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Krajowe Zrzeszenie Producentów Rzepaku
i Roślin Białkowych

Szanowni Państwo,
Rzepak już przestał kwitnąć. Warunki w maju były w miarę korzystne, choć pszczelarze trochę narzekają, że były zbyt niskie temperatury dla oblotu pszczół. Pierwsze miodobrania pokazują jednak,
że „plony” miodu są w tym roku lepsze, niż w latach poprzednich.
Wiosna nie była sprzyjająca dla wegetacji rzepaku. W marcu praktycznie nie było opadów, za to
każdego dnia były przymrozki. W kwietniu zaś sytuacja się trochę poprawiła, lecz niedobór wody jest
bardzo znaczący. Wiosenna susza glebowa jest już zjawiskiem niemal permanentnym. Z tą sytuacją
wiążą się dwie bardzo ważne dla rolników kwestie, mianowicie:
•	Po pierwsze – termin stosowania nawozów azotowych na wiosnę. Powinna tu być – wraz z innymi
organizacjami rolniczymi będziemy o to zabiegać – większa elastyczność i możliwość wcześniejszego, legalnego stosowania nawozów azotowych na oziminy. Ten rok pokazał, że azot zastosowany od pierwszego marca leżał na ziemi nierozpuszczony nawet przez dwa tygodnie. Powodowało to stan, że rzepak – jak również zboża – były po prostu głodne, bo zastosowany azot nie
był dostępny. To bardzo zła sytuacja, zarówno ze względów ekologicznych, jak i ekonomicznych.
My rolnicy nie możemy pozwolić sobie na straty azotu już wysianego, zwłaszcza przy obecnych
cenach.
•	Po drugie – na okresowe niedobory wody odporniejsze są plantacje o zdrowych systemach korzeniowych, nieuszkodzonych przez szkodniki. Brak skutecznych i odpowiednio długo działających
zapraw nasiennych powoduje konieczność stosowania kilku zabiegów nalistnych, zwalczających
szkodniki uszkadzające korzenie, jak np. śmietka kapuściana. To podnosi nam koszty produkcji
i nie zawsze jest skuteczne.
Teraz kiedy na Ukrainie trwa wojna i dostawy zbóż, oleistych i innych produktów rolnych są zagrożone, bezpieczeństwo żywnościowe stało się najwyższym priorytetem. Czas może zweryfikować
bardzo ambitne plany proekologiczne w rolnictwie i jeszcze raz każe przemyśleć założenie np. 50%
redukcji stosowania środków ochrony roślin.
Jeszcze kilka zdań o rynku. Utrzymują się wysokie ceny nasion rzepaku. Kontrakty na zbiory 2022
są na poziomie powyżej 3500,00 zł za tonę, choć są duże wahania cen. Jako KZPRiRB otrzymujemy
informacje, że przy tak rozchwianym rynku i galopującej inflacji, plantatorzy wstrzymują się z zawieraniem znaczących kontraktów na żniwa i będą sprzedawać rzepak w późniejszym okresie. To chyba
najrozsądniejsza decyzja.
Przed nami okres dojrzewania rzepaku. Życzmy sobie odpowiedniej ilości spokojnych opadów, które
mogą zadecydować o masie tysiąca nasion, a więc o plonie.
Pozdrawiam
serdecznie,
Zostań członkiem Krajowego Zrzeszenia Producentów Rzepaku i Roślin
Białkowych
•
•
•
•

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

www.kzprirb.pl
Prezes Zarządu
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Szanowni Czytelnicy,

Kwitnący w maju rzepak w tym roku był również świadkiem pierwszych branżowych zmagań
sportowych. O Mistrzostwach Polski Olejarzy w biegu na dystansie 10 km, w których najszybciej pobiegli… producenci rzepaku przeczytacie Państwo w relacji z Olejarskiej Dychy zorganizowanej przez naszych kolegów z Polskiego Stowarzyszenia Producentów Oleju.
Życzę przyjemnej lektury, a że to ostatni numer naszego informatora przed tegorocznymi zbiorami rzepaku, wszystkim rolnikom życzę dobrej pogody i udanych żniw!
Pozdrawiam,
Sonia Kamińska-Stępień
Redaktor Naczelna
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KZPRiRB kontynuuje swoje działania ukierunkowane na promowanie uprawy soi, czemu sprzyja działalność Funduszu Promocji Roślin Oleistych. Ale fundusz ten to także realne narzędzie
wsparcia rynku produktów pszczelich. O naszych ostatnich aktywnościach w tym obszarze
możecie Państwo przeczytać w kilku artykułach bieżącego numeru „Naszego Rzepaku”.
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Na początku tego roku w ramach XIV Forum Producentów Rzepaku i Roślin Białkowych
w Minikowie jako Zrzeszenie przekonywaliśmy wspólnie z ekspertami, że rozwój upraw słonecznika i soi nie tylko nie musi, ale wręcz nie powinien odbywać się kosztem rzepaku, ponieważ wszystkie te rośliny mają do odegrania ważną rolę – tak ekonomiczną, jak i agrotechniczną. Obecna sytuacja rynkowa zdaje się wprost to potwierdzać, a polscy rolnicy nie tylko nadal
stawiają na rzepak, ale też coraz śmielej sięgają po soję i słonecznik.
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Kalendarium KZPRiRB 2022
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

