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strzegaj środków bezpieczeństwa zamieszczonych w etykiecie.

Energia rzepaku – nie do zastąpienia!
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Szanowni Państwo,
Obecny numer kwartalnika wydajemy między innymi z myślą o Polagrze Premiery, która odbędzie 
się 14–16.01.2022 roku. Dnia 14 stycznia organizujemy tam kolejną już konferencję, której tematem 
roboczym jest „Czy w czasie wyzwań Europejskiego Zielonego Ładu uprawiać rzepak, soję czy sło-
necznik?”. Temat jest oczywiście przewrotny. Rzepak ciągle jest, i jak wszystko na to wskazuje, jesz-
cze długo będzie podstawową rośliną oleistą w Polsce i w Europie. Regulacje europejskiej dyrektywy 
RED II prawnie regulują popyt dla branży biopaliw do 2030 roku. Przypomnę tylko, że na biopaliwa 
zużywa się ok. 60% nasion rzepaku. Dla Polski oznacza to zapotrzebowanie na ok. 3,5 mln ton rzepa-
ku na cele spożywcze i techniczne. Daje to możliwość uprawy rzepaku na ok. 1 mln ha, czyli tyle ile 
w 2021 roku zostało w Polsce zasiane. 
Ceny nasion rzepaku są ciągle bardzo wysokie, ponad 3 tys. zł za tonę – to cieszy. Zmienia się nam 
jednak nastrój, gdy porównamy to z cenami nawozów, które jak np. saletra amonowa – od lipca pod-
rosły o 150%. W połączeniu z wysokimi cenami paliwa i zapowiadanymi podwyżkami cen środków 
ochrony roślin, powoduje to ogromny wzrost kosztów uprawy rzepaku. Dlatego zrozumiały jest wzrost 
zainteresowania rolników innymi roślinami oleistymi – takimi jak soja czy słonecznik. W 2021 po-
wierzchnia uprawy soi to 25,7 tys. ha i jest to wzrost o 25% w stosunku do roku poprzedniego. Do-
skonale wiemy, że soja wciąż najlepiej udaje się w południowej Polsce, ale wzrost zainteresowania 
uprawą tej rośliny jest widoczny. Zwłaszcza, że ceny nasion są też stosunkowo wysokie. Zaczęliśmy 
publikować notowania cen soi, aby umożliwić plantatorom rozeznanie na rynku. Swoje oferty cenowe 
przedstawiają już 24 podmioty skupowe z całej Polski.
Słonecznik natomiast w 2020 roku uprawiany był na powierzchni 9,6 tys. ha, a w roku 2021 na pow. 
19,5 tys. ha. Jest to wzrost o 100%. Obie te rośliny wymagają znacznie mniejszych nakładów w po-
staci nawozów mineralnych, zwłaszcza azotowych, jak i środków ochrony roślin, co ściśle odpowiada 
założeniom Strategii od Pola do Stołu, która zakłada redukcję zużycia nawozów o 25% i środków 
ochrony roślin o 50%.
Nie zapominając o dominującej roli rzepaku, będziemy chcieli informować naszych członków o moż-
liwościach uprawy tych alternatywnych dla rzepaku roślin oleistych, które też mogą mieć swój udział 
w realizacji zasad bioróżnorodności w naszych gospodarstwach.
Szanowni Państwo, zbliża się koniec 2021 roku. Z tej okazji, a także Świąt Bożego Narodzenia chciał-
bym wszystkim naszym członkom i sympatykom życzyć dużo zdrowia, dużo radości, nadziei i optymi-
zmu, że niedługo wrócimy do normalnego życia i kontaktów, których wszystkim nam już bardzo brakuje.
Wszystkiego Najlepszego

Pozdrawiam serdecznie,

Juliusz Młodecki 
Prezes Zarządu www.kzprirb.pl

Krajowe Zrzeszenie Producentów Rzepaku 
i Roślin Białkowych

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

Za nami kolejny rok. Tegoroczny sezon dla rzepaku w Polsce na pewno możemy ocenić jako 
udany, zarówno pod względem zbiorów, jak i rekordowych cen nasion. Oczywiście sytuacja 
na rynku jest wyjątkowa także jeśli chodzi o inne produkty i surowce, co sprawia jednocześnie, 
że koszty prowadzenia działalności rolniczej ostro poszybowały w górę.

Dlatego ważne jest to, aby rolnicy nie musieli martwić się o rynki zbytu, a ten w przypadku rze-
paku to wciąż przede wszystkim biopaliwa. Zapraszam w tym kontekście do lektury artykułu 
„W biopaliwach (nie)stety bez zmian – czy jednak na długo?” odnośnie ostatnich inicjatyw Pol-
skiej Koalicji Biopaliw i Pasz Białkowych, której KZPRiRB jest ważnym i aktywnym członkiem.

Tradycyjnie polecam również dział Agrotechnika, gdzie znajdziecie Państwo ciekawie przedsta-
wioną reasumpcję autorstwa prof. Marka Mrówczyńskiego wraz z kolegami z IOR na temat przy-
szłościowych kierunków ochrony przed szkodnikami najważniejszych roślin oleistych w Polsce 
zgodnie z Europejskim Zielonym Ładem.

A że nie tylko pracą człowiek żyje, zapraszam do zajrzenia do naszego kącika relaksu i odwie-
dzenia… Świętego Mikołaja – tak, aby może zachęcić go, aby i nas odwiedzał może częściej 
niż raz na rok? 

Pozdrawiam,
Sonia Kamińska-Stępień

Redaktor Naczelna

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

Prezes Zarządu
Juliusz Młodecki 

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

i Roślin Białkowych

Kontakty w regionach

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

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

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

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

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

OZPR wielkopolsko- 
-lubuski
Stanisław Matuszewski 
tel. 695 913 677
Irena Gościniak
tel. 605 695 781

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

Arkadiusz Drabko
Marek Kałużyński

Jan Błaszczuk

Krzysztof Gawęcki 
Łukasz Krechowiecki 

Marek Czerniak

Stanisław Matuszewski
Irena Gościniak

Juliusz Młodecki
Waldemar Michalak

Grażyna Leśna
Benedykt Ślęzak

Krzysztof Galek
Edward Sycz

Arkadiusz Drabko
Jerzy Hławiczka

Jerzy Hławiczka
Jan Paweł Zachraj

Sonia Kamińska-Stępień
Dyrektor Biura 
tel. 604 340 703 

Ewelina Spłocharska
Dyrektor KZPRiRB
tel. 882 133 153

Biuro KZPRiRB 
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Kalendarium KZPRiRB 2021
WRZESIEŃ
02  obchody 70-lecia IOR – PIB, Poznań- Juliusz Młodecki
06  Posiedzenie online Copa-Cogeca, – Juliusz Młodecki, 
08  Posiedzenie Zarządu KZPRiRB, Warszawa
10  II Krajowy Dzień Soi Zakładzie Doświadczalnym Oce-

ny Odmian w Tarnowie (woj. dolnośląskie), – Juliusz 
Młodecki

10  Obchody jubileuszu 125-lecia powstania pierwszej na 
ziemiach polskich izby rolniczej oraz 25-lecia działal-
ności samorządu rolniczego, Warszawa, – Ewelina 
Spłocharska

19  Dzień kukurydzy i soi – impreza towarzysząca Krajo-
wym Dniom Pola Minikowo 2021, Minikowo, – Juliusz 
Młodecki

21  Zdalne posiedzenie Prezydium KZPRiRB
21  Wydanie newsletter Aktualności z rynku rzepaku i bio-

paliw (nr 9/2021 (75), 21 września 2021), – Sonia Ka-
mińska-Stępień

22-23  X Konferencja Krajowej Izby Biopaliw w ramach 
XIV Spotkania Branży Paliwowej – Polski Rynek 
Biopaliw, Kraków, – Juliusz Młodecki

wrzesień  Wydanie Informatora KZPRiRB Nasz Rzepak  
nr 3 (60) lipiec/sierpień/wrzesień 2021, – Sonia 
Kamińska-Stępień

wrzesień  Wysyłka mailingowa: Informatora cenowego 
umów terminowych rzepaku (zbiór 2021)

wrzesień  Wysyłka mailingowa: Notowania cen soi w Pol-
sce i na świecie

PAŹDZIERNIK
01  8 Forum Rolnicze Gazety Pomorskiej 2021, Myślęci-

nek, – Juliusz Młodecki
04  Posiedzenie Rady Rynku Rolnego, Warszawa, – Ju-

liusz Młodecki
18  Wydanie newsletter Aktualności z rynku rzepaku i bio-

paliw (nr 10/2021 (76), 18 października 2021), – Sonia 
Kamińska-Stępień

19  Zdalne posiedzenie Prezydium KZPRiRB
19  Zdalne posiedzenie Rady Rynku Rolnego, – Juliusz 

Młodecki, Ewelina Spłocharska
21  V Ogólnokrajowa konferencja PSPO na temat śruty 

rzepakowej pt. ,,Śruta rzepakowa jako realna alterna-
tywa dla importu śruty sojowej’’, Wysokie Mazowiec-
kie, – Juliusz Młodecki

22  Posiedzenie Członków Komisji Zarządzającej Fundu-
szem Promocji Roślin Oleistych, Warszawa, – Marek 
Kałużyński, Agata Kuczyńska, Mariusz Olejnik

26  Akademia Rzepaku, Racot k. Kościana, – Irena Gości-
niak, Stanisław Skrobała

październik  Wysyłka mailingowa: Informatora cenowego 
umów terminowych rzepaku (zbiór 2021)

październik  Wysyłka mailingowa: Notowania cen soi 
w Polsce i na świecie

LISTOPAD
03  Konferencja Farmer Narodowe Wyzwania w Rolnic-

twie, Warszawa, – Juliusz Młodecki, Sonia Kamińska-
-Stępień, Ewelina Spłocharska

04  Spotkanie dyskusyjne z Posłem do Parlamentu Eu-
ropejskiego Jarosławem Kalinowskim, Warszawa, – 
Ewelina Spłocharska

09-10  Trzecie Posiedzenie Krajowego Zespołu Koordy-
nacyjnego PDO V Kadencji 2019-2023, Prószków, 
– Juliusz Młodecki, Krzysztof Gawęcki, Mariusz 
Olejnik

18  Posiedzenie Polskiej Koalicji Biopaliw i Pasz Białko-
wych, Juliusz Młodecki, Arkadiusz Drabko, Mariusz 
Olejnik

22  Wydanie newsletter Aktualności z rynku rzepaku i bio-
paliw (nr 11/2021 (77), 22 listopada 2021), – Sonia Ka-
mińska-Stępień

23  VI Forum Rolników i Agrobiznesu, – Poznań, Juliusz 
Młodecki, Krzysztof Gawęcki

25  XVI Krajowy Zjazd Delegatów KZPRiRB
30  Złożenie wniosku na wprowadzenie do obrotu, z prze-

znaczeniem do stosowania w uprawie słonecznika 
w celu zwalczania drutowców, w okresie od dnia 1 lu-
tego 2022 do dnia 30 maja 2022 środka ochrony roślin 
Force 20 CS (zaprawa nasienna)

30  Złożenie wniosku na wprowadzenie do obrotu, z prze-
znaczeniem do stosowania w uprawie grochu, fasoli, 
bobu, bobiku, grochu pastewnego (peluszka) w celu 
zwalczania mączniaka rzekomego grochu oraz sza-
rej pleśni, w okresie od dnia 1 lutego 2022 do dnia  
30 maja 2022 środka ochrony roślin Wakil XL 325 WG 
(zaprawa nasienna)

listopad  Wysyłka mailingowa: Informatora cenowego 
umów terminowych rzepaku (zbiór 2021)

listopad  Wysyłka mailingowa: Notowania cen soi w Pol-
sce i na świecie

listopad  Przeprowadzenie akcji promocyjno-edukacyj-
nej Siejmy soje

GRUDZIEŃ
06  Złożenie wniosku na wprowadzenie do obrotu, z prze-

znaczeniem do stosowania w uprawie słonecznika 
w celu zwalczania chwastów dwuliściennych, w okre-
sie od dnia 1 marca 2022 do dnia 30 czerwca 2022 
środka ochrony roślin Pulsar Plus

06  Złożenie pisma do MRiRW w sprawie rozszerzenia 
zezwolenia na obrót środkiem ochrony roślin Granstar 
SX 50 WG o zastosowania w uprawie słonecznika na 
zasadzie wzajemnego uznania, bazując na etykiecie 
jednego z wymienionych Państw ościennych nale-
żących do UE (Czechy, Niemcy, Słowacja). Środek 
ochrony roślin Granstar SX 50 WG jest dopuszczony 
do ochrony uprawy słonecznika w Republice Czeskiej, 
pod nazwą handlową Express 50 SX

09  Posiedzenie online Copa-Cogeca, – Juliusz Młodecki,
grudzień  Wydanie newsletter Aktualności z rynku rzepa-

ku i biopaliw (nr 12/2021 (78), grudzień 2021), –
Sonia Kamińska-Stępień

grudzień  Wydanie Informatora KZPRiRB Nasz Rzepak  
nr 4 (61) październik/listopad/grudzień 2021, –
Sonia Kamińska-Stępień

grudzień  Wysyłka mailingowa: Informatora cenowego 
umów terminowych rzepaku (zbiór 2021)

grudzień  Wysyłka mailingowa: Notowania cen soi w Pol-
sce i na świecie

grudzień  Przeprowadzenie akcji promocyjno-edukacyj-
nej Siejmy soje
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Deklaracja członka Krajowego Zrzeszenia 
Producentów Rzepaku 

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

2. Rok urodzenia 

3. Adres – Województwo  Powiat 

 Miejscowość  Kod pocztowy 

 Ulica  Nr 

 Telefon komórkowy  

4. E-Mail 

5. W przypadku osoby prawnej nazwa i siedziba

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

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

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

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

Zatwierdzono przez Zarząd KZPRiRB           Data i podpis członka

      

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

Promocja miodu rzepakowego

Miód rzepakowy poprawia koncentrację oraz 
przyspiesza i wspomaga regenerację po wy-
siłku fizycznym i umysłowym. Już jedna łyżka 
miodu rzepakowego powoduje szybki i sku-
teczny zastrzyk łatwo przyswajalnej energii.

Krajowe Zrzeszenie Producentów Rzepaku i Roślin Białkowych 
wspiera promocję spożywania miodu rzepakowego, który zbiera 
się najczęściej w maju, kiedy roślina kwitnie. W ramach projektu 
KZPRiRB przeprowadza kampanię informacyjną o jakości i cechach 
miodu rzepakowego. Dodatkowo kampania informuje o współpracy 
pomiędzy producentami rzepaku i pszczelarzami, dzięki której po-
wstaje lokalny miód rzepakowy.

Miód ten bardzo szybko krystalizuje, co spowodowane 
jest niskim stosunkiem fruktozy do glukozy oraz małą za-
wartością wody. Nawet po krystalizacji pozostaje kremo-
wy, ma miękką konsystencje, idealną do rozsmarowania. 

Jego smak jest łagodny, z wyczuwalnym aromatem 
kwiatu rzepaku, którego przepiękną żółtą barwę możemy 
podziwiać na polach zwykle na początku maja.

Miód ten powstaje we współpracy pomiędzy producen-
tami rzepaku i pszczelarzami. Taka współpraca jest wyso-
ce korzystna dla obu stron. 

Miód rzepakowy zawiera: 
•  glukozę (najwyższa zawartość 

w porównaniu z innymi miodami)
• fruktozę 
• witaminy z grupy B 
• żelazo 
• potas 
• magnez
• bor 

Działanie zostało sfinansowane z Funduszu Promocji Roślin Oleistych.

Przepyszny, słodki …  
i co najważniejsze  
energetyczny.  
Miód rzepakowy  
– zawsze zdrowy.

W ramach kampanii został przygotowany miód rzepakowy w kompaktowym roz-
miarze nowoczesnego opakowania – stick, który został umieszczony w czasopiśmie 
Nasz Rzepak oraz w czasopiśmie rolniczym Wieści Rolnicze. Dodatkowo czytelnicy 
Naszego Rzepaku otrzymają w ramach akcji dedykowany kalendarz trójdzielny oraz 
kalendarz biurkowy typu piramidka na 2022 r. informujący 
o zaletach miodu rzepakowego. Ponadto w ramach akcji 
zostaną przygotowane pakiety promujące miód rzepakowy 
zawierające oba typy kalendarzy wraz ze stickami miodo-
wymi. Pakiety promujące zostaną przesłane do szkół rol-
niczych podległych MRiRW, a także do zaprzyjaźnionych 
organizacji, m.in. Polskiego Stowarzyszenia Producentów 
Oleju, Polskiego Związku Pszczelarskiego, Izb Rolniczych 
oraz ODR-ów.

Sfinansowano z Funduszu Promocji Roślin Oleistych

MIÓD  
RZEPAKOWY

– naturalne  
źródło  

energii

2022

Miód rzepakowy powstaje we współpracy 
pomiędzy producentami rzepaku i pszczelarzami.

 Jedna łyżka miodu rzepakowego powoduje  
szybki i skuteczny zastrzyk łatwo przyswajalnej energii.

Sfinansowano  
z Funduszu  

Promocji  
Roślin Oleistych.

Krajowe Zrzeszenie Producentów Rzepaku i Roślin Białkowych
ul. Szkolna 2/4 lok. 403, 00-006 Warszawa

tel. kom. 882 133 153, e-mail: biuro@kzprirb.pl
www.kzprirb.pl
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22
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44

55

Styczeń

Mieczysław, Mieszko Abel, Izydor, Makary 

Daniel, Zdzisława Aniela, Eugeniusz Edwarda, Szymon Baltazar, Kacper, Melchior Julian, Kryspin, Lucjan Seweryn, Wawrzyniec Adrian, Antoni, Piotr

Agaton, Jan, Wilhelm Honorata, Krzesimir Arkadiusz, Bernard Bogumiła, Weronika Feliks, Hilary, Nina Arnold, Paweł Marceli, Włodzimierz

Antoni, Rozalinda Beatrycze, Małgorzata Henryk, Mariusz Fabian, Fabiana  Agnieszka, Inez Anastazy, Wincenty Ildefons, Rajmund

Rafał, Tymoteusz Miłosz, Paweł, Tatiana Paula, Tytus Jerzy, Witalian Karol, Tomasz Aniela, Zdzisław Maciej, Marcin, Martyna

Jan, Ludwika, Marcela

Nowy Rok

Trzech Króli
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55

66

77

88

99

Luty

Brygida, Sewer Kornel, Maria, Miłosława Błażej, Oskar, Telimena Józef, Weronika Adelajda, Agata Amanda, Dorota

Romuald, Ryszard, Teodor Hieronim, Józefi na Apolonia, Jakub, Pola Jacek, Jacenty, Elwira Bernadeta, Łazarz, Maria Benedykt, Ludwik, Norma Jordan, Jordana

Cyryl, Metody, Walenty Faustyn, Jowita, Zygfryd Daniel, Danuta, Samuel Aleksy, Łukasz, Zbigniew Konstancja, Sylwan Konrada, Marceli Leon, Zenobiusz

Feliks, Lena, Robert Małgorzata, Marta Izabela, Polikarp, Romana Maciej, Piotr, Bogusz Cezary, Just Aleksander, Mirosław Auksencja, Gabriel

Hilary, Makary, Roman

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota Niedziela
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7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27
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99

1010

1111

1212

1313

Marzec

Albin, Antonia, Dawid Halszka, Helena Teresa, Tycjan Adrianna, Kazimierz Adrian, Oliwia Róża, Wiktor

Felicyta, Teresa, Tomasz Beata, Jan, Stefan Dominik, Katarzyna Cyprian, Makary Benedykt, Konstanty Bernard, Grzegorz Krystyna, Patrycja

Jakub, Matylda Klemens, Ludwika Gabriel, Hilary, Izabela Patryk, Zbigniew Cyryl, Edward, Krystian Bogdan, Józef Aleksandra, Klaudia

Benedykta, Marzanna Bogusław, Katarzyna Oktawian, Pelagia Bertrada, Szymon Ireneusz, Maria, Mariola Larysa, Teodor Ernest, Lidia, Rupert

Aniela, Jan Eustachy, Stefan Amadeusz, Mamertyn Balbina, Kornelia

MIÓD  
RZEPAKOWY

– naturalne  
źródło  

energii

Sfinansowano z Funduszu Promocji Roślin Oleistych.

Styczeń 2022
Pn Wt Śr Cz Pt So N

1 2

3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16

17 18 19 20 21 22 23

24 25 26 27 28 29 30

31

Tydzień

1

2

3

4

5

Nowy Rok

Trzech Króli

Miód rzepakowy powstaje we współpracy 
pomiędzy producentami rzepaku 

i pszczelarzami.

10:30–11:00 
Rejestracja gości

11:00–11:10
Uroczyste otwarcie XIV Forum Producentów Rzepaku i Roślin Białkowych
•  Adam Stępień, Dyrektor Generalny PSPO
•  Juliusz Młodecki, Prezes KZPRiRB

11:10–11:30
Wystąpienie przedstawiciela Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi  
– założenia Europejskiego Zielonego Ładu 

11:30–12:00
„Wpływ EZŁ na rynek środków ochrony roślin oleistych”
•  prof. dr hab. Marek Mrówczyński, IOR-PIB w Poznaniu
•  prof. dr hab. Marek Korbas, IOR-PIB w Poznaniu
•  dr hab. Roman Kierzek, prof. IOR IOR-PIB w Poznaniu
• dr hab. Roman Krawczyk, IOR-PIB w Poznaniu
• dr Ewa Jajor, IOR-PIB w Poznaniu
•  dr Przemysław Strażyński, IOR-PIB w Poznaniu

12:00–12:20 
„Uprawa roślin oleistych w praktyce rolniczej a płodozmian”
•  Paweł Kaczmarek, Fundacja Rozwoju Rolnictwa „Terra Nostra”

12:20–14:00
Dyskusja panelowa: 
moderator Adam Stępień, Dyrektor Generalny PSPO
•  Juliusz Młodecki – Prezes Zarządu KZPRiRB
•  Janusz Łojewski – Prezes Zarządu Agrolok
•  dr hab. Roman Kierzek, prof. IOR-PIB w Poznaniu, dyrektor IOR-PIB
•  Przemysław Szubstarski – Prezes Zarządu Corteva Agriscience Poland Sp. z o.o.
• Przedstawiciel MRiRW

14:00
Obiad

XIV FORUM PRODUCENTÓW  
RZEPAKU I ROŚLIN BIAŁKOWYCH

„Jakie rośliny oleiste uprawiać w ramach  
Europejskiego Zielonego Ładu: rzepak, soję czy słonecznik?”

14.01.2022 r. | Godz. 11.00 – 14.00
Polagra Premiery, Poznań

Międzynarodowe Targi Poznańskie, Sala Zielona, Pawilon nr 3

Organizatorzy Patronat Medialny Sponsorzy
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W dniach od 17 do 19 listopada br. odbyło się podsumowanie VI edycji 
konkursu ekologicznego „Siejąc kwiaty – pomagamy pszczołom”. 

Dzięki wsparciu z Funduszu Promocji Roślin Oleistych, Kra-
jowe Zrzeszenie Producentów Rzepaku i Roślin Białkowych 
wyprodukowało trzy filmy promocyjno-edukacyjne na temat 
uprawy soi w Polsce.

KZPRiRB jesienią prowadziło działania w prasie rolniczej w ramach kampanii edukacyjno-
-promocyjnej „Soja – roślina na polepszenie płodozmianu i struktury gleby”.

Organizatorem akcji była Publiczna Szkoła Podstawowa im Marii Konop-
nickiej w Grobnikach. Honorowy patronat nad konkursem objęły: starostwo 
powiatowe w Głubczycach, gmina Głubczyce oraz lokalne Koło Pszczela-
rzy. Partnerami akcji oprócz Krajowego Zrzeszenia Rzepaku i Roślin Białko-
wych, członka wspierającego KZPRiRB – firmy Corteva Agriscience Poland, 
byli firma Top Farms Głubczyce, Głubczyckie Wodociągi i Kanalizacja, firma 
Asa oraz lokalne przedsiębiorstwa. 

Celem konkursu było kształtowanie u dzieci świadomości ekologicznej, 
postaw proekologicznych, docenianie wartości przyrodniczych i estetycznych 
najbliższej okolicy oraz doskonalenie umiejętno-
ści obserwacji przyrody i dokonywania różnych 
form jej opisu.

KZRiRB wraz z Corteva Agriscience Po-
land miało zaszczyt nagrodzić plakaty pt.: „Sie-
jąc kwiaty pomagamy pszczołom” w kategorii 
uczniowie klas I–III:

•  Karoliny Duszyńskiej ze Szkoły Podstawowej we Włodzieninie,
•  Łukasza Studniarz z Publicznej Szkoły Podstawowej nr 20 w Kędzierzynie-Koźlu,
•  Zofii Gardias ze Szkoły Podstawowej w Lisięcicach.

SP w Grobnikach za przyłączenie się do akcji złożyła KZPRiRB podziękowania  
w formie listu i statuetki.

SP Grobniki, zdjęcia SP Grobniki

Siejąc kwiaty – pomagamy pszczołomFilmy sojowe

Soja – roślina na polepszenie  
płodozmianu i struktury gleby

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego
Zapraszamy Państwa na nasze studia MBA  

„Zarządzanie w agrobiznesie".
Są to 3-semestralne studia podyplomowe adresowane do właścicieli firm, dużych 

gospodarstw oraz menedżerów i specjalistów, których obecne lub przyszłe 
stanowisko wymaga kompetencji w zakresie nowoczesnego zarządzania.

Oferta kierowana jest  przede wszystkim do osób, które pracują 
lub zamierzają pracować w sektorze agrobiznesu. Studia posiadają 
akredytację międzynarodowej organizacji AGRI-MBA.  

Oferujemy Państwu
•  bardzo ciekawy program ze specjalnym uwzględnieniem potrzeb sektora agro-biznesu,
•  profesjonalnych wykładowców,
•  międzynarodowy dyplom MBA. 

Studia trwają 3 semestry. 9 zjazdów w semestrze. Łącznie 352 h.  

Termin rozpoczęcia studiów to 1 marca 2022
Zapraszamy do kontaktu

agata_malak_rawlikowska@sggw.edu.pl
Strona internetowa programu: http://mba.sggw.pl/

Szczegółowy program i koszty studiów na stronie internetowej programu.

