kontynentach
grzybowej z jadalnego muchomora cesarskiego Skutpoza Antarktyd gdzie nie ma drzew est te pierwkom spo ycia muchomora zielonawego przypisywano
szym znanym na świecie gatunkiem grzybów który
śmier jednego z papie y – Klemensa
w
r Row nowym środowisku znalazł sobie nowego partnera
syjska caryca Natalia Naryszmikoryzowego i wszedł z nim
kina tak lubiła marynowane
w symbioz
grzyby e jadła je bez umiaru
o wszystko miałoby walor
aw
roku zjadła ich zbyt
li tylko ciekawostki gdyby nie
wiele i umarła Nie wiadomo
fakt e wsz dzie tam gdzie
czy z przejedzenia czy z potraﬁa Amanita phalloides staje
wodu zatrucia amatoksyn
si najwi kszym grzybowym
rucicielska moc toksyn
zagro eniem dla zdrowia i ymuchomora zielonawego nie
cia ludzkiego sz dzie znajd
słabnie
ci
zdarzaj si
si amatorzy tego niewinnie
tragiczne w skutkach zatruwygl daj cego grzyba który
cia
ydaje si
e ich przyna dodatek kojarzy si z inczyn cz sto bywa nadmiernymi gatunkami zbieranymi
na pewnoś i nonszalancja
i spo ywanymi dot d bez przyCesarz Karol VI Habsburg zatruł
grzybiarzy którzy uniesieni
krych nast pstw Ze wzgl du
się grzybami podczas jesiennego
zapałem trac t odrobin
na zielonkaw barw kapeluczujności jaka jest absolutsza bywa mylony z goł bkiem
polowania pod Wiedniem w 1740
nie konieczna ak histori
zielonawym i g sk zielonk
roku. Wszystko wskazuje na to,
znam z relacji grzyboznawcy
Zbieraj
go te
grzybiarze
że w potrawie, jaką go uraczono,
i propagatora bezpiecznego
przekonani e jest czubajk
znalazł się muchomor zielonawy.
grzybobrania ustyna Kołka
kani Poszukiwacze dziko yDziesięć dni później cesarz już
z zernichowa Przedstawia
j cych pieczarek si gaj po
nie żył. Jego śmierć spowodowała
w niej pewn poznaniank
jego albiotyczne odmiany
która zatruła si muchomoymczasem zaledwie okopoważne perturbacje polityczne
rem zielonawym Niestety nie
ło
gramów pół kapelusza
i doprowadziła do wojny
udało si jej uratowa Za yświe ego muchomora zieloo sukcesję. Baczny obserwator
cia cieszyła si opini wybitnawego zawiera dawk toksyn
tamtej rzeczywistości, Voltaire,
nej znawczyni grzybów dy
śmierteln dla dorosłego człozauważył w swoich „Mémoires”:
jednak po jej śmierci specjawieka rucizna – amatoksyna
„Ce plat de champignous a changé
liści zbadali zasoby jej spi ar– nie wypłukuje si w wodzie
ni włosy stan ły im d ba Na
ani nie neutralizuje w trakcie
la destinée de l’Europe” (To danie
słoików marynowanych
gotowania czy sma enia en
z grzybów zmieniło los Europy).
grzybków jakie tam znaleziogrzyb jest przyczyn około
no niemal połowa zawierała oprócz g ski zielonki
wszystkich śmiertelnych zatru grzybami w Poltak e śmiertelnie gro ne owocniki muchomora zielosce Szczególnie gro ne s zatrucia dzieci gdzie
nawego Potraktujmy to jako przestrog
szanse prze ycia po zjedzeniu muchomora s bardzo
nikłe
ramatyczne s zatrucia rodzinne gdy kilka
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Z wizytą nad polskim morzem…

Ustka

W dziejach Ustki, od czasów
najdawniejszych po najnowsze, wyraźnie
zaznaczają się trzy źródła utrzymania
mieszkańców, uwidocznione w herbie Ustki,
zaprojektowanym w 1920 roku przez
miejscowego artystę Wilhelma Granzowa.
Chodzi o rybołówstwo (łosoś w ręku syreny),
żeglugę handlową (żaglowiec) i kąpielisko
(syrena zanurzona w morzu). Najdawniejsi
mieszkańcy: rybacy i żeglarze.

Ustka – stare miasto

e wczesnym średniowieczu stka była kaszubsk
osad ryback przynale n do kasztelani słupskiej
i dzieliła historyczne losy z pobliskim Słupskiem
becnie klimat starej portowej osady znale mo na jeszcze wśród rybackich domów w kwartale wytyczonym ulicami Marynarki Polskiej i Kosynierów
Zachował si tu jeszcze układ uliczek średniowiecznej wsi który z uwagi na jego wartoś historyczn
obj ty został ochron konserwatorsk

Bunkry – park spotkań z historią

Nie tylko miłośnicy militariów ciekawie sp dz czas
udaj c si na zwiedzanie Bunkrów Bl chera a niemiecka fortyfikacja ulokowana jest po zachodniej
stronie usteckiego portu Stworzono tu Park Spotka z istori – multimedialn galeri przedstawiaj c codzienne ycie ołnierzy stacjonuj cych
w bunkrach Na interaktywnych ekranach i trójwymiarowych zdj ciach pokazano wydarzenia które
miały miejsce podczas wojny w stce i okolicach

Promenada Nadmorska

Niew tpliwie ulubionym miejscem spacerów jest
Promenada Nadmorska en istniej cy ju w
roku trakt pieszy to dziś ponad dwukilometrowa trasa Po licznych modernizacjach obecnie posiada
nastrojowe oświetlenie stojaki dla rowerów oraz
liczne ławki – na jednej z nich siedzi rena Kwiatkowska rze ba przedstawiaj ca słynn aktork
sezonie letnim Promenada Nadmorska t tni yciem
proponuj c bogat ofert gastronomiczn i kulturaln
dbywaj si tu najwi ksze imprezy koncerty
przedstawienia teatralne i wydarzenia sportowe

Z
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P
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Stara Osada Rybacka

Stara sada Rybacka ulokowana jest mi dzy obecnymi ulicami zerwonych Kosynierów i Marynarki Polskiej
Pocz tkowo zajmowała teren wśród wydm
wieku
zacz ły powstawa tu pierwsze chaty rybackie Przewaały budynki o konstrukcji szachulcowej tak ch tnie wykorzystywanej do budowy domów na Pomorzu ziś Stara
sada Rybacka obj ta jest rewitalizacj maj c na celu
przywrócenie jej dawnego charakteru Na jej obszarze zachowały si tylko nieliczne domy nale ce do najznaczniejszych mieszka ców stki – kapitanów statków

Latarnia morska

Polskie wybrze e mo e pochwali si siedemnastoma
latarniami morskimi a ustecka zasługuje na szczególn uwag poniewa wyró nia si ciekaw architektur
zniesiona na planie ośmiok tnej wie y ozdobiona licznymi gzymsikami – latarnia od ponad stu lat wyznacza
statkom drog do portu
prócz podziwiania budynku
z zewn trz warto odwiedzi go równie w środku Po pokonaniu zaledwie
schodów czeka na nas niesamowity
widok na morze pla oraz usteck panoram

Port

kolice usteckiego portu to ch tnie wybierane miejsce spacerów zarówno wśród turystów jak i rodowitych
mieszka ców miasta Na trasie biegn cej wzdłu kanału
portowego mo na zobaczy zacumowane jednostki kutry rybackie jachty aglowe oraz stylizowane na galeony
– statki pirackie e ostatnie zapraszaj na swój pokład
oferuj c wycieczk po wodach Bałtyku
la wczasowiczów wol cych pozosta na l dzie w porcie czekaj liczne tawerny i sma alnie ryb w których skosztuj dorsza
śledzia halibuta a nawet rekina

Plaże

stka słynie z pi knych pla – w du ej mierze to dla nich
przyje d a tu wielu wczasowiczów wa a si je za jedne z najwspanialszych na polskim wybrze u
yró niamy
dwa k pieliska stka schód i stka Zachód o pierwsze le y po wschodniej stronie portu przy samym centrum miasta dlatego cieszy si wi ksz popularności Po
drugiej stronie portu ci gnie si k pielisko zachodnie od
niedawna łatwiej dost pne dzi ki obrotowej kładce Pla a
jest tu szersza i znacznie spokojniejsza d c dalej mo na dotrze do trzeciego mola niedoko czonej inwestycji
z czasów Rzeszy
d wielu lat stka plasuje si na podium najbardziej presti owego rankingu pla
miejsce w latach
i
miejsce w latach
i
Autorzy rankingu nie tylko oceniali wygl d pla ale równie infrastruktur noclegow gastronomiczn i rozrywkow jak dysponuj nadmorskie kurorty
przygotowaniu zestawienia udział bior sami dziennikarze którzy tu przed wakacjami odwiedzaj turystyczne miejscowości
tym
roku wybrali si do siedemdziesi ciu
ródło

isit

stka pl
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Pracownia Badania WGO
Roślin Oleistych i Włóknistych
COBORU

Nowe odmiany rzepaku
ozimego na nowy
sezon wegetacyjny

br do Krajowego rejestru odmian KR zostało wpisanych
nowych odmian rzepaku
ozimego
miesza cowych –
ano
on o
o
la a
a o
i io
ano
ona
ll a i a
nol
co ion
o ol
a
lo
a oraz jedna populacyjna
l Nowe odmiany pochodz
a z dziesi ciu ró nych ﬁrm hodowlanych w tym jednej krajowej
Aktualnie w KR wpisanych jest
odmian rzepaku
ozimego
i kszoś stanowi odmiany miesza cowe –
Pozostałe to odmiany populacyjne których
jest obecnie
Blisko dziewi dziesi t procent
odmian wpisanych do KR pochodzi z zagranicy
Ponad połow zarejestrowanych odmian stanowi
odmiany nowe wpisane do rejestru w ostatnich
pi ciu latach

na wirusa u
choroby powoduj cej zakłócenia
ﬁzjologiczne w roślinach w efekcie czego nast puje
obni enie plonowania ceniaj c jakoś nasion nowych odmian istotna jest du a zawartoś tłuszczu
a uwzgl dniaj c paszowe wykorzystanie rzepakowej
śruty poekstrakcyjnej wa na jest tak e wysoka zawartoś białka oraz niska zawartoś glukozynolanów
i włókna

Potrzeba innowacyjnych odmian

Potencjał mają duży

worzone przez hodowców nowe odmiany s innowacyjnym środkiem produkcji niezb dnym do sprostania wymaganiom współczesnego zrównowa onego
rolnictwa Zwłaszcza odmiany cechuj ce si wysokim potencjałem plonowania ale równie bardzo
dobr zdrowotności przejawiaj c si odporności
na ró ne patogeny chorobotwórcze b d wa nym
czynnikiem pozwalaj cym sprosta zało eniom unijnej strategii od pola do stołu oraz na rzecz bioró norodności b d cych elementami Zielonego adu
który zakłada m in radykalne ograniczenie stosowania chemicznych środków ochrony roślin a tak e nawo enia
dmiany wpisane do KR w br przejawiały w badaniach rejestrowych du plennoś oraz wyró niały
si innymi korzystnymi właściwościami M in cztery
zarejestrowane odmiany K Plasma
Alltamira
Scorpion i Pegazzus cechuj si du
odporności na kił kapusty dpornoś tych odmian na
patotypy Plasmodiophora brassicae najcz ściej
wyst puj ce w naszym kraju została potwierdzona
w badaniach sprawdzaj cych w
R-P B w Poznaniu odatkowo dwie z nich
Alltamira
Scorpion wykazuj tolerancj na wirusa ółtaczki rzepy
u
Równie kilka innych zarejestrowanych odmian Arganos ondor esperado Kepler
Arnold Metropol S
loretta cechuje si tolerancj