MARZEC
01	Konferencja prasowa Corteva Media Club – Ewelina Spłocharska
02 	Webinarium – Jak chronić, aby zarobić na rzepaku? – Juliusz Młodecki,
Ewelina Spłocharska
04 	Posiedzenie online Copa-Cogeca – Juliusz Młodecki
08 	Webinar: Uprawa słonecznika od A do Z – Ewelina Spłocharska
15 	Spotkanie Polskiej Koalicji Biopaliw i Pasz Białkowych z Szefem Gabinetu Komisarza UE ds. Rolnictwa Janusza Wojciechowskiego – Juliusz
Młodecki, Mariusz Olejnik
17 	Posiedzenie Zarządu KZPRiRB
22 	Posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat biopaliw, Warszawa – Juliusz Młodecki
22 	Wydanie newsletter Aktualności z rynku rzepaku i biopaliw (nr 3/2022
(81), 22 marca 2022) – Sonia Kamińska-Stępień
25 	Porozumienie Rolnicze – zespół roboczy ds. odbudowy rolnictwa na obszarach górskich, MRiRW, Warszawa – Jerzy Hławiczka
marzec	Przeprowadzenie akcji promującej uprawę soi w telewizji po programie Agrobiznes
marzec Przeprowadzenie akcji promującej uprawę soi w prasie rolniczej
marzec	Wydanie Informatora KZPRiRB Nasz Rzepak nr 1 (62) styczeń/
luty/marzec 2022 – Sonia Kamińska-Stępień
KWIECIEŃ
05 	Posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat sytuacji na rynku
nawozów sztucznych, online – Juliusz Młodecki, Mariusz Olejnik
05 	Posiedzenie Członków Komisji Zarządzającej Funduszem Promocji Roślin Oleistych w formie elektronicznej – Mariusz Olejnik, Marek Kałużyński, Agata Kuczyńska
21 	Wydanie newsletter Aktualności z rynku rzepaku i biopaliw (nr 4/2022
(82), 21 kwietnia 2022) – Sonia Kamińska-Stępień
26 	Konferencja naukowa nt. Przekształcenia własnościowe w rolnictwie –
30 lat doświadczeń i perspektywy, Warszawa – Mariusz Olejnik, Łukasz
Krechowiecki, Ewelina Spłocharska
27 	Posiedzenie Członków Komisji Zarządzającej Funduszem Promocji Roślin Oleistych w formie elektronicznej – Mariusz Olejnik, Marek Kałużyński
27 	Polska Wieś XXI – Europejski Kongres Innowacyjnych Rozwiązań dla
Obszarów Wiejskich i Rolnictwa, Warszawa – Juliusz Młodecki, Mariusz
Olejnik
MAJ
12 	Konferencja prasowa Bayer
16 	Szkolenie „Postaw na Rzepak”, Kruszwica – Juliusz Młodecki, Grażyna
Leśna, Karol Kościelny
24 	Wydanie newsletter Aktualności z rynku rzepaku i biopaliw (nr 5/2022
(83), 24 maja 2022) – Sonia Kamińska-Stępień
27 	Gala 100-lecia Grupy MTP, Poznań – Juliusz Młodecki
27 	Konferencja prasowa programu „Agrorewolucje”
28 	Organizacja stoiska edukacyjno-degustacyjnego z miodami KZPRiRB
podczas Opolskiego Festiwalu Pszczelarskiego na Rynku w Opolu –
Ewelina Spłocharska
31 	Spotkanie online Polskiej Koalicji Biopaliw i Pasz Białkowych – Juliusz
Młodecki
31 	Spotkanie Rolnicze firmy Jawal, Piła – Juliusz Młodecki
maj	Wysyłka mailingowa: Informatora cenowego umów terminowych rzepaku (zbiór 2022)
maj	Przeprowadzenie akcji promującej miód rzepakowy w radio
maj	Przeprowadzenie warsztatów edukacyjnych o miodach i produktach
pszczelarskich wśród dzieci na terenie powiatów kościańskiego i poznańskiego w województwie wielkopolskim
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Posiedzenie Zarządu Krajowego Zrzeszenia
Producentów Rzepaku i Roślin Białkowych
Dnia 17 marca 2022 roku odbyło się stacjonarne posiedzenie Zarządu Krajowego Zrzeszenia Producentów Rzepaku i Roślin Białkowych.
Posiedzenie otworzył Prezes KZPRiRB Juliusz
Młodecki.
Pierwszym punktem posiedzenia było przyjęcie
protokołu z posiedzenia zarządu z dnia 8 września
2021 r. oraz sprawozdania finansowego i merytorycznego z działalności KZPRiRB za rok 2021.
Następnym punktem posiedzenia było podjęcie
uchwał zatwierdzających przez Zarząd sprawozdania finansowego z działalności za rok 2021, sprawozdania merytorycznego z działalności za rok 2021,
a także zatwierdzenie przyjęcia nowych członków
zwyczajnych KZPRiRB.
Kolejnym elementem posiedzenia było omówienie spraw organizacyjnych KZPRiRB. Członkowie
przedstawili działalność merytoryczną, opowiedziano o spotkaniach EOA, COPA. Podsumowano wydarzenia, które odbyły się w 2021 roku m.in. VIII edycja
Eurorzepaku, konferencji „Zielony ład w rolnictwie
– co czeka producentów rzepaku?”, XVI Zjazdu Delegatów i przedstawiono wydarzenia, które miały
miejsce w pierwszym kwartale 2022 r. – XIV Forum
Producentów Rzepaku i Roślin Białkowych.
Przekazano informację o zaprawach neonikotynoidowych, które nie były dostępne w uprawie rzepaku w 2021 r. a przez 3 lata, 2018-2020, polscy rolnicy
jako jedyni spośród producentów rolnych z krajów
Unii Europejskiej uzyskali możliwość korzystania ze
środków ochrony roślin do przemysłowego zaprawiania nasion rzepaku ozimego. W 2018 r. były to:
Cruiser OSR 322 FS, Cruiser 70 WS, Modesto 480
FS, w 2019 r.: Cruiser OSR 322 FS, Modesto 480.
Dodatkowo podkreślono działania KZPRiRB
w temacie słonecznika. Jesienią 2021 r. Zrzeszenie

złożyło wniosek na wprowadzenie do obrotu, z przeznaczeniem do stosowania w uprawie słonecznika
w celu zwalczania drutowców środka ochrony roślin
Force 20 CS (zaprawa nasienna), a także środka
ochrony roślin Pulsar Plus w celu zwalczania chwastów dwuliściennych w słoneczniku. W obu przypadkach uzyskano odpowiedź negatywną.
Ponadto w grudniu 2021 złożono pismo 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 należących 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. Na dzień posiedzenia
Zarządu trwały prace nad pomyślnym zakończeniem
procesu rozszerzenia zezwolenia.
W ramach spotkania podsumowano zrealizowane
4 projekty z Funduszu Promocji Roślin Oleistych. Poświęcone one zostały rzepakowi (1), soi (2), miodowi
rzepakowemu (1). Przybliżono także tematykę projektów na 2022 r. – trzy dla soi, dwa dla rzepaku, trzy
dla miodów.
Przedstawiono ocenę stanu upraw rzepaku w poszczególnych regionach naszego kraju. Oceniono,
że powierzchnia uprawy rzepaku jest na podobnym
poziomie jak w 2021 r. Ostatnim elementem było
omówienie planów działania KZPRiRR na najbliższy
okres. Na tym zakończono posiedzenie.
Ewelina Spłocharska – Dyrektor KZPRiRB