Materiał o wpływie soi na płodozmian i strukturę 
gleby uwzględniający korzyści i atuty płynące z tej 
uprawy przygotował ekspert w dziedzinie uprawy soi, 
dr inż. Marcin Markowicz.

Materiały promocyjne ukazały się w tygodniku Ty-
godnik Poradnik Rolniczy, jak również w  miesięcz-
nikach: Wieści Rolnicze, Top Agrar Polska, Farmer, 

Agroprofil, Przedsiębiorca Rolny, Nowoczesna Upra-
wa, Twój Doradca Rolniczy Rynek (dolnośląskie), 
Lubelskie Aktualności Rolnicze. Poza tym ukazały 
się również w  dwumiesięczniku Małopolski Informa-
tor Rolniczy. Łączny nakład zbliżył się do 300 tys.  
egzemplarzy.

Kampania została Sfinansowana z Funduszu Promocji Roślin Oleistych.

Zapraszamy 
do zapoznania się 
z naszymi filmami 
na stronie kampanii: 
siejmysoje.pl

Dodatkowo filmy 
dostępne są na 
kanale You Tube:  
siejmysoje_pl

Z pomocą eks-
pertów: prakty-
ków i naukowców 
wyjaśniamy w ła-
twy i przystępny 
sposób, dlaczego 
uprawa soi w Pol-
sce jest opłacalna, 
jak dbać o planta-
cję soi oraz jakich 
błędów należy 
unikać.
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Dnia 2 września w Centrum Kongresowym IOR odbyła się uroczystość z okazji 70-lecia  
Instytutu Ochrony Roślin – PIB. Oprócz wystąpień zaproszonych gości, odczytów listów gra-
tulacyjnych, wręczenia nagród, ważnym elementem spotkania była prezentacja jubileuszo-
wych znaczków wydanych z tej okazji przez Pocztę Polską.

W dniu 10 września 2021 roku na terenie Zakładu Doświadczalnego Oceny Odmian (ZDOO) 
w Tarnowie, odbył się II Krajowy Dzień Soi połączony z seminarium i prezentacją odmian soi 
na polu doświadczalnym. Celem II Krajowego Dnia Soi była popularyzacja uprawy tego ga-
tunku w naszym kraju oraz przedstawienie wyników badań z odmianami soi, prowadzonych 
przez COBORU w ramach tzw. Inicjatywy białkowej COBORU.

Jubileusz 70-lecia Instytutu 
Ochrony Roślin – PIB w Poznaniu

II Krajowy Dzień Soi

Z ŻYCIA ZRZESZENIA

Obchody 70-lecia IOR – PIB otworzył Dyrektor 
Instytutu – prof. dr hab. Marek Mrówczyński, który – 
odwołując się do historii powstania IOR w kontekście 
pojawienia się w Polsce, a zwłaszcza w Wielkopolsce 
stonki ziemniaczanej – przybliżył kierunki rozwoju In-
stytutu uwzględniające wyzwania, jakie przed rolnic-
twem stawiają nowe wytyczne „Europejskiego Zielo-
nego Ładu”. Dalszą część poprowadził prof. dr hab. 
Grzegorz Skrzypczak, który odczytał też list gratula-
cyjny Ministra Edukacji i Nauki Przemysława Czarnka.

List Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Grzegorza 
Pudy, odczytała Dyrektor Departamentu Środowiska 
i Klimatu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, 
Nina Dobrzyńska. Podkreślono w nim znaczenie Insty-
tutu Ochrony Roślin – Państwowego Instytutu Badaw-
czego dla polskiego rolnictwa oraz ważną rolę, jaką In-
stytut odegrał w momencie wstąpienia Polski do Unii 
Europejskiej, kiedy trzeba było dostosować polskie 
rolnictwo do przepisów obowiązujących w UE. W liście 
doceniono również obecne działania Instytutu: moni-
toring zagrożeń upraw i upowszechnianie tej wiedzy 
poprzez Platformę Sygnalizacji Agrofagów, znaczenie 
prowadzonych w laboratoriach IOR – PIB badań pozo-
stałości środków ochrony roślin w produktach rolnych 
i żywności, a także opracowanie nowych metod inte-
growanej ochrony dostosowanych do aktualnych prze-
pisów i dostępności środków ochrony roślin.

Wystąpienie Przewodniczącego Rady ds. Rolnic-
twa i Obszarów Wiejskich przy Prezydencie RP, Jana 
Krzysztofa Ardanowskiego, było analizą wyzwań, ja-
kie przed polskim, ale także przed europejskim, rolnic-
twem stawia „Europejski Zielony Ład” i związane z nim 
ograniczenia w zakresie stosowania środków ochrony 
roślin oraz konieczność zwiększenia areałów upraw 
ekologicznych. Jan Krzysztof Ardanowski wskazywał 
na istotne zagrożenia dotyczące wydajności upraw 
realizowanych zgodnie z założeniami nowych strategii 
UE. Podkreślił również znaczenie analiz prowadzo-

nych w IOR – PIB pozwalających na prowadzenie ra-
cjonalnej chemizacji upraw.

Przedstawiciel Wojewody Wielkopolskiego, Za-
stępca Dyrektora Wydziału Infrastruktury i Rolnictwa 
– Zbigniew Król, zgodził się z tezami przedstawiony-
mi przez przedmówcę i – dołączając się do życzeń – 
przekazał list od Wojewody Wielkopolskiego Michała 
Zielińskiego.

Ostatnim wystąpieniem był referat autorstwa Za-
stępcy Dyrektora IOR – PIB ds. naukowo-badawczych 
– dr. hab. Romana Kierzka, prof. IOR – PIB, oraz se-
kretarza naukowego IOR – PIB – dr hab. Kingi Maty-
siak, prof. IOR – PIB, pt. „IOR – PIB wczoraj, dziś i ju-
tro. Przyszłościowe kierunki ochrony roślin”. Referat 
wygłosił dr hab. Roman Kierzek, prof. IOR – PIB, który 
przedstawił m.in. kroki milowe w historii Instytutu oraz 
kierunki, na których w najbliższych latach będą kon-
centrować się badania prowadzone w jednostce, czy-
li m.in. innowacyjne metody identyfikacji agrofagów 
z wykorzystaniem technik molekularnych, indukowana 
odporność, rolnictwo precyzyjne, nowoczesne meto-
dy monitorowania upraw, rozwój inteligentnych syste-
mów wspomagania podejmowanie decyzji, itp.

Punktem kulminacyjnym uroczystości było wrę-
czenie odznaczeń państwowych i resortowych 43 pra-
cownikom Instytutu Ochrony Roślin – PIB. Następnie 
prof. dr hab. Marek Mrówczyński zaprezentował i wrę-
czył przedstawicielom instytucji współpracujących 
z Instytutem okolicznościowe znaczki pocztowe wy-
dane przez Pocztę Polską z okazji 70-lecia Instytutu 
Ochrony Roślin – PIB.

Zwieńczeniem oficjalnej części były wystąpienia 
przybyłych gości połączone z przekazaniem na ręce 
Dyrektora, prof. dr hab. Marka Mrówczyńskiego, listów 
gratulacyjnych oraz okolicznościowych prezentów. 
Przedstawiciele Ośrodków Doradztwa Rolniczego 
przekazali ponadto prof. dr. hab. Markowi Mrówczyń-
skiemu medal „Zasłużony dla Doradztwa Rolniczego”.

Po części oficjalnej, na terenach zielonych Insty-
tutu Ochrony Roślin – PIB, odbył się piknik połączony  
ze zwiedzaniem Instytutu.

Krajowe Zrzeszenie Producentów Rzepaku i Roślin 
Białkowych na tym wydarzeniu reprezentował Prezes 
KZPRiRB Juliusz Młodecki. KZPRiRB również przyłą-
czyło się do wyrazów uznania dla Instytutu, kierując 
list gratulacyjny.

Źródło: Materiały IOR – PIB, Poznań

W konferencji udział wzięli m.in.: Pani Nina Do-
brzyńska – Dyrektor Departamentu Klimatu i Środo-
wiska w MRiRW, Pan Juliusz Młodecki – Prezes Kra-
jowego Zrzeszenia Producentów Rzepaku i Roślin 
Białkowych, Pan Grzegorz Suduł – Dyrektor Departa-
mentu Obszarów Wiejskich i Zasobów Naturalnych, 
i Pani Izabela Woronowicz – Kierownik Wydziału 
Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Wo-
jewództwa Dolnośląskiego. Ponadto w konferencji 
uczestniczyli zainteresowani soją przedstawiciele 
nauki rolniczej z instytutów badawczych, krajowych 
i zagranicznych jednostek hodowlanych, pracownicy 
Centrali COBORU oraz stacji i zakładów doświad-
czalnych oceny odmian, a także doradcy i użytkow-
nicy odmian. Łącznie w Krajowym Dniu Soi wzięło 
udział ponad 60 osób.

Na wstępie Pani Dyrektor Nina Dobrzyńska i Pan 
Prezes Juliusz Młodecki podkreślili rosnące znacze-
nie i zainteresowanie uprawą soi w Polsce oraz doce-
nili znaczenie wdrożonej przez COBORU tzw. Inicjaty-
wy białkowej COBORU, celem której jest przebadanie 
w jak najszerszym zakresie odmian roślin bobowatych 
grubonasiennych i soi znajdujących się na naszym 
rynku nasiennym oraz wskazanie rolnikom do uprawy 
najwartościowszych z nich.

Następnie w części seminaryjnej prof. Andrzej 
Kotecki (UP we Wrocławiu) przedstawił referat pt. 
„Soja – nowe wyzwanie polskiego rolnictwa w świetle 
zmian klimatycznych”, dyrektor Centralnego Ośrod-
ka Badania Odmian Roślin Uprawnych, prof. dr hab.  
Henryk Bujak, przybliżył założenia Inicjatywy biał-
kowej COBORU, Pani Agnieszka Osiecka (Centrala  
COBORU) przedstawiła wyniki prac nad przydatno-

ścią odmian soi do uprawy w Polsce przeprowadzo-
ne w ostatnich czterech sezonach doświadczalnych, 
a Pani Marta Bednarczyk (dyrektor SDOO w Głub-
czycach) przedstawiła wyniki wpływu gęstości sie-
wu na rozwój i plonowanie odmian soi na podsta-
wie doświadczeń agrotechnicznych prowadzonych 
w SDOO w Głubczycach w woj. opolskim.

Po części seminaryjnej uczestnicy spotkania udali 
się na pole doświadczalne ZDOO w Tarnowie, gdzie 
mieli możliwość zapoznania się m.in. z doświadcze-
niem prowadzonym w ramach Inicjatywy białkowej 
COBORU, w którym badany jest zestaw 59 odmian 
soi zarówno z Krajowego rejestru (KR), jak i pocho-
dzących ze Wspólnotowego katalogu odmian roślin 
rolniczych (CCA).

Źródło: COBORU

• Publikacje stacji doświadczalnych oceny odmian 
(SDOO)

 – Wstępne wyniki plonowania odmian w doświad-
czeniach porejestrowych,

 – Wyniki porejestrowych doświadczeń odmianowych,
 – Listy odmian zalecanych do uprawy na obszarze 

województwa.

Publikacje zawierają wyniki doświadczeń przeprowa-
dzonych w danym województwie, a także wybranych 
doświadczeń z województw sąsiednich. Z kolei zalecenia 
rekomendacyjne odnoszą się tylko do konkretnego woje-
wództwa i są ustalane przez poszczególne Wojewódzkie 
Zespoły PDO. Publikacje dostępne są na stronach interne-
towych poszczególnych SDOO. Ich adresy można znaleźć 
pod poniższym linkiem:

https://coboru.gov.pl/SDOO/indexsiecdosw.aspx 

• Aplikacje na stronie internetowej COBORU
 – Porównanie odmian pod względem wybranych cech,
 – Charakterystyka odmian.

Są to aplikacje interaktywne, umożliwiające wszech-
stronne porównanie wybranych odmian lub scharakte-
ryzowanie najważniejszych cech rolniczo-użytkowych 
wybranej odmiany. Obie aplikacje dostępne są pod poniż-
szym adresem:

https://coboru.gov.pl/PDO/index.aspx 

• Konferencje i szkolenia – organizowane przez Cen-
tralę COBORU i stacje doświadczalne oceny odmian, 
dostarczające użytkownikom informacji o odmianach, 
a także najważniejszych elementach agrotechniki ro-
ślin białkowych oraz innych aspektach dotyczących tej 
grupy roślin.

• Dni pola roślin bobowatych grubonasiennych (strącz-
kowych) i Dni soi – organizowane przez SDOO, ma-
jące na celu zapoznanie użytkowników odmian  
z aktualnym postępem hodowlanym oraz sprzyja-
jące wymianie poglądów na zagadnienia związane  
z uprawą tej grupy roślin. W związku z tymi im-
prezami, w 2021 roku, w 44 stacjach (SDOO)  
i zakładach (ZDOO) doświadczalnych oceny odmian 
założono poletka demonstracyjne z odmianami bobo-
watych grubonasiennych i soi zalecanymi do uprawy 
w województwach, w których funkcjonują poszczegól-
ne SDOO/ZDOO.

PODSUMOWANIE
• Realizacja zadań w ramach Inicjatywy białkowej 

COBORU pozwala na powszechną rekomenda-
cję najlepszych odmian tej grupy roślin do uprawy  
w poszczególnych województwach i stałą weryfikację 
optymalnych rejonów kraju do uprawy roślin białko-
wych.

• Im bardziej różnią się odmiany danego gatunku pod 
względem potencjału plonowania w poszczególnych 
rejonach kraju, tym większego znaczenia nabiera po-
wszechna rekomendacja odmian.

• Powszechna rekomendacja odmian do uprawy i stała 
dostępność informacji o przydatności rejonów kraju 
do uprawy nowych odmian roślin bobowatych grubo-
nasiennych i soi będą decydować o poziomie uzyski-
wanych plonów i opłacalności uprawy tej grupy roślin.

• Istnieje potrzeba stałej współpracy z wojewódzkimi 
ośrodkami doradztwa rolniczego oraz innymi insty-
tucjami i organizacjami rolniczymi w zakresie popu-
laryzacji uprawy i wykorzystania krajowych  roślin 
białkowych, a zwłaszcza soi, w przemyśle paszowym. 

INICJATYWA
BIAŁKOWABIAŁKOWA

COBORU

tel. 61 285 23 41 do 47
e-mail: sekretariat@coboru.gov.pl     www.coboru.gov.pl

CENTRALNY OŚRODEK BADANIA 
ODMIAN ROŚLIN UPRAWNYCH 

SŁUPIA WIELKA

Słupia Wielka 2021

Bobik Soja
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W dniu 19 września 2021r. w Minikowie świętowano dzień kukurydzy, soi, buraka cukrowego 
i ziemniaka. Wydarzenie to jest jesienną odsłoną Krajowych Dni Pola Minikowo 2021, które 
w jednym miejscu skupia urozmaicone oferty firm zaopatrujących polskie rolnictwo w środki 
do produkcji polowej.

Dzień kukurydzy i soi – Impreza towarzysząca 
Krajowym Dniom Pola Minikowo 2021

Podczas imprezy zaprezentowano m.in. potencjał 
odmian roślin późno schodzących z pola, z kolei od-
wiedzający mogli zwiedzić bogatą kolekcję 115 odmian 
kukurydzy (prezentowanych przez 19 firm), 30 odmian 
ziemniaka (prezentowanych przez 6 firm), 21 odmian 
buraka cukrowego (prezentowanych przez 7 firm) oraz 
13 odmian soi (prezentowanych przez 6 firm).

W czasie trwania wydarzenia zorganizowany zo-
stał Dzień Kukurydzy (wraz z Polskim Związkiem 
Producentów Kukurydzy) oraz konferencja pt.: „Ku-
kurydza Ziarnem Przyszłości”, która została zrealizo-
wanadzięki unijnemu programowi Seeds for Future. 
W trakcie konferencji zaprezentowano takie wykłady 
jak: „Sukces uprawy kukurydzy zależy od odmiany 
i europejskiej jakości nasion” (prof. dr hab. Tadeusz 
Michalski, PZPK w Poznaniu), „Europejski Zielony Ład 
a ochrona kukurydzy przed chwastami, szkodnikami 
i chorobami” (dr hab. inż. Paweł Bereś, IOR-PIB w Po-
znaniu, Oddział w Rzeszowie), „Różne węglowodany 

w kukurydzy” (dr hab. inż. Piotr Dorszewski, KPODR 
w Minikowie). 

Odwiedzający mogli także wziąć udział w prezen-
tacji zbioru kukurydzy na kiszonkę, podczas którego 
objaśnione im zostały poszczególne frakcje sieczki 
oraz proces zakiszania. Interesującą atrakcją imprezy 
była ponadto możliwość skorzystania przez rolników 
z bezpłatnej analizy składu chemicznego pasz oraz 
z doradztwa żywieniowego, które znajdowało się na 
stoisku Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Produ-
centów Mleka. Można było również zbadać jakość 
przywiezionej ze sobą kiszonki z kukurydzy (struktura, 
sucha masa, strawność). Dla wszystkich uczestników 
wydarzenia przygotowany był poczęstunek na polu. 

Krajowe Zrzeszenie Producentów Rzepaku i Roślin 
Białkowych na tym wydarzeniu reprezentował Prezes 
KZPRiRB Juliusz Młodecki.

 Źródło: KPODR

W dniach 22-23 września odbyła się niezwykła, jubileuszowa, 10. edycja konferencji branżo-
wej Krajowej Izby Biopaliw, w tym roku połączona we wspólne wydarzenie z XIV Spotkaniem 
Branży Paliwowej – Polski Rynek Biopaliw. Współpraca z Information Market S.A. zaowoco-
wała ciekawym wydarzeniem, w którym udział wzięło blisko 180 gości na miejscu w Krako-
wie i kilkadziesiąt osób online.

X Konferencja Krajowej Izby Biopaliw 
w ramach XIV Spotkania Branży Paliwowej

Pierwszy dzień konferencji miał postać uroczyste-
go bankietu, podczas którego Zarząd Izby, świętując 
10-lecie branżowej konferencji, uhonorował okoliczno-
ściowymi statuetkami postaci ze świata nauki, polityki, 
rolnictwa i biznesu, których wieloletni wkład i wsparcie 
miało ogromne znaczenie dla rozwoju Izby i branży 
biopaliw jako takiej. Są to Jarosław Kalinowski, Jan 
Krzysztof Ardanowski, prof. Andrzej Kowalski, dr inż. 
Delfina Rogowska, Juliusz Młodecki (Prezes Krajowe-
go Zrzeszenia Producentów Rzepaku i Roślin Białko-
wych), Radosław Stasiuk.

Dalsza część bankietu miała mniej oficjalny, ne-
tworkingowy charakter i bezsprzecznie wyszła na-
przeciw wywołanej pandemią koronawirusa tęsknocie 
za bezpośrednimi spotkaniami i ożywionymi rozmo-
wami twarzą w twarz.

Druga część konferencji poświęcona była przemy-
ślanym panelom merytorycznym, odpowiadającym na 
emocjonujący czas kształtującej się legislacji krajowej 
i unijnej w obszarze wykorzystania energii odnawial-
nej i dekarbonizacji transportu.

Po uroczystym powitaniu i otwarciu konferencji 
przez Prezesa Information Market S.A. Roberta Bu-

kowskiego oraz 
Prezesa Zarzą-
du KIB Zygmunta 
Gzyrę, rozpoczął 
się pierwszy panel 
poświęcony oto-
czeniu regulacyjne-
mu i Narodowemu 
Celowi Redukcyj-
nemu. Mecenaso-
wie Wojciech Ko-
tala oraz Adrian 
Biały przedstawili 
bieżący stan regu-
lacji i planowane 
zmiany związane 
z funkcjonowaniem 
NCR w Polsce oraz 
implementacji dy-
rektywy RED2 do 

prawodawstwa krajowego. Dr inż. Delfina Rogowska 
przedstawiła harmonogram dostosowywania jedno-
stek certyfikujących do funkcjonowania na podstawie 
dyrektywy RED2 oraz najważniejsze zmiany związane 
z wejściem w życie nowej wersji dyrektywy. Mateusz 
Krzak z Orlen Południe S.A. przedstawił nakierowane 
na podejście biorafineryjne inwestycje i plany w ob-
szarze energii odnawialnej w tym w wytwarzanie bio-
etanolu lignocelulozowego, estrów metylowych II ge-
neracji, czy biometanu.

Panel drugi, po orzeźwiającej kawie, skupiony był 
na potrzebach i możliwościach zwiększania udziału 
biokomponentów w paliwach. Na interpretacji i oce-
nie legislacyjnych podstaw funkcjonowania rynku 
biodiesla w kontekście pakietu Fit for 55 skupił się Se-
kretarz Generalny European Biodiesel Board, Xavier 
Noyon, który podkreślił potrzebę harmonizacji podej-
ścia w poszczególnych elementach pakietu i zwięk-
szenia ambicji. Michał Lechowicz z PERN S.A. za-
brał zebranych w świat kuchni logistycznej związanej 
z przechowywaniem, blendowaniem i wydawaniem 
paliw płynnych, akcentując potrzebę jednoznaczno-
ści i stabilności regulacyjnej, ale i deklarując otwar-

Z ŻYCIA ZRZESZENIA
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tość Spółki na potrzeby klientów. Dr Jan Lubowicz 
z Instytutu Nafty i Gazu PIB przedstawił ustalenia 
i rekomendacje związane z optymalną ścieżką wdra-
żania benzyny E10 na rynek polski w związku z po-
święconą temu zagadnieniu ekspertyzą zamówioną 
przez Krajową Izbę Biopaliw, z udziałem Polskiej Or-
ganizacji Przemysłu i Handlu Naftowego. Najważniej-
sze rekomendacje to obligatoryjne wymaganie dla 
benzyny 95 w formule E10 zawartości biokomponen-
tów wynoszącej min. 5,3% w przeliczeniu na energię 
i jednocześnie min. 7,0 (V/V) bioetanolu (w postaci al-
koholu), a także rozpoczęcie procesu wdrażania E10 
w IV kwartale 2022 roku z pełnym wdrożeniem tego 
blendu od początku 2023 roku.

Trzeci panel, poświęcony eksperckiej debacie na 
temat strategii realizacji celu OZE w transporcie wo-
bec rosnących ambicji UE, rozpoczęła wprowadzająca 
prezentacja Emmanuela Desplechin z ePURE. Przed-
stawiciel europejskiej asocjacji etanolowej przedstawił 
stan realizacji celów OZE w transporcie w krajach Unii 
Europejskiej, a także ambicji dotyczących redukcji 
emisji GHG. Poddał ocenie również założenia pakietu 
Fit for 55 z perspektywy wytwórców bioetanolu. Ten 
merytoryczny akcent stanowił punkt wyjścia dla eks-
perckiej debaty, w której uczestniczyli:Zygmunt Gzyra 
z Krajowej Izby Biopaliw, Leszek Wiwała z POPiHN, 
Robert Brzozowski z Unimot S.A., Michał Lecho-
wicz z PERN S.A. oraz sam Emmanuel Desplechin  
z ePURE, a którą moderowali Adam Stępień z KIB 
oraz Szymon Araszkiewicz z Information Market S.A.

Zapytany o rolę wytwórców biokomponentów 
I generacji w realizacji założeń dekarbonizacyjnych, 
a także nastawienie do inwestycji w II generację bio-
paliw, Prezes Zygmunt Gzyra na wstępie ze smut-
kiem zauważył brak ogólnospołecznego zrozumienia 
potrzeby poświęceń i ponoszenia kosztów, pomimo 
powszechnego już przeświadczenia o konieczności 
przeciwdziałania zmianom klimatu. Rolę dostępnych 
aktualnie, pewnych i stabilnych biopaliw 1 generacji 
określił jako niezbędną w okresie przejściowym do 
docelowej eliminacji silników spalinowych, a wytwór-
ców biopaliw konwencjonalnych uznał za najbardziej 
prawdopodobnych inwestorów w II generację – wobec 

możliwości skorzystania z rozwiniętych już ścieżek 
dotyczących zarządzania produkcją, dystrybucji, czy 
sprawozdawczości. Reprezentujący podmiot zobo-
wiązany do realizacji NCW, NCR i innych obowiązków 
związanych z OZE w transporcie Robert Brzozowski 
podkreślił trudność prowadzenia działalności w obec-
nych czasach charakteryzujących się niepewnością 
regulacyjną, niestabilnością cen etc. Leszek Wiwała 
podsumował, że bezsprzecznie przemysł rafineryjny, 
a w nim i branża biopaliw, znajdują się w trudnej sy-
tuacji, na historycznym zakręcie, wobec planowanego 
odchodzenia od produkcji aut z silnikami spalinowymi. 
Emmanuel Desplechin wyraził opinię, że proces zmian 
będzie wymagał „krwi i łez”, ale progres będzie możli-
wy tylko i wyłącznie w sytuacji wprowadzenia istotnych 
poprawek do pakietu Fit for 55. Michał Lechowicz, za-
pytany, co Spółka zamierza zaoferować klientom po-
stawionym przed tak trudnymi wyzwaniami, powtórzył, 
że PERN jest otwarty na skonkretyzowane potrzeby 
klientów i gotowy do ekonomicznie uzasadnionych in-
westycji.

W rundzie wypowiedzi kończącej debatę Leszek 
Wiwała wezwał do walki raczej z emisjami niż z sil-
nikami, Emmanuel Desplechin podkreślił potrzebę 
wykorzystania energii odnawialnej do zastępowania 
tej z paliw kopalnych, a nie innych źródeł odnawial-
nych, zaś Michał Lechowicz życzył sobie pewności 
w prowadzeniu biznesu w kilkuletniej perspektywie. 
W ostatnim zdaniu Prezes Gzyra wyraził opinię, że 
pomimo powszechnej tęsknoty za jasnością, stabilno-
ścią i łagodnością ścieżki ku zmianom, rzeczywistość 
nie będzie tak prosta.

Na tym zakończono to arcyciekawe i ważne wyda-
rzenie z branży biopaliw.  