Plennoś odmian jest warunkowana genetycznie
jednak du y wpływ maj na ni warunki siedliskowe
głównie gleba oraz czynniki agrotechniczne w tym
zwłaszcza intensywnoś uprawy
ytworzony przez
roślin rzepaku plon stanowi wypadkow wielu ró nych cech odmiany zwłaszcza jej wytrzymałości na
warunki stresowe m in niskie temperatury lub niedobór opadów oraz odporności na choroby
u y post p nast puje w hodowli odmian miesza cowych które powstaj w wyniku kontrolowanego zapylenia krzy owego odpowiednio dobranych
linii wyjściowych Aby uzyska w pełni miesza cowe pokolenie
stosuje si w hodowli systemy
genowo-cytoplazmatycznej m skiej niepłodności
dmiany
odznaczaj si przede wszystkim wi kszym potencjałem plonowania Przykładowo w roku
ubiegłym w doświadczeniach rejestrowych badane
odmiany miesza cowe rzepaku ozimego plonowały
średnio o
lepiej od odmian populacyjnych dmiany miesza cowe wnosz tak e post p w hodowli
odpornościowej w której tworzy si linie syntetyczne
dla wprowadzania genów determinuj cych odpornoś np na kił kapusty wirusa ółtaczki rzepy czy
te such zgnilizn kapustnych
ostatnich latach
wyra nie zwi kszył si tak e udział odmian miesza cowych uprawianych w naszym kraju obór takich
odmian jest liczniejszy i bardziej zró nicowany a na-

Liczba odmian rzepaku ozimego wpisanych do Krajowego Rejestru Odmian (KR)
w latach 2012-2020
iany
gółem
Miesza cowe
Populacyjne

Ra
2 0 1 0 – 2 0 2 0
1 6 2
1 3 2
3 0

2 0 2 1

2 0 2 0

2 0 1 9

2 0 1 8

Rok w i ania o
2 0 1 7
2 0 1 6

R

2 0 1 5

2 0 1 4

2 0 1 3

2 0 1 2

siona s powszechnie dost pne w ofercie handlowej
Mimo wielu zalet odmian miesza cowych wielu rolników nadal dobrze ocenia przydatnoś odmian populacyjne do własnych warunków gospodarowania
i cz sto uprawia je na swoich polach
br zaledwie
jedna taka odmiana Kepler została równie zarejestrowana Niestety dobór odmian populacyjnych b dzie w najbli szych latach coraz mniej liczny i mniej
konkurencyjny wobec odmian miesza cowych

Zdrowotność przede wszystkim

Nowe odmiany cechuj si przewa nie du
plenności a tak e bardzo dobr jakości nasion S to
stałe elementy ulepszania odmian w pracach hodowlanych irmy hodowlane du
uwag przywi zuj
tak e do poprawy zdrowotności odmian w realizowanych programach hodowlanych rzepaku ozimego
ostatnich latach prace te oprócz zwi kszania
odporności na najcz ściej wyst puj ce choroby zostały rozszerzone o hodowl odpornościow obejmuj c w wi kszym zakresie kił kapusty oraz wirusa
ółtaczki rzepy patogeny których nie da si bezpośrednio zwalczy preparatami chemicznymi
przypadku obu tych chorób odmiany odporne stanowi
najbardziej efektywny sposób na zapobieganie pora eniom roślin a co za tym idzie unikni cie znacznych strat
ostatnich latach do Krajowego Rejestru
zostało wpisanych dziesi
odmian rzepaku ozimego S Alister Mentor Archimedes
K Platinium
Alasco Augusta S Alibaba rocodile rotora i
Anarion wykazuj cych du odpornoś na patotypy
P. brassicae
br zarejestrowano a cztery nowe
odmiany
K Plazma
Alltamira
Scorpion
i Pegazzus o zwi kszonej odporności na kił kapusty
arto wiedzie
e potencjał plonowania tego
typu odmian jest przewa nie mniejszy od odmian
nieodpornych jakkolwiek i w tym zakresie nast puje wyra ny post p i nowe odmiany s ju plenniejsze
ni pierwsze odmiany kiłoodporne
Równie w przypadku wirusa ółtaczki rzepy
u
w ostatnich latach wi kszoś nowych odmian wpisywanych do KR cechuje si odporności /
tolerancj na tego patogena Aktualnie zarejestrowanych jest blisko
takich odmian w tym roku dziesi
m in pierwsza krajowa odmiana populacyjna
Kepler

Materiał siewny

Przed nowym sezonem wegetacyjnym w ofercie
handlowej znajd si zapewne tak e nowe odmiany
rzepaku ozimego zarejestrowane w br ale przede
wszystkim w poprzednim roku ystrybucj materiału
siewnego zajmuj si zarówno ﬁrmy hodowlano-nasienne jak i inne podmioty które zawarły odpowiednie umowy np licencyjne z hodowc lub właścicielem odmiany d wielu ju lat dystrybutorzy materiału

N KA

siewnego sprzedaj nasiona w postaci tzw jednostek siewnych aka jednostka powinna zawiera
określon liczb nasion kiełkuj cych na przyj tej stałej powierzchni Przewa nie przyjmuje si powierzchni
ha dla której przewiduje si wysiew
–
mln
nasion odmian populacyjnych lub
mln nasion odmian miesza cowych Na opakowaniu zamieszczane s niezb dne informacje roślina uprawna nazwa
odmiany parametry wartości siewnej nasion liczba
nasion zastosowana zaprawa nasienna wielkoś
powierzchni do zasiewu itp
Bez w tpienia wysiew kwaliﬁkowanych nasion
bardzo dobrych odmian jest jednym z czynników
warunkuj cych uzyskanie wysokich plonów o odpowiedniej jakości
ferowany przez dystrybutorów
materiał siewny powinien gwarantowa to samoś
odmianow a tak e odpowiedni jakoś siewn
aki materiał jest produkowany według określonych
zasad i w odpowiednich warunkach
trakcie wegetacji podlega ocenie kwaliﬁkacyjnej a to pozwala
stwierdzi prawidłowoś prowadzenia plantacji nasiennej zgodnie z wymogami Nasiona kwaliﬁkowane po zbiorze s oceniane laboratoryjnie oznaczana jest m in czystoś zdolnoś kiełkowania i masa
nasion a tak e ich zdrowotnoś Nasiona
które nie spełniaj określonych norm nie s dopuszczane do obrotu Znajduj cy si w obrocie materiał
siewny powinien by zaopatrzony w etykiety urz dowe potwierdzaj ce jego oryginalnoś Stosowanie do siewu tylko takiego materiału daje mo liwoś
reklamacji w przypadku w tpliwości co do jakości
i pochodzenia nasion
Przewa nie materiał siewny nowych odmian
albo odmian które cechuj si dodatkowymi właściwościami np odporności na kił kapusty b dzie zapewne drogi
ostatnich latach zró nicowanie cen
nasion odmian wynikało równie z dost pnej i zastosowanej zaprawy Mimo to warto jednak zaopatrzy
si w bardzo dobre chocia drogie nasiona ch cena
stanowi przeci tnie jedynie około –
wszystkich
kosztów uprawy rzepaku

Opisy odmian rzepaku ozimego wpisanych
do Krajowego rejestru odmian w roku 2021

pisy odmian obejmuj główne cechy sprawdzane
w badaniach urz dowych w których w doświadczeniach polowych porównywane s odmiany zgłoszone do Krajowego rejestru na tle wybranych odmian
wzorcowych Prócz tego uwzgl dniono wyniki bada
chemicznych nasion poszczególnych odmian
la
wi kszości cech ich wartościowanie w opisach odnosi si do średniej ocen lub pomiarów otrzymanych dla
badanych nowych odmian wpisanych do KR
artości średnie i zbli one do średniej oznaczaj przeci tn ocen danej cechy uzyskan w okresie prowadzonych dwu- lub trzyletnich bada
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Opisy odmian rzepaku ozimego wpisanych
do Krajowego rejestru odmian w roku 2021
Aganos

dmiana miesza cowa Plennoś dobra do bardzo dobrej
Zawartoś tłuszczu w nasionach mniejsza od średniej glukozynolanów średnia Zawartoś białka w suchej masie
beztłuszczowej średnia Rozwój roślin po wschodach doś
szybki Zimotrwałoś doś du a Rośliny średniej wysokości o średniej odporności na wyleganie ermin kwitnienia
i dojrzewania nieco wcześniejszy od średniego dpornoś
na such zgnilizn kapustnych i czer krzy owych średnia
na zgnilizn twardzikow i choroby podstawy łodygi mniejsza od średniej
edług deklaracji hodowcy odmiana jest
tolerancyjna na wirusa ółtaczki rzepy u
Zgłaszaj cy do KR imagrain oddział w Polsce

Condor

dmiana miesza cowa Plennoś dobra do bardzo dobrej
Zawartoś tłuszczu w nasionach du a glukozynolanów
mała Zawartoś białka w suchej masie beztłuszczowej
mniejsza od średniej Rozwój roślin po wschodach umiarkowanie szybki Zimotrwałoś roślin średnia Rośliny średniej
wysokości o doś du ej odporności na wyleganie ermin
kwitnienia i dojrzewania nieco pó niejszy od średniego dpornoś na zgnilizn twardzikow choroby podstawy łodygi
i czer krzy owych wi ksza od średniej na such zgnilizn
kapustnych średnia
edług deklaracji hodowcy odmiana
jest tolerancyjna na wirusa ółtaczki rzepy u
Zgłaszaj cy do KR S Polska sp z o o / RAP

Desperado

dmiana miesza cowa Plennoś dobra do bardzo dobrej
Zawartoś tłuszczu w nasionach du a glukozynolanów
powy ej średniej Zawartoś białka w suchej masie beztłuszczowej średnia Rozwój roślin po wschodach szybki
Zimotrwałoś roślin średnia Rośliny średniej wysokości
o średniej odporności na wyleganie ermin kwitnienia
i dojrzewania nieco wcześniejszy od średniego
dpornoś na zgnilizn twardzikow such zgnilizn kapustnych choroby podstawy łodygi i czer krzy owych średnia
edług deklaracji hodowcy odmiana jest tolerancyjna na
wirusa ółtaczki rzepy u
Zgłaszaj cy do KR S Polska sp z o o / RAP

DK Extorr

dmiana miesza cowa Plennoś dobra do bardzo dobrej
Zawartoś tłuszczu w nasionach mniejsza od średniej glukozynolanów średnia Zawartoś białka w suchej masie
beztłuszczowej doś mała Rozwój roślin po wschodach
doś szybki Zimotrwałoś roślin średnia Rośliny średniej
wysokości o przeci tnej odporności na wyleganie ermin
kwitnienia i dojrzewania nieco pó niejszy od średniego
dpornoś na zgnilizn twardzikow i czer krzy owych
wi ksza od średniej na such zgnilizn kapustnych i choroby podstawy łodygi średnia
Zgłaszaj cy do KR Monsanto Polska/ Bayer

ES Desirio

dmiana miesza cowa Plennoś dobra do bardzo dobrej
Zawartoś tłuszczu w nasionach średnia glukozynolanów powy ej średniej Zawartoś białka w suchej masie
beztłuszczowej doś du a Rozwój roślin po wschodach
umiarkowanie szybki Zimotrwałoś roślin średnia Rośliny średniej wysokości o średniej odporności na wyleganie ermin kwitnienia i dojrzewania średni
dpornoś
na choroby podstawy łodygi wi ksza od średniej na zgnilizn twardzikow such zgnilizn kapustnych i czer
krzy owych średnia
Zgłaszaj cy do KR uralis Nasiona

KWS Granos

dmiana miesza cowa Plennoś dobra do bardzo dobrej
Zawartoś tłuszczu w nasionach mniejsza od średniej glukozynolanów powy ej średniej Zawartoś białka w suchej
masie beztłuszczowej średnia Rozwój roślin po wschodach szybki Zimotrwałoś roślin średnia Rośliny średniej
wysokości o średniej odporności na wyleganie ermin
kwitnienia i dojrzewania średni
dpornoś na choroby
podstawy łodygi wi ksza od średniej na such zgnilizn
kapustnych i czer krzy owych średnia na zgnilizn twardzikow mniejsza od średniej
Zgłaszaj cy do KR K S Polska

Leona

dmiana miesza cowa Plennoś bardzo dobra Zawartoś tłuszczu i glukozynolanów w nasionach średnia Zawartoś białka w suchej masie beztłuszczowej średnia
Rozwój roślin po wschodach umiarkowanie szybki Zimotrwałoś roślin doś du a Rośliny średniej wysokości
o średniej odporności na wyleganie ermin kwitnienia
i dojrzewania nieco wcześniejszy od średniego dpornoś
na such zgnilizn kapustnych i czer krzy owych średnia
na zgnilizn twardzikow i choroby podstawy łodygi mniejsza od średniej
edług deklaracji hodowcy odmiana jest
tolerancyjna na wirusa ółtaczki rzepy u
Zgłaszaj cy do KR imagrain oddział w Polsce