Nowa strona internetowa
KZPRiRB
Koleżanki i koledzy, Członkowie Krajowego Zrzeszenia Producentów
Rzepaku i Roślin Białkowych, po ponad 10 latach funkcjonowania obecnej strony internetowej Zarząd Zrzeszenia postanowił odnowić obecną
szatę i unowocześnić nasz przekaz medialny. Mamy nadzieje, że zmiana będzie przyjęta z zadowoleniem i jednocześnie stanie się ona nowym wizerunkiem KZPRiRB. Na stronie będziemy umieszczać najważniejsze wydarzania. Liczymy, że nowa strona będzie również miejscem
do czerpania inspiracji do uprawy roślin oleistych i białkowych.
Zarząd KZPRiRB

Z ŻYCIA ZRZESZENIA
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Pierwszy Opolski Festiwal Pszczelarski
Osoby zainteresowane tematyką miodową były obecne na Opolskim Festiwalu Pszczelarskim
– ku czci ks. dr. Jana Dzierżona, który miał miejsce 28 maja 2022 r. na Rynku w Opolu. Szczególnym zainteresowaniem cieszyło się stoisko edukacyjno-degustacyjne z miodami zorganizowane przez KZPRiRB. Dla odwiedzających stoisko zapewnione były następujące atrakcje:

efektywne dla działań edukacyjnych. Stacje roweru
publicznego rozmieszczone są w najlepszych lokalizacjach, często w centrach miast, ale też przy biurowcach, centrach handlowych, przystankach i węzłach
przesiadkowych dzięki czemu nośniki na rowerach
mają olbrzymi potencjał przyciągania uwagi.
Dodatkowo KZPRiRB wspierało promocję spożywania miodu rzepakowego w Polskim Radio Pro-

gramie 1. Wemitowano 50 spotów 20-sekundowych
umieszczonych w różnych miejscach ramówki od
godz. 6 do 20. Kampania trwała 3 tygodnie w maju
2022 i trafiła do 2.440.000 osób.
Kampanię sfinansowano z Funduszu Promocji
Roślin Oleistych.

Ewelina Spłocharska – Dyrektor KZPRiRB

Warsztaty edukacyjne wśród dzieci

•	edukacyjne koło fortuny, na którym było 6 prostych
pytań dotyczących miodu. Zabawa zaczynała się od
„zakręcenia kołem” i oczekiwania, jakie pole wyboru
zostanie wskazane przez strzałkę. Do każdego pola
przypisane było pytanie, a prawidłowe odpowiedzi były
nagradzane. Za prawidłową odpowiedź można było otrzymać
edukacyjny zeszyt zadań poświęcony m.in. miodom.

•	pokaz kuchni molekularnej
wytwarzania lodów
na bazie śmietany,
miodu i ciekłego azotu
z możliwością degustacji,
pianek miodowych i innych
miodowych smakołyków.

•	warsztaty
edukacyjne
prowadzone
wśród dzieci
i dorosłych
o tematyce
miodowej.

Stoisko wraz z atrakcjami sfinansowane zostało z Funduszu Promocji Roślin Oleistych. Wydarzenie miało patronat Marszałka Województwa Opolskiego oraz Prezydenta Opola. A także patronat medialny TVP3 Opole, radia
Opole, Radia DOXA oraz Nowej Trybuny Opolskiej.

Osłódź sobie życie

Ewelina Spłocharska – Dyrektor KZPRiRB
Zdjęcia: KZPRiRB

Krajowe Zrzeszenie Producentów Rzepaku i Roślin Białkowych prowadzi działania edukacyjno-informacyjne o miodzie rzepakowym na skrzydełkach rowerów miejskich w Katowicach finansowane z Funduszu Promocji Roślin Oleistych. Kampania trwa od 1 czerwca do
końca sierpnia 2022 r.
KZPRiRB docenia fakt, iż sieć wypożyczalni rowerów
miejskich na stałe wpisała się w krajobraz wielu miast,
a rower to najbardziej ekologiczny środek transportu, który
zmienił sposób poruszania się po mieście. Publiczne jednoślady stworzyły także niepowtarzalny i wyjątkowy kanał
edukacyjny docierania do świadomego i aktywnego konsumenta. Działanie ma ogromny potencjał przyciągania uwagi, nie tylko wśród osób korzystających z tego środka transportu. Jako środek lokomocji oferuje dodatkowo wymierną
wartość dodaną, działania edukacyjne stale docierają do
nowych grup docelowych, zarówno do użytkowników rowerów, jak i do innych odbiorców. Generuje nieustannie komunikaty, ponieważ z każdym rowerem poruszającym się po
mieście zwiększa się zasięg przekazu. Działanie edukacyjne jest eksponowane samoczynnie. Charakteryzują się bardzo dużym zasięgiem oddziaływania zarówno wtedy, gdy
rower jest w ruchu, ale i wtedy, gdy się nie przemieszcza.
Z rowerów miejskich korzystają prawie wszystkie grupy
społeczne i zawodowe. Sprawia to, że rowerowe nośniki są

W maju i czerwcu KZPRiRB wraz z partnerem działania – Fundacją Rozwoju Rolnictwa Terra
Nostra przeprowadziło warsztaty edukacyjne w formie stacjonarnych zajęć ekspresyjno-eksperymentalnych w szkołach na terenie powiatów kościańskiego i poznańskiego w województwie wielkopolskim. Warsztaty trwały ok. 45 min każdy, zostały zrealizowane
w terminie od 27 maja do 9 czerwca. Łącznie odwiedziliśmy 8 szkół podstawowych, w których przeedukowaliśmy 48 grup dzieci.