Patronami Honorowymi byli: Ministerstwo Rolnic-
twa i Rozwoju Wsi, Instytut Nafty i Gazu PIB, Urząd 
Regulacji Energetyki, natomiast sponsorami firmy: 
REDcert, BSI, Novozymes, Technoilogy.

Krajowe Zrzeszenie Producentów Rzepaku i Roślin 
Białkowych na tym wydarzeniu reprezentował Prezes 
KZPRiRB Juliusz Młodecki.

Źródło: KIB
 

W dniu 1 października 2021r. w Bydgoskim Centrum Targowo-Wystawienniczym w Myślęcin-
ku miało miejsce VIII Forum Rolnicze. W wydarzeniu tym co roku uczestniczy około pół tysią-
ca gospodarzy, nie tylko z regionu. Goście zjeżdżają się z Podlasia, Wielkopolski, Warmii czy 
Mazur. Podczas niego dochodzi do wymiany opinii, doświadczeń oraz pomysłów.

VIII Forum Rolnicze Gazety Pomorskiej 2021

Forum rozpoczęło się od rozmów w studio z za-
proszonymi gości, transmisja była emitowana online.  
Kolejne rozmowy były prowadzone w przerwach 
między turami paneli oraz przed debatą. 

W pierwszej części paneli tematycznych porusza-
ne były temat takie jak: „Maszyny autonomiczne na 
polskich polach – czy jest to melodia przyszłości, czy 
realna perspektywa? Aplikacje wspierające prace 
rolników Cyfryzacja polskiego rolnictwa.” (dyskusje 
prowadzili: dr Jacek Skudlarski z Instytutu Inżynierii 
Mechanicznej SGGW, Arkadiusz Przygodziński – rol-
nik z Dąbrowy Biskupiej (pow. inowrocławski), racjo-
nalizator oraz dr inż. Jerzy Kaszkowiak, Politechnika 
Bydgoska), „Oszczędzanie energii w gospodarstwie. 
Najnowocześniejsze rozwiązania (panele, energia 
wiatrowa, pompy ciepła, biogazownie) i skąd na to 
wziąć pieniądze?” (dyskusje prowadzili: Ryszard 
Kamiński – Wiceminister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, 
Ireneusz Stachowiak – Prezes Wojewódzkiego Fun-

duszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Toruniu oraz Rafał Zglinicki – Prezes Biogazowni 
Rypin Spółka z o.o.), „Uprawa płużna czy bezpłuż-
na? Za i przeciw w oparciu o doświadczenia z ostat-
nich lat.” (dyskusje prowadzili: Prof. Dariusz Jaskul-
ski UTP, Wiesław Gryn – rolnik oraz Piotr Doligalski 
– członek zarządu  Polskiego Związku Producentów 
Roślin Zbożowych). W pierwszej części paneli dys-
kusyjnych był również jeden panel sponsorski  firmy 
Lelly „Automatyzacja hodowli bydła… to nie tylko 
dój!” (dyskusje prowadzili: Kamil Siatka – Commer-
cial Product Specialist Barn & Feeding, Piotr Kliś – 
Lely Center Bydgoszcz, Farm Management Support 
Specialist oraz Ryszard Słupikowski – producent 
mleka).

Druga tura paneli była poświęcona takim zagad-
nieniom jak: „Kiedyś sąsiedzi, dziś youtuberzy – kie-
dyś rozwijała się sąsiedzka pomoc, dziś youtuberzy 
opowiadają o rozwiązaniach w swoich gospodar-
stwach, podpowiadają, oceniają. Innowacje doty-
czące społecznego przekazu, komunikowania się.” 
(dyskusję prowadzili: Grzegorz Bardowski z żoną 
Anną, Michał Nowacki (rolnik NIEprofesjonalny), Ma-
teusz Kulecki (Kula) z żoną Agnieszką oraz dr hab. 
Wojciech Knieć, prof. UMK w Toruniu, socjolog wsi), 
„Co zamiast środków chemicznych, w związku z wy-
mogami Europejskiego Zielonego Ładu i ogranicze-
niami w stosowaniu niektórych środków?” (dyskusje 
prowadzili: prof. Małgorzata Jędryczka – Instytut 
Genetyki Roślin PAN, prof. Ewa Rembiałkowska – 

Międzynarodowe Targi Rolnicze POLAGRA-
-PREMIERY, jako pierwsze w nowym roku 
przedstawiają nowości na sezon 2022. 

Uczestnicy Targów będą mieli możliwość zobacze-
nia wielu pozycji asortymentowych z kategorii maszyn, 
sprzętu i narzędzi rolniczych, nawozów, nasion, środków 
ochrony roślin, pasz czy dodatków paszowych. Wystawcy 
szykują różnorodne stoiska, na których dla Zwiedzających 
prezentowane będą absolutne AGRO PREMIERY. Ekspo-
zycję dopełnią przedstawiciele prasy branżowej oraz naj-
ważniejszych w branży rolniczej związków i stowarzyszeń. 

Więcej informacji na www.polagra-premiery.pl

Zobacz AGRO PREMIERY 
w Poznaniu 

Z ŻYCIA ZRZESZENIA
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SGGW, prof. Marek Mrówczyński, Juliusz Młodecki 
– prezes Krajowego Zrzeszenia Producentów Rze-
paku i Roślin Białkowych oraz dr hab. Roman Kie-
rzek – profesor Państwowego Instytutu Badawczego 
w Poznaniu). W drugiej części paneli dyskusyjnych 
były również dwa panele sponsorskie Grupy Orlen 
„Grupa ORLEN dla rolnictwa” (dyskusje prowadzili: 
Piotr Marcinkowski – ANWIL, Martin Zmuda – Ener-
ga, Rafał Kozłowski – ORLEN Paliwa, Rafał Kuczyń-
ski – ORLEN OIL) oraz firmy Rawicom „Zagrożenia 
przy podpisywaniu umów dzierżawy gruntu pod foto-
woltaikę” (dyskusje prowadził Karol Chyliński – Rad-
ca Prawny, Prezes Zarządu RAWICOM Consulting 
Services Sp. z o.o.). 

Po panelach miała miejsce debata z byłymi 
i obecnymi przedstawicielami Ministerstwa Rolnic-
twa na temat Europejskiego Zielonego Ładu, o szan-
sach i zagrożeniach.

Komisarz UE ds. rolnictwa Janusz Wojciechow-
ski nie był obecny na miejscu, lecz przesłał nagranie 
wideo, w którym wyjaśnił zgromadzonym, iż Zielony 
Ład nie będzie polegał się na przymusie, lecz na 
systemie zachęt. 

Były minister rolnictwa, poseł z regionu oraz 
przewodniczący Rady ds. Rolnictwa i Obszarów 
Wiejskich przy Prezydencie RP Jan Krzysztof Arda-
nowski również przekazał nagranie wideo, w którym 
zaznaczył swoje stanowisko odnośnie Zielonego 
Ładu, mówił w nim, że potrzebna jest realna ocena, 
a nie zielona propaganda. 

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi reprezen-
tował Ryszard Kamiński, który tłumaczył, że „Zielo-
ny Ład stawia wysoko poprzeczkę wszystkim, którzy 
zajmują się rolnictwem. Pytanie, jaką postawę po-
winniśmy przyjąć? Czy wskazany kierunek to jest wy-
myślony przez biurokratów, czy konsumenci również 
stoją po tej stronie? Na ile polskie rolnictwo odstaje 

od europejskiego?” – stawiał pytania Ryszard Kamiń-
ski. Wspomniał również, że w Polsce używa się się 
1/3 mniej środków ochrony roślin niż średnia unijna. 

Minister rolnictwa w latach 2015–2018 Krzysztof 
Jurgiel uważał natomiast, że „Jest dużo nieporozu-
mień w tej dyskusji o Zielonym Ładzie, która w kraju 
się toczy. Ardanowski wprowadza opinię publiczną 
w błąd.” Były minister zaznaczył także, że akty wy-
konawcze grają tu istotną rolę i to one ustalą zasady.

Minister rolnictwa z 2007 r. Wojciech Mojze-
sowicz, a zarazem członek Komisji Rewizyjnej 
KZPRiRB, natomiast przekonywał, że „Jestem prze-
ciwnikiem Zielonego Ładu. Doprowadzi do tego, 
że zwiększymy koszty produkcji. Będziemy musieli 
ponieść koszty zmian, nie wszystkim się uda.” Za-
znaczał także, że ekologia równa się z mniejszą pro-
dukcją, większą pracą i koniecznością zwiększenia 
zatrudnienia w gospodarstwach.

Dyrektor gabinetu komisarza UE ds. rolnictwa-
Maciej Golubiewski podczas debaty występował 
w imieniu  komisarza Wojciechowskiego i zaznaczał, 
że w rozmowie o Zielonym Ładzie trzeba być skru-
pulatnym, ponieważ są to polityczne strategie rozło-
żone na 10 lat. „Polska znajduje się w pozycji bardzo 
uprzywilejowanej w porównaniu do wielu państw. To 
dynamiczny proces, zmiany w całym łańcuchu. Za-
chowajmy spokój, patrzmy na fakty.” – mówił Golu-
biewski. 

Ostatnim elementem programu VIII Forum Rolni-
czego było wręczenie nagród laureatom w konkur-
sach Rolnik Roku i Sołtys Roku województwa kujaw-
sko-pomorskiego.

Krajowe Zrzeszenie Producentów Rzepaku i Ro-
ślin Białkowych na tym wydarzeniu reprezentował 
Prezes KZPRiRB Juliusz Młodecki.

 Źródło: Gazeta Pomorska

Z ŻYCIA ZRZESZENIA

W dniu 6 września 2021 roku w Sekretariacie Copa-Cogeca w formie wideo-konferen-
cji odbyło się posiedzenie grupy roboczej „Zboża, rośliny oleiste i białkowe”. Pierwsza 
część zebrania dotyczyła sektora zbóż, a druga roślin oleistych i białkowych.

Copa-Cogeca

Po przyjęciu porządku obrad i sprawozdania 
z ostatniego zebrania eksperci przedstawili i omówi-
li sytuację rynkową i prognozy dla produkcji zbóż na 
rok gospodarczy 2021–2022. Światowe zbiory były 
poniżej oczekiwanego poziomu, a światowy balans 
niewystarczający. Jeśli chodzi o kukurydzę, po defi-
cycie trwającym 4 lata, pojawiła się lekka nadwyżka. 
W Ameryce wystąpiły susze i wysokie temperatury. 
Jeżeli chodzi o pszenicę drugi rok z rzędu mamy do 
czynienia ze światowym deficytem. Jednak Europa 
nie jest zagrożona, ponieważ podaż jest większa niż 
popyt. Należy rozpocząć debatę na temat konsekwen-
cji unijnych strategii dla światowych dostaw. Wielu 
uczestników podkreśliło problemy związane ze zmia-
ną klimatu, normami jakości i opóźnionymi zbiorami.

Odnośnie sekwestracji węgla w uprawie roślin
Prelegent z Cargill przedstawił strategię koncernu do-
tyczącą uprawy sprzyjającej pochłanianiu węgla przez 
glebę na obszarze 400 tys. ha w ciągu 10 lat. Strategia 
opiera się na zasadach rolnictwa regeneratywnego. 
Darmowy kalkulator jest dostępny online, pod nazwą 
the cool farm tool. Cargill nie certyfikuje kredytów wę-
glowych. Soil Capital jest odpowiedzialny za tę kwe-
stię. Cargill nabywa certyfikaty, które wymienia na 
rynku, aby zrównoważyć swoje emisje gazów cieplar-
nianych. Płatność wynosi 27 euro/t wychwyconego 
dwutlenku węgla. Istnieje program dla pszenicy i jęcz-
mienia browarnianego. Cargill nie zajmuje się prakty-
kami, ale wynikiem jeśli chodzi o ilość wychwyconego 
dwutlenku węgla.

Prelegent z DG CLIMA C.3 przedstawił strategię Ko-
misji w sprawie osiągnięcia neutralności pod względem 
emisji do 2050 r. Celem jest ograniczenie emisji pocho-
dzącej z paliw kopalnych i zwiększenie zdolności gleby 
do magazynowania dwutlenku węgla poprzez rolnictwo 
i leśnictwo, aby zrekompensować emisje pochodzą-
ce z produkcji biomasy do 2035 r. Należy zredukować 
o 20% emisje pochodzące z rolnictwa, inne niż CO2. 
Pochłanianie netto przez glebę ma wynosić 310 mln ton 
ekwiwalentu CO2 do 2030 r. Komisja ogłosi konsultację 
publiczne dotyczące mapy drogowej oraz przedstawi 
komunikat w grudniu 2021 r., a także wniosek ustawo-
dawczy w 2023 r. Celem jest zapewnienie uczciwych 
warunków na rynku emisji dwutlenku węgla. Członko-
wie podkreślili, że dochody w sektorze rolnym są niższe 
niż dochody w innych sektorach oraz że należy zapew-
nić bezpieczeństwo żywnościowe.

W zakresie środków antydumpingowych nałożo-
nych na nawozy azotowe: przedstawienie aktualnych 

informacji przez Liama McHale’a. Przedstawiciel IFA 
zwrócił uwagę na działania podjęte przez Copa-Coge-
ca, aby skłonić DG TRADE do ponownego rozpatrze-
nia ceł antydumpingowych nałożonych na ciekły azot. 
Inny uczestnik posiedzenia wspomniał o kampanii 
w mediach społecznościowych.

W drugiej części posiedzenia poświęconej sekto-
rowi roślin białkowych i oleistych eksperci przedsta-
wili i omówili sytuację rynkową i prognozy dla produk-
cji roślin oleistych i białkowych na rok gospodarczy  
2021–2022.

Światowa produkcja soi jest większa niż światowa 
konsumpcja, jednak zapasy krajów eksportujących 
nie są wystarczające. Nastąpią zmiany na rynku spo-
wodowane stratami wyrządzonymi przez huragan Ida, 
które miały negatywny wpływ na eksport z USA oraz 
popytem z Chin, który zwraca się w kierunku tańszej 
pszenicy. Światowa produkcja rzepaku zmniejszyła 
się (Kanada, USA). Produkcja UE plasuje się poniżej 
pięcioletniej średniej, a na Ukrainie osiągnęła rekordo-
wy poziom. Ceny utrzymują się na wysokim poziomie. 
Ważne jest, aby rolnicy mogli z tego skorzystać w celu 
przeprowadzenia inwestycji w modernizację swoich 
gospodarstw.

Produkcja rzepaku zwiększyła się w porównaniu 
z zeszłym rokiem, jednak jest niższa niż pięcioletnia 
średnia. Produkcja soi mieści się w średniej, a produk-
cja słonecznika jest powyżej średniej. Całkowita pro-
dukcja roślin oleistych na rok 2020/2021 jest poniżej 
średniej.

Warunki siewu są niekorzystne w państwach pół-
nocnych oraz na południu Polski (nadmiar wilgoci, 
opóźnione zbiory zbóż). Polscy rolnicy nie mogli sko-
rzystać z odstępstwa dla stosowania neonikotynoidów 
do zaprawiania nasion. W Polsce centralnej jest zbyt 
sucho dla siewu. Powierzchnia siewu spadła w niektó-
rych państwach członkowskich, jednak sytuacja jest 
korzystna w Rumunii, Danii i Szwecji. Kwestia wyco-
fania chloropiryfosu jest problematyczna. Istnieją inne 
rozwiązania, jednak dostępne dawki są ograniczone 
(Rumunia, Belgia).

W zakresie strategii Od pola do stołu, eksperci 
z UFOP przedstawili i omówili prezentację odnośnie 
propozycji Komisji Europejskiej, a dotyczącą strate-
gii Od pola do stołu. Wnioski i badania konsekwencji 
strategii przedstawione przez Komisję są zbieżne. 
Jak zapewnić, aby posłowie do Parlamentu Europej-
skiego wzięli je pod uwagę? Ustawodawstwo wtórne 
w sprawie zrównoważonego finansowania nie idzie 
w dobrym kierunku. Dostęp do finansowania będzie 
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bardziej skomplikowany. Istnieje ryzyko, że produkcja 
europejska będzie dostępna tylko dla elity społeczeń-
stwa.

W kwestii biopaliw 
RED II: Sekretariat poinformował członków na temat 
odpowiedzi na konsultacje publiczne w sprawie aktu 
wykonawczego oraz na temat listu wysłanego do DG 
ENER. Komisja wprowadziła elementy dotyczące 
taksonomii, które zostały usunięte z ustawodawstwa 
wtórnego, takie jak analiza zawartości CO2 w glebie 
oraz długoterminowe zobowiązania w sprawie pozio-
mu sekwestracji węgla. Komisja szczegółowo prze-
analizuje uwagi techniczne i planuje opublikować akt 
wykonawczy przed końcem roku. Twierdzi, że nie ma 
żadnych obaw rynkowych w związku z certyfikata-
mi. Komisja wysłała pisemne ostrzeżenia do państw 
członkowskich, które przekroczyły maksymalny termin 
(1.07.2021 r.) transpozycji RED II.

Fit for 55 (Gotowi na osiągnięcie celu 55 proc.) 
– Sekretariat przedstawił temat. Istnieje ryzyko, że 
system włączenia przesunie się w kierunku systemu 
ograniczenia emisji z certyfikacją, podczas gdy sek-

tor miał do zachowania narzędzia przemysłowe. Za-
kres 7% pułapu wzrósł, co pozostawia większe pole 
do manewru. Międzynarodowe negocjacje odbędą 
się w kontekście wysokich cen surowców, co miało 
również miejsce w 2008 r. Grupa robocza zwróciła się 
z prośbą, aby śledzić zmiany na rynku biopaliw w USA.

W kwestii środków ochrony roślin Sekretariat 
potwierdził, że planowane jest posiedzenie grupy 
roboczej „Kwestie fitosanitarne” ma się odbyć się 
16.10.2021 r. Porządek obrad obejmuje wybory.

Dyrektywa w sprawie zrównoważonego finanso-
wania: badanie zewnętrzne będzie wkrótce dostęp-
ne, konsultacje z DG SANTE są zaplanowane na 
5.10.2021 r. Max Schulman weźmie udział w posie-
dzeniu.

Eksperci potwierdzili swoje potrzeby i powtórzyli 
żądania: potrzeba dostępu do środków ochrony roślin, 
rozwiązania z zakresu kontroli biologicznej, odporne 
odmiany powstałe z wykorzystaniem nowych technik 
hodowli, etc. 

Ze strony KZPRiRB w spotkaniu wziął udział:Ju-
liusz Młodecki – Prezes KZPRiRB

W dniu 25 listopada br. roku obradował w Instytucie Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żyw-
nościowej – PIB w Warszawie XVI Krajowy Zjazd Delegatów Krajowego Zrzeszenia Produ-
centów Rzepaku i Roślin Białkowych.

XVI Zjazd Delegatów Krajowego Zrzeszenia 
Producentów Rzepaku i Roślin Białkowych

W pierwszej części spotkania odbyło się zebranie 
zamknięte dla członków KZPRiRB. Zjazd otworzył Pre-
zes Zarządu Juliusz Młodecki. Na początku wybrano 
przewodniczącego i protokolanta Zjazdu, następnie 
stwierdzono prawomocność uchwał Zjazdu Delega-
tów, zatwierdzono porządki obrad Zjazdu oraz wybra-
no Komisję Skrutacyjną i Komisję Uchwał i Wniosków. 
Na zjeździe Prezes Zarządu Juliusz Młodecki wraz 
z przedstawicielami KZPRiRB z całej Polski podsu-
mowali działalność Zrzeszenia w roku 2019 oraz 2020. 
Na zebraniu zamkniętym przedstawiono sprawozdanie 
z działalności Zarządu za rok 2019 oraz 2020 i spra-
wozdanie finansowe KZPRiRB za rok 2019 i 2020 oraz 
sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za rok 2019. Wszyst-
kie wyżej wymienione sprawozdania przyjęto, a Zarząd 
KZPRiRB za rok 2019 i 2020 uzyskał absolutorium. 

Kolejnym ważnym punktem zebrania było podjęcie 
uchwały w sprawie zmian w Statucie KZPRiRB oraz 
podjęcie uchwały w sprawie rozliczeń kosztów podró-
ży. Następnie był czas na wolne wnioski i uwagi oraz 
odczytanie protokołu Komisji Uchwał i Wniosków. 

W drugiej części Zjazdu uczestniczył sponsor XVI 
Krajowego Zjazdu Delegatów KZPRiRB firma Bayer, 
która przedstawiła platformę FieldView, czyli innowa-
cyjne narzędzie cyfrowe do zrównoważonego wzrostu 
produktywności. Pomaga ona przygotować gospodar-
stwo na przyszłość w czasach Zielonego Ładu UE. Do 
najważniejszych korzyści platformy należą: groma-
dzenie danych w jednym miejscu dzięki kompatybilno-
ści platformy z maszynami różnych firm, automatyczna 
rejestracja i wizualizacja zabiegów, satelitarne zdjęcia 
zdrowotności upraw, analiza plonów i zabiegów agro-
nomicznych, zalecenia precyzyjnego siewu, nawoże-
nia i stosowania środków ochrony roślin. Więcej infor-
macji na: https://climatefieldview.com.pl/.

 
 

Sponsor XVI Krajowego Zjazdu Delegatów KZPRiRB
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Z PRAC FEDIOL

System znakowania Nutri-Score ma przedsta-
wiać wartość produktu w diecie, co ma w swoim za-
łożeniu ułatwiać dokonywanie prawidłowych wybo-
rów żywieniowych. Czy tak jest jednak na pewno? 
Albo inaczej – czy rzeczywistą wartość produktów 
żywnościowych jesteśmy w sposób faktyczny i bez-
sporny ocenić przez pryzmat uproszczonego ko-
munikatu graficznego w formie świateł drogowych? 
Zdaniem wielu ekspertów odpowiedź na to pytanie 
jest negatywna, właśnie ze względu na aż nadto idą-
cą symplifikację. Dobitnym wręcz na to przykładem 
są oleje roślinne, których wartość odżywcza i zna-
czenie w prawidłowej diecie stygmatyzowana jest 
pomarańczowym lub czerwonym światłem ostrze-
gawczym. Dlatego też swoje działania w zakresie 
wprowadzenia odpowiedniej modyfikacji systemu 
podjął także FEDIOL wypracowując wniosek o do-
stosowanie algorytmu stosowanego w Nutri-Score 
ukierunkowanego na właściwe tj. adekwatne do 
znaczenia zdrowych tłuszczów w prawidłowym od-
żywianiu, znakowanie butelkowanych olejów i tłusz-
czów roślinnych. Jak ważna bowiem jest percepcja 
konsumentów odnośnie postrzegania produktów 
przerobu nasion roślin oleistych, w tym rzepaku, 
w dalszym rozwoju tego segmentu spożywczego, 
chyba nie musimy czytelników „Naszego Rzepaku” 
przekonywać. 

W dzisiejszych czasach świadomość społeczeń-
stwa na temat zdrowego stylu życia i prawidłowego 
sposobu odżywiania jest coraz większa. Podczas 
zakupów coraz więcej osób zwraca uwagę na war-
tość odżywczą poszczególnych produktów, tak aby 
dokonać świadomego ich wyboru. Mnogość arty-
kułów spożywczych oraz duża ilość informacji za-
wartych na opakowaniach, przy jednoczesnym po-
śpiechu towarzyszącym nam najczęściej podczas 

zakupów oraz braku specjalistycznej wiedzy z za-
kresu żywienia sprawiają, że wielu konsumentów 
ma trudność z wyborem odpowiednich produktów. 
Nutri-Score został opracowany w celu przekazania 
przejrzystej informacji na temat ich wartości od-
żywczej. To tyle względem horyzontalnych założeń 
przyświecających idei powstania tego systemu zna-
kowania. A jak może to działać w rzeczywistości? 

Podczas niedawnego seminarium zorganizo-
wanego przez Portal Spożywczy pt. „Czy system 
Nutri-Score jest zagrożeniem dla naturalnych pro-
duktów?” prof. Dariusz Włodarek, kierownik Zakła-
du Dietetyki Instytutu Nauk o Żywieniu Człowieka 
Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w War-
szawie, wskazał na istotne wątpliwości dotyczące 
interpretacji kolorów systemu Nutri-Score. W jego 
ocenie system ten jest zbyt uproszczony.

- Wiele produktów o bardzo dobrej jakości pro-
dukowanych tradycyjnie z natury jest wysokoener-
getycznych. One też mają swoje miejsce w diecie 
w niewielkiej ilości i ją wzbogacają. Informacja na 
froncie produktów jest potrzebna, ale nie może 
wprowadzać w błąd – dodał.

Dlatego też próby oficjalnego wprowadzenia 
systemu Nutri-Score jako powszechnie stosowane-
go w całej Unii Europejskiej, wywołują obecnie po-
wszechny sprzeciw zarówno producentów rolnych, 
jak i przetwórców, ponieważ jego założenia według 
tych środowisk w wielu przypadkach deprecjonują 
produkty naturalne, ekologiczne, regionalne, czy 
tradycyjne oraz takie, których skład nie może ulec 
zmianie ze względu na obowiązujące przepisy. 
Przykładem takich produktów są m.in. soki, miody, 
sery, produkty rybne, ale też właśnie oleje roślin-
ne. Zdaniem wielu żywieniowców Nutri-Score stoi 
w sprzeczności również z dotychczasową polityką 

Z prac FEDIOL: 

System znakowania żywności 
Nutri-Score a oleje roślinne

ADAM STĘPIEŃ
Dyrektor Generalny 
Polskiego Stowarzyszenia 
Producentów Oleju

UE ukierunkowaną na większe zwrócenie uwagi 
konsumentów na tradycyjne, podstawowe produkty, 
powstające z lokalnych upraw czy chowu zwierząt. 
Nie bez znaczenia jest w tym kontekście także fakt, 
że to tradycyjne produkty, oparte w 100% na natu-
ralnych surowcach są gwarancją wysokiej jakości 
i różnorodności unijnej produkcji, celem utrzymania 
dziedzictwa kulturowego i kulinarnego krajów UE.