LG Arnold

dmiana miesza cowa Plennoś bardzo dobra Zawartoś tłuszczu w nasionach średnia glukozynolanów
powy ej średniej Zawartoś białka w suchej masie beztłuszczowej średnia Rozwój roślin po wschodach doś
szybki Zimotrwałoś roślin doś du a Rośliny wysokie
o przeci tnej odporności na wyleganie ermin kwitnienia nieco pó niejszy od średniego dojrzewania średni
dpornoś na such zgnilizn kapustnych choroby
podstawy łodygi i czer krzy owych średnia na zgnilizn twardzikow mniejsza od średniej
edług deklaracji hodowcy odmiana jest tolerancyjna na wirusa ółtaczki rzepy u
Zgłaszaj cy do KR imagrain oddział w Polsce

Metropol

dmiana miesza cowa Plennoś bardzo dobra Zawartoś
tłuszczu w nasionach średnia glukozynolanów mała Zawartoś białka w suchej masie beztłuszczowej mniejsza od
średniej Rozwój roślin po wschodach umiarkowanie szybki Zimotrwałoś roślin średnia Rośliny średniej wysokości
o doś du ej odporności na wyleganie ermin kwitnienia
i dojrzewania średni dpornoś na zgnilizn twardzikow
i choroby podstawy łodygi wi ksza od średniej na such
zgnilizn kapustnych i czer krzy owych średnia
edług
deklaracji hodowcy odmiana jest tolerancyjna na wirusa ółtaczki rzepy u
Zgłaszaj cy do KR Saaten- nion Polska/ NPZ

PT297

dmiana miesza cowa Plennoś dobra do bardzo dobrej
Zawartoś tłuszczu w nasionach du a glukozynolanów poni ej średniej Zawartoś białka w suchej masie beztłuszczowej średnia Rozwój roślin po wschodach szybki Zimotrwałoś roślin średnia Rośliny wysokie o średniej odporności
na wyleganie ermin kwitnienia i dojrzewania nieco pó niejszy od średniego dpornoś na zgnilizn twardzikow
i czer krzy owych wi ksza od średniej na such zgnilizn
kapustnych i choroby podstawy łodygi średnia
Zgłaszaj cy do KR Pioneer ddział w Polsce

SY Floretta

dmiana miesza cowa Plennoś dobra do bardzo dobrej
Zawartoś tłuszczu w nasionach doś du a glukozynolanów mała Zawartoś białka w suchej masie beztłuszczowej
mniejsza od średniej Rozwój roślin po wschodach szybki
Zimotrwałoś roślin średnia Rośliny doś wysokie o przeci tnej odporności na wyleganie ermin kwitnienia i dojrzewania średni dpornoś na zgnilizn twardzikow such
zgnilizn kapustnych i czer krzy owych średnia na choroby podstawy łodygi mniejsza od średniej
Zgłaszaj cy do KR Syngenta Polska

DK Plasma

dmiana miesza cowa Plennoś doś dobra Zawartoś
tłuszczu i glukozynolanów w nasionach średnia Zawartoś
białka w suchej masie beztłuszczowej doś du a Rozwój roślin po wschodach doś szybki Zimotrwałoś roślin przeci tna Rośliny średniej wysokości o przeci tnej odporności na
wyleganie ermin kwitnienia i dojrzewania nieco wcześniejszy od średniego dpornoś na zgnilizn twardzikow such
zgnilizn kapustnych i czer krzy owych średnia na choroby
podstawy łodygi mniejsza od średniej dmiana o potwierdzonej odporności na kił kapusty w zakresie patotypów Plasmodiophora brassicae najcz ściej wyst puj cych w Polsce
Zgłaszaj cy do KR Monsanto Polska/ Bayer

LG Alltamira

dmiana miesza cowa Plennoś dobra Zawartoś tłuszczu w nasionach mniejsza od średniej glukozynolanów średnia Zawartoś białka w suchej masie beztłuszczowej śred-
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nia Rozwój roślin po wschodach szybki Zimotrwałoś roślin
średnia Rośliny średniej wysokości o średniej odporności
na wyleganie ermin kwitnienia i dojrzewania wcześniejszy
od średniego dpornoś na such zgnilizn kapustnych
i czer krzy owych średnia na zgnilizn twardzikow i choroby podstawy łodygi mniejsza od średniej dmiana o potwierdzonej odporności na kił kapusty w zakresie patotypów Plasmodiophora brassicae najcz ściej wyst puj cych
w Polsce
edług deklaracji hodowcy odmiana jest tak e
tolerancyjna na wirusa ółtaczki rzepy u
Zgłaszaj cy do KR imagrain oddział w Polsce

LG Scorpion

dmiana miesza cowa Plennoś bardzo dobra Zawartoś
tłuszczu w nasionach mniejsza od średniej glukozynolanów
powy ej średniej Zawartoś białka w suchej masie beztłuszczowej wi ksza od średniej Rozwój roślin po wschodach
szybki Zimotrwałoś roślin średnia Rośliny wysokie o średniej odporności na wyleganie ermin kwitnienia i dojrzewania nieco wcześniejszy od średniego dpornoś na zgnilizn
twardzikow wi ksza od średniej na such zgnilizn kapustnych choroby podstawy łodygi i czer krzy owych średnia
dmiana o potwierdzonej odporności na kił kapusty w zakresie patotypów Plasmodiophora brassicae najcz ściej wyst puj cych w Polsce edług deklaracji hodowcy odmiana
jest tak e odporna na wirusa ółtaczki rzepy u
Zgłaszaj cy do KR imagrain oddział w Polsce

Pegazzus

dmiana miesza cowa Plennoś doś dobra Zawartoś
tłuszczu w nasionach mniejsza od średniej glukozynolanów
powy ej średniej Zawartoś białka w suchej masie beztłuszczowej wi ksza od średniej Rozwój roślin po wschodach umiarkowanie szybki Zimotrwałoś roślin przeci tna
Rośliny średniej wysokości o przeci tnej odporności na wyleganie ermin kwitnienia i dojrzewania średni dpornoś
na zgnilizn twardzikow mniejsza od średniej na such
zgnilizn kapustnych choroby podstawy łodygi i czer krzyowych średnia dmiana o potwierdzonej odporności na
kił kapusty w zakresie patotypów Plasmodiophora brassicae najcz ściej wyst puj cych w Polsce
Zgłaszaj cy do KR RA
Semences Polska

Kepler

dmiana populacyjna Plennoś doś dobra Zawartoś
tłuszczu w nasionach wi ksza od średniej glukozynolanów
poni ej średniej Zawartoś białka w suchej masie beztłuszczowej doś du a Rozwój roślin po wschodach umiarkowanie szybki Zimotrwałoś roślin średnia Rośliny średniej
wysokości o przeci tnej odporności na wyleganie ermin
kwitnienia i dojrzewania średni
dpornoś na zgnilizn
twardzikow wi ksza od średniej na choroby podstawy łodygi such zgnilizn kapustnych i czer krzy owych średnia
edług deklaracji hodowcy odmiana jest tolerancyjna
na wirusa ółtaczki rzepy u
Zgłaszaj cy do KR odowla Roślin Strzelce
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Plon nasion oraz wyniki niektórych cech nowych odmian rzepaku ozimego wpisanych do Krajowego
Rejestru Odmian (KR) w roku 2020
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jedyne takie połączenie
ORYGINALNYCH substancji czynnych!
kontrola chorób – specjalista
na suchą zgniliznę
wzrost zimotrwałości
rzepaku ozimego

Arganos

K

Energia rzepaku – nie do zastąpienia!

FORMULACJA
MA
ZNACZENIE

szybsza regeneracja
po okresie zimowym

ranos

wzrost zyskowności uprawy

eona
Arnold
Metropol
P
S

loretta
K Plasma
Alltamira
Scorpion

Pegazzus
Kepler
wzorzec
K piro

p
– średnia odmian S alegro S

lona Architect

– odmiana o potwierdzonej odporności na kił kapusty

uke

i

– S alegro S

– odmiana miesza cowa p – odmiana populacyjna

Plon nasion zawartoś tłuszczu oraz pora enie przez choroby – średnia z lat bada
stan roślin po zimie – wi ksza wartoś w skali

lona Architect

oznacza lepsze przezimowanie

pora enie przez choroby – mniejsza wartoś w procentach oznacza wi ksz odpornoś
oznacza wi ksz odpornoś

i

wi ksza wartoś w skali

Kup 10 l Caryx 240 SL
®

i odbierz rabat 150 zł!
Szczegóły promocji na www.agro.basf.pl/ochrona-plus

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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Instytut Ochrony Roślin –
PIB Poznań

Ochrona bioróżnorodności
na plantacjach słonecznika
rzmiel fot K Nijak

chodz c na pole słoneczników zwłaszcza jeśli s w fazie kwitnienia zauwa ymy bardzo
du o zapylaczy S to przede wszystkim pszczoły nie tylko miodna trzmiele ale wiele innych gatunków owadów np motyli muchówek i chrz szczy
Słoneczniki mog stanowi pasy kwietne na obrzeach pól – tak zwane refugia – jak i plantacje produkcyjne ako pasy kwietne przyczyniaj si do zwi kszenia bioró norodności na okolicznych polach oraz
przywabienia zapylaczy co mo e zwi kszy plony
ednak uwa ny obserwator na polu słonecznika zauwa y bardzo wiele owadów od szkodników po poyteczne na tym polega bioró norodnoś gatunkowa
znacza ona zró nicowanie wszystkich ywych organizmów wyst puj cych na Ziemi m in w ekosystemach l dowych jak te w zespołach ekologicznych
których organizmy te s cz ści
ednak liczba gatunków roślin i zwierz t stale si
zmniejsza łówn przyczyn jest utrata siedlisk czyli
niszczenie przez człowieka warunków odpowiednich
dla ycia danych gatunków Na zagarni tych i przekształconych przez ludzi terenach wiele organizmów
nie potraﬁ y ukry si rozmna a ani znale pokarmu Zagro enie wynikaj ce z utraty siedliska dotyczy ponad połowy gatunków które obecnie gin Na
drugim miejscu jest wprowadzanie przez człowieka
gatunków pochodz cych z innych rejonów geograﬁcznych tzw obcych gatunków inwazyjnych które wypieraj gatunki rodzime Zró nicowanie form organizmów
ywych wynika z ich przystosowania si do środowiska przyrodniczego w którym yj Przekazywanie
cech kolejnym pokoleniom zapewnia przetrwanie
gatunków zi ki nieustaj cej ewolucji mo emy po-

Pszczoła miodna fot K Nijak

dziwia bogactwo odmian i form
procesie ewolucji przyroda wytwarza ró norodnoś i j podtrzymuje
Natomiast ci głe wykształcanie si osobników o nowych cechach i ich nowych kombinacjach zwi ksza
prawdopodobie stwo przetrwania gatunków w przypadku kolejnych zmian w środowisku
Na polach nie tylko słonecznika mo na spotka
zakrzewienia lub zadrzewienia śródpolne stanowi
one ostoj ró norodności biologicznej s schronieniem dla licznych gatunków ptaków nietoperzy
i owadów zarówno w krajobrazie półnaturalnym jak
i zmienionym przez człowieka latego w integrowanej
ochronie roślin przykłada si ogromn wag do utrzymania miedzy oraz zadrzewie i zakrzewie śródpolnych b d cych naturalnym miejscem schronienia zimowania i rozmna ania dla wielu gatunków zwierz t
Pozostawienie niewykoszonej miedzy utrzymywanie
ł k w stanie naturalnym w znacznym stopniu przyczynia si do zwi kszenia bioró norodności na danym
terenie łatwia owadom poruszanie si w krajobrazie
rolniczym poprzez tworzenie ci gów komunikacyjnych które s zrównowa onym narz dziem wspieraj cym program ntegrowanej chrony Roślin otyczy
to tak e rolnictwa a przede wszystkim wielkoobszarowych upraw do których zaliczy nale y pola słonecznika Niestety środki ochrony roślin wpływaj ujemnie
na środowisko mi dzy innymi na owady po yteczne
takie jak biedronkowate mrówkowate biegaczowate

Biedronka siedmiokropka fot K Nijak

Złotook pospolity fot K Nijak

   #wybieramINNVIGO

www.innvigo.com

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. Uwaga: Przy sporządzaniu, a następnie stosowaniu mieszanin zbiornikowych z innymi produktami, należy przestrzegać zaleceń z etykiet produktów wchodzących w skład mieszaniny zbiornikowej. Warto zawsze zrobić próbę mieszania przed wykonaniem zabiegu.