Aby zapewnić powtarzalność warsztatów w sali lekcyjnej został przygotowany scenariusz zajęć. Oprócz
tego powstał filmik edukacyjny długości ok. 6,5 minuty, który został udostępniony i odtwarzany w szkołach podczas warsztatów. Edukatorzy w ramach zajęć
pokazywali różne rodzaje miodów ze wskazaniem na
różnice i podobieństwa. Dzięki temu mali amatorzy łakoci dowiedzieli się:
•	jakie są różnice i podobieństwa między jego poszczególnymi wariantami,
• kiedy powstają,
• jaką mają konsystencje.
Dzieciom przedstawiono przyrządy przydatne
w spożywaniu miodu, np. nabierak, czy łyżka. Dowiedziały się o prawidłowym nabieraniu, przechowywaniu
i wykorzystywaniu miodu. Uczestnicy zapoznali się
także z innymi produktami pszczelimi: woskiem, pyłkiem kwiatowym, pierzgą czy propolisem.
Materiały na zajęcia (różnego rodzaju miody pokazowe, np. rzepakowy, wielokwiatowy, gryczany, itp.),
a także produkty pszczele, np. wosk, pyłek kwiatowy,
pierzgę czy propolis oraz przyrządy przydatne w spożywaniu: nabierak, łyżka i nożyk do miodu; dodatkowo
strój pszczelarza), dzieci mogły dotknąć i zobaczyć.
Praktyczna część warsztatów kończyła się:
•	
w ykonaniem doświadczenia, w którym dzieci
sprawdzały rozpuszczalność naturalnych miodów;
• zaprezentowaniem stroju pszczelarza;
• wykonaniem „tańca pszczół”;

•	
przygotowaniem przez uczestników wyjątkowej
świeczki z plastra wosku pszczelego;
otrzymaniem degustacyjnego 50 ml słoiczka mio•	
du wielokwiatowego do zabrania do domu (który
pośrednio trafił do ich opiekunów);
•	otrzymaniem zeszytu zadań „MIODZINKI I SPÓŁKA – czyli co w ulu bzyczy?” stworzonego dla dzieci w wieku 6-10 lat.
Zadanie zostało przeprowadzone wśród ok. 1200
dzieci. Szacuje się, że pośrednio trafiliśmy do 2400
osób dorosłych. Łącznie zadanie trafiło do ok. 3600
przyszłych konsumentów miodu. Zadanie zostało sfinansowane z Funduszu Promocji Roślin Oleistych.

Ewelina Spłocharska – Dyrektor KZPRiRB
Zdjęcia: KZPRiRB, Fundacja Rozwoju Rolnictwa Terra Nostra
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Drodzy Rolnicy,
Ochrona środowiska oraz intensywne rolnictwo to zagadnienia nie tylko idące
w parze, ale także mogące przynosić korzyści zarówno dla rozwoju różnorodności
biologicznej, jak i rentowności gospodarstw rolnych.
Ilościowo małe i niepozorne organizmy, takie jak mikroflora glebowa i owady, tworzą
większość różnorodności biologicznej. Na co dzień działacie w środowisku zamieszkałym
przez liczne oraz różnorodne organizmy i z zasady Wasza działalność modyfikuje
ich liczebność (czy to przez zabiegi ochrony roślin, redukujące liczbę szkodników lub
chwastów, czy przez zajęcie dużego obszaru jednym gatunkiem rośliny uprawnej).
Rolnictwo – choćby przez swoją skalę – ma duży wpływ na różnorodność biologiczną
(bioróżnorodność) terenów rolniczych i przylegających do nich.
Owady zapylające, w tym pszczoła miodna, są ważnym elementem krajobrazu
rolniczego a ich różnorodność biologiczna zapewnia stabilność tego ekosystemu.
Dobrostan zapylaczy jest przy tym wspólnym celem nas wszystkich, a szczególną rolę
w jego realizacji pełnicie Wy oraz pszczelarze. To wasza współpraca jest kluczem do
budowy odpowiedzialnego zrównoważonego rolnictwa.
Aby wspierać Was w pracy na rzecz owadów zapylających
Polskie Stowarzyszenie Ochrony Roślin opracowało „Kodeks
dobrej współpracy rolników i pszczelarzy”. To drogowskaz,
który pokaże Wam, co możecie zrobić w ramach współpracy
oraz jak realizować zasady Integrowanej Ochrony Roślin. Ale
współpraca z pszczelarzem to nie jedyne działanie wspierające
dobrostan owadów zapylających. Ważne jest też, abyście
prowadzili swoje gospodarstwa w sposób zrównoważony,
zwłaszcza w obszarze nawożenia i ochrony roślin. Tworzyli
obszary przyjazne zapylaczom na swoich polach uprawnych
i w ich pobliżu. Aby uprawę odwiedzały różne gatunki
pożytecznych owadów trzeba zapewnić im bazę pożytkową
dostępną przez cały sezon – tworząc pasy kwietne roślin
nektaro- i pyłkodajnych, które są bazą pokarmową dla
dzikich zapylaczy. Warto zaplanować pasy tak, by tworzyły
sieć naturalnych i półnaturalnych obszarów wokół
gruntów rolnych. Dobrze jest wysiewać połączenie mieszanek roślin
jednorocznych, zimotrwałych oraz wieloletnich kwitnących w różnych terminach –
w ten sposób owady mają zapewniony pożytek i schronienie przez cały rok. Jak wspierać
różnorodność biologiczną? Skorzystajcie z darmowego e-booka przygotowanego przez
PSOR Różnorodność w ogrodzie przez cały rok. Jak to zrobić?
Aby zapewnić bezpieczeństwo owadom zapylającym na waszych polach i plantacjach
pamiętajcie także, o właściwym stosowaniu środków ochrony roślin. Dlatego zachęcamy
Was do korzystania z bezpłatnej platformy szkoleniowej Akademia PSOR, na której
znajdziecie materiały eksperckie, dotyczące bezpiecznego dla środowiska i ludzi
stosowania środków ochrony roślin.

Wspólnie działajmy na rzecz owadów zapylających.
Zespół Krajowego Zrzeszenia Producentów Rzepaku i Roślin Białkowych
oraz Polskiego Stowarzyszenia Ochrony Roślin

Czy rolnik może stać się
najlepszym przyjacielem
owadów zapylających?
Polskie Stowarzyszenie Ochrony Roślin prezentuje nowy odcinek
„Z kamerą wśród pszczół” poświęcony współpracy rolnika i pszczelarza.