FEDIOL, jako europejska reprezentacja branży 
olejarskiej, nie poprzestaje jednak na horyzontalnej, 
demagogicznej krytyce systemu, ale podjął rzetelną 
analizę merytoryczną adekwatności Nutri-Score do 
produktów spożywczych pochodzących z przerobu 
nasion roślin oleistych. W tym celu dokonano prze-
glądu dokumentów systemowych w celu skorygo-
wania obliczeń towarzyszących kolorowi zamiesz-
czanemu na etykiecie Nutri-score dla zapewnienia 
pełnej zgodności ze stanem faktycznym i relacji 
pomiędzy stosowaniem danego produktu – w tym 
przypadku olejów i tłuszczy 
roślinnych – z szeroko pojętą 
prawidłową dietą.

Obecnie butelkowane 
oleje i tłuszcze roślinne kla-
syfikowane są do kategorii 
od C do E. Prawie wszyst-
kie tego rodzaju produkty 
– mimo, iż zawierają różne 
kwasy tłuszczowe – klasyfi-
kowane są do kategorii „C” 
lub „D”, co sugeruje wprost, 
aby spożywać je rzadziej. 
Jednocześnie krajowe, europejskie i międzynarodo-
we publiczne instytucje naukowe zalecają spożywa-
nie olejów roślinnych bogatych w tłuszcze wielonie-
nasycone oraz zastępowanie tłuszczów nasyconych 
tłuszczami nienasyconymi. Te ostatnie rekomenda-
cje wykluczają się więc z zaleceń płynących z ozna-
kowania Nutri-Score.

Aby umożliwić konsumentom podjęcie świado-
mego wyboru (co było przecież celem wprowadze-
nia systemu), FEDIOL zaproponował do rozważenia 
włączenia kryteriów „wysokiej zawartości tłuszczów 
nienasyconych” i „wysokiej zawartość omega 3” do 
algorytmu Nutri-Score dla butelkowanych olejów 
i tłuszczów roślinnych, które spełniają odpowiednie 
warunki. W praktyce oznaczałoby to sklasyfikowa-
nie do kategorii „B” niektórych butelkowanych ole-
jów i tłuszczów, których spożywanie jest zalecane 
przez krajowe, unijne i międzynarodowe organy pu-
bliczne. Tak jest m.in. w przypadku oleju rzepako-
wego, oleju lnianego czy oleju sojowego. Ponadto, 
aby zapewnić zgodność z aktualnie obowiązującymi 
na poziomie krajowym zaleceniami żywieniowymi,  

FEDIOL wskazał za zasadne dostosowanie ujem-
nych wskaźników zawartości tłuszczów nasyconych.

Aby ułatwić przeniesienie tych faktów na grunt 
praktyczny funkcjonalności Nutri-Score FEDIOL 
zidentyfikował możliwe konkretne sposoby na do-
stosowanie algorytmu odnoszące się wyłącznie do 
składników odżywczych, które muszą obowiązkowo 
zostać wskazane na etykiecie produktu żywnościo-
wego w myśl obowiązującego w tym zakresie pra-
wodawstwa europejskiego.

Co równie ważne i istotne w tej propozycji  
FEDIOL to fakt, że  została ona wypracowana w du-
chu zmian zaproponowanych jeszcze w 2019 roku 
przez sam Nutri-Score dla oleju rzepakowego, 
oleju z orzechów włoskich i oliwy z oliwek. Jedno-
cześnie FEDIOL idzie o krok dalej. Obowiązujące 
obecnie kryteria zaproponowane dla „dodanych 
olejów i tłuszczów”, takie jak wartość energetyczna 
oraz zawartość tłuszczów nasyconych, nie pozwa-

lają bowiem na rozróżnienie 
pomiędzy poszczególnymi 
rodzajami olejów i tłuszczy 
roślinnych i dają prawie taką 
samą „punktację” w ramach 
całej ich kategorii. Przykła-
dowo, kryterium wartości 
energetycznej nie uwzględ-
nia olejów, które są „boga-
te w tłuszcze nienasycone”, 
podczas gdy są one w die-
cie głównym źródłem spo-
życia niezbędnych kwasów 

tłuszczowych i niektórych witamin rozpuszczalnych 
w tłuszczach. Pomimo więc stosunkowo wysokiej 
kaloryczności, są one bardzo ważnym składnikiem 
zdrowej diety.

Wreszcie, biorąc pod uwagę system Nutri-Sco-
re w kontekście toczących się w UE dyskusji na 
temat składu odżywczego produktów żywnościo-
wych, obecnie zastosowana tam punktacja, która 
nie pozwala na sklasyfikowanie wszystkich butel-
kowanych olejów i tłuszczy roślinnych do kategorii 
„A” i „B”, pozbawia w tym kształcie ich producentów 
możliwości stosowania zatwierdzonych przez UE 
oświadczeń żywieniowych lub zdrowotnych do-
stępnych wyłącznie dla produktów należących do 
tych dwóch kategorii. FEDIOL uważa, że nie jest 
to zgodne z krajowymi, międzynarodowymi i inny-
mi globalnymi wytycznymi żywieniowymi. Jest to 
również w pewnym sensie dyskryminacja produ-
centów, którzy nie są w stanie poprawić aktualnego 
wyniku swoich produktów w systemie Nutri-Score 
ze względu na brak możliwości zmiany składu jed-
norodnych olejów roślinnych – w przeciwieństwie 

Już od kilku lat na poziomie Unii Europejskiej prowadzone są dyskusje i prace 
mające na celu wprowadzenie wspólnego systemu oznaczania produktów 
wartością odżywczą na opakowaniach. Jednym z rozważanych rozwiązań jest 
wdrożenie systemu znanego pod nazwą Nutri-Score, który jest już obecny 
w kilku krajach członkowskich. Mechanizm tego systemu oznakowania 
żywności opiera się na prostym komunikacie graficznym opartym na zasadzie 
sygnalizacji drogowej, który w prostych słowach można sprowadzić do 
cytatu z dziecięcej piosenki „zielone światło jedź, czerwone światło stój”. 
Oznaczenie w postaci prostego kodu składającego się z 5 liter (od A do E) 
i odpowiadających im kolorów (od ciemnozielonego do czerwonego) ma być 
swoistego rodzaju podsumowaniem wartości żywieniowej produktu.
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do przetworzonej żywności zawierającej w składzie 
oleje/tłuszcze roślinne, gdzie już jak najbardziej jest  
to możliwe.

Ten ostatni wniosek jest wprost zbieżny z opinia-
mi krajowych ekspertów żywieniowych, którzy wy-
powiadali się podczas wspomnianego już powyżej 
tematycznego webinarium Portalu Spożywczego. 
Cytowany już prof. Włodarek stwierdził m.in., że Nu-
tri-Score nie uwzględnia produktów, których skład 
nie może być zmieniony, jak również nie bierze pod 
uwagę stopnia przetworzenia produktu, zawartości 
konserwantów, sztucznych barwników czy witamin, 
a nawet wielkości opakowań.

Polska administracja na szczęście dość scep-
tycznie póki co podchodzi do systemu, dzięki cze-
mu nasz kraj nie jest w grupie tych państw UE, któ-
re już dobrowolnie zaimplementowały Nutri-Score 

w ramach swoich rozwiązań w zakresie znakowa-
nia żywności. Polskie Stowarzyszenie Producen-
tów Oleju, podzielając w pełni stanowisko FEDIOL 
w zakresie znakowania olejów roślinnych, dołączyło 
w ostatnim czasie do inicjatywy Krajowej Unii Pro-
ducentów Soku, które w ostatnim czasie uruchomiło 
w ramach prowadzonej kampanii informacyjnej stro-
nę internetową www.nutriscore-fakty.pl. 

Źródła:
-  Wniosek FEDIOL o dostosowanie algorytmu Nutriscore dotyczący 

butelkowanych olejów i tłuszczy roślinnych, 18.06.2021
- strona internetowa www.nutriscore.pl;
- strona internetowa www.nutriscore-fakty.pl.
-  artykuł „Dietetyk: System Nutri Score jest zbyt uproszczony”, Portal-

spozywczy.pl, 26.11.2021
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Europejski Zielony Ład w tym Strategie KE zalecają w ciągu 10 lat ograniczenie o 50% sto-
sowania środków ochrony roślin, nawożenia o 20%, natomiast produkcja roślin w systemie
ekologicznym ma zostać zwiększona do 25%.

Rzepak ozimy – szanse i zagrożenia 
wynikające z Europejskiego Zielonego Ładu 
i Strategii KE

Aktualnie w Polsce stosuje się średnio 2,5 kg/ha 
substancji czynnych (s.cz.) środków ochrony roślin 
(ś.o.r.), natomiast średnia dla całej UE wynosi 3,5 kg/
ha. W Polsce do ochrony rzepaku ozimego zużywa 
się dokładnie 50% mniej, niż wynosi średnia dla UE, 
czyli 1,74 kg/ha z czego 0,92 kg/ha to herbicydy, 0,45 
– fungicydy i tylko 0,28 kg/ha dotyczy insektycydów. 
Wprowadzenie w UE od 1 stycznia 2014 r. obowiąz-
ku stosowania zasad integrowanej ochrony roślin 
spowodowało w rzepaku ograniczenie w Polsce sto-
sowania ś.o.r. o 0,23 kg/ha w tym głównie zostało 
obniżone zużycie herbicydów o 0,29 kg/ha. Dalsze 
ograniczenia mogą dotyczyć tylko fungicydów, ale 
warunkiem podstawowym jest szerokie wprowadze-
nie do praktyki odmian odpornych i tolerancyjnych na 
patogeny, np. kiłę kapusty (aktualnie w Krajowym Re-
jestrze COBORU jest 13 odmian odpornych na łącz-
ną liczbę 155), wirusa żółtaczki rzepy (TuYV) – 45 od-
mian odpornych, natomiast 38 odmian zawiera geny 
odporności na suchą zgniliznę kapustnych. Wszyst-
kie odmiany odporne i tolerancyjne na patogeny są 
droższe od 2 do 3 razy od konwencjonalnych. Upo-
wszechnienie tych odmian będzie wymagało wspar-

cia producentów rzepaku kwotą około 200 zł/ha w ra-
mach nowej WPR oraz ekoschematów.

Stategie KE zakładają zwiększenie wykorzystania 
odmian odpornych i tolerancyjnych na agrofagi oraz 
także metod niechemicznych, w tym biologicznych. 
W rzepaku ozimym aktualnie w Polsce zarejestrowa-
nych jest 5 biofungicydów, które zwalczają  zgniliznę 
twardzikową oraz suchą zgniliznę kapustnych. Sto-
sowanie metod biologicznych jest ograniczone, gdyż 
koszty biofungicydów są od 3 do 5-krotnie większe 
niż fungicydów chemicznych. Wsparcie w ramach 
ekoschematów i WPR pozwoli na rozwój wykorzy-
stania metod biologicznych. Od kilku lat 10 państw 
UE stosuje dopłaty do faktury zakupu preparatów 
biologicznych, które wynoszą 50%, co pozwoliło na 
wzrost zainteresowania i wykorzystania przez prakty-
ków. Podobne wsparcie metod biologicznych powin-
no istnieć również w Polsce w ramach WPR.

Rzepak w Polsce na powierzchni około 300 ha 
prowadzony jest w dobrowolnie certyfikowanym 
systemie Integrowanej Produkcji Roślinnej (IPR). 
W przyszłości w ramach WPR wprowadzone zostaną 
większe dopłaty do IPR, które dla Polski będą wy-

nosiły 1300 zł/ha, ale również wzrosną wymagania, 
gdyż trzeba będzie wysiewać odmiany odporne na 
agrofagi, minimum 1 zabieg z wykorzystaniem metod 
biologicznych, zrównoważone stosowanie nawoże-
nia, pełny system zabiegów agrotechnicznych oraz 
obowiązek wysiewu kwalifikowanego materiału siew-
nego, który został zaprawiony w systemie ESTA.

Brak dopłat w ramach ekoschematów oraz WPR 
spowoduje, że EZŁ i Strategie KE wpłynie na spa-
dek produkcji rzepaku 
w Polsce. Wg USDA 
z 2020 r. produkcja 
rzepaku w UE może 
zostać obniżona 
o 37,8% i należy do 
największych ogra-
niczeń w grupie ro-
ślin uprawnych, gdyż 
pszenica zanotuje 
spadek o 24,7%, bu-
rak cukrowy – 18,2%, 
natomiast inne uprawy 
o 20,6%.

EZŁ oraz Strategie 
KE zalecają zwiększe-
nie produkcji w syste-
mie ekologicznym do 
25%, natomiast aktu-
alnie w Polsce od 3 do 
4% to uprawy ekolo-
giczne. Próby uprawy 
rzepaku w systemie 
ekologicznym nie po-
wiodły się, gdyż upra-
wa ta jest zagrożona 
przez prawie 100 agro-
fagów a wegetacja 
trwa prawie cały rok. 
Wg ekspertyzy jed-
nostki naukowej UE, 
która została opubli-
kowana w Joint Rese-
arch Centre – Techni-
cal Report z 2021 r., 
produkcja rzepaku 
w systemie ekolo-
gicznym powoduje 
obniżenie plonu na-
sion aż o 56,7% i na-
leży do najwyższych 
ze wszystkich wpraw 
rolniczych i ogrodni-
czych, gdyż spadek 
produktywności zbóż 
wynosi 42,9%, kukury-
dzy – 32,3%, warzyw 

– 42,1%, owoców – 51,3%, natomiast najmniejsze 
spadki plonu dotyczą trwałych użytków zielonych, 
które mogą zanotować spadek o 8,5%, gdy będą pro-
wadzone w systemie ekologicznym.

Prof. dr hab. Marek Mrówczyński
IOR - PIB w Poznaniu
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Stabilny przerób rzepaku to stabilna 
podaż rodzimych pasz rzepakowych
Zrzeszone w Polskim Stowarzyszeniu Producentów Oleju tłocznie w III kwartale 2021 roku 
przerobiły łącznie 747 tys. ton rzepaku. Tym samym zanotowano jedynie nieznaczny, bo 
o 32 tys. ton, spadek przerobu nasion w stosunku do analogicznego okresu w 2020 roku, dzię-
ki czemu tegoroczny wynik za okres styczeń – wrzesień nadal pozostaje wyższy (2 338 tys. 
ton vs. 2 303 tys. ton) niż ten zanotowany w ciągu pierwszych 9 miesięcy ubiegłego roku, 
przypomnijmy rekordowego pod tym względem. 

Dzięki stabilnemu przerobowi surowca Polska pozostaje wśród europejskich liderów w produkcji poekstrak-
cyjnej śruty rzepakowej, która jest kluczowym lokalnym źródłem białka paszowego. Podaż śruty przez Członków 
PSPO tylko w III kwartale br. wyniosła 404 tys. ton, a od początku roku wyprodukowali oni jej już ok. 1,3 mln ton.

„Dzięki dobrym tegorocznym zbiorom rzepaku w kraju przemysł olejarski 
utrzymuje wysoką podaż produktów przerobu nasion zapewniając 
bezpieczeństwo ich dostaw. Śruta rzepakowa to najważniejsze pod 
względem ilościowym rodzime źródło białka paszowego i ważne jest, 
abyśmy potrafili wykorzystać odpowiednio jej potencjał. Dlatego PSPO 
aktywnie inicjuje działania ukierunkowane na promocję wśród rolników 
pasz rzepakowych, w szczególności w tych sektorach produkcji zwierzęcej, 
gdzie możliwości ich stosowania są największe. Na ostatniej konferencji 
branżowej poświęconej śrucie rzepakowej  w  żywieniu  bydła  mlecznego,  
jaką  zorganizowaliśmy  21 października w Wysokiem Mazowieckiem*, 
padła teza, że dla krów jest ona wręcz lepsza niż śruta sojowa. Warto więc 
rozwijać ten kierunek, aby rolnicy mogli i chcieli świadomie korzystać 
z krajowego, szeroko dostępnego białka paszowego z rzepaku” 

– powiedział Mariusz Szeliga
Prezes Zarządu  

Polskiego Stowarzyszenia Producentów Oleju
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28 września w siedzibie Top Farms Głubczyce odbyło się piąte międzynarodowe spotkanie 
projektowe w ramach programu Erasmus+ „Biologizacja – klucz do zrównoważonego rolnic-
twa”. Partnerami projektu są Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN z Warszawy, Uniwersytet 
Przyrodniczy w Poznaniu oraz cztery gospodarstwa Grupy Spearhead – Top Farms Wielko-
polska, Top Farms Głubczyce, Spearhead Czech i Spearhead Slovakia.

Organizatorzy zaprezentowali podejmowane w swoim 
gospodarstwie praktyki biologizacyjne zarówno w teorii  
oraz praktyce, na polach. Wizyty w gospodarstwach 
były okazją do tego, by przekonać się o tym, że każda 
z czterech biorących udział w projekcie (dwie polskie, 
czeska i słowacka) spółek Grupy Spearhead nieco 
inaczej realizuje zasady rolnictwa regeneratywnego.

Spotkanie rozpoczął Marek Wiciak od przedstawie-
nia praktyk biologizacyjnych wg kodeksu 5C. Dr inż. 
Marcin Markowicz pokazał, jak zmieniało się podej-
ście do Biologizacji w gospodarstwie na przestrzeni 
kilku lat oraz przybliżył słuchaczom wyniki osiągnięte 
po wdrożeniu zasad rolnictwa regeneracyjnego.

Następnie Kacper Łata przybliżył zebranym tech-
nologie w Biologizacji. Podał przykład zwalczania 
ognisk ostrożenia w uprawie soi, gdzie dzięki mapo-
waniu dronowemu i zastosowanemu algorytmowi 
obniżono zużycie środków ochrony roślin i zamiast 
opryskiwać powierzchnię 100 ha, zredukowano ją do 
2 ha, czyli aż o 98 proc. Odniesiono nie tylko korzyść 
ekonomiczną, ale również dodatkową wartość dla śro-
dowiska naturalnego.

W ostatniej części wykładów ekspert ds. gleb 
z Fundacji Rozwoju Rolnictwa Terra Nostra (www.
fundacjaterranostra.pl) zaprezentował szczegółową 
analizę gleby i jej interpretację, a także wyjaśnił prze-
wagę szczegółowych badań gleby, w których ocenia 
się 18 mikro- i makroskładników nad typowym bada-
niem. Ekspert podawał przykłady z gospodarstw Am-
basadorskich Biologizacji, które w krótkim czasie po 
wdrożeniu Biologizacji zaczęły poprawiać żyzność 
swoich gleb i odnosić dodatkowe zyski dzięki akumu-
lowaniu w glebie CO2 i możliwości sprzedaży kredy-
tów węglowych.

Celem Fundacji jest upowszechnienie standardu 
zintegrowanej produkcji biologicznej i wytwarzanie 

wysokiej jakości produktów żywnościowych przy ra-
cjonalnym korzystaniu z zasobów naturalnych i szcze-
gólnej trosce o biologię gleby.

Tradycyjnie odwiedziliśmy też pola, gdzie mogli-
śmy między innymi zobaczyć jak uprawia się soję. Tam 
też wywiązały się ciekawe dyskusje pomiędzy rolnika-
mi i przedstawicielami gospodarstwa. Soja, należąca 
do roślin strączkowych, jest niewątpliwie jednym z bar-
dzo ważnych elementów rolnictwa regeneracyjnego. 
Posiada zdolności wiązania azotu w glebie i rozbu-
dowany system korzeniowy, który poprawia strukturę 
i napowietrzenie gleby, a także wzbogaca płodozmian 
zmniejszając w nim udział zbóż. Mieliśmy również 
okazję zobaczyć siew rzepaku ozimego i sprawdzić 
kondycję gleby.

Dodatkowo uczestnicy spotkania mięli okazję zwie-
dzić park maszynowy, zapoznając się z nowoczesnym 
sprzętem do uprawy uproszczonej wykorzystywanym 
w gospodarstwie.

Przed nami ostatnia wizyta z zaplanowanego cy-
klu, podsumowująca dotychczasowe działania oraz 
rozpoczęcie prac nad przygotowaniem Katalogu Do-
brych Praktyk Biologizacyjnych.

Zdjęcia: Top Farms

ERASMUS+

„Przy wysokim i jednocześnie bardzo stabilnym przerobie rzepaku 
w Polsce, który możemy potwierdzić już po raz kolejny na twardych 
danych Członków PSPO, niestety stabilny pozostaje także eksport śruty 
rzepakowej z kraju. Oczywiście poprawia nam to ujemny bilans handlowy 
oleistymi wynikający z dużego importu śruty sojowej, ale de facto nie jest 
zjawiskiem korzystnym w świetle deficytu białka paszowego w Polsce. 
Zużycie śruty rzepakowej w kraju rośnie niestety bardzo powoli, więc 
nadal widzimy ogromne pole do działania w tym obszarze inicjując 
nie tylko akcje informacyjne i edukacyjne, ale także badania naukowe, 
czemu służyć mogą środki z Funduszu Promocji Roślin Oleistych” 

– podsumował Adam Stępień
Dyrektor Generalny PSPO

* Szczegółowa relacja z V Ogólnokrajowej konferencji na temat śruty rzepakowej pt. „Śruta rzepakowa jako realna alternatywa 
dla importu śruty sojowej. Możliwości zwiększenia wykorzystania pasz rzepakowych w żywieniu bydła mlecznego” dostępna jest na 
stronie internetowej PSPO: https://www.pspo.com.pl/380,V- konferencja-na-temat-sruty-rzepakowej-juz-za-nami!,aktualnosci.html
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siewu oraz długości jesiennego okresu wegetacji, 
jaki rośliny mają do dyspozycji. Wielkość rozety rze-
paku (liczba liści), która wytworzy się przed zimą, 
jest bezpośrednio skorelowana z liczbą rozgałęzień, 
np. przy 8 w pełni rozwiniętych liściach roślina rze-
paku może wytworzyć średnio 4–5 rozgałęzień na 
pędzie głównym. Profesor Szczepaniak podkreślał, 
że prawidłowo przygotowane do zimy rośliny, po-
winny charakteryzować się rozetą złożoną z 8–12 
liści, szyjką korzeniową średnicy 10–20 mm oraz 
systemem korzeniowym się-
gającym w głąb gleby do głę-
bokości co najmniej 25 cm. 
Taki rozwój rzepaku zapew-
nia zarówno zbudowanie 
podstawowej struktury plo-
nu, tj. zawiązków przyszłych 
liści, rozgałęzień bocznych 
i kwiatostanów już w okresie 
jesiennym, co jest warunkiem 
uzyskania wysokich plonów 
nasion, dużej odporności na 
wymarzanie (pod warunkiem, 
że rzepak jest prawidłowo 
odżywiony i w terminie zasto-
sowano regulatory wzrostu), 
jak i prawidłowej regeneracji 
roślin po zimie. W przypadku, 
gdy rośliny są za słabo roz-
winięte i w dodatku niedoży-
wione posiadają słaby system 
korzeniowy, a także występu-
je u nich opóźnione wytwa-
rzanie zawiązków rozgałęzień 
i ograniczone jest zawiązy-
wanie kwiatostanów. Natomiast rzepak nadmiernie 
wybujały jest podatny na wymarzanie (szczególnie 
gdy ma wyniesioną szyjkę korzeniową). Ponadto 
nadmierny rozwój biomasy nadziemnej prowadzi do 
zmniejszenia koncentracji azotu w korzeniach, co 
z kolei skutkuje wolną regeneracją i słabym tempem 
wzrostu roślin na początku wiosennej wegetacji. Za-
tem w warunkach sprzyjających nadmiernemu roz-

wojowi rzepaku z jednej strony nie należy dopuścić 
do zagłodzenia roślin (w razie konieczności należy 
przeprowadzić nawożenie doglebowe lub dokarmia-
nie dolistne), a z drugiej nie jest wskazane również 
ich przenawożenie, zwłaszcza azotem gdyż może to 
nie tylko zwiększać ich tempo wzrostu, ale przede 
wszystkim pogorszyć ich przezimowanie.

Prof. Szczepaniak zachęcał również rolników do 
obserwacji plantacji i monitorowania przebarwień 
liści. Ekspert podkreślał, że w przypadku plantacji 

niedożywionych, gdy 15–20% 
liści jest przebarwionych na 
żółto lub antocyjanowo na-
leży zastosować mikroele-
menty, przede wszystkim bor 
i mangan. Ekspert podkreślał, 
że stosowanie odżywek ma 
sens, jeśli temperatura w cza-
sie wykonywania zabiegu 
jest powyżej 10°C (najlepiej 
14–15°C), a w nocy nie ma 
przymrozków – wtedy efek-
tywność dokarmiania jest 
większa.

Na zakończenie ekspert 
przypomniał rolnikom, że 
zgodnie z obowiązującym 
rozporządzeniem nawozy 
azotowe mineralne i nawozy 
naturalne płynne na gruntach 
ornych można stosować od 
1 marca do 20 października. 
Przy czym jesienny termin 
jest uzależniony od lokalizacji 

gospodarstwa. W Wielkopolsce, gdzie odbywała się 
konferencja, nawozy azotowe można było stosować 
do 25 października. Termin ten może być wydłużony 
w zależności od występujących anomalii. W takim 
przypadku termin graniczny stosowania nawozów to 
dzień 30 listopada.

www.akademiarzepaku.pl

Stanisław Skrobała, Irena Gościniak, fot. Rapool

We wtorek 26 października 2021 r. odbyła się konferencja w ramach projektu „Akademia 
Rzepaku”. Tym razem spotkaliśmy się na poletkach doświadczalnych Stacji Doświadczalno-
Hodowlanej Saaten-Union w Spytkówkach. Tematem spotkania była ocena stanu plantacji 
rzepaku. KZPRiRB reprezentowała Pani Irena Gościniak – Członek Zarządu i Stanisław 
Skrobała.

Na sesji polowej licznie zebranych rolników przy-
witał Mariusz Ratajczak – kierownik stacji, który 
opowiedział o prowadzonych doświadczeniach po-
lowych. Podkreślił, że celem działania stacji jest ba-
danie roślin pod kątem przydatności do warunków 
agronomicznych Polski, ze szczególnym uwzględ-
nieniem odpowiedniego poziomu plonu, zimotrwało-
ści, odporności na choroby i jakości.