A R

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

4 8
i wiele innych e owady pomagaj rolnikowi ogranicza liczebnoś szkodników na polach
Niestety przy bardzo silnym zasiedleniu plantacji
słonecznika przez szkodniki kiedy próg ekonomicznej
opłacalności zostaje przekroczony takie metody nie
wystarczaj i rolnik zmuszony jest do u ycia środków
chemicznych ednak przy stałej kontroli plantacji zgodnie z zaleceniami integrowanej produkcji rolnik mo e
zastosowa opryski brzegowe lub punktowe w zale ności od liczebności i zasiedlenia plantacji słonecznika
przez szkodniki Zgodnie z wynikami bada i wieloletnich obserwacji wiadomo e zasiedlanie plantacji zaczyna si od linii brzegowej plantacji Przeprowadzenie
takich zabiegów zmniejsza nie tylko czas pracy rolnika
ale skutecznie ogranicza koszty u ytych preparatów
Zanik ró norodności biologicznej jest m in skutkiem nadmiernej eksploatacji zasobów naturalnych
utraty siedlisk zanieczyszczenia środowiska oraz
zmiany klimatu i stanowi powa ny problem w skali globalnej
ynika to z faktu e zrównowa one systemy
produkcji i bezpiecze stwo ywnościowe zale
od
prawidłowego działania ekosystemu a ten nie mo e
istnie bez bioró norodności Nale y zda sobie spraw z faktu e uszkodzone ekosystemy s bardziej
wra liwe i maj ograniczon zdolnoś do radzenia so-

in
R
R
Polowa Stacja Doświadczalna
IOR–PIB w Winnej Górze

bie ze zdarzeniami ekstremalnymi i nowymi agrofagami Zrównowa one ekosystemy chroni nas natomiast
przed nieprzewidzianymi katastrofami
ermin ró norodnoś biologiczna pod koniec lat
wieku stał si jednym z najcz ściej u ywanych
w nauce i poza ni a słowem tym posługujemy si
aby odda całe bogactwo świata przyrody Koncepcja ta stała si głównym celem ekologii współczesnej
ochrony przyrody i polityki środowiskowej znacza
e pragn c zachowa prawidłowo funkcjonuj ce
ekosystemy musimy post powa w taki sposób uruchamia takie działania które b d chroniły ycie
na wszystkich mo liwych szczeblach jego organizacji genetycznym gatunkowym i ekosystemowym
Bioróznorodnoś jest wa na gdy ściśle wi e si
ze stabilności ekosystemu Rosn ca powierzchnia
miast i areałów upraw g sta zabudowa terenu cz ste
koszenie trawników i ł k – to tylko niektóre ze zmian
niesprzyjaj cych owadom Nale y doło y wszelkich
stara aby intensyﬁkacja rolnictwa nadmierne lub nieprawidłowe stosowanie środków ochrony roślin i awozów patogeny gatunki inwazyjne zanieczyszczenie
środowiska i zmiana klimatu nie spowodowały nieodwracalnych zmian środowiska

Agrotechnika

ny agrofagów Sytuacja ta sprawia e mo na istotnie
ograniczy iloś zabiegów chemicznymi środkami
ochrony roślin est to szczególnie wa ne nie tylko ze
środowiskowego punktu widzenia ale tak e wynika
z faktu e na rynku jest niewielka iloś środków ochrony roślin posiadaj cych rejestracj w uprawie słonecznika
zwi zku z tym uprawiaj c słonecznik agrotechniki nie wolno pod adnym pozorem bagatelizowa

Ciepłem nie gardzi

Słonecznik zaliczany jest do roślin o du ych wymaganiach cieplnych o prawidłowego wzrostu i rozwoju
wymaga sumy średnich temperatur w całym okresie
wegetacyjnym wynosz cych co najmniej
Minimalna suma średnich temperatur wynosi
ednak w takich temperaturach trudno jest osi gn
maksymalny plon Mimo e słonecznik jest roślin
o du ych wymaganiach cieplnych wytrzymuje krótkotrwałe przymrozki – do eśli spadki temperatur
trwaj dłu ej wówczas mog powodowa uszkodzenia słonecznika
zbyt długo trwaj cych niskich temperaturach dochodzi do zaburze we wzroście i rozwoju słonecznika a tak e dochodzi do zniekształcenia
koszyczków Niskie temperatury w okresie wschodów
prowadz do silnego zahamowania wzrostu powoduj
zakłócenia w produkcji chloroﬁlu co objawia si ółk-
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ni ciem roślin Niskie temperatury mog by przyczyn zamierania całych roślin Budowa morfologiczna
słonecznika sprawia e wytrzymuje on okresy z niedoborem wody a nawet krótkotrwał susz
dpornoś na okresy z deﬁcytem wody zwi zana jest z tym
e słonecznik wytwarza grub omszon skór która
pokrywa nie tylko liście ale tak e łodyg
echa ta pozwala na przetrwanie okresu z du ym deﬁcytem wody
Zapotrzebowanie słonecznika na wod jest zró nicowane w zale ności od fazy rozwojowej Najwi ksze
zapotrzebowanie na wod przypada na okres tworzenia p ków kwiatowych i kwitnienia Poza temperatur
i opadami na powodzenie uprawy wpływa przebieg
pogody w okresie kwitnienia
ydaniu wysokich plonów sprzyja słoneczna pogoda podczas kwitnienia
słonecznika Zwi zane jest to z wi ksz aktywności
owadów po ytecznych które zapylaj kwiaty a to ma
bezpośrednie przeło enie na zawi zywanie niełupek
Przebieg pogody w okresie dojrzewania i dosychania
koszyczków jest bardzo wa ny gdy oddziałuje bezpośrednio na zbiór i jakoś plonów
tym okresie powinno by ciepło i sucho hłody i słoty niekorzystnie
wpływaj na zbiór

Stanowisko ma znaczenie

prawiaj c słonecznik nie wolno zapomina o wyma-

sprzymierzeńcem
w uprawie słonecznika

Agrotechnika uprawy słonecznika w du ym stopniu wpływa na powodzenie uprawy o ona
stwarza słonecznikowi odpowiednie warunki do wzrostu i rozwoju Ponadto dzi ki profesjonalnej agrotechnice rośliny b d zdrowe co sprawi e iloś stosowanych środków ochrony
roślin b dzie mniejsza est to wa ne nie tylko ze wzgl du na środowiskowego ale tak e
ze wzgl du na fakt e do ochrony słonecznika zarejestrowana jest niewielka iloś środków
ochrony roślin
Agrotechnika w uprawie słonecznika nie ogranicza
si tylko i wył cznie do uprawy roli z czym cz sto si
kojarzy Na agrotechnik składa si wybór stanowiska miejsce w płodozmianie uprawa gleby a tak e
siew Mnogoś czynników sprawia e do uprawy słonecznika nale y dobrze si przygotowa nie lekcewac adnego z czynników – ka dy z czynników oddziałuje na kolejny o ła cuszkowe działanie decyduje
w du ej mierze o powodzeniu uprawy
sytuacji gdy
któreś z ogniw zawiedzie b dzie to miało przeło enie
na całokształt uprawy Na wa noś agrotechniki wskazuje jeszcze jeden fakt Zwi zany jest on z programem
ochrony słonecznika przed negatywnym wpływem
agrofagów eśli słonecznik uprawiany jest prawidłowo agrotechnika została wykonana zgodnie ze sztuk
wówczas rośliny s bardziej odporne na ataki ze stro-

Kupuj filtry CLAAS ORIGINAL
już od 17,62 zł.*

Oryginalne filtry CLAAS.
Zadbaj o czyste środowisko pracy Twojej maszyny.
Wysokiej jakości filtry CLAAS to gwarancja prawidłowo filtrowanego oleju silnikowego oraz hydraulicznego, paliwa a także powietrza
trafiającego do silnika Twojej maszyny.
Kupuj oryginał w cenie zbliżonej do zamiennika.
Zapytaj o dostępność spośród ponad 200 dostępnych pozycji dedykowanych do kombajnów oraz ciągników u najbliższego
Dealera marki CLAAS.
dy słonecznik kwitnie pogoda powinna by słoneczna

claas.pl
Akcja promocyjna ważna do 30.09.2021. Szczegóły u autoryzowanych Dealerów CLAAS biorących udział w promocji.
*Podana cena jest ceną sugerowaną brutto i dotyczy filtra paliwa do ciągnika RENAULT o numerze 6005007409.
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przedzimowa spełniła swoje zadanie nie wolno zapoganiach glebowych tej rośliny Słonecznik jest roślin
mina o jej odpowiednim wysztorcowaniu zi ki temu
która powinna by uprawiana na glebach yznych
mróz w wi kszym stopniu wpłynie na popraw strukkompleksu pszennego bardzo dobrego i dobrego natury gleby
iosn gdy tylko mo na wjecha w pole
le cych do klasy bonitacyjnej od do b leby te ponale y je wyrówna
zi ki tej czynności nast pi przewinny zawiera wi ksz iloś próchnicy Ze wzgl du
rwanie parowania i ogrzanie powierzchni gleby zrost
na zró nicowanie glebowe polskich gospodarstw oraz
temperatury gleby sprawi e nasiona chwastów znajfakt e gleby lepsze przeznaczane s w wi kszości
duj ce si w glebie zaczn kiełkowa i wschodzi
przypadków pod inne rośliny rolnicze dopuszcza si
Pojawiaj ce si na powierzchni pola chwasty nale y
upraw słonecznika na glebach kompleksu pszenzniszczy bron lub agreganego wadliwego i pszennego
tem uprawowym Przed przygórskiego a nawet komplekst pieniem do uprawy przedsu ytniego bardzo dobrego
siewnej nale y zastosowa
i dobrego – klasa bonitacyjna
nawozy mineralne
awk
od a do b Słonecznik nie
ich zawsze nale y określi na
lubi gleb zbitych i ci kich
podstawie wymaga słoneczdlatego nale y uprawia go na
nika oraz zasobności gleby
glebach o przepuszczalnym
Zastosowane nawozy wielopodło u lub na polach zdrenoskładnikowe oraz azot nalewanych gdzie system drenuy wymiesza z gleb wykoj cy jest sprawny leba pod
Prawidłowa agrotechnika zapewnia satysfakcjonuj cy plon
rzystuj c agregat uprawowy
upraw słonecznika powinna
łównym zadaniem agregatu jest wymieszanie nawomie odczyn oboj tny p K l
–
Ze wzgl du
zów oraz przygotowanie pola do siewu słonecznika
na du e wymagania pokarmowe słonecznik uprawia
si po przedplonach dobrych Nale y zwróci uwag
aby były to rośliny które pozostawiaj pole wolne od
Pod koniec kwietnia
chwastów Najlepszymi przedplonami dla słoneczniermin siewu jest czynnikiem bardzo silnie wpłyka s okopowe uprawiane na oborniku lub bobowawaj cym na powodzenie uprawy Siewu nie nale y
te opuszcza si upraw słonecznika po zbo ach
zbytnio przyspiesza jak i opó nia Zbyt wczesne
które s najcz stszym przedplonem dla słonecznika
umieszczenie nasion w ziemi sprawi e wschody
Zwi zane jest to z tym e w polskich gospodarstwach
b d pó ne i nierównomierne Bardzo cz sto rośliny
nieustannie mamy do czynienia ze zbo owym płos osłabione i pora one przez patogeny chorobodozmianem zi ki uprawie słonecznika po zbo ach
twórcze Zbyt pó ny siew sprawia e wegetacja jest
nast puje przełamanie płodozmianu
ykorzystuj c
skrócona poszczególne fazy rozwojowe przesuni te
słonecznik do złamania płodozmianu nale y pami ta
w czasie oraz skrócone latego siew nale y wykoo wymaganiach glebowych słonecznika w zwi zku
na w odpowiednim terminie Przyst puj c do siewu
z tym najcz ściej uprawiany jest po pszenicy
nale y pami ta aby nasiona umieści w odpowiednio ogrzan gleb jej temperatura powinna wynosi
–
Niewielu producentów rolnych posiada terGłęboko wzruszając glebę
mometry glebowe dzi ki którym mo na zbada temPrzygotowanie stanowiska to wa ny element w upraperatur gleby przed siewem Z pomoc przychodzi
wie słonecznika Zabiegi uprawowe nale y rozpocz
przyroda Roślinami wska nikowymi informuj cymi
od zagospodarowania resztek po niwnych Minerakiedy najlepiej przyst pi do siewu jest mniszek
lizacja ich jest istotna gdy uwolnione składniki odpospolity oraz czarna porzeczka dy te rośliny zaywcze zostan wykorzystane przez słonecznik o
kwitaj siew słonecznika mo na rozpocz
prawiazagospodarowania resztek po niwnych najcz ściej
j c słonecznik nale y pami ta aby do siewu u y
wykorzystuje si bron talerzow lub agregat ścierzdrowego kwaliﬁkowanego materiału siewnego Nie
niskowy dy słonecznik uprawiany jest na glebach
wolno równie zapomina o odpowiedniej obsadzie
kwaśnych nale y zastosowa wapnowanie
leby
roślin na jednostce powierzchni powinna ona wykwaśne powinny by zwapnowane ju przed upraw
nosi
–
tys roślin/ha hc c uzyska tak obprzedplonu eśli tak nie było to ostatecznym termisad norm wysiewu nale y zwi kszy o
–
nem na wykonanie tej czynności jest rozsianie wapna
Słonecznik siany jest punktowo w rozstawie rz dów
przed ork przedzimow
loś wysiewanego wapna
–
cm dległoś nasion w rz dzie powinna wypowinna by określona przez stacj chemiczno-rolninosi
–
cm Nasiona nale y umieści w glebie
cz Kolejn czynności jest wykonanie orki przedzina gł bokoś
– cm eśli nasiona s zdrowe wymowej est ona bardzo wa na gdy słonecznik zasiane zostały w ogrzan gleb na zalecan gł boliczany jest do roślin wymagaj cych odpowiedniego
koś wschodów słonecznika nale y spodziewa si
wzruszenia gleby Ponadto dzi ki orce w wierzchniej
po – dniach po siewie
warstwie b dzie znajdowa si wi ksza iloś wody
która korzystnie wpłynie na wschody rośliny Aby orka