Owady zapylające to jedne z najbardziej zapracowanych stworzeń,
pełniące niezwykle ważną rolę w ekosystemie, szczególnie w rolnictwie. Pszczoła miodna może być więc najlepszym przyjacielem
rolnika. Dzięki jej pracy rolnik otrzyma wyższe plony owoców, warzyw oraz roślin oleistych i białkowych. Dlatego ważne jest, by prace polowe planował i wykonywał z myślą o bezpieczeństwie zapylaczy. Polskie Stowarzyszenie Ochrony Roślin w ramach kampanii
edukacyjnej Pomagamy Pszczołom Bez Lipy przypomina o jednej
z najważniejszych współprac – rolnika z pszczelarzem.

Współpraca rolnika i pszczelarza
jest niezbędna do tworzenia zrównoważonego rolnictwa. Około 74%
pszczelarzy deklaruje współpracę
z rolnikami, a 65% z nich ocenia tę
współpracę bardzo dobrze. Najczęściej polega ona na umieszczaniu uli
przy plantacjach oraz informowaniu
pszczelarzy o terminach przeprowadzanych oprysków. Bliska i partnerska
współpraca pszczelarzy z rolnikami
ogranicza czynniki ryzyka zagrażające pszczołom.

Co powie Kaja?

Z okazji Światowego Dnia Pszczoły we
współpracy z Instytutem Ogrodnictwa
w Skierniewicach PSOR przygotowało kolejny odcinek animowanej serii pt.
„Z kamerą wśród pszczół” poświęcony współpracy rolnika i pszczelarza.
W czwartym już filmie główna bohaterka – pszczoła Kaja – przedstawia
rolnikowi zalety i zasady współpracy,
przypomina m.in. o właściwych porach przeprowadzania oprysków. Premiera filmu zaplanowana jest na 20
maja na stronie PSOR na Facebooku.

Partnerem filmu jest
także Krajowe Zrzeszenie Producentów
Rzepaku i Roślin Białkowych.
– Czy rolnik może
być
przyjacielem
owadów
zapylających? Zdecydowanie!
Partnerska współpraca rolnika z pszczelarzem to jeden z przejawów troski
o dobrostan tych ważnych dla produkcji żywności zwierząt. Polskie Stowarzyszenie Ochrony Roślin już od czterech lat pokazuje najlepsze praktyki
w tym obszarze. Znamy wielu rolników, którzy zabiegi ochrony wykonują
odpowiedzialnie i nawiązują owocną
współpracę z lokalnymi pszczelarzami. W tym roku te zasady przybliżamy w ramach serii filmów „Z kamerą wśród pszczół” – mówi dr Joanna
Gałązka z Polskiego Stowarzyszenia
Ochrony Roślin.

Pomagamy Pszczołom Bez Lipy

Owady zapylające, aby mogły wykonywać swoją pracę, potrzebują przestrzeni, w której znajdą pożywienie
i schronienie przez cały rok. Dlatego
PSOR zachęca zarówno mieszkańców wsi, jak i miast do wysiewania
roślin miododajnych w ramach akcji
#PomagamyPszczołomBezLipy, która
jest prowadzona m.in. na dedykowanym wydarzeniu na Facebooku.

Polskie Stowarzyszenie Ochrony Roślin
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Rolniku –
mądrze wybierz

Druga istotna kwestia to wybór
kwalifikowanego materiału siewnego

Zyskujemy dzięki temu gwarancję profesjonalnie
zaprawionych nasion, bez zanieczyszczeń, o odpowiedniej zdolności kiełkowania, co przełoży się na
lepszą zdrowotność oraz obsadę roślin na polu.

odmianę rzepaku

Wciąż wielu rolników wysiewa materiał siewny z własnego rozmnożenia. W przypadku rzepaku nie ma
to uzasadnienia, szczególnie przy obecnych cenach
surowca i stosunkowo niskiej cenie nasion kwalifi-

Polska jest jednym z europejskich liderów uprawy rzepaku. W ostatnim czasie nastąpiły ogromne
zawirowania związane z cenami nawozów, jak i środków ochrony roślin, ale też mocno wzrosły ceny
w skupach. Dlatego wszelkie błędy uprawowe jeszcze bardziej obniżają dochodowość gospodarstwa.
Przebieg pogody czy ceny surowca to czynniki, które znacząco wpływają na powodzenie uprawy
rzepaku, lecz niestety nie mamy na nie wpływu. Nie oznacza to, że niczego nie możemy zrobić. W celu
zminimalizowania ryzyka i zwiększenia szansy uzyskania dobrych plonów należy profesjonalnie
podejść do tych działań, które w dużej mierze wpłyną na plonowanie, ale są zależne od nas, naszych
umiejętności i wiedzy. To pozwoli uzyskać z uprawy największy możliwy dochód.

kowanych. Więcej w ten sposób tracimy, niż zyskujemy. Szczególnie gdy wysiewamy drugie pokolenie
odmian mieszańcowych, musimy mieć świadomość,
że wówczas tracimy cechy, które posiadał mieszaniec i maleje efekt heterozji. Plonowanie spada
nawet o 20%, zmniejsza się tolerancja na choroby
czy zimotrwałość. Warto więc wykorzystać pracę hodowców roślin i czerpać korzyści, jakie daje efekt
heterozji, wybierając odmiany mieszańcowe oznaczone F1. Plonowanie takich odmian zrekompensuje
nam wyższe nakłady poniesione na zakup nasion.

Stosując się do powyższych zasad, możemy niewielkimi nakładami wpłynąć na zwiększenie
plonów, a tym samym opłacalności uprawy rzepaku. Warto to zrobić szczególnie w dobie
szalejących kosztów i wysokich cen, jakie możemy uzyskać przy sprzedaży surowca.
Sfinansowano z Funduszu Promocji Roślin Oleistych

Posiedzenie grupy roboczej
Zboża, rośliny oleiste i białkowe
W dniu 4 marca 2022 roku w Sekretariacie Copa-Cogeca w formie wideo konferencji
odbyło się posiedzenie grupy roboczej Zboża, rośliny oleiste i białkowe.