Kolekcja odmian
Na poletkach w Spytkówkach mogliśmy zobaczyć 
kolekcję odmian rzepaku, która była dostępna 
w sprzedaży w sezonie 2021/22 oraz nowe odmia-
ny, które będą zarejestrowane w przyszłym i ko-
lejnych sezonach. Odmiany omówił Artur Kozera 
z firmy Rapool Polska. Przedstawiciel firmy zwrócił 
szczególną uwagę na wierność plonowania odmian 
oraz stabilność cech jakościowych, takich jak np. 
zaolejenie. Prelegent szczególną uwagę zwrócił na 
odmianę TEMPTATION F1, zarejestrowaną w 2020 
roku. Jest to propozycja odmiany z odpornością na 
wirusa żółtaczki rzepy, która charakteryzuje się du-
żym wigorem w okresie jesiennym. Jest ona dobrym 
rozwiązaniem w przypadku opóźnionych siewów. 
Dodatkową cechą podnoszącą jakość technolo-
giczną tej odmiany jest wysoka zawartość tłuszczu 
w nasionach. Kolejną propozycją była odmiana 
DUKE F1, która charakteryzuje się bardzo dobrą 
zdrowotnością i odpornością na wirusa żółtacz-
ki rzepy, na suchą zgniliznę kapustnych i pękanie 
łuszczyn. Jest to odmiana wzorcowa w badaniach  

COBORU. Artur Kozera omówił również inne odmia-
ny z kolekcji Rapool, takie jak: PRINCE F1 – odporna 
na wirusa żółtaczki rzepy, idealna do uprawy na sta-
nowiskach średnich i dobrych. SHERPA F1 i VISBY 
F1 – odmiany polecane w warunkach stresowych nie-
doboru wody, oraz kilka odmian o wysokiej odporno-
ści na najczęściej występujące rasy kiły kapustnych – 
CROME F1 oraz CROTORA F1. Obecni na poletkach 
rolnicy, mogli jako pierwsi zobaczyć nowe odmiany 
z kolekcji Rapool, które będą zarejestrowane w przy-
szłym sezonie. Wśród nich są odmiany o podwyż-
szonej odporności na kiłę kapusty, wirusa żółtaczki 
rzepy, czy suchą zgniliznę kapustnych.

Rzepak buduje plon jesienią
Temat ten omówił prof. Witold Szczepaniak z Uni-
wersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Prelegent 
omówił mechanizm budowania plonu przez rzepak. 
Jesienią w stożku wzrostu w pierwszej kolejności 
rozwijają się zawiązki liści, następnie zawiązki pę-
dów bocznych, a od stadium 8–10 liści zawiązki 
kwiatów. W tym czasie kończy się proces zawiązy-
wania liści w roślinie, tj. zostaje ustalona maksymal-
na liczba liści, które mogą się rozwinąć. Warto wie-
dzieć, że wzrost liści rzepaku na początku jesiennej 
wegetacji jest stosunkowo słaby, dopiero od stadium 
4–6 liści jest intensywny. Jak podkreślał prof. Szcze-
paniak wielkość rozety liściowej wytworzonej przez 
rzepak przed zimą, zależy przede wszystkim od 
zwartości łanu, temperatury, zasobności stanowiska 
w wodę i składniki pokarmowe, a także od terminu 

Ocena stanu plantacji rzepaku  
– Akademia Rzepaku 
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W związku z nominacją Henryka Kowalczyka przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 
Andrzeja Dudę na funkcję Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, a jednocześnie podniesienia 
rangi szefa resortu rolnictwa do pozycji Wiceprezesa Rady Ministrów, w Polskiej Koalicji Bio-
paliw i Pasz Białkowych (PKBiPB) odżyły nieco nadzieje na dialog i merytoryczną współpra-
cę z ministerstwem dotyczącą przyszłości – zarówno tej najbliższej jak i tej w nieco dłuższej 
perspektywie – sektora biopaliw w Polsce. Jest to jak wiadomo sektor ściśle uregulowany, 
w przypadku którego, jeśli chodzi o stanowienie prawa, wiodącym jest minister właściwy do 
spraw energii. W obecnym układzie rządowym sektor energii pozostaje zaś w bezpośred-
niej kompetencji Ministra Klimatu i Środowiska, co jednak absolutnie nie znaczy, że ministra 
rolnictwa temat biopaliw nie powinien interesować. Jest wręcz odwrotnie, w szczególności, 
że to właśnie krajowy łańcuch wytwórczy biokomponentów stał się w ciągu ostatniej dekady 
jedną z ważniejszych specjalizacji rodzimego sektora rolnego.

Polska branża biopaliwowa, z produkcją wynoszą-
cą ponad 950 tys. ton biodiesla (estrów metylowych) 
oraz ponad 270 tys. m3 bioetanolu rocznie, dostarcza 
jednocześnie prawie 2 mln ton wysokobiałkowych 
komponentów paszowych (tj. śruty rzepakowej oraz 
DDGS) zagospodarowując ponad 2 mln ton rzepaku 
oraz ok. 1 mln ton zbóż rocznie. Bezpośrednie i po-
średnie zatrudnienie w naszej branży, obejmującej 
swym zakresem ponad samych wytwórców biokom-
ponentów także gorzelnie rolnicze oraz przemysł 
olejarski, znajduje ponad 41 tys. osób. Wreszcie to 
od kondycji i funkcjonalności sektora w Polsce, które-
go szacunkowe obroty wynoszą ponad 1,1 mld euro 
rocznie, zależnych jest ponadto ok. 150 tys. gospo-
darstw rolnych dostarczających surowce, głównie 
rzepak oraz kukurydzę.

Można odnieść niestety wrażenie, co ma miej-
sce szczególnie w przypadku rolnictwa, że głośniej 
dyskutujemy na temat koniecznych do podjęcia 
działań i interwencji wówczas, kiedy mamy już real-
ny i palący problem – czy to ze zbytem, czy cenami 
itd. W momencie, w którym się znajdujemy obecnie, 
faktem jest, że sprawy wokół branży biopaliw wydają 
się funkcjonować dobrze, czego praktycznym wyra-
zem jest stabilna ich produkcja i zużycie, a za nimi 
duża absorpcja surowców rolnych i pewny zbyt dla 
rolników. Nie powinniśmy jednak odnosić wrażenia, 
że ten spokój jest nam dany na zawsze. Albo ina-
czej – producenci rolni i przetwórcy zaangażowani 
w biopaliwa powinni mieć ten spokój przynajmniej 
jako tako zagwarantowany, co w kontekście uregulo-
wanego charakteru branży wiąże się z systemowymi 
i długoterminowymi rozwiązaniami prawnymi. I w tym 
kontekście, wobec czekających nas wyzwań, które 
są rękach naszej administracji, możemy i wręcz po-
winniśmy oczekiwać strategicznego myślenia o tym, 
jak w dalszym ciągu dotychczasowe – sprowadzają-

ce się przecież w praktyce – rozwiązania efektywnie 
kontynuować. Sama świadomość wyzwań powinna 
iść jednocześnie w parze z odpowiednim czasem do 
działania i w świetle krajowych uregulowań biopali-
wowych istnieje niestety obawa, że z tym spokojem 
to możemy przeszarżować. 

Ministerstwo Klimatu i Środowiska pracuje – po-
dobno – już od dłuższego czasu nad systemową 
nowelizacją ustawy zmierzającą do wdrożenia no-
wej dyrektywy UE w sprawie biopaliw (tzw. RED 2). 
W ramach tej samej pracy zamierza ustanowić kon-
tynuację wszystkich mechanizmów towarzyszących 
koncernom paliwowym w realizacji Narodowego 
Celu Wskaźnikowego, dzięki którym m.in. to właśnie 
krajowe biopaliwa i surowce rolne mogły tak szeroko 
zaistnieć rynkowo. Zakończenia tych prac przyjęciem 
ustawy przez Parlament możemy się spodziewać 
najwcześniej jednak na jesieni przyszłego roku, co 
budzić powinno niestety sporą dozę niepokoju jeśli 
chodzi o te wskaźniki i współczynniki, których póki co 
nie ustanowiono na 2023 rok i później. Ktoś, kto nie 
rozumie na czym polega życie gospodarcze i szeroko 
pojęty biznes może oczywiście powiedzieć, że prze-
cież w końcu ministerstwo doprowadzi jakoś do ich 
ustanowienia jeszcze przed końcem przyszłego roku. 
Ale właśnie dlatego, że rynek musi mieć szansę na 
poukładanie (biorąc choćby zakontraktowanie odpo-
wiedniej ilości surowców przez wytwórców oraz wy-
tworzonych z nich biokomponentów przez koncerny) 
w pewnych sprawach już jesteśmy na przysłowiowej  
„za pięć dwunasta”. Dlatego też Polska Koalicja Bio-
paliw i Pasz Białkowych już w swoim pierwszym wy-
stąpieniu do nowego Wicepremiera Henryka Kowal-
czyka, od którego zacząłem ten tekst, przedłożyła 
konkretną listę spraw, które w naszej opinii wymagają 
wręcz pilnego podjęcia w ramach być może odrębnej od 
samego procesu implementacji przepisów dyrektywy  

W biopaliwach (nie)stety 
bez zmian – czy jednak na długo?

ADAM STĘPIEŃ
Dyrektor Generalny 
Polskiego Stowarzyszenia 
Producentów Oleju

RED2 inicjatywy legislacyjnej nowelizacji 
ustawy biopaliwowej. 

Ponad kwestię zgaszenia samych po-
żarów, a więc poukładania na lata 2023-
2024 wszystkich szczegółów legislacyj-
nych dotyczących NCW, które zapewnią 
spokój na rynku rzepaku i kukurydzy, 
a jednocześnie pozwolą samemu Rządowi 
spokojniej pracować nad wdrożeniem no-
wej dyrektywy, Koalicja przedstawiła obu 
rzeczonym tu ministerstwom swoją kon-
kretną propozycję dotyczącą zwiększenia 
udziału bioetanolu w benzynach z obec-
nych 5% do 10% (tzw. E10), co pozwoli-
łoby nie tylko istotnie zredukować emisję 
gazów cieplarnianych z paliw (to tak w kwestii tego, 
jak rolnictwo może faktycznie wpływać na ochronę 
klimatu), ale też ustanowiłoby dodatkowy rynek zby-
tu na ponad 0,5 mln ton kukurydzy. Jest więc o co 
walczyć, dlatego nie bijąc być może jeszcze aż tak 
mocno w wojenne tarabany, na co miejmy nadzieję 
czas jednak nie przyjdzie, zachęcamy wszystkich rol-
ników i ich organizacje nie tylko do przyłączenia się 
do naszych działań, ale podnoszenia tematu biopaliw 

na swoich spotkaniach i w toczonych przy różnego 
rodzaju okazjach rozmowach z przedstawicielami mi-
nisterstw czy lokalnymi Posłami, tak aby uświadomić 
im rolę branży i biopaliw, jaką odgrywają one dla pro-
ducentów zbóż i rzepaku. Konsekwencje zaniechań 
w tym obszarze trudno bowiem sobie teraz nawet wy-
obrazić, więc nie snując czarnych scenariuszy walcz-
my po prostu o swoje.
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kolor określany jako turkusowy, grynszpanowy, indy-
go, czy po prostu niebiesko-zielony. Widoczną zmianę 
koloru można zaobserwować, jeśli w strukturze kawał-
ka drewna skoncentrowana jest wystarczająca ilość 
strzępek. Dotyczy to w szczególności drewna dębo-
wego, rzadziej innych gatunków liściastych. Przebar-
wienia ujawniają obecność grzyba, zanim pojawią się 
jego owocniki.

Owocników trzeba wypatry-
wać w chłodniejszych porach 
roku, także zimą. Mają formę 
niewielkich miseczek na miniatu-
rowym trzonku lub takich odsta-
jących od powierzchni drewna 
nieregularnych płatków o śred-
nicy dochodzącej czasem do 
15 mm. W literaturze spotyka się 
pogląd, że tę nieregularną for-
mę owocnik przyjmuje w miarę 
dojrzewania. Jednak obserwuję 
niebieskie miseczki utrzymujące 
kształt przez cały okres owoco-
wania, a także nieregularne płat-
ki rozwijające się z pominięciem 
fazy „miseczkowej”. Zawsze 
jednak spotkanie tych grzybów 
w lesie wywołuje emocje i nad-
zwyczajne wrażenia.

Co ciekawe, te same owoc-
niki w tych samych warunkach 
niektórzy ludzie widzą jako zielo-
ne, inni jako niebieskie. Dobrze 
wtedy pamiętać, że barwa wcale 
nie jest właściwością grzybków, 
tylko jest tworem ludzkiego mó-
zgu analizującego dane z recep-
torów w oku. Jeden z najbardziej 
opiniotwórczych mykologów 
amerykańskich, Michael Kuo, 
określił tę zależność poetycko 
jako gorgeous shade of bluish 
green (wspaniały niebieskawy 
odcień zieleni). 

Inną niejednoznaczność znajdziemy próbując 
zgłębić ekologię tego gatunku. Rośnie na drew-
nie, więc powinien być saprotrofem rozkładającym 
składniki drewna na proste związki. Okazuje się jed-

nak, że wcale nie redukuje ani ligniny, ani celulozy. 
Prawdopodobnie wywołuje ledwie niewielką erozję 
ściany komórkowej drewna. Choć i to nie jest prze-
sądzone, gdyż istnieje hipoteza, że nie niszczy jej, 
tylko kolonizuje drewno rozłożone już wcześniej przez  
inne grzyby.

Dzięki temu grynszpanowe drewno długo utrzy-
muje spoistość i twardość wy-
starczającą do tego, by użyć 
je w wyrobach stolarskich. 
Najbardziej spektakularne za-
stosowanie odkryto w rene-
sansowych intarsjach włoskich 
mistrzów. Ich sztuka sprzed 
sześciuset lat polegała na two-
rzeniu niezwykle plastycznych 
obrazów z maleńkich kawałków 
drewna pochodzącego z róż-
nych gatunków drzew. Współ-
cześni uczeni korzystający 
z ultranowoczesnych technik 
mikroskopii elektronowej oraz 
mikroanalizy rentgenowskiej 
stwierdzili ponad wszelką wąt-
pliwość, że w pracach jednego 
z najwybitniejszych mistrzów 
tej sztuki, mnicha Fra Giovanni 
da Veroni niebieską i zieloną 
barwę tworzą fragmenty drew-
na, w których strukturze obec-
ne są strzępki grzyba Chloro-
ciboria aeruginascens. Trzysta 
lat później angielscy stolarze 
z Tunbridge Wells stosowali 
zielone drewno do ozdabiania 
wizerunkami zwierząt, roślin, 
krajobrazów, a choćby inkrusto-
wania geometrycznymi wzora-
mi swoich słynnych i kosztow-
nych dziś szkatułek, zwanych 
Tunbridge Ware. 

Na spacerze w późnoje-
siennym lesie pomiędzy opadłymi liśćmi warto wy-
patrywać – wśród zmurszałych konarów i gałęzi – 
niebieskich, a może zielonych przebarwień. Zawsze 
zaskakują i zadziwiają swoim niezwykłym urokiem.

Niebieski 
odcień 
zieleni
Do czego człowiek używa grzybów? Na tak postawione pytanie większość czytelników wskaże ga-
stronomiczne zastosowanie grzybów jadalnych. Prawda. Przyzwyczailiśmy się traktować grzyby jako 
żywność i niezmiernie trudno jest nam zmienić tę perspektywę. Z pewną taką nieśmiałością zga-
dzamy się ewentualnie, że z dawien dawna stosowane były też w medycynie ludowej wraz z ziołami 
i czarami. Tymczasem grzyby mają wiele innych zastosowań: smarowano nimi osie wozów, służyły do 
barwienia tkanin, używano ich do rozniecania ognia, ostrzono na nich brzytwy, robiono z nich czapki, 
a także uszczelki do angielskich samolotów w czasach II wojny światowej. Współcześnie różne grzy-
by są świetnym materiałem badawczym dla uczonych z najrozmaitszych dziedzin. Dość powiedzieć, 
że Amerykanie wykorzystują pewien gatunek huby do nadzwyczaj skutecznego oczyszczania swoich 
poligonów chemicznych. Także w rolnictwie i przetwórstwie spożywczym używa się enzymów i innych 
substancji grzybowego pochodzenia. 

JACEK  
CIECHANOWSKI

Okazuje się, że grzyby wykorzystywano także 
w sztuce. Tu opowiem o zastosowaniu zabarwionego 
grzybnią drewna w zdobnictwie stolarskim i intarsji.

Przypomnijmy, że grzybnia to nic innego, jak ciało 
grzybów – plecha zbudowana z mikroskopijnych nit-
kowatych komórek grzybowych, zwanych strzępkami. 
Jest zazwyczaj niedostrzegalna gołym okiem. Średni-
ca pojedynczej strzępki wynosi około 0,01 mm. Sieć 
strzępek oplata i przerasta drobiny podłoża, gleby, 
roślin, zwierząt, innych grzybów lub szczątków orga-
nicznych. Strzępki są przy tym zazwyczaj całkowicie 
bezbarwne. Chociaż nie zawsze. 

Czasem w poszyciu wilgotnego lasu można wy-
patrzeć jakieś kawałki drewna połyskujące metalicz-
nie lub matowo grynszpanową barwą. To widomy 
dowód na obecność w tym drewnie strzępek Chloro-
ciboria aeruginascens, chlorówki drobnej (zieleniaka 
drobnego). Takie zjawisko nazywane jest z angielska 
spaltingiem. I jest przykładem zachodzącej w drew-
nie pigmentacji pozakomórkowej. Niezwykły kolor 
wywołuje pigment Xylindeina o wzorze chemicznym 
C32H24O10. Ten barwnik powszechnie występuje 
w komórkach drzew i dopiero nagromadzenie go przez 
strzępki grzyba nadaje drewnu charakterystyczny  

Z WIZYTĄ... NA ŁĄCE

Angielscy stolarze z Tunbridge 
Wells stosowali zielone 
drewno do ozdabiania 
wizerunkami zwierząt, 
roślin, krajobrazów, a choćby 
inkrustowania geometrycznymi 
wzorami swoich słynnych 
i kosztownych dziś szkatułek, 
zwanych Tunbridge Ware.
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Święty Mikołaj z Laponii
Przez kilka stuleci kult świętego Mikołaja zagi-
nął. Odżył dopiero w XX wieku. Ku zaskoczeniu 
nie miało to miejsca ani w Turcji ani we Wło-
szech, tylko w dalekich Stanach Zjednoczo-
nych. To właśnie tam w latach 30. ubiegłego 
wieku wykorzystano wizerunek brodatego męż-
czyzny w czerwonym kombinezonie do kampa-
nii Coca-Coli.

W tym samym czasie u naszych północnych 
sąsiadów, czyli Finów, pewien dziennikarz wy-
myślił radiowe słuchowisko dla dzieci, gdzie 
uczynił Świętego Mikołaja bohaterem audycji. 
To właśnie wtedy ulokował jego posiadłość 
w Laponii. Finalnie, popularność Mikołaja się-
gnęła takiego poziomu, że trzeba było przygo-
tować specjalne biuro, które po pewnym czasie 
przerodziło się w gigantyczną wioskę Świętego  
Mikołaja.

Wioska obecnie działa przez cały rok na 
obrzeżach miasta Rovaniemi. Znajduje się do-
kładnie na linii koła podbiegunowego, gdzie 
zimą można obserwować przepiękną zorzę po-
larną. 

Święty Mikołaj z Grenlandii
Nieraz pewnie słyszeliście o Świętym Mikołaju 
z Grenlandii. Jest on obecny przede wszystkim 
w tradycji Duńczyków, którzy nazywają go Ju-
lemanden. W przeciwieństwie do fińskiego od-
powiednika grenlandzki celebryta jest skromny 
i bardzo swojski. Podobno nawet jest bałaga-
niarzem. Lecz jak głosi legenda, nie często ma 
gości, więc nie ma motywacji ani okazji do 
nadmiernego dbania o porządek. Biuro gren-
landzkiego Mikołaja znajduje się w stolicy, czyli 
Nuuk.

Święty Mikołaj z Alaski
Czyli największa atrakcja dla wszystkich Ame-
rykanów i turystów! Bowiem Santa Claus 
swoją siedzibę ma na prawdziwym Biegunie 
Północnym. A dokładnie w North Pole, czyli 
w miasteczku znajdującym się pośrodku stanu 
Alaska, do którego prowadzi normalna droga 
asfaltowa. Obok miasteczka Świętego Mikoła-
ja znajduje się drugie co do wielkości miasto 
Alaski, czyli Fairbanks. Ponadto w North Pole 
wszystko nawiązuje do Świętego Mikołaja. 
Rozpoczynając od nazw ulic, kończąc na bank-
notach, które zamiast wizerunku prezydentów 
Stanów Zjednoczonych mają twarz Mikołaja.

Jak się bardziej zagłębimy w temat, to doj-
dziemy do wniosku, że niemal każdy region 
i każda kultura posiada własnego Mikołaja. 

Z WIZYTĄ U… ŚWIĘTEGO MIKOŁAJA

Z wizytą u 
Świętego Mikołaja

Zmarł w Myrze miedzy 342 a 352 r. Zasłynął 
cudami czynionymi zarówno za życia, jak i po 
śmierci. Na obrazach najczęściej przedstawia-
ny jest jako staruszek z brodą w szatach bi-
skupich z pastorałem, a jako atrybuty trzyma 
otwartą książkę , na której leżą trzy złote jabłka 
lub bułki, z kotwicą lub z workiem.

SONIA 
KAMIŃSKA- 
-STĘPIEŃ

Współczesna baśniowa postać Świętego 
Mikołaja, wzorowana na św. Mikołaju 
z Miry, jest wykorzystywana 
w kulturze popularnej w czasie 
świąt Bożego Narodzenia.
Prawie każdy z nas przynajmniej raz w życiu zastanawiał 
się czy Święty Mikołaj istnieje naprawdę. A jeśli już uwie-
rzymy w jego istnienia, to zaczynamy zadawać sobie pyta-
nie, gdzie on tak naprawdę mieszka? Ile razy słyszeliście 
o Mikołaju z Laponii? Albo z Alaski, bądź równie zimnej 
Grenlandii? Pewnie wiele razy! Skąd tak naprawdę jest 
Święty Mikołaj i jakie regiony świata zamieszkuje faktycz-
nie, sprawdźmy!

Gdzie mieszka Święty Mikołaj?
Pierwsze wzmianki o świętym Mikołaju sięgają już IV wieku. 
To właśnie wtedy w Mirze (obecne tereny Turcji) żył dobro-
tliwy biskup, który w tajemnicy przed ludem obdarowywał 
najbiedniejszych. Oprócz dobrotliwej duszy, przypisywano 
mu najróżniejsze cuda, dzięki czemu pośmiertnie został 
patronem żeglarzy, panien na wydaniu, adwokatów, pieka-
rzy i cukierników, złodziei, więźniów, a także podróżnych!

Sława i uznanie zagwarantowały świętemu Mikołajowi 
rozpoznawalność w dalekich krajach. Dlatego pośmiert-
nie jego szczątki stały się drogocenną relikwią, o którą 
w IX wieku postanowili w dość brutalny sposób zawalczyć 
żeglarze z włoskiej wyspy Bari. Bowiem Włosi wykradli 
szczątki biskupa z sarkofagu, przy okazji gubiąc część 
z nich. W konsekwencji cel został osiągnięty i od tamtej 
pory mówiony tylko o świętym Mikołaju z Bari.

Wioska Świętego Mikołaja w Rovaniemi w Laponii

Wioska Świętego Mikołaja w Rovaniemi w Laponii

Alaska, dom Świętego Mikołaja

Wioska Świętego Mikołaja w Rovaniemi w Laponii
ŚWIĘTY MIKOŁAJ, 
najbardziej 
zapracowany święty. 
Jeszcze za życia był 
znany jako opiekun 
ubogich, na których 
przeznaczył swój 
cały majątek, 
pielęgnował chorych 
podczas zarazy. 
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Tabela 1. Wymagania glebowe najważniejszych roślin oleistych

Tabela 2. Zalecane przedplony dla najważniejszych roślin oleistych 

Roślina 
uprawna Wymagania glebowe Klasa bonitacyjna Odczyn gleby

Rzepak 
ozimy

żyzne, zasobne w próchnicę i wapń 
oraz będące w wysokiej kulturze

od I do IVb, na glebach 
słabszych stanowisko musi 
być w wysokiej kulturze

od lekko kwaśnego 
do obojętnego 
(pHKCl 5,1–6,5)

Soja

żyzne, w wysokiej kulturze, o dobrych 
właściwościach fizycznych, ciepłe, przewiewne, 
utrzymujące wilgoć, unikać uprawy na 
glebach zimnych, ciężkich, podmokłych 

od II do IIIb
obojętny (pHKCl 
6,6–7,2), nie znosi 
gleb kwaśnych

Słonecznik
żyzne, zasobne w składniki pokarmowe 
o zwiększonej zawartości próchnicy 
oraz przepuszczalnym podglebiu

od IIIb do IVb obojętny (pHKCl 
6,6–7,2)

Roślina 
uprawna Najlepsze Dobre Najgorsze

Rzepak 
ozimy

bobik, groch jadalny i peluszka, 
koniczyn czerwona, lucerna ziemniaki, mieszanki pastewne zboża ozime: jęczmień, 

żyto, pszenżyto, pszenica

Soja zboża
kukurydza, na glebach 
słabszych, okopowe w drugim 
roku/trzecim roku po oborniku

bobowate

Słonecznik okopowe, bobowate zboża słonecznik

AGROTECHNIKA

dr inż.  
PRZEMYSŁAW KARDASZ
Polowa Stacja Doświadczalna 
IOR–PIB w Winnej Górze

Przyszłe możliwości wykorzystania 
metody agrotechnicznej w ochronie 
najważniejszych roślin oleistych w Polsce 
w zgodzie z Europejskim Zielonym Ładem
Rośliny oleiste bez wątpienia pełnią ważną rolę w polskim rolnictwie. Uprawy ich pod żadnym 
pozorem nie wolno lekceważyć i przeprowadzić zgodnie z obowiązującymi zasadami i wska-
zaniami. Jednym z elementów uprawy jest ochrona. W Zielonym Ładzie nie jest taka łatwa, 
jakby się mogło wydawać. 