N KA

R
RB
Specjalista ds. PR
Wydział MedialnoWydawniczy
Polski Związek Łowiecki

Jaką rolę odgrywa
dzisiaj łowiectwo?
spółcześnie łowiectwo budzi w społecze stwie wiele emocji
A wszystko przez to e myślistwo jest mało znane i co za tym
idzie podlega łatwym manipulacjom Manipulacjom których
dopuszczaj si przewa nie środowiska pseudoekologiczne
ymczasem rol łowiectwa określa ustawa Prawo łowieckie
która nakłada na myśliwych obowi zek gospodarowania populacjami zwierz t łownych
owiectwo na przestrzeni
wieków zmieniało swoj rol Pocz tkowo słu yło do pozyskiwania po ywienia i futer miało te
za zadanie chroni gatunki łowne przed kłusownikami becnie
myśliwi maj przede wszystkim
regulowa liczebnoś populacji
zwierzyny zgodnie z wieloletnimi
planami łowieckimi est to obwarowane szeregiem praw i zasad
Pierwsz z nich jest ochrona zachowanie bioró norodności i gospodarowanie populacjami zwierz t zgodnie z zasadami ekologii
oraz racjonalnej gospodarki rolnej leśnej i rybackiej o właśnie
dzi ki myśliwym mo emy w Polsce obserwowa jeszcze nie tak
dawno zagro one wygini ciem
ubry sokoły w drowne kozice czy np łosie Ponadto dane
statystyczne wyra nie pokazuj
wzrost w ci gu dekady nawet
dwukrotny populacji zwierz t
łownych takich jak np jele muflon czy dzik
brew opinii niektórych ekspertów z organizacji
pseudoekologicznych
gatunki
w Polsce nie wymieraj a populacje nie zmniejszaj si z powodu działalności myśliwych
ale na skutek ekspansywnej
gospodarki

Człowiek kontra natura

esteśmy cz ści ekosystemu
o czym w dzisiejszych czasach
szczególnie yj c w miastach
cz sto zapominamy
złowiek
jest nawet najwa niejsz jego
cz ści bo wywiera na środowisko najwi kszy wpływ – zarówno
ten negatywny jak i pozytywny
czyli naprawczy Bez pomocy
człowieka przyroda w obecnym
stanie nara ona jest na chaos
u dochodzi do zaburze np
nadmierna populacja dzika lub
zanik kuropatw zaj cy czy innych
mniejszych zwierz t na skutek
walki ze wścieklizn i zmniejszonego popytu na lisie futra
obecnych czasach kiedy człowiek
wkracza w ka de środowisko samoregulacja zwierz t nie jest ju
mo liwa tutaj właśnie potrzebni
s myśliwi Przeg szczenie populacji jest bowiem niebezpieczne
nie tylko dla rolnictwa ale równie
dla samych zwierz t czego przykładem jest teraz epidemia AS
Nadmierna liczebnoś zwierz t
skutkuje równie tym e wkraczaj one i szybko przystosowuj
si do ycia w miastach Nikogo
ju przecie nie dziwi informacje
o dzikach w dyni oruniu czy
Poznaniu aki stan rzeczy niesie

Kto nigdy nie był
na polowaniu, ten
nie zrozumie czym
jest myślistwo.
Przyjemnością jest
sam pobyt w łowisku.
Tylko jedno polowanie
na dziesięć kończy się
strzeleniem zwierzyny.
Jest to pasja, dzięki
której myśliwi mają
możliwość przebywania
na łonie natury. To
także bezinteresowne
dbanie o nasz
wspólny ekosystem,
spędzanie czasu
z bliskimi w otoczeniu
nieskażonym
cywilizacją, powrót do
korzeni i kultywowanie
wielowiekowych
tradycji.
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za sob nieuchronne kon ikty na linii człowiek-zwierzyna Nadmierna liczba zwierz t przyczynia si nie
tylko do wi kszych szkód w rolnictwie ale tak e do
coraz wi kszej liczby wypadków drogowych w których niejednokrotnie s ranni lub gin ludzie

Kim jest myśliwy

iczba myśliwych w Polsce wynosi obecnie ponad
tysi cy
śród nich s ludzie wszelkich zawodów o ró nym statusie maj tkowym i w ró nym wieku Zdecydowana wi kszoś myśliwych to rolnicy
oraz cz ściej myśliwymi zostaj kobiety Aby sta
si członkiem PZ nale y odby co najmniej roczny
sta Kolejnym krokiem jest specjalistyczne szkolenie teoretyczne i praktyczne które ko czy si egzaminem składaj cym si z trzech cz ści pisemnej
ustnej i strzeleckiej Kurs na podstawowe uprawnienia do wykonywania polowania to koszt rz du ok
złotych czyli podobnie jak kurs na prawo jazdy
statni krok to uzyskanie pozwolenia na bro do celów łowieckich które wydaje Policja
szyscy myśliwi w naszym kraju zrzeszeni s
w Polskim Zwi zku owieckim którego podstaw
działania jest Statut PZ jest zrzeszeniem osób ﬁzycznych i prawnych które prowadz gospodark
łowieck poprzez hodowl i pozyskiwanie zwierzyny
oraz działaj na rzecz jej ochrony poprzez regulacj liczebności populacji zwierz t łownych
o zada myśliwych nale równie działania w zakresie
zachowania i rozwoju populacji zwierzyny czy prowadzenie działa w zakresie informowania społecze stwa o roli łowiectwa i myśliwego w gospodarce
narodowej arto podkreśli
e wszystkie działania
myśliwi wykonuj nieodpłatnie pokrywaj c ich koszty z własnej kieszeni otyczy to równie wypłat odszkodowa za szkody wyrz dzone przez zwierzyn
w uprawach i płodach rolnych
roku było to
ponad
milionów a w
roku ju
milionów
Mo e w tym miejscu warto si zastanowi kto wyj łby te pieni dze z kieszeni jeśli myśliwi straciliby
prawo do polowania Zawodowe myślistwo mogłoby
istnie ale byłoby zupełnie nieopłacalne dla bud etu
pa stwa Prac któr rocznie wykonuj myśliwi mo na oszacowa na co najmniej
milionów złotych
które sk dś musiałyby si wzi
praktyce ozna-

czałoby to wy sze podatki hyba e za całoś zapłaciłyby organizacje antyłowieckie co jest bardzo
w tpliwe
owiectwo to tak e odr bna kultura która stanowi cz ś naszego narodowego dziedzictwa Myśliwi
maj przecie swoje tradycje j zyk zasady etyki sygnalistyk wierzenia czy wreszcie docenian kuchni myśliwsk Msze hubertowskie i pikniki myśliwskie ciesz si ogromn popularności i przyci gaj
tłumy zainteresowanych Myśliwi rzadko spotykaj
si z wrogości wśród społeczności w której yj
bo wie ona czym na co dzie si zajmuj i jak yj
o wa ne bardzo cz sto z lokaln społeczności
działaj na rzecz ochrony przyrody Mieszka cy
miast jednak tego nie wiedz a to właśnie oni najcz ściej atakuj myśliwych

IOR-PIB
w Poznaniu

R

Słonecznik
zwyczajny
też choruje
Słonecznik zwyczajny jest jednoroczn roślin
rolnicz w Polsce uprawian na niewielkim obszarze
ostatnich latach obserwuje si jednak stopniowy wzrost
powierzchni uprawy tego gatunku prawiany jest głównie w celu
uzyskania oleju który zawarty jest w nasionach niełupki
znajduj cych si w kwiatostanach-koszyczkach
Rolnicy maj dost p do kilku odmian słonecznika które przeznaczone s do uprawy na olej zyskiwany olej słonecznikowy ma
szerokie zastosowanie w przemyśle spo ywczym i w gospodarstwach domowych z sto stosowany jest w cukiernictwie Makuchy
które s pozostałości po uzyskaniu oleju stanowi cenn pasz dla

SUPERPRODUKTY
KONTRA
SUPERWROGOWIE
Bez szans na wymarzanie,
niedobór składników i suszę!
Przez dziczyznę do serc Polaków

Przez stulecia dziczyzna odgrywała wa n rol zarówno w chłopskich chatach jak i w szlacheckich
dworkach czy magnackich pałacach pomimo upływu lat nadal stanowi najwartościowsze mi so którego w aden sposób nie mo na porówna do pochodz cego od zwierz t z chowu przemysłowego
Badania opinii publicznej pokazuj
e osoby które
spróbowały dziczyzny s najbardziej przychylne wobec myśliwych Niestety statystyczny Polak zjada jej
rocznie jedynie
gramów latego Polski Zwi zek
owiecki kładzie obecnie ogromny nacisk na promocj dziczyzny która powinna znale si na polskich
stołach i w restauracjach

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

25 % MgO · 50 % SO₃

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

www.ks-polska.com/superprodukty
K+S Polska
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zwierz t Niewielkie ilości słonecznika uprawia si
na kwiaty a tak e po wyłuskaniu z niełupek nasiona
u ywane s jako posypki do da obiadowych i surówek oraz jako dodatek dla wzbogacenia chleba
atunek ten wyst puje te w mieszankach przezna-

czonych na pasz dla zwierz t prawia si do tego
celu odmiany pastewne ale nie tylko które daj wysok mas zielon
dy ulistnienie słonecznika jest
bogate to plon masy zielonej jest wi kszy Zielonka
ze słonecznika jest wartościow wysokobiałkow

Tabela 1. Cechy diagnostyczne najważniejszych chorób słonecznika
ho o a
l na io a
łon c nika

a na
la i oś
ło y
łon c nika

c niak
aw iwy

c niak
ko y

awca y
Alternaria spp

chy ia no yc n

• na wszystkich cz ściach roślin ciemnobrunatne nieregularne lub owalne plamy
o wielkości do
cm o ciemniejszej granicy otoczone chlorotyczn obwódk
w centrum szare niekiedy koncentrycznie strefowane