Po pierwsze – wybór odmiany

W Polsce występują spore różnice pod względem
glebowym i klimatycznym, a odmiany rzepaku różnie adaptują się do tych warunków. Ilość odmian
oferowanych przez firmy handlowe jest ogromna.
Często są one zarejestrowane w innym kraju UE
i słabo lub wcale nie są przebadane w Polsce.
Chcąc dokonać dobrego wyboru, warto wykorzystać
wyniki doświadczeń prowadzonych przez COBORU. Mamy wówczas gwarancję, że odmiany zostały
profesjonalnie zbadane i porównane na poletkach
doświadczalnych w takich samych warunkach uprawowych, bez wpływu zmienności glebowej czy różnej agrotechniki. Lista Odmian Zalecanych (LOZ)
COBORU rekomenduje te, które spośród odmian
zarejestrowanych w Polsce, czy w UE, będą miały

dużą przydatność do uprawy w warunkach danego województwa. Na tę listę trafiają odmiany, które muszą się wykazać cechami lepszymi od odmian
istniejących, a sam fakt, że odmiana jest wpisana
na Listę Odmian Zalecanych, świadczy już o jej wysokiej przydatności do uprawy, dużym potencjale
plonotwórczym i tolerancji na choroby. Prace hodowlane w rzepaku postępują bardzo dynamicznie,
dzięki czemu co roku powstają odmiany coraz plenniejsze i posiadające większą tolerancją na choroby,
czy lepszą zimotrwałość. Rotacja odmian jest niemała i warto sugerować się zaleceniami COBORU,
wybierając te, które posiadają pożądane przez nas
cechy. Wystarczy wejść na stronę www.coboru.gov.
pl, gdzie znajdziemy szczegółową charakterystykę
odmian zalecanych w naszym województwie. Jest to
darmowa wiedza, z której warto skorzystać.

Po przyjęciu porządku obrad i sprawozdania
z ostatniego zebrania eksperci przedstawili sytuację
w poszczególnych krajach członkowskich, poruszyli
kwestie handlu, cen, dostępu oraz stosowania nawozów, jak również temat Wspólnej Polityki Rolnej.
Zwrócili oni szczególną uwagę na problematykę
związaną z wojną w Ukrainie, która spowoduje komplikacje w handlu, jak również trudności w dostępie
do pasz i olejów (szczególnie słonecznikowego),
które w większości były produkowane w Ukrainie
i eksportowane do Unii Europejskiej.
Zdaniem ekspertów w aktualnym kontekście należy ponownie przedyskutować i działać tak, aby
zmienić Wspólną Politykę Rolną, by była ona narzędziem zapewniającym bezpieczeństwo żywnościowe wszystkim mieszkańcom UE. Jak Komisarz
Wojciechowski zauważył, trzeba dokonać przeglądu strategii Od pola do stołu, na co wielokrotnie
Copa-Cogeca zwracała uwagę. W Polsce w tych
czasach stosuje się mniej nawozów, szczególnie
azotowych, ze względu na ich ceny i dostępność.

Zdaniem ekspertów ze względu na bezpieczeństwo
żywnościowe UE rolnictwo nie może sobie pozwolić
na zmniejszenie produkcji. Było to już tematem podczas pandemii Covid-19, a teraz w czasie wojny Rosji z Ukrainą stało się przyczyną poważnych obaw.
Zarówno produkcja jak i handel są pod znakiem zapytania, a sytuacja światowa staje się nieprzewidywalna. W Polsce z początkiem marca odnotowano
przyjazd około 600 tysięcy uchodźców z Ukrainy.
Są głównie to kobiety i dzieci. Wojna w Ukrainie jest
przede wszystkim tragedią ludzką, a Polska jako
kraj bezpośrednio graniczący jest najbardziej dotknięta, ale jest też otwarta na wsparcie i pomoc dla
uciekających przed wojną.
Zdaniem ekspertów zwiększenie uprawy roślin
oleistych i wykorzystanie obszarów ugorowanych
tzw. EFA do produkcji roślin białkowych mogą być
rozwiązaniem.
W związku z faktem, że rynek nie radzi sobie
z przepisami, które zostały zaprojektowane w sposób ograniczający produkcję, a nie ją wspierający,
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rolnicy są w niepewnej sytuacji i tutaj – zdaniem ekspertów – należy reagować.
Łańcuch dostaw został zaburzony, a konsekwencje tych anomalii będziemy odczuwać jeszcze przez
długi okres czasu i to nie tylko w produkcji, ale również w handlu zarówno po stronie eksportu, jak i importu.
Zdaniem ekspertów proponowane przez Komisję rozwiązania w ramach strategii Od pola do
stołu i strategii Bioróżnorodności mają się nijak do
wpływu i skutków, które zostały zaprezentowane
w badaniach przeprowadzonych przez Uniwersytet
z Wageningen. Trzeba zachować rozsądek w naszych rozważaniach dotyczących polityki rolnej UE.
Obserwacje i wnioski z okresu pandemii odnośnie
wpływu Covid-19 na produkcję rolną jasno pokazały
konsekwencje zmniejszenia produkcji i wzrostu uzależnienia się UE od produkcji rolnej spoza Unii. Nie

potrzeba wzmożonej kontroli i administracji, która
przeszkadza, a nie pomaga rolnikom w pracy. Bezpieczeństwo żywnościowe jest priorytetem i rolnicy
unijni mają tego świadomość. Eksperci – w sposób
zrównoważony – zgodnie potwierdzili podczas zebrania, że administracja unijna nie ma pojęcia, co
rolnicy już zrobili i jak pracowali na rzecz rolnictwa.
Rolnictwo unijne broni bezpieczeństwa żywnościowego, paszowego i paliwowego UE. Rozwiązania
proponowane przez Instytucje Unijne muszą być
łatwe do wykorzystania dla rolników, a nowe narzędzia wprowadzane przez Komisję nie powinny być
dodatkowym kosztem w produkcji, ponieważ nie
tylko zmniejsza to konkurencyjność naszej rodzimej
produkcji, ale również zwiększa koszt żywności dla
konsumenta.

Czas odetchnąć
i cieszyć się z wolności
w doborze terminu stosowania

Biuro KZPRiRB

KRiR członkiem Polskiej Koalicji
Biopaliw i Pasz Białkowych!
Krajowa Rada Izb Rolniczych dołączyła oficjalnie do grona członków Polskiej Koalicji
Biopaliw i Pasz Białkowych!