Jednym z bardzo ważnych elementów uprawy 
roślin oleistych jest ochrona. Nie ma znaczenia czy 
z przemysłowego punktu widzenia rośliny te są waż-
niejsze, czy też ich rola jest nieco mniejsza. Zawsze 
ochrona musi być przeprowadzona profesjonalnie. 
Większość społeczeństwa, w tym również część pro-
ducentów rolnych, ochronę roślin kojarzy jednoznacz-
nie z aplikacją chemicznych środków ochrony roślin. 
Nic bardziej mylnego. Ochrona roślin to nie tylko che-
mia, ale także inne niechemiczne metody ochrony ro-
ślin obowiązujące od lat. Obecnie w myśl Zielonego 
Ładu kładzie się jeszcze większy nacisk na odcho-
dzenie od chemii. Z półek sklepowych znikają kolej-
ne substancje czynne, co sprawia, że chemicznych 
narzędzi do ochrony roślin, w tym najważniejszych 
– roślin oleistych, którymi bez wątpienia jest rzepak 
ozimy, soja oraz słonecznik, jest coraz mniej. Dlatego 
trzeba szukać alternatywnych rozwiązań. Jedną z ta-
kich metod jest agrotechnika. Kojarzy się ona głównie 
z uprawą roli, jednak po głębszej analizie, bez cienia 

wątpliwości można stwierdzić, że agrotechnika odgry-
wa bardzo ważną rolę w ochronie roślin. 

Stanowisko i odmiana 
Pierwszym punktem wykorzystania agrotechniki 
w ochronie rzepaku, soi oraz słonecznika jest odpo-
wiednie umiejscowienie ich w strukturze zasiewów. 
Rośliny oleiste, tak jak wszystkie inne rośliny, mają 
odpowiednie wymagania odnośnie klimatu oraz gleby. 
Uprawa w odpowiednim regionie oraz na odpowied-
niej glebie, sprawi, że rośliny uprawne od samego po-
czątku będą miały odpowiednie warunki do wzrostu 
i rozwoju. Ponadto będą bardziej odporne na ataki 
ze strony szkodników, patogenów chorobotwórczych 
oraz bardziej konkurencyjne w stosunku do chwastów. 
Uprawa w takich warunkach bez wątpienia będzie 
sprzyjała osiągnięciu wysokich plonów o dobrych pa-
rametrach jakościowych, z mniejszym użyciem che-
mii. Trzeba tylko założyć uprawę na odpowiednim sta-
nowisku (tab. 1).

Kolejnym ważnym elementem wykorzystania 
agrotechniki w uprawie roślin oleistych, zgodnie z za-
łożeniami Zielonego Ładu, jest odpowiednie umiej-
scowienie roślin w strukturze zasiewów. Odpowiedni 
przedplon, tak jak uprawa, zgodne z wymaganiami 
glebowymi, sprzyjają osiągnięciu wysokich plonów 
przy mniejszym wykorzystaniu chemicznych środków 
ochrony roślin (tab. 2).

Uprawiając rośliny oleiste nie wolno zapominać 
o doborze odmian. Podczas dokonywania wyboru na-
leży zwrócić uwagę na odporność odmiany na agrofa-
gi. Dzięki temu znikanie z półek sklepowych kolejnych 
substancji czynnych nie będzie takie straszne, a kosz-
ty związane z ochroną roślin będą zdecydowanie 
mniejsze. Wybierając odmianę należy zwrócić uwagę 
na jej odporność na suszę, a w przypadku rzepaku 
również zimowanie. Podczas wyboru należy korzystać 
z list rekomendacyjnych COBORU. Dodatkowo należy 
zwrócić uwagę, czy wybrana przez nas odmiana po-
siada rekomendację do uprawy w danym regionie.  

Staranna uprawa
W metodzie agrotechnicznej bardzo ważną rolę od-
grywa uprawa roli. Przygotowując stanowisko pod 
uprawę roślin oleistych należy pamiętać, że zabiegów 
uprawowych powinno wykonywać się tak dużo jak 
jest to niezbędne dla rośliny uprawnej, a tak mało jak 
jest to możliwe. Postępowanie takie sprawi, że rośliny 
uprawne będą miały odpowiednie warunki do wzro-
stu i rozwoju od samego początku wegetacji, a także 
będą bardziej konkurencyjne w stosunku do agrofa-

gów. Uprawę gleby pod rośliny oleiste należy rozpo-
cząć od często bagatelizowanej uprawy pożniwnej. 
Lekceważenie tej uprawy związane jest z krążącym 
w środowisku rolniczym przekonaniem, że zaległości 
związane z uprawą pożniwną można nadrobić pod-
czas późniejszych zabiegów. Nic bardziej mylnego. 
Uprawa gleby nie ogranicza się tylko do przygotowa-
nia stanowiska do wzrostu i rozwoju roślin, ale także 
przyczynia się do ograniczenia występowania wielu 
agrofagów – na resztkach pożniwnych bardzo często  
znajdują się formy przetrwalnikowe wielu agrofagów. 
Dzięki dobrze przeprowadzonej agrotechnice nastę-
puje szybki rozkład resztek, co sprawia, że zniszcze-
niu ulegają formy przetrwalnikowe agrofagów, a rośli-
ny oleiste są zdecydowanie zdrowsze. Ponadto dzięki 
prawidłowo i terminowo wykonanej uprawie pożniwnej 
można mechanicznie ograniczyć zachwaszczenie i to 
w sposób istotny. Szybkie zerwanie ścierniska, poza 
walką z agrofagami, pozwala na znaczne ogranicze-
nie strat wody, z jakimi mamy do czynienia bezpośred-
nio po żniwach. Pozostałe zespoły uprawy roli należy 
wykonywać profesjonalnie, pamiętając, że zabiegi 
uprawowe mogą wpływać korzystnie lub negatywnie 
na glebę. Prawidłowo wykonana uprawa, korzystnie 
oddziałuje na strukturę gruzełkowatą gleby, a także jej 
właściwości wodne, powietrzne oraz cieplne. Jest to 
bardzo ważne, gdyż soja oraz słonecznik są roślinami, 
które w sposób istotny reagują na właściwości wod-
no-powietrzne gleby. Dzięki prawidłowo wykonanej 
uprawie, procesy biologiczne zostają uaktywnione. 
Wszystkie te uzupełniające się cechy sprawią, że gle-
bie zostaną nadane cechy sprawności i kultury, co bę-
dzie miało bezpośrednie przełożenie na wzrost i roz-
wój roślin oleistych, przy mniejszej presji agrofagów. 

Profesjonalny siew
Do założenia plantacji roślin oleistych zawsze na-
leży wykorzystywać zdrowy kwalifikowany materiał 
siewny. Dzięki temu rośliny będą w bardzo dobrej 
kondycji w początkowym okresie wzrostu. Rośliny te 
w mniejszym stopniu będą porażane przez choroby, 
szczególnie odglebowe, a także bardziej konkurencyj-
ne w stosunku do chwastów. Nasiona należy wysiać 
w optymalnym dla danego regionu terminie. Rze-
pak ozimy, w zależności od regionu, wysiewany jest  

Dobrze przeprowadzona uprawa pożniwna daje satysfakcjonujące efekty.
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od 5 do 25 sierpnia. Najwcześniej siewy wykonywane 
są na wschodzie kraju, następnie w centralnej Polsce, 
a na samym końcu na zachodzie. Dopuszczalne są 
5–7-dniowe opóźnienia. Jednak w tym przypadku na-
leży liczyć się z kilkuprocentową stratą plonu. Trzeba 
pamiętać, że rzepak przed zimą powinien wytworzyć 
8–10 liści. Soja zaliczana jest do roślin ciepłolubnych, 
dlatego przed jej siewem należy sprawdzić temperatu-
rę gleby oraz jej uwilgotnienie. Siew soi należy wyko-
nać, gdy temperatura gleby na głębokości 10 cm wy-
nosi 8°C. Fenologicznym wskaźnikiem terminu siewu 
soi jest okres kwitnienia klonu zwyczajnego oraz ko-
niec kwitnienia wiśni. Kalendarzowo jest to najczęściej 
okres od 20 kwietnia do 5 maja. Słonecznik również 
należy wysiać w ciepłą glebę, jednak temperatura jej 
może być nieco niższa niż w przypadku soi. W związku 
z tym słonecznik sieje się nieco wcześniej – między 
15 a 25 kwietnia, siewy majowe są już spóźnione. Poza 
siewem, istotna jest odpowiednia obsada roślin na jed-
nostce powierzchni. Właściwa obsada sprawi, że na 
plantacji nie dojdzie do konkurencji wewnątrz gatunko-
wej, a łan będzie wyrównany. Dzięki temu kondycja ro-
ślin będzie lepsza, a powierzchnia przeznaczona pod 
uprawę w pełni wykorzystana. Jeśli rośliny będą zbyt 
gęsto wysiane, w łanie będzie panowała zbyt duża 
wilgotność, sprzyjająca rozwojowi wielu bardzo groź-
nych chorób. Z kolei zbyt mała ilość roślin sprawia, że 
chwasty rozwijają się intensywnie, zagłuszając rośli-
ny uprawne. Trzeba pamiętać, że w tym przypadku 
wschody odnotowuje się nawet w późniejszym okre-
sie, gdy zastosowane wcześniej herbicydy przestają 
działać. W uprawie roślin oleistych istotne są również: 
rozstawa rzędów oraz głębokość siewu (tab. 3).

W ramach przypomnienia
Wszystkie powyżej przedstawione elementy agro-
techniki można w przyszłości, a nawet trzeba włą-
czyć w uprawę roślin oleistych. Jest to bardzo waż-
ne w ramach integrowanej ochrony oraz Zielonego 
Ładu. Poza wyżej przedstawionymi elementami, 
należy zwrócić uwagę na niechemiczne metody wal-
ki z agrofagami, które w dużej mierze należy łączyć 

z agrotechniką. Przykładem takiego połączenia jest 
wałowanie upraw po siewie. Wałowanie pola w dużej 
mierze korzystnie oddziałuje na skuteczność zabiegu 
herbicydowego. Związane jest to z tym, że pole jest 
wyrównane, wszystkie grudy czy kamienie zostają 
wduszone, co sprawia, że spod nich nie wyrastają 
chwasty. Ze zjawiskiem tym mamy bardzo często do 
czynienia. Wynika to z faktu, że pod grudę czy ka-
mień ciecz użytkowa się nie dostaje, co sprawia, że 
spod nich wyrastają chwasty, które trzeba zwalczać. 
Wałowanie istotnie ogranicza to zjawisko. Ponadto 
korzystnie wpływa na równomierność wschodów. 
Kolejnym czynnikiem ograniczającym zachwaszcze-
nie jest bronowanie upraw, gdy rośliny uprawiane są 
w wąskie międzyrzędzia. W przypadku upraw w sze-
rokie międzyrzędzia z powodzeniem można stosować 
coraz to bardziej precyzyjne pielniki. Nie wolno także 
zapominać o nieustannej dbałości o glebę. Trzeba 
bezwzględnie pracować nad poprawą życia biologicz-
nego gleby, a także poziomu próchnicy i odczynu. Nie 
wolo zapominać o coraz to nowszych rozwiązaniach 
rolnictwa precyzyjnego, w którym stawia się na inno-
wacyjne podejście do uprawy i ochrony. Przykładem 
jest wykorzystanie siewu punktowego w uprawie rze-
paku, czy mapowania pól w celu diagnozowania od-
stępstw i podejmowania działań, aby straty były jak 
najmniejsze.

Tabela 3. Obsada roślin oraz parametry techniczne siewu najważniejszych roślin oleistych 

Roślina uprawna Obsada roślin
[m2]

Rozstawa rzędów
[cm]

Głębokość siewu
[cm]

Rzepak ozimy – 
odmiany populacyjne 50–70 wąski rozstaw 12–15 lub 

szeroki rozstaw 35–45
1–2, na glebach 
lżejszych 2,5–3,5

Rzepak ozimy – 
odmiany mieszańcowe 35–50 wąski rozstaw 12–15 lub 

szeroki rozstaw 35–45
1–2, na glebach 
lżejszych 2,5–3,5

Soja
60–70 15–25 3–4

44,4 45 (odległość roślin 
w rzędzie 4–5 cm) 3–4

Słonecznik 5–6 50–60 5–7

Oleiste należy uprawiać zgodnie z Zielonym Ładem. Wciornastek porażony grzybem owadobójczym (Fot. D. Sosnowska)

Prof. dr hab. DANUTA SOSNOWSKA 
Instytut Ochrony Roślin – Państwowy 
Instytut Badawczy
Zakład Metod Biologicznych

Przyszłościowe możliwości zastosowania 
metod biologicznych do ochrony 
najważniejszych roślin oleistych w Polsce 
zgodnie z Europejskim Zielonym Ładem

Metody biologiczne polegają na wykorzystaniu 
naturalnych czynników biologicznych, takich jak wi-
rusy, mikroorganizmy (bakterie, grzyby) i makroor-
ganizmy (nicienie, pasożytnicze i drapieżne owady 
oraz roztocze) do ograniczania populacji szkodni-
ków, sprawców chorób i chwastów w uprawach roślin 
w warunkach polowych i w zakrytym gruncie. Należy 
podkreślić, że środki biologiczne nie zwalczają po-
pulacji agrofagów tak jak zastosowane chemiczne 
środki ochrony roślin, tylko w dłuższym okresie dzia-
łania je ograniczają. Obecnie na ponad 2300 zareje-
strowanych w Polsce środków ochrony roślin, środki 
biologiczne stanowią jedynie 1,2% (bioinsektycydy 
i biofungicydy). Makroorganizmy, czyli entomofagi 
i nicienie nie podlegają rejestracji. Ich asortyment 
jest większy i są one głównie stosowane do ochrony 
upraw pod osłonami. 

Działania podjęte w ramach strategii UE „Od pola 
do stołu” zmierzają w kierunku ograniczenia stoso-
wania chemicznych środków ochrony roślin o 50% 
w najbliższych latach. To pozwoli producentom rol-
nym zmienić strategię ochrony roślin w kierunku me-
tod niechemicznych, w tym biologicznych. Mimo że 
asortyment środków biologicznych jest nieduży, to 
jednak widać, że tych środków rejestruje się z roku 
na rok coraz więcej. 

Do ochrony najważniejszych roślin oleistych 
w Polsce, takich jak rzepak, słonecznik, soja i len 
stosuje się głównie środki chemiczne. Jednak wpro-
wadzana od wielu lat integrowana ochrona roślin, 
promująca metody niechemiczne powoli zmienia 

myślenie producentów rolnych i zwraca się uwagę na 
żywność wolną od pozostałości pestycydów i jakość 
środowiska rolniczego. 

W rzepaku w 2020 roku zarejestrowano 116 che-
micznych insektycydów. Po ewentualnym wycofaniu 
przez UE zostanie do stosowania 61 insektycydów. 
Po wycofaniu pyretroidów będą trudności z takimi 
szkodnikami jak chowacz łodygowy, a bez zapraw 
neonikotynoidowych i insektycydów nalistnych bę-
dzie problem ze szkodnikami jesiennymi, takimi jak 
mszyce i mączlik warzywny. 

Metody biologiczne w ochronie roślin oleistych 
przed szkodnikami są bardzo ograniczone ze wzglę-
du na brak zarejestrowanych w Polsce bioinsektycy-
dów w tych uprawach. Zarejestrowano do zaprawia-
nia nasion rzepaku biopreparat z grupy biologicznych 
fungicydów, którego substancją czynną jest bakteria 

Strategie Unii Europejskiej (UE) „Europejski Zielony Ład” i „Na Rzecz Bioróżnorodności 2030” 
mają na celu m.in. redukcję stosowania chemicznych środków ochrony roślin i zwracają uwa-
gę na ochronę środowiska. Czynniki biologiczne, czyli pożyteczne mikro- i makroorganizmy 
są częścią tego środowiska. Dlatego działalność człowieka skierowana na wspomaganie roli 
organizmów pożytecznych w przyrodzie ma ogromne znaczenie w tych strategiach. Również 
założenia Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2021–2027, propagują działania mające na celu 
różnicowanie krajobrazu poprzez zachowanie lub tworzenie elementów, takich jak np. oczka 
wodne, miedze i zadrzewienia śródpolne, stanowiące miejsce bytowania, rozwoju, schronie-
nia oraz pozyskiwania pokarmu dla wielu gatunków organizmów pożytecznych. 

AGROTECHNIKA
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Bacillus amyloliquefaciens szczep MB1600. Bak-
teria jest przeznaczona do ochrony rzepaku przed 
suchą zgnilizną kapustnych. Jednak środek działa 
również jako stymulator naturalnych mechanizmów 
obronnych roślin, dzięki czemu zmniejsza szkody 
powodowane przez pchełki w rzepaku. W związku 
z brakiem zarejestrowanych bioinsektycydów meto-
dy biologiczne mogą stanowić wyłącznie uzupełnie-
nie innych metod ochrony: metody agrotechnicznej 
i metody hodowlanej. 

Metoda biologiczna w ochronie roślin oleistych 
przed szkodnikami będzie opierać się na ochronie 
miejscowych gatunków organizmów pożytecznych. 
Jest to metoda konserwacyjna polegająca na mody-
fikacji krajobrazu rolniczego przez człowieka w celu 
stworzenia odpowiednich warunków dla rozwoju 
organizmów pożytecznych w środowisku. W warun-
kach naturalnych organizmy pożyteczne odgrywają 
ogromną rolę w regulacji populacji szkodników. Są 
to owady drapieżne i pasożytnicze oraz roztocze. Do 
organizmów pożytecznych zalicza się również wiru-
sy i mikroorganizmy (grzyby i bakterie). 

W integrowanej ochronie roślin wzrasta znaczenie 
pożytecznych chrząszczy biegaczowatych. Wystę-
pują one licznie we wszystkich środowiskach rolni-
czych, w tym w uprawach roślin oleistych. Ze względu 
na znaczne rozmiary, dużą ruchliwość oraz ogromną 
żarłoczność należą one do najbardziej efektywnych 
owadów pożytecznych, istotnie ograniczających li-
czebność wielu szkodników roślin. Biegaczowate 
mogą powodować 50% redukcji poczwarek słodyszka 
rzepakowego (Meligethes aeneus L.) oraz redukują 
liczne szkodniki należące do chrząszczy, błonkówek 
i motyli. Wycofanie zapraw neonikotynoidowych oraz 
insektycydów nalistnych przez UE spowoduje proble-
my ze szkodnikami rzepaku w ochronie jesiennej. Pod-
czas jesiennej wegetacji rzepak jest zagrożony przez: 
pchełki ziemne, chowacza galasówka, pchełkę rzepa-
kową, gnatarza rzepakowca, mszycę kapuścianą oraz 
tantnisia krzyżowiaczka i rolnice. Problemem będą 
mszyce i mączlik warzywny. W warunkach naturalnych 
populacje mszycy redukują owady drapieżne, jak np. 
biedronki (Coccinellidae), sieciarki (Neuroptera) oraz 
muchówki z rodziny bzygowatych. 

W uprawie rzepaku wystę-
puje kilkaset gatunków błon-
kówek, z czego 70 to parazy-
toidy, które atakują szkodniki 
rzepaku. Należą one do naj-
ważniejszych czynników ogra-
niczających liczebność wielu 
szkodników rzepaku. Najważ-
niejsze szkodniki rzepaku są 
gospodarzami ponad 88 ga-
tunków parazytoidów. Słody-
szek rzepakowy jest atakowany 
przez 9 gatunków parazytoidów 
larw, nie są znane parazyto-
idy jaj. Chowacz podobnik jest 
atakowany przez 34 gatunki 
parazytoidów, a chowacz czte-
rozębny i chowacz brukwiaczek 
są atakowane przez 8 gatun-
ków parazytoidów. 

W uprawie soi problemem 
może być omacnica proso-
wianka. W Polsce zarejestro-
wano bioinsektycyd oparty na 
bakterii owadobójczej Bacillus 
thuringiensis subsp. kurstaki 
szczep EG 2348 do zwalcza-
nia tego szkodnika tylko na 
kukurydzy. Może w przyszłości 
zostanie rozszerzony zakres 
jego stosowania na inne upra-
wy. W uprawie soi na omacnicę 
można zastosować pasożytni-
czą błonkówkę kruszynka (Tri-
chogramma) po zaobserwowa-
niu pierwszych złóż jajowych. 

Na uwagę zasługuje wy-
korzystanie nicieni owado-
bójczych, makroorganizmów, 
które nie wymagają rejestracji. 
Nicienie są skuteczne przeciw-
ko chowaczom i innym owadom 
(śmietki, gnatarz rzepakowy) 
rozwijającym się lub przeobra-
żającym się w glebie. Na ślimaki 
skuteczny jest gatunek nicienia  
Phasmarhabditis hermaphrodi-
ta. Środek handlowy może być 
zbyt drogi w zastosowaniu na 
dużych powierzchniach, dlate-
go należy dopracować metodę 
ich stosowania. 

Wśród pożytecznych mikro-
organizmów ogromną rolę od-
grywają grzyby owadobójcze. 
W sprzyjających warunkach 

(wysoka wilgotność i tempera-
tura powyżej 20°C) dużą rolę 
odgrywają grzyby owadobójcze 
należące do owadomorków. 
Grzyby te mogą powodować 
epizoocje, czyli masowe za-
mieranie kolonii mszyc. Rozwo-
jowi grzybów owadobójczych 
sprzyjają siedliska nawodne, 
silnie uwilgotnione, lasy, za-
drzewienia, szuwary i łąki. Lasy 
są ponad dwukrotnie bogatsze 
w gatunki grzybów owadobój-
czych niż agroekosystemy. 
Inne gatunki grzybów owado-
bójczych (Beauveria bassia-
na, Cordyceps fumosorosea, 
Metarhizium anisoplaie) mogą 
w warunkach glebowych re-
dukować do 30% populacje 
różnych gatunków owadów 
szkodliwych, które zimują  
w glebie.

Bardzo ważną grupę gatun-
ków towarzyszących uprawom 
rzepaku stanowią zapylacze. 
Obok pszczół, rośliny rzepaku 
zapylają np. bzygi, trzmiele, 
smuklikowate i miesierkowate. 
Rzepak jest odwiedzany przez 
dużą liczbę gatunków zapylają-
cych, wśród których dominują 
pszczoły dziko żyjące. Owady 
te nie są atakowane przez orga-
nizmy pożyteczne, jednak zna-
ne są choroby pszczół powo-
dowane np. przez pierwotniaki. 
Grzyby owadobójcze są rów-
nież bezpieczne dla owadów 
zapylających. Ochrona pszczół 
w czasie zabiegów ochrony 
roślin jest obowiązkiem usta-
wowym i wynika z zapisów za-
wartych w Ustawie o ochronie 
roślin z dnia 18 grudnia 2003 r. 
(Dz.U., nr 11 z dnia 27 stycznia 
2004 r., poz. 11).

Należy pamiętać, że nie jest 
możliwe zapewnienie ochrony 
roślin oleistych przy wyłącz-
nym wykorzystaniu czynników 
biologicznych. Metoda konser-
wacyjna tylko wspomaga dzia-
łanie czynników biologicznych. 
Strategia ich ochrony musi 
obejmować kompleks działań 

Mszyca porażona grzybem owadobójczym Cordyceps fumosorosea 
(Fot. D. Sosnowska)

Biedronka (Fot. M. Tomalak)

Grzyb owadobójczy Cordyceps fumosorosea na pożywce PDA  
(Fot. D. Sosnowska)

Biegaczowate (Fot. M. Tomalak)
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opartych na różnych metodach i dążeniu do minima-
lizacji stosowania chemicznych środków ochrony ro-
ślin. Pomimo, że obecnie nie dysponujemy zbyt du-
żym asortymentem biologicznych środków ochrony 
roślin przeznaczonych do upraw polowych, to jednak 
obecne strategie UE „Na rzecz bioróżnorodności”  
i „Europejski Zielony Ład”, a także „Integrowana 
ochrona roślin” przyczynią się do zwiększenia spek-
trum tych produktów. 

W grudniu 2020 r. w rzepaku zarejestrowano 
205 chemicznych fungicydów i 3 zaprawy nasienne. 
Po ewentualnym wycofaniu przez UE zostaną 42 fun-
gicydy i 3 zaprawy nasienne. W ochronie biologicz-
nej rzepaku przed sprawcami chorób zarejestrowa-
no 5 biologicznych fungicydów opartych na grzybie 
nadpasożytniczym Coniothyrium minitans, grzybie 
pasożytniczym Pythium oligandrum i bakteriach 
Bacillus amyloliquefaciens oraz B. subtilis. W przy-
padku środków biologicznych tak samo jak przy 
stosowaniu chemicznych do zwalczania sprawców 
chorób terminowość wykonywania zabiegów należy 
do kluczowych warunków zapewniających skutecz-
ność ich działania. Istnieje wielu sprawców chorób, 
których zwalcza się tylko i wyłącznie w określonych 
fazach rozwojowych, i niewykonanie lub długotrwa-
łe opóźnienie wykonania zabiegu może okazać się 
mało skuteczne.

Grzyb C. minitans zwalcza sprawcę zgnilizny 
twardzikowej, który już pojawia się jesienią. Jest to 
środek zapobiegawczy. Dlatego zaleca się zastoso-
wanie środka przed siewem rzepaku ozimego. W od-
różnieniu od chemicznych fungicydów C. minitans 
wykazuje długotrwałe działanie, eliminując sklerocja 
patogena i grzybnię z gleby oraz z zebranych pło-
dów rolnych w trakcie przechowywania. Stosowany 
do gleby wspomaga uprawę roślin, polepsza ich roz-
wój i kondycję, a tym samym wpływa na zwiększenie 
plonów. Badania prowadzone w Polsce wskazują, 
że w sprzyjających warunkach C. minitans może 
zakażać 85–99% sklerocjów patogena. W uprawie 
słonecznika do zwalczania zgnilizny twardzikowej  
zarejestrowano grzyba antagonistycznego Tricho-
derma asperellum szczep T-34. 