• plamy stopniowo ł cz si powoduj c zamieranie liści

pasz
bserwacje słonecznika w uprawie polowej
i wielkopowierzchniowej wskazuj na to e jest to
gatunek pora any przez sprawców chorób i cz sto
uszkadzany przez owady stotne straty w plonie
nasion gdy słonecznik oczekuje na zbiór powoduj ptaki Szczególnie dotkliwe straty powodowane
przez ptaki stwierdza si na małych polach poni ej
ha i dotyczy to głównie brze nej cz ści pól
Plonowanie roślin słonecznika mo e by utrudnione przez obecnoś w okresie wegetacji organizmów chorobotwórczych
i e si to mi dzy innymi z tym e chore liście maj ograniczone procesy
asymilacji natomiast zwi ksza si intensywnoś
transpiracji Pora enie łodyg powoduje ograniczenie przewodzenia substancji pokarmowych i wody

co skutkuje wi dni ciem i zamieraniem roślin nfekcji ulegaj równie kwiatostany i owocostany
co bezpośrednio powoduje niedorozwój koszyczków lub ich gnicie akoś plonu z chorych roślin
jest niezadawalaj ca bowiem nasiona niełupki s
drobne niedorozwini te maj mniejsz wydajnoś
i jakoś oleju Nasiona z pora onych koszyczków s
cz sto zanieczyszczone przez grzyby w postaci zarodników grzybni lub sklerocjów Pogarsza to istotnie ich jakoś konsumpcyjn oraz obni a zdolnoś
kiełkowania
u na pocz tku wzrostu kiełkuj cy słonecznik
pora any jest przez grzyby znajduj ce si w glebie
i przenoszone przez nasiona Zaprawianie nasion
jest najlepszym sposobem aby zapobiec wyst po-

• na łodygach liczne czarnobr zowe owalne plamy o wyra nym brzegu które
z czasem jaśniej a na ich powierzchni cz sto wyst puj czarne punkty piknidia
grzyba

Leptosphaeria
lindiquisti
st kon Phoma • zwi ksza si podatnoś na wyleganie
macdonaldii
• plamy w k tach liści powoduj obumarcie ogonków liściowych i wi dni cie liści

TOPREX

• na liściach i koszyczkach nieregularne ciemne plamy

• białe owalne skupiska struktur grzyba na łodygach owocostanach i na górnej
stronie liści pocz tkowo dolnych

MÓJ

Erysiphe
cichoracearum • plamy stopniowo szarzej i pojawiaj si na nich czarne owocniki kleistotecja
• pora one liście ółkn i obumieraj

• na liścieniach i liściach wyst puj jasnozielone mozaikowate stopniowo
rozszerzaj ce si od podstawy ku wierzchołkowi plamy

Plasmopara
• z reguły na dolnej stronie liścia wyst puje szarobiały zwarty nalot struktur
halstedii,
patogena
syn P. helianthi

WYBÓR

• liście chorych roślin s drobne i skupione poniewa łodyga rośnie wolniej

R a
łon c nika

a a l ś
łon c nika

Puccinia
helianthi

• na spodniej stronie rzadziej na górnej liścieni i liści oraz na okrywie koszyczków
kwiatowych widoczne s brunatne wypukłe pyl ce uredinia
• przy du ej ilości urediniów liście zasychaj

a kwiaty s małe i niedorozwini te

• na starszych ółkn cych liściach pojawiaj si po obu stronach najpierw
brunatne a pó niej czarne twarde poduszeczki – telia

„TOPREX stosuję od lat.
Zawsze pozwala mi dobrze
przygotować rzepak do zimy.
Z czystym sumieniem polecam
go innym rolnikom.”

• brunatne podłu ne plamy cz sto pokryte szarym nalotem trzonków
i zarodników konidialnych na liściach łodygach kwiatostanach owocostanach
Botryotinia
• pora one tkanki ulegaj nekrozie na spodniej stronie koszyczków kwiatowych
fuckeliana
widoczne s gnilne plamy z szarym środkiem i czerwonobrunatn nieregularn
st kon Botrytis
obwódk pokryte nalotem struktur grzyba
cinerea
• grzybnia mo e przerasta do nasion które łatwo wypadaj

• zgorzel cz ści podliścieniowej siewek powadzi do ich zamierania

• zgnilizna dolnej cz ści łodyg i korzeni tzw zgnilizna przykorzeniowa objawia
si tym e pora one miejsca brunatniej i pokrywaj si watowatym nalotem
grzybni łodyga zasycha
nili na
wa
ikowa
łon c nika

Sclerotinia
sclerotiorum

STOSUJ
W DAWCE
0,3 l/ha

• na wy szych partiach łodyg wyst puj brunatne lub czarne wyra nie
odgraniczone plamy
• wn trze łodygi wypełnione jest watowat grzybni

N KA

w której tworz si sklerocja

Maciej Gralewski

właściciel gospodarstwa,
Kostrogaj (woj. Mazowieckie)

• grzybnia i sklerocja mog wyst powa równie na powierzchni łodyg
• łodygi p kaj i łami si

• mi siste cz ści kwiatostanu pokrywaj si biał grzybni i rozpadaj si
• zniszczeniu i wypadaniu ulegaj niełupki
• wewn trz nich tworz si sklerocja

WYSOKA SKUTECZNOŚĆ

ZWALCZANIE NAJWAŻNIEJSZYCH CHORÓB GRZYBOWYCH,
W TYM SUCHEJ ZGNILIZNY KAPUSTNYCH

FUNGICYD I REGULATOR WZROSTU W JEDNYM

Ze środków ochrony należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące na rodzaj zagrożenia i przestrzegaj zasad bezpiecznego stosowania produktu wskazanych na etykiecie. www.rolnictwoodpowiedzialne.pl
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Szara pleś

Zgnilizna twardzikowa

waniu zgorzeli siewek o tego celu zarejestrowanych jest kilka zapraw nasiennych zawieraj cych
s cz fludioksonil z grupy chemicznej fenylopiroli
o grzybów które mog zagrozi wschodom roślin

Zgnilizna twardzikowa

nale
gatunki nale ce np do rodzaju Fusarium,
Sclerotinia, Botrytis, Pythium i Alternaria o ograniczania zagro enia ze strony sprawcy zgnilizny
twardzikowej zarejestrowany jest równie biopre-

Tabela 2. Metody ograniczania najważniejszych chorób słonecznika
ho o a

a wa ni

a

o chnic n

o o yo

anic ania

zrównowa one nawo enie odpowiednia g stoś siewu niszczenie resztek po niwnych
l na io a
i samosiewów regulacja zachwaszczenia izolacja przestrzenna od innych upraw słonecznika
łon c nika
usuwanie i niszczenie chorych roślin podczas wegetacji

a na
la i oś
ło y
łon c nika
c niak
aw iwy
c niak
ko y
R a
łon c nika
a a l ś
łon c nika

gł boka orka odpowiedni płodozmian unikanie w przedplonach kukurydzy i soi zrównowa one
nawo enie odpowiednia g stoś i gł bokoś siewu regulacja zachwaszczenia nawadnianie
usuwanie i niszczenie chorych roślin podczas wegetacji
gł boka orka odpowiedni płodozmian siew w optymalnym terminie agrotechnicznym
zrównowa one nawo enie odpowiednia g stoś siewu regulacja zachwaszczenia ograniczanie
szkodników
gł boka orka odpowiedni płodozmian siew w optymalnym terminie agrotechnicznym
zrównowa one nawo enie nale y zapobiega nadmiarowi składników pokarmowych a dotyczy
to zwłaszcza azotu odpowiednia g stoś siewu regulacja zachwaszczenia
gł boka orka odpowiedni płodozmian niszczenie resztek po niwnych zrównowa one
nawo enie odpowiednia g stoś siewu

gł boka orka odpowiedni płodozmian unikanie w przedplonie m in rzepaku lucerny
soi koniczyny siew w optymalnym terminie agrotechnicznym zrównowa one nawo enie
odpowiednia g stoś siewu regulacja zachwaszczenia optymalny termin zbioru

gł boka orka odpowiedni płodozmian unikanie w przedplonach roślin z rodziny kapustowatych
nili na
bobowatych i psiankowatych zrównowa one nawo enie nale y zapobiega nadmiarowi azotu
wa
ikowa
odpowiednia g stoś siewu regulacja zachwaszczenia usuwanie i niszczenie chorych roślin
łon c nika
podczas wegetacji
o
l
i w k

płodozmian optymalny termin siewu właściwa gł bokoś i norma wysiewu dobra struktura
gleby zbilansowane nawo enie

parat zawieraj cy grzyba Trichoderma asperellum rodek ten zastosowany w trakcie siewu
ogranicza wyst powanie patogenów poniewa
T. asperellum bezpośrednio konkuruje o przestrze i składniki pokarmowe w strefie korzeniowej roślin a co najwa niejsze mo e pasoytowa na slerocjach Sclerotinia slerotiorum.
iście łodygi i koszyczki słonecznika mo e porazi co najmniej kilka grzybów które wywoła
mog na plantacji słonecznika straty o znaczeniu gospodarczym Najcz ściej wymienia si
takie gatunki patogenów jak np S. sclerotiorum
– zgnilizna twardzikowa Botryotinia fuckeliana
st kon Botrytis cinerea – szara pleś Puccinia helianthi – rdza słonecznika Plasmopara
halstedii – m czniak rzekomy
wa pierwsze
z wymienionych pora aj łodygi i koszyczki
słonecznika Sprawcy rdzy i m czniaka rzekomego obecni s na liściach słonecznika
arto
te wspomnie o powszechnym wyst powaniu
grzybów rodzaju Alternaria, które powoduj
alternarioz na liściach łodydze koszyczkach
i powierzchniowo zasiedlaj nasiona Zwalczanie wyst puj cych szeroko rozumianych agrofagów w tym patogenów w gospodarstwach
które uprawiaj słonecznik nie jest łatwe poniewa chocia nie brakuje środków do chemicznej ochrony ale iloś dost pnych substancji
czynnych nie jest du a azoksystrobina difenokonazol fluopyram protiokonazol Problemy pojawiaj si tak e w momencie konieczności precyzyjnego stwierdzenia zagro enia
Niezb dny jest wi c cz sty monitoring plantacji słonecznika aby w odpowiednim momencie móc interweniowa oraz dobra znajomoś
symptomów poszczególnych chorób
uprawie słonecznika nale y przede
wszystkim jednak stosowa mo liwie cz sto metody niechemiczne Mo e to by metoda agrotechniczna hodowlana lub o ile
jest to mo liwe metoda biologiczna aby dobrze zabezpieczy rośliny na plantacji przed
pora eniem przez organizmy chorobotwórcze Szczególnie wa ny jest płodozmian aby
w zmianowaniu unika roślin np kapustowate
bobowate które mog by pora ane przez te
same gatunki grzybów co słonecznik a mianowicie Sclerotinia sclerotiorum, Botrytis cinerea
Podczas wegetacji istotne jest tak e usuwanie
chorych roślin na plantacjach aby ograniczy
mo liwoś wtórnych infekcji
tabeli podano
najwa niejsze cechy diagnostyczne poszczególnych chorób słonecznika oraz najwa niejsze
metody ich ograniczania
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Tabela 3. Przykłady fungicydów zarejestrowanych do ochrony słonecznika
ani
ko liwy
nili na
wa
ikowa
łon c nika

o ki
och ony
oślin
ilon
metoda
biologiczna

o
l
Ma im
i w k
l na io a
luarto
łon c nika Madron
a a l ś
nili na
rigof
wa
ikowa
łon c nika

a a l ś

nili na
wa
ikowa
łon c nika

anc a
c ynna
awa oś

Trichoderma
asperellum
szczep

l na io a
łon c nika

R a
łon c nika

a na
la i oś
ło y
łon c nika

zwi zek
biologiczny

S
S

udioksonil
g/l

fenylopirole

S

Propulse
S

uopyram
g/l
protiokonazol
g/l

Amistar

azoksystrobina
g/l
difenokonazol
g/l

strobiluryny
triazole

azoksystrobina
g/l
difenokonazol
g/l

strobiluryny
triazole

old

Amistar old
Ma
Angle
Bicanta
uadris old

Amistar old
Ma
Angle
Bicanta
uadris old
Amistar old
Ma
Angle
Bicanta
uadris old
Amistar old
Ma
Angle
Bicanta
uadris old
Amistar old
Ma
Angle
Bicanta
uadris old