Cleravo Flex
®

Pewna ochrona przed chwastami
Dobrze zaplanuj swoją inwestycję
Osiągnij plon wysokiej jakości
Efektywnie zarządzaj czasem i pracą

12 kwietnia 2022 r. w siedzibie KRIR w Parzniewie
podpisany został stosowny list intencyjny, na podstawie którego organizacje rolnicze i branżowe tworzące
Koalicję zobowiązują się do współdziałania w zakresie
promocji produkcji i wykorzystania biopaliw produkowanych z surowców rolnych. Po formalnym dołączeniu

Krajowej Rady Izb Rolniczych PKBiPB współtworzona
jest już obecnie przez 9 organizacji reprezentujących
producentów rolnych, tłocznie oleju, gorzelnie rolnicze, wytwórców biokomponentów oraz sektor paszowy i spożywczy.

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

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje
zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj
środków bezpieczeństwa zamieszczonych w etykiecie.
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ADAM STĘPIEŃ
Dyrektor Generalny
Polskiego Stowarzyszenia
Producentów Oleju

istnieje mniejsze zapotrzebowanie na produkcję roślinną,
a tym samym zmniejszona dostępność w celu złagodzenia
kryzysów żywnościowych.

Z prac FEDIOL:

Ponowne odgrzanie debaty
„żywność czy paliwa” wymaga rzeczowej
i merytorycznej reakcji europejskiego
łańcucha dostaw biopaliw
Wojna na Ukrainie i zakłócenia w dostawach oleju słonecznikowego i innych surowców rolnych wzbudziły zaniepokojenie w całym łańcuchu ich dostaw, ale także w szerokich kręgach politycznych, o wpływ dalszego wykorzystywania roślin
spożywczych do produkcji biopaliw, w tym biodiesla, na rynek żywnościowy. Po
wielu latach relatywnie małej aktywności mediów w tej sprawie, różne środowiska
i organizacje pozarządowe nieprzychylne biopaliwom bardzo szybko uruchomiły
kampanię przeciwko produkcji i wykorzystaniu biopaliw w Europie uzasadniając
ją obawami dotyczącymi dostępności żywności na świecie.
Swoim
komunikatem
opublikowanym w dniu 23
marca 2022 r. pt. „Zapewnienie
bezpieczeństwa
żywnościowego i wzmocnienie odporności systemów
żywnościowych”,
który miał w założeniu odpowiadać na wyzwania
wywołane wojną na Ukrainie poprzez określenie
działań w kilku obszarach
w celu zapewnienia bezpieczeństwa żywnościowego,
Komisja Europejska tylko
dolała, nomen omen, oliwy
do ognia w kontekście biopaliw, nie dając jednocześnie żadnych konkretnych
i tym bardziej skutecznych
doraźnych środków zaradczych wobec zasadniczego
celu dokumentu. Uwzględnienie
wątku
biopaliw,
w szczególności swoistego
rodzaju zezwolenie państwom członkowskim UE na
czasowe ograniczenie lub wręcz zamrożenie stosowania biokomponentów, wprowadzone nota bene
podobno do tekstu komunikatu w ostatniej chwili,
nie mogło pozostać bez reakcji ze strony europejskich organizacji branżowych, w tym FEDIOL.

Funkcjonalność rynku

Sytuacja rynkowa od początku kryzysu na Ukrainie
docelowo sprzyja przekierowaniu olejów roślinnych
do sektora żywności. Według FEDIOL, wiele podmiotów operujących na
tym rynku przekierowuje
oferowane oleje roślinne
pierwotnie
przeznaczone na produkcję biodiesla
również na cele spożywcze. Potwierdza to wręcz
kluczową rolę biopaliw wytwarzanych z roślin uprawnych, które w wyjątkowych
okolicznościach (a z taką
z pewnością mamy obecnie
do czynienia) pełnią funkcję
bufora dla rynku żywności, aby pokryć ewentualne
niedobory towarów. Mianowicie, poprzez utrzymanie
dodatkowej
dostępności
upraw przewyższających zapotrzebowanie na żywność i wykorzystywanych do produkcji biopaliw,
w przypadku kryzysu cen żywności, istniejącą efektywnie dzięki biopaliwom dodatkową podaż surowców można przekierować do sektora spożywczego.
Bez biopaliw produkowanych z surowców rolnych

Zależność od paliw kopalnych

Ograniczenia stosowania biodiesla i jego udziału w rynku
paliwowym jeszcze bardziej zaostrzyłyby równie napiętą
sytuację na rynku energetycznym wywierając dalszą presję na ceny energii i zwiększając popyt na paliwa kopalne.
Biopaliwa oparte na zrównoważonych uprawach pozwalają
na istotną redukcję emisji gazów cieplarnianych w porównaniu z paliwami kopalnymi. Przypomnijmy, że kraje UE wyprodukowały łącznie w 2021 roku prawie 10 mln ton estrów
metylowych zużywając je na wspólnotowym rynku paliw,
a co za tym idzie o taką właśnie ilość ograniczona została
nasza zależność od importu – surowca w postaci głównie
rosyjskiej ropy bądź gotowego już paliwa w postaci oleju
napędowego, także w którego imporcie do UE prym wiedzie Rosja.

Błędna diagnoza, zły sygnał

W chwili, gdy europejscy rolnicy są zachęcani do zwiększenia podaży surowców w celu zwiększenia bezpieczeństwa
żywnościowego, zaprzestanie stosowania biopaliw może
w perspektywie średnio- i długoterminowej doprowadzić do
zmniejszenia zbiorów w UE. Takie ryzyko dotyczy zwłaszcza rzepaku, co wynika z ryzyka drastycznego spadku cen
producenckich, a tym samym opłacalności uprawy przy wysokich jej kosztach.

Nie ma rozbieżności pomiędzy
produkcją żywności i paliw

FEDIOL wskazuje, że produkcja żywności w UE jedynie
czerpie korzyści z produkcji biopaliw. W przeciwieństwie do
tego, co często się zakłada, olej rzepakowy nie jest bowiem
wykorzystywany jako surowiec do produkcji biodiesla ze
szkodą dla produkcji żywności. Europejskie doświadczenie
z ostatniej dekady jasno pokazuje, że wraz ze wzrostem
produkcji rzepaku poprzez coraz szersze włączanie go do
płodozmianu, biodiesel nie miał odczuwalnego wpływu
na sektor spożywczy, w którym udział oleju rzepakowego
w rzeczywistości wzrósł jedynie bardzo nieznacznie.