Grzyb pasożytniczy P. oligandrum chroni strefę 
korzeniową przed chorobami grzybowymi. Rozkła-
da strzępki grzybów powodujących zgniliznę twar-
dzikową i suchą zgniliznę kapustnych, stymulując 
jednocześnie mechanizmy odpornościowe rzepaku. 
Grzyb ten naturalnie występuje w środowisku glebo-
wym i ma szerokie spektrum działania. Zwalcza takie 
patogeny roślin, jak: Pythium spp., Rhizoctonia sp., 
Phytophthora sp., Phoma sp., Verticillum sp., Sclero-
tinia sp. i Fusarium sp., czyli sprawców zgorzeli pod-
stawy łodyg, fuzariozy, szarej pleśni i innych. Grzyb 
P. oligandrum może również zwalczać kiłę kapusty. 
Pomaga w tym zabieg wykonany wczesną jesienią 

po ukazaniu się dwóch liści, następnie powtórzony 
wiosną po ruszeniu wegetacji. Ponadto biopreparat 
jest nieszkodliwy dla pszczół i nie jest fitotoksyczny. 
Jednak jego skuteczność wymaga odpowiedniego 
podejścia. Należy utrzymać odpowiednie warunki 
powietrzno-wodne w otoczeniu systemu korzeniowe-
go. Błędy popełnione w nawadnianiu prowadzą do 
zmniejszenia jego skuteczności działania. 

Zaprawy chemiczne można zastąpić bakterią 
B. amyloliquefaciens. Jest ona stosowana do ochro-
ny rzepaku ozimego i jarego przed suchą zgnilizną 
kapustnych. 

Stosuje się również doglebowo lub w formie 
oprysku bakteryjny preparat doglebowy oparty na 
bakterii B. subtilis. Preparat Bi Protect nie jest zare-
jestrowany jako biofungicyd, ale wiadomo, że może 
zwalczać kiłę kapusty. Bakteria B. subtilis występu-
je pospolicie w glebie w naszej strefie klimatycznej. 
Jest saprofitem, rozkładającym organiczne związki 
pochodzenia roślinnego. Redukuje chorobotwórcze 
grzyby i bakterie w glebie przyczyniając się do po-
lepszenia stanu fitosanitarnego w uprawach. 

Do ochrony rzepaku przed zgnilizną twardzikową 
zarejestrowano również biofungicyd Serenade ASO, 
którego substancją czynną jest bakteria B. subtilis 
szczep QST 713. Działanie bakterii polega na zakłó-
caniu rozwoju grzybni w wyniku kontaktu z patoge-
nem na powierzchni roślin i wytwarzaniu substancji, 
które zakłócają funkcjonowanie błon komórkowych 
grzybów. 

W uprawach polowych zastosowanie bioprepara-
tów zawierających mikroorganizmy pasożytnicze nie 
jest powszechne. Przede wszystkim zainteresowanie 
producentów tymi środkami jest niewielkie, ponieważ 
ich skuteczność jest często dużo mniejsza niż po 
zastosowaniu chemicznych środków ochrony roślin. 
Na ich skuteczność mają wpływ warunki pogodowe 
na polu, które często się zmieniają. Są to: tempera-
tura, wilgotność i nasłonecznienie. Jednak trzeba 
pamiętać, że wprowadzenie tych czynników do śro-
dowiska utrzymuje je w nim przez długi okres czasu. 
W sprzyjających warunkach działają one przez wiele 
lat i bez ingerencji człowieka mogą powodować ogra-
niczanie wielu sprawców chorób roślin. 

W przypadku stosowania środków biologicznych 
ważna jest edukacja rolników. Szkolenia powinny 
uwzględniać szeroką wiedzą na temat ich mecha-
nizmów działania, skuteczności, wpływie warunków 
biotycznych i abiotycznych na ich skuteczność i wie-
le innych. Powinny również uwzględnić zagadnienia 
doskonalenia struktury przestrzennej gospodarstwa 
w celu zwiększenia dostępnej bioróżnorodności, 
sprawnego prognozowania i sygnalizacji pojawu 
agrofagów. Producenci rolni muszą być przeszkole-
ni, żeby wiedzieć, jak takie środki działają, jak je sto-
sować i jakie mogą być tego zalety i wady. Stoso-

wanie tych środków wymaga dużej wiedzy, dlatego 
że często nieprawidłowe zastosowanie nie przynosi 
efektu.

Strategia UE „Od pola do stołu” pozwoli również 
przywrócić co najmniej 10% użytków rolnych zawie-
rających elementy krajobrazu o wysokiej różnorod-
ności. Należą do nich m.in.: strefy buforowe, ugory, 
żywopłoty, drzewa nieprodukcyjne, murki tarasowe 
i stawy. Konserwacyjna metoda biologiczna jak naj-
bardziej wychodzi naprzeciw tym wymaganiom.

Największą zaletą środków biologicznych jest ich 
bezpieczeństwo dla środowiska. Wzbogacają bio-
różnorodność krajobrazu rolniczego, są bezpieczne 
dla konsumenta i organizmów pożytecznych, nie wy-
magają okresu karencji, a po wprowadzeniu do śro-
dowiska potrafią utrzymywać się w nim przez długi 
czas i w warunkach naturalnych i optymalnych dla 
ich rozwoju mogą redukować populacje szkodników 
bez ponownego wprowadzania. Inne korzyści wyni-
kające z ich stosowania to: brak pozostałości, nie-
toksyczne dla entomofagów, często są specyficzne 
dla określonych grup organizmów (np. porażają tyl-
ko mszyce), pozwalają redukować stosowanie che-
micznych środków ochrony roślin i chronią bioróżno-

rodność środowiska. Mają również wady, takie jak: 
wrażliwość na warunki środowiska (temperatura, wil-
gotność), są drogie w produkcji i zastosowaniu, mają 
krótką żywotność w preparacie, zabiegi muszą być 
wykonane precyzyjnie, mają powolny mechanizm 
działania. To może zniechęcać producentów do ich 
stosowania, dlatego ważne będzie wprowadzenie 
dofinansowania do ich stosowania. 

Należy pamiętać, że nie jest możliwe zapewnie-
nie ochrony roślin oleistych przy wyłącznym wyko-
rzystaniu czynników biologicznych. Metoda kon-
serwacyjna tylko wspomaga działanie czynników 
biologicznych. Strategia ochrony musi obejmować 
kompleks działań opartych na różnych metodach 
i dążenie do minimalizacji stosowania chemicznych 
środków ochrony roślin. Pomimo, że obecnie nie dys-
ponujemy zbyt dużym asortymentem biologicznych 
środków ochrony roślin przeznaczonych do upraw 
polowych, to jednak obecne strategie UE „Na rzecz 
bioróżnorodności” i „Europejski Zielony Ład”, a także 
redukcja chemicznych środków ochrony roślin przy-
czynią się do zwiększenia spektrum tych produktów 
w najbliższych latach.

AGROTECHNIKA
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Myśliwi nadal  
są potrzebni

Polowanie zakodowane jest głęboko w naturze ludz-
kiej. Współczesny człowiek pojawił się 75 tysięcy lat 
temu i najnowsze badania pokazują, że przez 99 proc. 
swej długiej historii był myśliwym. To zaniechanie po-
lowań jest czymś nowym w dziejach ludzkości. Realia 
obecnego łowiectwa są zupełnie inne niż w przeszłości 
– obecnie nie musimy już polować, żeby przeżyć. Nie 
oznacza to jednak, że myśliwi są niepotrzebni. Wielu lu-
dzi uważa, że polowanie to przeży-
tek, a myśliwych kojarzy wyłącznie 
z bronią i zabijaniem. Twierdzą rów-
nież, że natura pozostawiona sama 
sobie podlega samoregulacji, więc 
ingerencja człowieka jest niepo-
trzebna. Tymczasem badania, np. 
przeprowadzone w Szkole Głównej 
Gospodarstwa Wiejskiego dotyczą-
ce populacji dzików, pokazują, że 
brak gospodarowania populacjami 
może doprowadzić do takiego prze-
mieszczenia zwierzyny dzikiej, że 
mielibyśmy ją dosłownie wszędzie. 
Zdrowe i stabilne populacje na-
szych zwierząt oraz różnorodność 
gatunków w polskiej przyrodzie to 
w znacznym stopniu zasługa myśli-
wych. Aktualnie żaden z gatunków 
zwierząt łownych w Polsce nie jest 
zagrożony. Dodatkowo głównym zadaniem gospodarki 
łowieckiej jest monitorowanie gatunków zwierząt, w tym 
gatunków chronionych, takich jak: wilk, ryś, głuszec, 
cietrzew itd. oraz łoś, który objęty jest czasowym mo-
ratorium.

W obronie polskiego modelu łowiectwa
Dyskusja nad formułą łowiectwa w XXI wieku odby-
wa się w wielu krajach, także w Polsce. Obowiązujący 
w naszym kraju model łowiectwa opiera się na jednej 
organizacji – Polskim Związku Łowieckim, obwodach 
łowieckich wielkości co najmniej 3 tys. ha i fakcie, że 
zwierzyna w stanie wolnym stanowi własność Skarbu 
Państwa. Dzięki temu możliwe jest właściwe realizowa-
nie polityki państwa wobec ogólnonarodowego dobra, 
jakim są zwierzęta łowne. Aktualny model łowiectwa 
zapewnia również prawidłowe prowadzenie gospodarki 
łowieckiej i, z punktu widzenia państwa, całkowicie sam 

się finansuje. Gospodarka łowiecka jest elementem 
polskiego systemu zarządzania środowiskiem, opar-
tego na trzech filarach. Są to: polskie parki narodowe, 
Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe 
oraz Polski Związek Łowiecki. Polscy myśliwi od prawie 
stu lat wypracowują nasz model gospodarki łowieckiej. 
Utrzymanie takiego stanu rzeczy pozwoli myśliwym na 
minimalizowanie konfliktu na linii człowiek-dzikie zwie-

rzę, zarówno pod kątem obecności 
zwierzyny w miastach, jak i pod ką-
tem szkód łowieckich, który to kon-
flikt narasta wraz z rozwojem urbani-
zacji. W różnych krajach obowiązują 
różne modele łowiectwa, natomiast 
podkreślić trzeba, że naszej orga-
nizacji wszyscy nam zazdroszczą 
i uważają, że sprawdza się w obec-
nych czasach. Dlatego niepokoją-
ce są pomysły likwidacji polskiego 
modelu gospodarki łowieckiej, które 
przedstawia rolnicze Ogólnopol-
skie Porozumienie Związków Za-
wodowych. Postulowane przez nie 
zmiany w ustawie Prawo łowieckie 
zakładają dosłowne wywrócenie do 
góry nogami modelu zarządzania ło-
wiectwem. Środowisko to motywuje 
swe nieprzemyślane koncepcje m.in. 

rzekomą biernością myśliwych w walce z wirusem Afry-
kańskiego Pomoru Świń. Jednak fakty mówią same za 
siebie – populacja dzików maleje, jednym ze wskaźni-
ków, które o tym świadczą, jest liczba szkód łowieckich. 
Rok temu, w okresie kwiecień-lipiec 2020, było ich pra-
wie 24 tysiące, a w tym samym okresie roku bieżącego 
było ich niespełna 15,4 tysięcy, czyli o 35 proc. mniej. 
Polscy myśliwi pozyskali 1 mln 200 tys. dzików, zajmują 
pierwsze miejsce w Europie pod względem pozyskania 
dzika na jednego myśliwego (3,2 sztuki), przepracowali 
216 mln roboczogodzin tylko w tym sezonie łowieckim, 
czyli od 1 kwietnia 2021 roku. Myśliwi wypełniają zada-
nie nałożone na nich przez państwo polskie w związ-
ku z koniecznością ograniczenia populacji dzików. Nie 
szczędzą sił i środków, aby chronić i zabezpieczać pra-
cę rolników. Polski Związek Łowiecki podejmuje coraz 
więcej działań na rzecz zbliżenia ze środowiskiem rolni-
ków i branżą rolno-spożywczą.

Prehistoryczni ludzie, aby zdobyć pożywienie pochodzenia zwierzęcego, musieli na zwierzęta 
polować. Wiązało się to wtedy z dużym wysiłkiem fizycznym, organizacyjnym i intelektualnym. 
Nie będzie przesadą stwierdzenie, że łowiectwo, jako oparte na konieczności przewidywania, 
wymianie pomysłów, planowaniu i współdziałaniu grupy ludzi, przyczyniło się do rozwoju naszej 
cywilizacji. Dzisiaj myśliwi nadal są potrzebni, choć ich rola jest inna.

KATARZYNA GURBIEL-CHOŁDZYŃSKA
Specjalista ds. PR
Wydział Medialno-Wydawniczy
Polski Związek Łowiecki

Terminy myślistwo i łowiectwo 
często używane są zamiennie. 
Tymczasem łowiectwo jest 
pojęciem nadrzędnym i określa 
szeroko pojętą gospodarkę 
łowiecką oraz myślistwo. 
W myśl zapisów ustawy Prawo 
łowieckie gospodarka łowiecka 
jest to działalność w zakresie 
ochrony, hodowli i pozyskiwania 
zwierzyny. Natomiast myślistwo 
obejmuje wyłącznie zagadnienia 
związane z pozyskiwaniem 
zwierzyny i wykonywaniem 
polowania. Łowiectwo to także 
strzelectwo myśliwskie, kynologia, 
sokolnictwo, trofeistyka, kultura 
łowiecka i kolekcjonerstwo.

Przyszłościowe kierunki ochrony przed 
szkodnikami najważniejszych roślin oleistych 
w Polsce zgodnie z Europejskim Zielonym Ładem
Nowe strategie KE zakładają znaczne ograniczenia stosowania chemicznych środków 
ochrony. W związku z tym zwalczanie agrofagów, w tym również szkodników, będzie musiało 
w dużo większym zakresie niż dotychczas opierać się na metodach niechemicznych. Dlate-
go przed produkcją roślin oleistych pojawiają się nowe wyzwania. 

dr inż. PRZEMYSŁAW STRAŻYŃSKI
IOR–PIB w Poznaniu

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

W produkcji oleju w Polsce najważniejsze zna-
czenie ma rzepak i słonecznik, w mniejszym zakresie 
len, konopie i soja. Szczególnie w uprawie rzepaku 
pojawiające się w okresie wegetacji szkodniki mogą 
w istotny sposób wpływać na wielkość i jakość plonu 
nasion. Przykładem jest śmietka kapuściana – naj-
ważniejszy szkodnik rzepaku w trakcie jesiennej we-
getacji, słodyszek rzepakowy, chowacze łodygowe, 
szkodniki łuszczynowe czy mszyce. Przy niewłaściwie 
chronionej plantacji mogą powodować znaczne straty 
plonu, a nawet całkowite, jak np. mszyca brzoskwi-
niowa – wektor wirusów mozaiki rzepy. Z kolei wśród 
stosunkowo nielicznych szkodników słonecznika naj-
większy problem (zwłaszcza na mniejszych areałach 
i plantacjach nasiennych) powodują ptaki. Wschody 
i młode rośliny słonecznika mogą być uszkadzane 
przez szkodniki glebowe (szczególnie drutowce) i śli-
maki, a w dalszych fazach wzrostu pojawiać mogą się 
mszyce, zmieniki i gąsienice motyli oraz owady gryzą-
ce. Coraz powszechniej na kwiatach spotkać można 
żerującą stonkę kukurydzianą.

Stopniowo wraz z wdrażaniem nowych strategii 
Komisji Europejskiej kurczy się asortyment substan-
cji czynnych środków ochrony roślin, w tym również 
insektycydów. Taka sytuacja wymusza poszukiwanie 
nowych, alternatywnych rozwiązań gwarantujących 
opłacalność produkcji roślinnej. Dlatego intensywnie 
promuje się metody niechemiczne, jak choćby wła-
ściwą agrotechnikę. Metody agrotechniczne, choć nie 
eliminują całkowicie zagrożenia ze strony agrofagów, 
to jednak często przyczyniają się do ich ograniczenia, 
a to z kolei przekłada się na zmniejszenie poziomu 
chemizacji – co jest głównym założeniem wprowa-
dzanych strategii. Stosowanie podstawowych zaleceń 
agrotechnicznych jest podstawą skutecznych progra-
mów integrowanej ochrony przed szkodnikami, szcze-
gólnie gatunkami powodującymi największe szkody 
w początkowych fazach wzrostu roślin. Przedsiewne 
zabiegi uprawowe pozwalają istotnie zredukować za-
grożenie przede wszystkim ze strony szkodników gle-

bowych, choć niszczone są także zimujące stadia in-
nych szkodników – część mechanicznie lub na skutek 
wysuszenia, a część zostaje zjedzona przez owady 
drapieżne, gryzonie lub ptaki. Wybór odpowiedniego 
stanowiska i płodozmian to również czynniki w znacz-
nym stopniu przyczyniające się do uzyskania wyso-
kiego plonu. Ważna jest również możliwie duża izo-
lacja przestrzenna, jednak w praktyce zastosowanie 
dostatecznej odległości od innych upraw jest czasami 
bardzo trudne, lub wręcz niemożliwe. Natomiast ogra-
niczenie zachwaszczenia i pozostałości chwastów 
(w tym samosiewów) ogranicza występowanie m.in. 
tantnisia krzyżowiaczka, mączlika warzywnego czy 
ślimaków w uprawie rzepaku. Należy także pamiętać 
o podorywce bezpośrednio po zbiorze i głębokiej orce 
jesiennej. Zbilansowane nawożenie poprawia kon-
dycję roślin, które rozwijając się w optymalnych wa-
runkach łatwiej regenerują ewentualne uszkodzenia 
spowodowane żerowaniem szkodników. W ochronie 
integrowanej ważny jest także dobór odmian mniej 
podatnych na agrofagi, jak również dostosowanych do 
warunków glebowo-klimatycznych panujących w da-
nym rejonie uprawy. Z siewu w optymalnym terminie 
i w odpowiedniej normie uzyskuje się silniejsze i bar-
dziej odporne na szkodliwe czynniki rośliny.

Oprócz metod agrotechnicznych aktualnie duży 
nacisk położony jest na metodę hodowlaną, która 
jako jedna z metod niechemicznych jest szczególnie 
ważna w ochronie integrowanej. Sukcesywnie poja-
wiają się nowe odmiany, odporne lub tolerancyjne na 
agrofagi – aktualnie w rejestrze znajduje się 38 odmian 
rzepaku wykazujących tolerancję na wirusy żółtaczki 
rzepy (TuYV) przenoszonego głównie przez mszycę 
brzoskwiniową. Poza tym odmiany mieszańcowe rze-
paku (których aktualnie w rejestrze jest 120), dużo le-
piej regenerują w dalszych fazach wzrostu ewentualne 
uszkodzenia w porównaniu z odmianami populacyjny-
mi. Intensywnie promuje się metody biologiczne, obej-
mujące zarówno wykorzystywanie obecnych na plan-
tacjach organizmów pożytecznych, jak i stosowanie 

fot. Aleksandra M
akaruk
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preparatów biologicznych. Obecnie w uprawie rzepa-
ku ozimego i jarego zarejestrowany jest jeden środek 
mikrobiologiczny (Integral Pro) w postaci płynnego 
koncentratu do zaprawiania nasion (FS), zawierający 
szczep bakterii Bacillus amyloliquefaciens i przezna-
czony do zwalczania suchej zgnilizny kapustnych, ale 
ograniczający również szkody powodowane przez 
pchełkę rzepakową. Natomiast w uprawie słoneczni-
ka zarejestrowane są trzy preparaty biologiczne (Flor-
bac, XenTari WG, Xtreem) zawierające szczep bakterii 
Bacillus thuringensis do zwalczania gąsienic zjadają-
cych liście oraz jeden preparat z grupy limonidów (Ne-
emAzal-T/S) zarejestrowany do zwalczania owadów 
gryzących. Jednak stosowanie biopreparatów (które 
dodatkowo są 3-5 krotnie droższe od insektycydów 
konwencjonalnych), wymaga od użytkownika sporej 
wiedzy. 

Skutecznym, a zarazem najbardziej bezpiecznym 
dla środowiska sposobem ograniczania szkodników 
jest stosowanie zapraw nasiennych. Jednak obecnie 
jest ich za mało. Brak zapraw i wycofywanie kolej-
nych substancji czynnych istotnie zwiększy obserwo-
wane już od lat zjawisko uodparniania się lokalnych 
populacji szkodników (szczególnie słodyszka, cho-
waczy i mszyc), co będzie skutkowało wzrostem po-
ziomu chemizacji przy braku efektywności zabiegów 
zwalczania. Z dużym prawdopodobieństwem zwięk-
szy się także udział szarej strefy w handlu pestycy-

dami spoza Unii Europejskiej (który obecnie wynosi 
już około 10%) oraz stosowania insektycydów z po-
minięciem zapisów w etykiecie – przeznaczonych do 
stosowania na innych uprawach lub przeciwko innym 
szkodnikom. 

Zapisy w strategiach KE odnośnie stosowania 
środków ochrony roślin i nawożenia z pewnością 
mogą być trudne do zrealizowania przez producen-
tów rolnych, w szczególności w systemie integrowanej 
produkcji. Przed nowoczesną, integrowaną ochroną 
roślin zostały postawione nowe wyzwania. Z punktu 
widzenia bezpieczeństwa żywności i środowiska są 
jak najbardziej zasadne. Jednak bez alternatywnych 
metod ochrony, postępu hodowlanego, dostępności 
biopreparatów i systemów dopłat (np. do stosowania 
ochrony biologicznej) w przypadku takich ograniczeń 
wzrosną koszty produkcji przy potencjalnie niższych 
plonach – a to z kolei może prowadzić do wzrostu cen 
żywności lub importu żywności tańszej (ale nieko-
niecznie zawsze bezpiecznej) z krajów spoza UE. Po-
zytywnym aspektem wprowadzanych koncepcji jest 
fakt, że w niedalekiej perspektywie stopniowo muszą 
pojawić się alternatywne substancje czynne o nowych 
formulacjach, ale również przewidywane jest wdroże-
nie systemu dopłat do stosowania biologicznych środ-
ków ochrony upraw w integrowanej produkcji, jak to już 
ma miejsce w niektórych krajach Unii Europejskiej.

Zielony Ład będzie trudny do zrealizowania w upra-
wie roślin oleistych. Możliwości ograniczenia stosowa-
nia środków ochrony roślin w uprawie rzepaku istnie-

ją, jednak wydaje się, że całkowite zrezygnowanie ze 
stosowania fungicydów zbudowanych z syntetycznych 
substancji czynnych jest mało realne, szczególnie 

prof. dr hab. MAREK KORBAS
IOR-PIB w Poznaniu

dr EWA JAJOR 
IOR-PIB w Poznaniu

Przyszłościowe kierunki ochrony przed 
patogenami najważniejszych roślin oleistych 
w Polsce w kontekście Europejskiego Zielonego 
Ładu 
Ze względu na powierzchnię uprawy o przyszłości ochrony roślin oleistych przed patogenami 
w czasie realizacji Europejskiego Zielonego Ładu najlepiej przedstawić to zagadnienie 
na przykładzie rzepaku ozimego. Niektóre z omawianych problemów dotyczyć mogą nie 
tylko rzepaku, ale też słonecznika i lnu oraz innych roślin, z których również pozyskuje się 
olej. Rzepak ozimy uprawiany jest na powierzchni około 800 tysięcy hektarów, słonecznik 
w ubiegłym sezonie (2021) uprawiano na powierzchni około 20 tysięcy hektarów, a len 
na powierzchni około 5 tysięcy hektarów.

w okresie wiosennym. Jednak istnieje możliwość re-
dukcji ilości zużycia substancji czynnych, a niekiedy 
też ilości wykonywanych zabiegów fungicydowych. 

W technologii uprawy rzepaku można zastosować 
obecnie  biofungicyd, który zmniejsza ryzyko wystę-
powania w glebie przetrwalników grzyba Sclerotinia 
sclerotiorum – sprawcy zgnilizny twardzikowej. Cho-
roba ta powoduje często istotne starty plonu rzepa-
ku albo słonecznika. Zastosowanie biofungicydu 
może zmniejszyć dawkę fungicydu, który stosuje się 
w rzepaku w fazie, gdy opadają pierwsze płatki kwia-
towe na głównym pędzie. Redukcja dawki substancji 
czynnej w tym czasie będzie uzależniona nie tylko od 
zastosowania biofungicydu, ale też od 
płodozmianu (częsta uprawa na tym 
samym polu roślin podatnych na pora-
żenie przez sprawcę zgnilizny twardzi-
kowej), warunków przebiegu pogody, 
a szczególnie to, czy gleba w czasie 
gdy rzepak rozpoczyna kwitnienie 
jest wilgotna, bo to zwiększa ryzyko 
wystąpienia choroby. W przypadku 
zgnilizny twardzikowej nie ma obecnie 
możliwości użycia do uprawy odmiany 
odpornej na porażenie przez spraw-
cę zgnilizny twardzikowej (Sclerotinia 
sclerotiorum). Chociaż w przypadku tej 
choroby znaleźć można doniesienia, 
że jeden z mieszańców rzepaku cha-
rakteryzuje się wysoką tolerancją na 
porażenie przez Sclerotinia sclerotio-
rum. W doborze odmian jest też kilka 
odmian o dobrej odporności polowej 
na wspomnianego patogena. Jest to 
też droga, która może zmniejszyć ilość 
stosowanych substancji czynnych 
w walce z tą chorobą. 

Odmiany odporne można użyć 
w uprawie rzepaku w celu ograniczenia 
występowania sprawcy suchej zgnili-
zny kapustnych (Leptosphaeria macu-
lans). Najstarsze odmiany odporność 
miały warunkowaną przez geny np. 
Rlm1, obecnie niektóre z nich są mniej 
skuteczne. Nadzieją dla Zielonego Ładu są inne geny, 
które mogą wpływać na wrażliwość porażenia od-
mian przez grzyb L. maculans. Są to geny takie jak np. 
Rlm9, Rlm7, Rlm3, Rlm6 oraz Apr37. Niestety, niektó-
re z tych genów są opatentowane i są z tego powodu 
trudności, aby służyły do hodowli odmian odpornych. 
W przypadku odmian odpornych na Leptosphaeria 
maculans można rozważyć możliwość rezygnacji z za-
biegu jesienią lub zastosować można w tym czasie 
niższą dawkę fungicydu. Warto podkreślić, że w upra-
wie rzepaku producenci mają w tej chwili do dyspozy-
cji wiele odmian o podwyższonej odporności, nie tylko 

na L. maculans, ale także na TuYV – wirus żółtaczki 
rzepy, czy Plasmodiophora brassicae sprawcę kiły ka-
pusty. Ilość dostępnych odmian rzepaku na infekcje ze 
strony organizmów chorobotwórczych co roku rośnie, 
a wśród nich są i takie, które mają geny odporności na 
kilka czynników biotycznych. 