uopyram
g/l
protiokonazol
g/l
azoksystrobina
g/l
difenokonazol
g/l
azoksystrobina
g/l
difenokonazol
g/l

awka
k l ha

wa i
rodek stosowa na dno
otwartej bruzdy

kg

o
ha
R
R
IOR–PIB
w Poznaniu

ml
–
ml wody

S

Propulse
S

c niak
aw iwy

a
ch
ic na
y aw
R

karboksyamidy
triazole

karboksyamidy
triazole

strobiluryny
triazole

strobiluryny
triazole

azoksystrobina
g/l
difenokonazol
g/l

strobiluryny
triazole

azoksystrobina
g/l
difenokonazol
g/l

strobiluryny
triazole

ml
wody

l/ha

l/ha

ml

rodki przeznaczone
do zaprawiania ziarna
słonecznika

rodek stosowa od fazy
liścia do ko ca fazy
kwitnienia
BB
–
rodek stosowa
w temperaturze
rodek stosowa od ko ca
fazy rozwoju kwiatostanu
do ko ca fazy kwitnienia
BB
–

l/ha

rodki stosowa od
pocz tku fazy kwitnienia
do ko ca kwitnienia
BB
–

l/ha

rodek stosowa od fazy
liścia do ko ca fazy
kwitnienia
BB
–
rodek stosowa
w temperaturze

l/ha

rodki stosowa od fazy
widocznego pierwszego
mi dzyw la do ko ca
fazy kwitnienia
BB
–

l/ha

rodki stosowa od fazy
widocznego pierwszego
mi dzyw la do ko ca
fazy kwitnienia
BB
–

l/ha

rodki stosowa od fazy
widocznego pierwszego
mi dzyw la do ko ca
fazy kwitnienia
BB
–

l/ha

rodki stosowa od
pocz tku fazy kwitnienia
do ko ca kwitnienia
BB
–

N KA

Integrowana
ochrona słonecznika
przed szkodnikami

Areał uprawy słonecznika w perspektywie najbli szych lat potencjalnie b dzie si zwi kszał
o tej pory szkodniki słonecznika nie powodowały istotnych gospodarczo strat ale wraz ze
wzrostem powierzchni uprawy oraz pod wpływem zmian klimatu mo e wzrosn równie
presja z ich strony
Polsce na plantacjach słonecznika mo e pojawia si kilka gatunków owadów szkodliwych jednak
nie tworz one licznych populacji Nie zaobserwowano owadów szkodliwych które mogłyby stanowi powa ne zagro enie gospodarcze ednak ze
wzgl du na predyspozycje owadów do pojawów gradacyjnych wzrostu areału uprawy i korzystnych dla
rozwoju szkodników warunków pogodowych istnieje
prawdopodobie stwo ich liczniejszego wyst pienia
iele czynników szczególnie klimatycznych oraz
zwi zanych z technologi uprawy mo e powodowa
dynamiczne zmiany w wyst powaniu i szkodliwości
poszczególnych gatunków
zrost temperatur b dzie sprzyjał gatunkom ciepłolubnym b d wpływał
na rozwój zwi kszaj c liczb pokole niektórych
szkodników – podnosz c szkodliwoś tych które do
tej pory nie miały znaczenia gospodarczego Z tego
samego powodu mog pojawia si zupełnie nowe
gatunki szkodników
śród nielicznych szkodników słonecznika najwi kszy problem zwłaszcza na plantacjach nasiennych powoduj ptaki łównie wróblowate uszkadza-

j ce plantacje słonecznika od fazy rozwoju niełupek
do zbiorów a bardziej nara one s mniejsze plantacje poni ej ha Nale y równie pami ta
e ptaki
mog powodowa powa ne straty zaraz po siewie
słonecznika
tym okresie szczególne znaczenie
maj gatunki z rodziny krukowatych Z pluskwiaków
równoskrzydłych na roślinach słonecznika mog erowa mszyce – najcz ściej mszyca burakowa porazik kocankowy i mszyca brzoskwiniowa a tak e kilka
gatunków rozwijaj cych si na korzeniach Mszyce
mog erowa na wszystkich cz ściach rośliny wysysaj c soki z tkanek a uszkodzone w miejscach
erowania mszyc tkanki roślin mog by wtórnie pora ane przez sprawców chorób Najszybciej populacja mszyc rozwija si podczas suchej i umiarkowanie ciepłej pogody statnie ciepłe lata sprawiły e
w polowych uprawach słonecznika coraz cz ściej pojawia si tak e m czlik szklarniowy który eruje podobnie jak mszyce Natomiast spośród pluskwiaków
ró noskrzydłych mog doś licznie mog pojawi si
zmieniki które eruj na liściach i p dach Zarówno
osobniki dorosłe jak i larwy zmieników bezpośred-

Mszyca burakowa

Niełupki wyjedzone przez ptaki
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Porazik kocankowy

Zmienik

aki

o yi

odstraszanie mechaniczne i d wi kowe

o o y och ony

właściwy płodozmian podorywki izolacja przestrzenna od innych bobowatych zwalczanie
chwastów wczesny zbiór niskie koszenie przed zim

i niki

zaprawianie nasion wczesny siew zrównowa one nawo enie głównie N izolacja przestrzenna
od innych bobowatych w tym wieloletnich

yc
inia ki

owc
aki olnic

podorywki zrównowa one nawo enie zwalczanie chwastów

właściwy płodozmian podorywki talerzowanie zwalczanie chwastów wi ksza norma wysiewu
nasion gł boka orka jesienna

zabiegi uprawowe gł boka orka jesienna płodozmian rozdrabnianie i gł bokie przyoranie
acnica
resztek po niwnych bezpośrednio po zbiorze niszczenie i usuwanie z plantacji chwastów
łon c nik wka
szczególnie tych o grubych łodygach

właściwy płodozmian podorywki talerzowanie wczesny i gł bszy siew zwalczanie chwastów
rozdrobnienie resztek po niwnych gł boka orka jesienna

li aki

Tabela 2. Środki ochrony roślin aktualnie zarejestrowane do zwalczania szkodników słonecznika
ko nik
i nica
a a c liści
wa y

y

c

ch

a
ic na
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imonoidy

anc a c ynna
Bacillus thuringensis
ar aizawai
azadyrachtyna A

a wa ś o ka
lorbac
en ari

NeemAzal- /S
ima

metaldehyd

Metare
Slugi

Zwi zki
nieorganiczne

fosforan elaza

ro

erramol

Pełzakol

l/ha

B

RB

larte Neo

ima

li aki

ro

awka
kg/ha

treem

Allowin
Aldehydy
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Stonka kukurydziana

Tabela 1. Niechemiczne metody ograniczania liczebności szkodników słonecznika
ko nik

N KA

no

B

B

R

tra

ronma Pro

kg/ha
RB

RB

kg/ha
kg/ha

R

– g/m
kg/ha

nio szkodz roślinie wysysaj c soki powoduj c deformacje i usychanie jej fragmentów Rośliny słonecznika mog by atrakcyjne tak e dla wielu gatunków
szkodników wielo ernych jak cho by g sienice motyli – omacnicy słonecznikówki uszkadzaj cej niełupki
oraz błyszczki jarzynówki eruj cej na liściach iście
słonecznika mog uszkadza tak e muchówki miniarkowate których larwy eruj w korytarzach tzw minach pomi dzy górn i doln skórk liścia wyjadaj c
mi kisz Zmiany klimatu i coraz powszechniej stosowane uproszczenia uprawy to czynniki zwi kszaj ce w ostatnich latach presj ze strony wielo ernych
szkodników glebowych głównie drutowców rolnic
i p draków które eruj na podziemnych cz ściach
roślin słonecznika i mog powodowa ubytki w zasiewach w okresie wschodów kresy o podwy szonej
wilgotności stwarzaj zagro enie ze strony ślimaków
uszkadzaj cych siewki słonecznika Z kolei wyj tkowo ciepłe lata sprawiaj
e lokalnie na plantacjach
słonecznika mog pojawia si gatunki szkodników
poszerzaj cych zakres swoich typowych roślin ywicielskich jak np stonka kukurydziana której chrz szcze eruj m in na kwiatostanach uszkadzaj c pylniki jak równie g sienice słonecznicy or ówki
Prawidłowo prowadzona ochrona słonecznika powinna zakłada szerokie spektrum metod agrotechnicznych
oraz powszechniej stosowane uproszczenia w uprawie roli w powi zaniu ze zmianami
klimatycznymi stwarzaj sprzyjaj ce warunki dla
rozwoju wielu gatunków szkodników Przestrzeganie
podstawowych zalece agrotechnicznych jest kluczowym elementem programu ochrony słonecznika
przed szkodnikami
Aktualnie w uprawie słonecznika do zwalczania
szkodników zarejestrowane s preparaty biologiczne
zwalczaj ce g sienice zjadaj ce liście insektycyd
zwalczaj cy szkodniki gryz ce oraz moluskocydy

Przedsmak 2022.

m wcześniej, tym korzystniej.

Skorzystaj ze wszystkich benefitów oferty
Przedsmak:
–
–
–
–
–

Rabat do 7 wartości maszyny1
inansowanie 0 do 5 lat2
Kontrola pożniwna za 1 zł3
Rabat 50 na pakiety wyposażenia4
CLAAS Crop iew do kombajnów za 1 zł5.

przedsmak.pl
Niniejsze materiały stanowią wyłącznie informację handlową i nie stanowią oferty
w myśl art. 66, 1. kodeksu cywilnego.
1
Rabat dotyczy płatności w miesiącach wrzesie 7 , pa dziernik 6 , listopad 5 ,
grudzie 4 . 2 inansowanie 0 do 5 lat przy określonym wkładzie własnym klienta
z uwzględnieniem możliwości finansowania AT do 4 miesięcy. Dotyczy nowych
kombajnów, sieczkarni, pras wielkogabarytowych CLAAS. W przypadku tego finansowania opłata manipulacyjna wynosi 1 wartości netto maszyny. Pierwsza rata
płatna w sierpniu 2022. Niniejsza propozycja ma charakter wyłącznie informacyjny,
nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 kodeksu cywilnego i jest adresowana wyłącznie do przedsiębiorców. Powyższe warunki zostały przygotowane w oparciu
o stawkę referencyjną W OR 1 0,1 . W przypadku jej zmiany wysokość oprocentowania, a w związku z tym kwota rat, może ulec zmianie. Promocja ważna
jest do 31.12.2021 roku. Warunkiem zawarcia umowy finansowania jest uzyskanie
przez klienta potwierdzenia posiadanej zdolności kredytowej przez CLAAS inancial
Ser ices SAS. 3 Dotyczy maszyn CLAAS zakupionych w ofercie Przedsmak. Kontrola
pożniwna musi zostać wykonana u autoryzowanego Dealera CLAAS do 31.12.2022.
4
Rabaty na wyposażenie mogą się różnić w zależności od modelu maszyny CLAAS.
5
Roczny bezpłatny dostęp do modułu CLAAS Crop iew w oprogramowaniu
365 armNet wiąże się z wdrożeniem oprogramowania przez zespół 365 armNet
Polska pełna usługa obejmuje założenie darmowego konta, wprowadzanie pól
i udostępnienia modułu CLAAS Crop iew na koncie użytkownika.
Szczegóły u autoryzowanych Dealerów CLAAS oraz w regulaminie.
Oferta ważna do 31.12.2021.
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Radca Prawny

Podstępne umowy

Ka dego roku w ró nych regionach kraju dochodzi do sporów pomi dzy rolnikami a firmami
skupuj cymi płody rolne Niestety dopiero w takich sytuacjach wielu producentów na własnej
skórze przekonuje si
e lekkomyślnie podpisana umowa mo e powodowa daleko id ce
konsekwencje finansowe
z sto okazuje si
e dokument który podpisaliśmy powoduje odmienne skutki od tych jakich si
wcześniej spodziewaliśmy
iele osób zapomina
bowiem e w obrocie gospodarczym obok umowy
kontraktacji zdefiniowanej w Kodeksie ywilnym
funkcjonuj tak e umowy handlowe cz sto opatrzone nazwami wprowadzaj cymi w bł d