Ciekawe perspektywy w produkcji rzepaku mogą 
stworzyć biostymulatory, które poprawiają wzrost, 
rozwój rzepaku i niekiedy w trudnych warunkach 
stymulują odporność roślin, poprawiając tolerancję 
roślin na stresy biotyczne i abiotyczne. Substancje 
biostymulujące, aplikowane na nasiona, doglebo-
wo i dolistnie, mogą być pochodzenia naturalnego 

lub być ich syntetycznym odpowied-
nikiem. Należą do nich głównie: algi, 
substancje huminowe, kwas salicylo-
wy, hydrolizaty białka i wolne amino-
kwasy, chitozan czy brasinosteroidy.  

Silne i zdrowe rośliny łatwiej mogą 
opierać się atakom patogenów. Wie-
lokierunkowe działanie preparatów 
biostymulujących, szczególnie gdy są 
to produkty z organizmami antagoni-
stycznymi lub symbiotycznymi, powo-
duje zmianę zakresu występowania 
mikroorganizmów niekorzystnych dla 
rzepaku i ogranicza występowanie 
grzybów chorobotwórczych. Może to 
prowadzić do ograniczenia stosowania 
syntetycznych środków ochrony roślin. 

Redukowanie stosowania środ-
ków ochrony roślin w Zielonym Ładzie 
dokona się prawdopodobnie dzięki 
szerokiemu stosowaniu biologicznych 
środków. Obecnie biofungicydy stoso-
wane do walki z grzybami porażający-
mi rzepak zawierają jako biologiczną 
substancję czynną np.: grzyb nadpa-
sożytniczy Coniothyrium minitans, czy 
oospory Pythium oligandrum. W formie 
zaprawy polecany jest środek zawiera-
jący bakterie Bacillus amyloliqefaciens, 
który zarejestrowany jest do ogranicza-
nia sprawców suchej zgnilizny kapust-

nych oraz pchełek w początkowych fazach rozwoju 
rzepaku. Prawdopodobnie pojawią się nowe biopre-
paraty oparte na bakteriach i grzybach lub wyciągach 
z roślin itp., co już dostępny asortyment biologicznych 
środków, skutecznie uzupełni.  

Tylko zwiększenie nakładów na badania i hodow-
lę oraz doradztwo ułatwi realizację założeń Zielonego 
Ładu. W Polsce niestety odczuwa się brak wsparcia 
dla Instytutów i ODR-ów, czy szeroko rozumianej ho-
dowli odpornościowej. Poprawa tego stanu rzeczy 
daje szansę realizacji Europejskiego Zielonego Ładu.

Sucha zgnilizna

Zgnilizna twardzikowa
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Polityka w kontekście Europejskiego Zielonego Ładu (ang. „Green Deal”) stanowi odpo-
wiedź Unii Europejskiej na problemy postępujących w szybkim tempie zmian klimatycznych 
jak i intensywnego obciążenia środowiska zanieczyszczeniami antropogenicznymi. Zało-
żenia Europejskiego Zielonego Ładu stanowią odpowiedź Unii Europejskiej ustanawiając 
ambitne cele, tj. osiągnięcie neutralności klimatycznej Europy do 2050 roku oraz dążenie 
do bardziej zrównoważonego i przyjaznego dla środowiska naturalnego rolnictwa. W planie 
Unii Europejskiej, zgodnie z podejściem strategii „od pola do stołu” oraz „na rzecz bioróż-
norodności”, przyjęto założenia m.in. w zakresie ochrony roślin w oparciu o dwa główne 
cele to jest zredukowanie o 50% stosowania i ryzyka dotyczącego stosowania chemicz-
nych środków ochrony roślin do roku 2030 oraz redukcję o 50% bardziej niebezpiecznych 
środków ochrony roślin w tym okresie. 

dr hab. ROMAN KRAWCZYK
Radca Prawny

Jednakże Europejski Zielony Ład nie jest ak-
tem prawnym, który wymusza określone dzia-
łania, lecz przedstawia pewne założenia, które 
będą realizowane w ramach między innymi re-
formy Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej. 
Natomiast wytyczne do ich realizacji zawarte 
będą w 27 Krajowych Planach Strategicznych 
– dokumentach, które będą opracowane w pań-
stwach członkowskich Unii Europejskiej. Komi-
sja Europejska będzie wymagać przestrzegania 
zapisów zawartych w Krajowych Planach Strate-
gicznych, które powinny uwzględniać specyfikę 
i różnice jeśli chodzi o strukturę rolnictwa oraz 
wyzwania, które stoją przed nimi. W celu osią-
gnięcia tych założeń Instytucje Unii Europejskiej 
i państw członkowskich będą wprowadzać na 
poziomie unijnym i krajowym środki w postaci 
zachęt do ich realizacji.

Poziom zużycia chemicznych środków ochro-
ny roślin w Polsce oraz w krajach wschodniej 

części Europy jest dużo niższy niż w większości 
krajów zachodniej części Unii Europejskiej. Dla-
tego uwzględniając holistyczne podejście, zarów-
no w zakresie stosowania chemicznych środków 
ochrony roślin, jak i ryzyka związanego z ich sto-
sowaniem, poziom redukcji w Krajowych Planach 
Strategicznych poszczególnych krajów Unii Euro-
pejskiej powinien być zróżnicowany.

W ochronie rzepaku ozimego istotne jest 
kompleksowe podejście oparte na stosowaniu 
szeroko pojętej profilaktyki, jak również metod 
bezpośredniego zwalczania chwastów.  Od 2014 
roku zasady ochrony rzepaku przed agrofagami 
opierają się o wytyczne integrowanej ochrony 
roślin, która została wdrożona na podstawie Dy-
rektywy UE (2009/128/WE) i późniejszych aktów 
prawnych. W integrowanej ochronie roślin wska-
zane są działania, których celem jest ogranicze-
nie stosowania chemicznych środków ochrony 
roślin. W Załączniku nr III przytoczonej Dyrek-

tywy wskazuje się, że zapobieganie występo-
waniu organizmów szkodliwych lub minimali-
zowanie ich negatywnego wpływu na roślinę 
uprawną można osiągnąć lub wspierać między 
innymi przez: płodozmian, właściwe techniki 
uprawy, dobór odpowiednich odmian, zrówno-
ważone nawożenie czy też stosowanie środków 
higieny (np. czyszczenie maszyn i narzędzi, aby 
zapobiec rozprzestrzenianiu się chwastów). 
Bardzo istotny jest również precyzyjny monito-
ring, aby odpowiednio zaplanować ewentualne 
zabiegi chemiczne. W przypadku zarządzania 
chwastami dotyczy to zwalczania zarówno „za-
chwaszczenia potencjalnego”, jak i „zachwasz-
czenia aktualnego”. 

Obecnie chemiczna ochrona przed za-
chwaszczeniem oparta jest na aplikacji herbicy-
dów przed wschodami rzepaku, ale również po 
jego wschodach w terminie jesiennej wegetacji. 
Większość tych środków oparta jest na sub-
stancjach czynnych o działaniu doglebowym. 
Skuteczność ich działania jest zależna od wil-
gotności gleby. W warunkach niedoboru wilgo-
ci w glebie skuteczność zabiegów jest niższa. 
W takich sytuacjach znaczenie ma nie tylko 
ilość opadów, ale również ich rozkład w czasie. 
Ponadto należy zwrócić uwagę, że na ilość za-
chowanej wilgoci w glebie wpływ ma odpowied-
nia agrotechnika, a zwłaszcza uprawa gleby. 
Ma to niewątpliwie odzwierciedlenie w efektyw-
ności odchwaszczania rzepaku.

Zachodzące zmiany klimatyczne również 
mają wpływ na efektywność zabiegów od-
chwaszczających. Wraz z dużą amplitudą 
wahań sumy opadów atmosferycznych i ich 
rozkładu w czasie, następuje wzrost średnich 
temperatur dobowych w okresie wegetacji oraz 
spoczynku zimowego (który jest coraz krótszy 
w odniesieniu do wielolecia), tym samym okres 
wegetacji rzepaku się wydłuża. Ma to również 
wpływ na rozwój ryzyka zachwaszczenia. Wy-
stępowanie bezśnieżnych okresów zimowych 
przy temperaturze powietrza powyżej 3–4°C 
stwarza warunki dla rozwoju i wzrostu niektó-
rych gatunków chwastów. Problem ten będzie 
się pogłębiał, nie tylko ze względu na zachodzą-
ce zmiany klimatyczne i związany z tym dłuższy 
okres wegetacji, ale także zmiany wynikające 
z wdrażania strategii Komisji Europejskiej w za-
kresie wycofywania substancji czynnych her-
bicydów o dłuższym okresie działania. W wa-
runkach dłuższego okresu wegetacji przed 
spoczynkiem zimowym rzepaku, ochrona po-
przez zastosowanie herbicydów, których okres 
działania będzie krótszy może skutkować ko-

niecznością wykonania dodatkowych zabiegów 
herbicydowych, zarówno w okresie jesiennym 
jak i wiosną po ruszeniu wegetacji.

W rzepaku ozimym zarejestrowane jest 
21 substancji czynnych środków chwastobój-
czych, przeznaczonych do ochrony przed za-
chwaszczeniem w trakcie wegetacji rzepaku, 
w tym 2 substancje czynne mogą być również 
aplikowane przed siewem rzepaku. Większość 
substancji czynnych herbicydów przeznaczo-
nych do odchwaszczania rzepaku nie jest za-
kwalifikowana do zastąpienia. Na uwagę zwraca 
jednak fakt, że niektóre substancje czynne (bi-
fenoks, chizalofop-p-etylowy, chizalofop-P-te-
furylowy, chlomazon, dimetachlor, metazachlor, 
pikloram, propachizafop), którym w ramach Unii 
Europejskiej wygasła rejestracja w 2021 roku, 
obecnie maja okres ważności tylko na kolejny 
rok, czyli do 2022 roku.

W najbliższych latach może dojść do wy-
cofania rejestracji dla propyzamidu jak i ima-
zamoksu. Termin ich rejestracji upływa w 2025 
roku, jednakże te substancje czynne są zakwa-
lifikowanych do zastąpienia. Stąd ich ponowne 
zatwierdzenie może być zagrożone. Herbicydy 
oparte na s.cz. imazamoks mogą być stoso-
wane wyłącznie w odmianach rzepaku toleran-
cyjnych na tę substancję czynną. Technologia 
z użyciem imazamoksu jest stosowana do zwal-
czania wielu chwastów, w tym również roślin 
z rodziny kapustowatych, uciążliwych chwa-
stów w zasiewach rzepaku.

Jednakże możliwości redukcyjne w zakre-
sie zmniejszenia zużycia chemicznych środków 
ochrony roślin w ochronie rzepaku będzie moż-
liwe przy użyciu nowoczesnych opryskiwaczy 
polowych aplikujących precyzyjną dawkę her-
bicydu, adekwatną do stanu zachwaszczenia 
i na podstawie mapowania pól pod kątem za-
chwaszczenia, a w dalszej przyszłości przez 
wdrożenie autonomicznych zrobotyzowanych 
opryskiwaczy wyposażonych w systemy wizyj-
ne i wykorzystujące algorytmy sztucznej inteli-
gencji i uczenia maszynowego.

Także metody niechemicznego zwal-
czania chwastów są powiązane z rozwojem 
wysoko zaawansowanych technologii opar-
tych na automatycznych lub autonomicznych 
zrobotyzowanych pielnikach sterowanych 
za pomocą algorytmu sztucznej inteligen-
cji i systemów wizyjnych. I w tym przypadku 
rozwój technologiczny będzie miał wpływ na 
ograniczenie zużycia chemicznych środków  
chwastobójczych.

Przyszłościowe kierunki regulacji 
zachwaszczenia w rzepaku ozimym w Polsce 
zgodnie z Europejskim Zielonym Ładem

AGROTECHNIKAAGROTECHNIKA
49



51

Informator  Krajowego Zrzeszenia Producentów Rzepaku i  Rośl in Białkowych

50

Rolnik sprzedawcą 
w weekend

Na początku grudnia odchodzącego roku prezydent RP Andrzej Duda podpisał ustawę z dnia 
29 października 2021 r. o ułatwieniach w prowadzeniu handlu w piątki i soboty przez rolników 
i ich domowników.

dr JACEK MONIUK 
Radca Prawny

Jest to bardzo krótka ustawa, licząca zaledwie 
dwie strony tekstu. Wprowadza ona jednak dość rewo-
lucyjne rozwiązania. Tworzy maksymalnie proste ramy 
prawne umożliwiające sprzedaż detaliczną przez sa-
mych rolników, a tym samym ominięcie pośredników 
(w tym duże sieci handlowe). 

Zgodnie z intencjami autorów ustawy, ułatwienia 
w handlu mają sprzyjać zarówno powiększeniu do-
chodów poszczególnych gospodarstw rolnych i upo-
wszechnianiu produktów rolnych. Zasadniczym celem 
ma być maksymalne skrócenie kanałów dystrybucji na 
linii producent rolny – finalny konsument.

Powyższe założenia będą realizowane poprzez 
udostępnienie przez poszczególne samorządy specjal-
nych miejsc dla rolników (lub ich domowników), którzy 
chcą sprzedawać swoje produkty bezpośrednio. Tego 
typu działalność handlowa będzie odbywać się w piątki 
i soboty.

Rolnik i domownik 
Nowa ustawa dość dokładnie określa to, kim jest rolnik 
oraz jego domownik. Otóż rolnikiem jest osoba w ro-
zumieniu definicji zawartej w ustawie z dnia 20 grudnia 
1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz.U. 
2021 r., poz. 266 i 1535). Tym samym odwołano się tu-
taj do już obowiązujących od lat przepisów. 

Bardzo szeroko zdefiniowano pojecie tzw. domow-
nika. Jest to osoba bliska rolnikowi, która ukończyła 
15 lat (a więc nie musi być nawet pełnoletnia). Ponadto 
pozostaje ona z rolnikiem we wspólnym gospodarstwie 
domowym lub zamieszkuje na terenie tego gospodar-
stwa albo w bliskim sąsiedztwie. Konieczne jest to, aby 
domownik stale pracował we wspomnianym gospodar-
stwie rolnym, ale nie na podstawie stosunku pracy (wy-
nika z tego, że nie może być etatowym pracownikiem).

Produkty rolne lub spożywcze
Nowa ustawa określa też rodzaje produktów, które 
będą mogły być sprzedawane. Są to produkty rolne 
lub spożywcze, ogólnie rzecz ujmując wymienione 
w Traktacie o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, a do-
datkowo także runo leśne i dziczyzna. Przedmiotem 
obrotu będą także produkty przetworzone do spoży-
cia, z wyżej wymienionych.

Definicja handlu
Także pojęcie handlu zostało precyzyjnie określone 

ustawą. Jest to proces sprzedaży polegający na wy-
mianie produktów rolnych lub spożywczych oraz wy-
robów rękodzieła wytworzonych w gospodarstwie rol-
nym na środki pieniężne. 

Obowiązki gminy
Ustawa nakłada na poszczególne gminy obowiązek 
wyznaczenia konkretnego miejsca do prowadzenia 
handlu w piątki i soboty przez rolników oraz ich do-
mowników. Mają tego dokonywać rady gmin w drodze 
podejmowania uchwał.

Nowe przepisy stanowią ponadto, że wyznaczają 
miejsce do prowadzenia handlu należy obligatoryj-
nie brać pod uwagę możliwość dogodnej komuni-
kacji, bliską lokalizację z centrum danej gminy lub 
miasta, względnie lokalizację miejsc atrakcyjnych  
turystycznie.

Dodatkowo rada gminy uchwali stosowny regula-
min określający zasady prowadzenia handlu w piątki 
i soboty przez rolników oraz ich domowników na wy-
znaczonych miejscach. Wszystkie opisane wyżej po-
winności stanowią zadania własne gminy o charakte-
rze obowiązkowym. 

Zwolnienie z opłaty
Nowa ustawa przewiduje zwolnienia od opłaty targo-
wej. Dotyczyć ma to rolników i ich domowników pro-
wadzących handel w piątki i soboty – na zasadach 
opisanych powyżej. Ponadto także osoby i jednostki 
zobowiązane zapłacić podatek od nieruchomości na 
której będzie się odbywał się handel również zostaną 
zwolnione z opłaty targowej.

Omawiana ustawa wejdzie w życie z dniem 1 stycz-
nia 2022 r. Jej zapisy należy oceniać pozytywnie, 
zwłaszcza z punktu widzenia interesów drobniejszych 
rolników. Natomiast pewnym dość widocznym brakiem 
jest brak określania w ustawie wymogu minimalnej 
wielkości miejsca wyznaczonego dla handlu. Można 
byłoby to bliżej określić np. proporcjonalnie do liczby 
ludności w danej gminie. Teoretycznie bowiem wy-
znaczenie dla rolników i ich domowników niewielkiego 
miejsca w wymiarach kilkanaście na kilkanaście me-
trów w małej gminie jak i dużym mieście wojewódzkim 
będzie wypełniało wymogi formalne ustawy. Wydaje 
się, że kwestia ta powinna być lepiej dopracowana już 
na etapie tworzenia ustawy. Jednak ostateczna wery-
fikacja nowych regulacji nastąpi dopiero w praktyce.

OKIEM PRAWNIKA



- Mamo, z mego listu do św. Mikołaja 
wykreśl kolejkę elektryczną, a wpisz 
łyżwy.
- A co, nie chcesz już pociągu?
- Chcę, ale jeden już znalazłem 
w Waszej szafie.

***

Dzieci wybierają zawody – aktorek, 
piosenkarzy, strażaków, policjantów 
itp.
Tylko Jaś mówi, że chciałby zostać 
św. Mikołajem.
- Czy dlatego Jasiu, że roznosi 
prezenty? - pyta nauczycielka.
- Nie. Dlatego, że pracuje raz w roku.

***

Czarownica wybiera się na bal 
sylwestrowy i nie wie, jak ma się 
uczesać.
- W co ja mogę się uczesać, mam 
tylko trzy włosy? Mogę uczesać się 
w warkocz. Pyk! Czarownicy wypadł 
jeden włos. Mogę uczesać się w 
dwie kitki. Pyk! Czarownicy wypadł 
następny włos i został jej tylko jeden. 
No to w co ja mam się uczesać? 
A pójdę w rozpuszczonych.

***

Rozmawiają dwie blondynki i pierwsza 
mówi do drugiej:
- Wiesz, że nowy rok wypada w tym 
roku w piątek.
A druga na to:
- Oby nie trzynastego.

***
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Najsmaczniejsze przepisy opublikujemy na łamach 
kolejnego numeru Naszego Rzepaku, a autorzy 
zostaną nagrodzeni kuchenną niespodzianką.

Prosimy o przesyłanie przepisów na adres redakcji 
do dnia 28 lutego 2022 r. pocztą tradycyjną:
Krajowe Zrzeszenie Producentów Rzepaku i Roślin Białkowych
ul. Szkolna 2/4, lok. 403
00-006 Warszawa
lub na adres mailowy: nasz.rzepak@gmail.com

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

Chwila relaksu

NASZE GOTOWANIE, CZYLI RZEPAK W KUCHNI

Sernik pierniczkowy z puchem z bitej śmietany

SONIA KAMIŃSKA-STĘPIEŃ

Spód:
•   400 g domowych pierniczków lub innych 

kruchych ciasteczek
•   90 g stopionego masła

Ciastka zmiksuj na pył, dodaj masło, wymieszaj całość, wyłóż 
dno średniej tortownicy.
Wstaw do nagrzanego piekarnika do 180 stopni i podpiecz spód 
przez 20 minut.

Masa serowa:
•  3 jaja M
•  200 g cukru pudru
•  1 prawdziwy ekstrakt waniliowy
•  800 g twarogu kremowego tłustego
•  100 g śmietany 36%
•  1 cukier waniliowy
•  110 g stopionego masła
•  50 g skrobi ziemniaczanej lub budyniu 

o smaku waniliowym (proszek z torebki)

Wymienione składniki zmiksuj blenderem, krótko aby nie napo-
wietrzać masy (wtedy sernik nie opadanie!).

Połowę masy wylej na podpieczony spód.

Do drugiej części dodaj trzy łyżki kakao, wymieszaj lub zmiksuj 
i wylej robiąc okręgi.

Pieczemy 2 godziny w temperaturze 150°C góra-dół (najlepiej 
w kąpieli wodnej).

Sernik studzimy przy uchylonych drzwiczkach.

Na koniec ubijamy 400 ml zimnej śmietany 30 lub 36%  
z 3–4 łyżkami cukru pudru, wykładamy na wierzch, opruszamy 
kakao i gotowe!
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POZIOMO:
  1)  Posiada fundament 

i dach.
  7)  Wykaz ludzi, 

rzeczy lub spraw.
  8)  Państwo ze stolicą 

w Windhuk.
  9)  Produkt z rzeźni.
10)  Tkanka odżywcza 

w nasionach.
13)  Krótki film lub 

utwór muzyczny.
14) I Valentino, i Hess.
16) Antonim eksportu.
18)  … Mucha lub 

stręczyciel.
19) W oborze.
21) Spaja elementy.
22)  Film Jerzego 

Kawalerowicza 
z Jerzym Zelnikiem 
w roli głównej.

23)  Nowa wersja 
starego filmu.

25)  Fasolnik egipski; 
lobia.

27)  Robert, Gabriel … 
wieloletni prezydent 
Zimbabwe.

29)  Cebula morska, 
ckliwica.

32) Troja inaczej.
33)  Muzułmańska 

doktryna o boskim 
posłannictwie imama.

34)  Dawne zabawy, 
igrzyska.

35) Ma równe boki i kąty.

PIONOWO:  
  1)  Dzień dobry 

z francuskim 
rodowodem.

  2)  Niezbędne 
w komiksie.

  3)  Fundator 
najcenniejszej 
naukowej nagrody.

  4) Grat, rupieć.
  5)  Z lekceważeniem 

o księdzu. 
  6)  Siła robocza 

w laboratorium.
11)  Gospodarka nie 

tylko rzepakiem.
12)  Upadły anioł.
15)  Wypoczynkowy 

lub na żądanie.
17)  Dziura dla wędkarza 

lodowego.
20)  Wiedzie do celu.
21)  Kobieta przesadnie 

skromna.
24)  Jezioro w Alpach 

Zachodnich 
z Locarno przy 
brzegu. 

26)  Biblijne stworzenie 
podobne do 
hipopotama 
lub słonia.

28)  Zbigniew … - były 
prezes PZPN.

30)  Pieczenie w przełyku.
31) Koń rozpłodowy.
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Litery z pól ponumerowanych w prawym dolnym rogu = 
uszeregowane od 1 do 12 – utworzą rozwiązanie, które 
prosimy nadsyłać pod adres redakcji:
Krajowe Zrzeszenie Producentów  
Rzepaku i Roślin Białkowych
ul. Szkolna 2/4, lok. 403
00-006 Warszawa
Prosimy o dopisek na kopercie – „Krzyżówka nr 16”, 
rozwiązanie krzyżówki prosimy nadsyłać do 28 lutego 
2022 roku.
Nagrodami w tym numerze jest sześć koszulek  
„Jest Rolnik jest żywność” ufundowane przez firmę Bayer 
Polska Sp. z o.o.
Nagrody otrzyma sześć pierwszych osób, które nadeślą 
do Redakcji prawidłowe hasło – decyduje data stempla 
pocztowego.  
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www.kzprirb.pl

Krajowe Zrzeszenie Producentów Rzepaku 
i Roślin Białkowych

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

Zrób zdjęcie
Dowiedz się więcej

Wspieraj SERCE
Olej rzepakowy zawiera 

7 razy mniej nasyconych 
kwasów tłuszczowych 

niż masło

Rozwijaj MÓZG
Olej rzepakowy zawiera  
10 razy więcej omega-3  

niż oliwa z oliwek  

zdrowiezdrowiezdrowiezdrowiezdrowie
Wybieraj lepiej

wybierajwybieraj

Sfinansowano z Funduszu  
Promocji Roślin Oleistych

Patronat  
merytoryczny

Plakat przygotowano w ramach projektu 
„Olej rzepakowy w diecie dzieci”
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Zgaga 30) Pieczenie w przełyku. 

Ogier 31) Koń  rozpłodowy. 

 

Rozwiązanie: RZEPAK W CENIE 

Autor: OLSTRO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 2 3
9

4 5 6

7

8
11

3
9

10 11 12

13

14 15

10
16 17

1
18

19 20

21
4

22

23 24
6

25 26

27 28

29 30 31
8

32

33
2

34
12

5
35

7



N
r 4

 (6
1) p

aźd
ziernik/listop

ad
/g

rud
zień 2

0
2

1

Rolnik 
sprzedawcą 
w weekend

W biopaliwach 
(nie)stety bez zmian – 
czy jednak na długo?

System znakowania 
żywności Nutri-Score 

a oleje roślinne

In
form

ator Krajow
eg

o Zrzeszen
ia P

rod
u

centów
 R

zep
aku

 i R
oślin

 B
iałkow

ych

ISSN 1896-9704Nr 4 (61) październik/listopad/grudzień 2021

Informator Krajowego Zrzeszenia Producentów Rzepaku i Roślin Białkowych

Egzemplarz bezpłatny

Przyszłościowe kierunki 
ochrony przed szkodnikami 

najważniejszych roślin 
oleistych w Polsce zgodnie 

z Europejskim Zielonym Ładem

Caryx 240 SL działa już od 5°C

FORMULACJA 
MA 

ZNACZENIE

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 prze-
strzegaj środków bezpieczeństwa zamieszczonych w etykiecie.

Energia rzepaku – nie do zastąpienia!

jedyne takie połączenie ORYGINALNYCH substancji czynnych!

kontrola chorób – specjalista na suchą zgniliznę

szybsza regeneracja po okresie zimowym

zapobieganie wyleganiu

idealny pokrój roślin, równomierne kwitnienie i dojrzewanie 

BASF Polska Sp. z o.o., infolinia: (22) 570 99 90, www.agro.basf.pl

Caryx wiosna 204x284 BASF JW 2021.indd   1Caryx wiosna 204x284 BASF JW 2021.indd   1 19.11.2021   10:1219.11.2021   10:12