Rodzaje umów

o do zasady od lat na rynku rolniczym funkcjonuj
dwa rodzaje umów Pierwsza to tradycyjnie umowa kontraktacji uregulowana w przepisach Kodeksu ywilnego
rugi rodzaj to umowy handlowe
– w praktyce wszystkie inne ni kontraktacja Najcz ściej umowy handlowe z prawnego punktu widzenia to umowy sprzeda y lub dostawy
ak mo na zauwa y wiele firm skupowych posługuje si umowami handlowymi o ró nych bardzo
cz sto wymyślnych nazwach np kontrakt umowa
kontraktu itp rzeba w tym miejscu wyra nie powiedzie
e pomimo podobie stwa nazwy nie s
to umowy kontraktacji w rozumieniu Kodeksu ywilnego
konsekwencji mog one powodowa inne
skutki prawne dla rolnika
szelkiego rodzaju umowy handlowe zazwyczaj daleko bardziej zaostrzaj
odpowiedzialnoś producenta rolnego

Istotna treść

ak rozpozna z jakim rodzajem umowy mamy do
czynienia Niekiedy mo e by to trudne nawet dla
fachowców Przede wszystkim trzeba przypomnie
najwa niejsz zasad interpretacji umów w prawie
polskim
tym z jakim faktycznie rodzajem umowy mamy do czynienia nie decyduje nazwa ale jej
treś
telegraficznym skrócie mo na powiedzie
e dopiero po szczegółowej analizie tekstu umowy mo na ustali jaki to rodzaj czynności prawnej
umowa kontraktacji czy te inna

Cechy kontraktacji

6 3

Poprzez umow kontraktacji producent rolny zobowi zuje si wytworzy i dostarczy kontraktuj cemu podmiotowi skupuj cemu oznaczon iloś
produktów rolnych określonego rodzaju Z kolei
kontraktuj cy zobowi zuje si te produkty odebra w terminie umówionym jak równie zapłaci

ustalon cen oraz spełni określone świadczenia dodatkowe aka definicja zawarta jest w Kodeksie
ywilnym
arto jednak przyjrze si
temu bli ej
mowa kontraktacji obejmuje zobowi zanie do
wytworzenia i dostarczenia kontraktuj cemu oznaczonej ilości produktów rolnych określonego rodzaju Szczególnie istotny jest element wytworzenia
przez rolnika we własnym zakresie płodów rolnych
mowa która nie wymaga aby rolnik samodzielnie wytwarzał produkty albo dopuszcza ich zakup
przez gospodarza na wolnym rynku – nie b dzie
uznana za umow kontraktacji B dzie to najprawdopodobniej zwykła umowa handlowa sprzeda y
lub dostawy to pomimo nazwy w stylu np umowa
kontraktu kontrakt itp

Pozostałe elementy

lementem wyst puj cym w umowach kontraktacji
mog by te tzw świadczenia dodatkowe Nie musza one jednak zawsze si pojawia maj charakter fakultatywny ypowe świadczenia dodatkowe to
np zapewnienie producentowi rolnemu mo liwości
nabycia określonych środków produkcji i uzyskania pomocy finansowej pomoc agrotechniczna lub
zootechniczna premie pieni ne lub rzeczowe
mowy handlowe najcz ściej s pozbawione tego
elementu
mowa kontraktacji wyst puj ca w Kodeksie
ywilnym reguluje tak e zasady odpowiedzialności stron e eli producent nie mo e dostarczy
przedmiotu kontraktacji wskutek okoliczności za
któr adna ze stron odpowiedzialności nie ponosi
wówczas jest on obowi zany tylko do zwrotu pobranych zaliczek i kredytów bankowych
umowach
handlowych zazwyczaj brak tego typu klauzul które ograniczaj zakres odpowiedzialności
rzeba te pami ta
e prawa i obowi zki producenta wynikaj ce z umowy kontraktacji przechodz na osob która – ju po zawarciu umowy
kontraktacji ale przed jej wykonaniem – weszła
w posiadanie gospodarstwa Nowy posiadacz staje
si stron kontraktacji natomiast poprzedni przestaje ni by

Umowy handlowe

bran y rolniczej termin umowa handlowa odnosi si najcz ściej do umowy sprzeda y lub dostawy
czyli innych ni umowa kontraktacji Pami tajmy
jednak e o tym z jakim rodzajem umowy mamy do
czynienia nie decyduje jej nazwa ale treś
przypadku umów sprzeda y lub dostawy rolnik zobowi zany jest przekaza umówion iloś płodów rolnych najcz ściej pod rygorem kar umownych Nie
jest przy tym istotne czy zostały one wytworzone
we własnym zakresie lub te zakupione na wolnym
rynku iczy si tylko iloś parametry jakościowe
oraz zachowanie terminu ak e w przypadku wyst pienia zdarze które nie zale
od woli stron
rolnik nadal b dzie zobowi zany do dostarczenia
płodów rolnych zgodnie z wymogami zapisanymi
w umowie

Wnioski na przyszłość

hocia w wielu umowach kontraktacji pojawiaj
si tak e ró ne klauzule zaostrzaj ce to ten rodzaj
umowy jest mimo wszystko nienajgorszym rozwi zaniem
przypadku gdy rolnik podpisze umow
handlow
wówczas b dzie pozbawiony nawet
minimum ochrony prawnej któr zapewnia kontraktacja A w umowach handlowych pojawiaj si
klauzule które praktycznie wył czaj jakiekolwiek
prawa dla rolnika i obci aj go całości ryzyka
szczególności chodzi o zapisy zobowi zuj ce do
bezwzgl dnego wykonania umowy niezale nie od
warunków pogodowych klimatycznych rynkowych
lub cenowych
zakresie kształtu stosowanych w rolnictwie
umów pozostaje jeszcze wiele do zrobienia robni producenci działaj cy samodzielnie nie maj
w praktyce adnych szans na indywidualnie negocjowan umow Niemniej jednak przed podpisaniem zawsze nale y dokładnie przeczyta całoś
tekstu przyszłej umowy e eli niektóre sformułowania b d dla nas niejasne zawsze lepiej zasi gn rady prawników ni nara a si na straty niekiedy rz du setek tysi cy złotych
Nigdy nie wolno zawiera umów na zasadzie e
jakoś to b dzie
przypadku nawet niewielkich
uchybie w wypełnieniu zobowi za firmy skupuj ce potrafi by bezwzgl dne w dochodzeniu swoich roszcze co w przypadku przegranego przez
rolnika procesu sadowego zazwyczaj ko czy si
egzekucj komornicz
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Tarta z malinami i bezą kokosową
Składniki na ciasto kruche:
•
g zimnego masła
•
ółtka
• – ły ki lodowatej wody
•
g m ki pszennej
y ej wymienione składniki zagnie szybko wylep form do
tarty i wstaw na kwadrans do lodówki
Po tym czasie wstaw form z ciastem na
minut do nagrzanego do
stopni piekarnika i podpiecz spód

Masa malinowa:
•
g malin plus dodatkowa garś malin
• ły ek cukru najlepiej br zowego
•
g masła
• ły ki m ki kokosowej
Maliny i cukier zagotuj na du ej patelni gotujemy około do
minut Maj si rozgotowa a powstały sos troszk odparowa
dodaj masło i wymieszaj aby si rozpuściło
ył cz kuchenk
i dodaj m k kokosow

Maliny gotujemy po to aby pesteczki zmi kły m k kokosow
dodajemy po to aby zwi zała ona mas Niestety nie mo na jej
zast pi innym składnikiem
Mas wylej na podpieczony gor cy spód i wstaw ponownie form do piekarnika Na wierzch dodaj garś malin
emp

stopni

czas pieczenia

minut

Beza:
• białka
• płaskich ły ek cukru
• ły ka proszku budyniowego o smaku wanilia
• dwie garście kokosa u mnie prawdziwe chipsy z kokosa
Białka ubij na sztywno dodaj cukier i budy nadal ubijaj
odaj / ilości kokosa wymieszaj Reszt kokosa posyp ju na
wyło on bez ładnie si zrumieni i przyozdobi ciasto
Bez nakładam na ciasto około
minut przed ko cem pieczenia chylam piekarnik wysuwam form nakładam bez posypuj reszt kokosa i piek dalej
art studzimy całkowicie

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
zostan nagrodzeni kuchenn niespodziank
Prosimy o przesyłanie przepisów na adres redakcji
do dnia
pa dziernika
r poczt tradycyjn
Krajowe Zrzeszenie Producentów Rzepaku i Roślin Białkowych
ul Szkolna / lok
arszawa
lub na adres mailowy nasz rzepak gmail com

Chwila relaksu
1.

Mama dopytuje się syna:

- Dawidku, jak było w szkole?

- Jak na policji: ciągle mnie wypytują,
a ja o niczym nie wiem.

***
2. Polonistka pyta Jasia:
- Podaj dwa zaimki.
- Kto? Ja?!

- Brawo Jasiu piątka.
***
3. Dwaj uczniowie szarpią za mudnur
policjanta:

- Panie policjancie, prędko, nasz nauczyciel...!
- Co się stało? Napadli go?! Biją?!

- Nie, on nieprawidłowo zaparkował...
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Wybieraj lepiej
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Krajowe Zrzeszenie Producentów Rzepaku
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Rozwijaj MÓZG
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P N
P Z M
niekontrolowane
momencik
skurcze przepony
la lizy Beetho ena
pan i władca w dawnej
prostok t o wszystkich
Polsce i na Rusi
równych bokach
gatunek małpiatki
ndianie b d cy
kukang mały
inspiracj dla fryzjerów
samochód
straszyk pluskwiak
clou świecznika
eruj cy na roślinach
droga Marsa czy Ziemi
wodospad w atrach
Krajowa
ysokich
poprzedza wzrastanie
zniech cenie nieczułoś
rzepaku
na kraterze
ottfried ilhelm
Melchiora a kowicza
– niemiecki matematyk
rzeka na Białorusi
w horrorach ywi
prawy dopływ niepru
si krwi
uogólnienie wektora
młoda świnka
i skalara
ły wy do gry
puchar dawniej u ywany
Olej rzepakowy
zawiera
willa w Zakopanem
do toastów powitalnych
z
muzeum
Karola
pustelnia erem
10 razy więcej omega-3
Szymanowskiego
staropolska miara
niż oliwa
z oliwek
moc pot ga
długości drogi
rodzaj borowika
popularny
baśniowe nimfy
śpiewaj cy ptak
wodne rusałki
pa stwo z konstytucyjn
dawny urz dnik dworski
stolic w Sucre
od krajania potraw
myśl przewodnia
miejsce powstawania
facet o nieprzeci tnym
domu
wzroście
gnacy
- zało yciel
członek Armii Krajowej
zakonu jezuitów
zespół z Robertem
dyletant amator
awli skim
oﬁara bóstwom
rucki- ubecki
w hinduizmie
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Wspieraj SERCE
26
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Olej
rzepakowy
zawiera
7 razy mniej nasyconych
kwasów tłuszczowych
32
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34
niż masło
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S R

itery czytane rz dami w kolorowych polach – ółte
zielone czerwone – utworz rozwi zanie które
prosimy nadsyła pod adresem redakcji
Krajowe Zrzeszenie Producentów
Rzepaku i Roślin Białkowych
ul Szkolna /
-

lok

arszawa

Prosimy o dopisek na kopercie – Krzy ówka nr
rozwi zanie krzy ówki prosimy nadsyła
do
pa dziernika
roku
Nagrodami w tym numerze s dwie kurtki polarowe
z logo Rapool dwie bluzy z logo Rapool
i krople oleju ufundowane przez ﬁrm Rapool
Polska Sp z o o
Nagrody otrzyma sześ pierwszych osób które
nadeśl do Redakcji prawidłowe hasło – decyduje
data stempla pocztowego

Plakat przygotowano w ramach projektu
„Olej rzepakowy w diecie dzieci”

Patronat
merytoryczny

Zostań członkiem Krajowego Zrzeszenia Producentów Rzepaku i Roślin Białkowych

Zrób zdjęcie
Dowiedz się więcej
Sfinansowano z Funduszu
Promocji Roślin Oleistych

•
•
•
•

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