Biopaliwa a zależność UE od importu białka

Produkcja olejów roślinnych jako surowca do biodiesla
powoduje towarzyszącą produkcję ok. 10 mln ton w skali
UE pasz wysokobiałkowych, co ma wręcz fundamentalne
znaczenie dla zmniejszenia deficytu białka we Wspólnocie. Ograniczenie obowiązków dotyczących stosowania
biokomponentów w paliwach ciekłych ograniczałoby więc
wprost dostępność produkowanego w UE białka paszowego wolnego od GMO i tym samym zwiększyłoby zapotrzebowanie importowe Europy, co nie pozostałoby bez wpływu
na ceny i bezpieczeństwo dostaw żywności.
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Czy polscy rolnicy
coraz chętniej uprawiają
słonecznik? Jeśli tak,
to z jakich powodów?

MAREK KAŁUŻYŃSKI
Członek Zarządu KZPRiRB

Rolnicy szukają alternatywnych upraw w zmieniającym
się klimacie i wybierają np. słonecznik. Na zwiększone
zainteresowanie uprawą słonecznika ma wpływ kilka
czynników: zwiększone zainteresowanie wśród firm
paszowych, dobre przystosowanie do słabszych gleb oraz
atrakcyjna cena skupu. Słonecznik to dodatkowa uprawa
w płodozmianie, która może złamać monokultury kukurydziane.
Ocieplający się klimat i niskie nakłady na uprawę dodatkowo
zachęcają, aby wzbogacić swój płodozmian o nową roślinę,
szczególnie w latach, gdy koszty uprawy mocno wzrosły.

Na jakim areale mniej więcej uprawiany
jest w tej chwili słonecznik w Polsce?

U naszych południowych sąsiadów powierzchnia
uprawy słonecznika wynosi kilka milionów hektarów
i stanowi znaczący udział w strukturze zasiewów.
W Polsce słonecznik to wciąż uprawa niszowa, zaliczana do upraw małoobszarowych. Z danych, które
Krajowe Zrzeszenie Producentów Rzepaku i Roślin
Białkowych uzyskało od ARiMR, z wygenerowanych
wniosków o przyznanie płatności bezpośrednich za
2022 r, powierzchnia uprawy słonecznika wyniosła
ponad 64 tys. ha, a w 2021 r. niespełna 20 tys. ha.
Obserwujemy 3-krotny wzrost powierzchni uprawy rok

do roku. Ponad 30% powierzchni uprawy słonecznika
wysiewanych jest w takich województwach jak: wielkopolskie, mazowieckie, dolnośląskie.

Czy Państwa zdaniem uprawa słonecznika
w obecnych realiach jest opłacalna?

26 stycznia 2022 r. podczas XIV edycji Forum Producentów Rzepaku i Roślin Białkowych organizowanym
przez KZPRiRB, jeden z prelegentów – Paweł Kaczmarek, rolnik, a także reprezentant Fundacji Rozwoju
Rolnictwa „Terra Nostra” przedstawił kalkulację opłacalności uprawy słonecznika na bazie średniej z gosp.
Ambasadorski Fundacji „Terra Nostra”. Wynik był dodatni, a biorąc pod uwagę dynamiczTab. 1. Powierzchnia uprawy słonecznika w Polsce w ujęciu wojewódzkim
nie zmieniające się ceny nawozów
w 2021 i 2022 r.
i paliwa, słonecznik jeszcze bardziej
Procentowy udział
Powierzchnia
Powierzchnia
zyskuje na atrakcyjności, gdyż jest to
Województwo
województw w krajowej
w 2021 r. [ha]
w 2022 r. [ha]
uprawa niskonakładowa. Warto rówpowierzchni w 2022 r. [%]
nież zwrócić uwagę na spory popyt na
wielkopolskie
1 374,53
7 213,86
11%
rośliny oleiste, który w związku z zamazowieckie
1 748,43
6 573,63
10%
wirowaniami wojennymi na Ukrainie
dolnośląskie
2 852,30
6 456,79
10%
podlaskie
1 404,85
5 879,92
9%
powinien się utrzymać w tym roku.
lubelskie
lubuskie
kujawsko-pomorskie
łódzkie
podkarpackie
zachodniopomorskie
warmińsko-mazurskie
opolskie
śląskie
małopolskie
świętokrzyskie
pomorskie
Razem

1 488,03
2 258,82
1 308,07
1 748,59
2 505,81
361,34
263,29
898,87
408,19
513,05
257,12
208,08
19 599,37

5 788,14
5 710,78
5 693,98
4 488,34
4 277,06
3 139,43
2 763,91
2 677,03
1 339,51
1 019,46
934,46
804,32
64 760,62

Źródło: Opracowanie własne KZPRiRB na podstawie danych ARiMR

9%
9%
9%
7%
7%
5%
4%
4%
2%
2%
1%
1%
100,00%

Czy nasz kraj ma odpowiednie
warunki klimatyczne
do uprawy słonecznika?

Obserwuje się zmiany warunków klimatycznych w Polsce. Firmy hodowlano-nasienne wprowadzają do naszego kraju odmiany, które są coraz
bardziej dostosowane do krajowych
warunków klimatycznych. Oferowane odmiany są wysokoplenne, tolerancyjne na choroby czy wyleganie.

Warto zwrócić uwagę, że odmiany, które są odpowiednikami FAO 240 do 270 w kukurydzy, polecane są do
uprawy w centralnej i południowej Polsce, ale istnieją
też odmiany wcześniejsze, które można uprawiać na
północy. Jest to pomocne uproszczenie dla osób, które dopiero będą nabierać doświadczenia w uprawie
słonecznika.

Na jakich glebach warto uprawiać słonecznik?
O czym należy pamiętać przystępując
do siewu? Kiedy on powinien mieć miejsce?

Jeżeli weźmiemy pod uwagę uzyskiwany plon, to na
glebach lekkich można spodziewać się plonu w granicach 2-2,5 t/ha, a na lepszych stanowiskach plony
mogą osiągnąć około 3,5 t/ha. Warto pamiętać, że
słonecznika nie można przenawozić azotem, bo wtedy długo dojrzewa, szczególnie na lepszych glebach
i rejonach z większą ilością opadów. W takich rejonach
bezpieczniej jest też wybierać odmiany wcześniejsze,
gdyż słonecznik nie powinien po osiągnięciu dojrzałości stać długo na polu, ze względu na to, że szybko jest
atakowany przez choroby grzybowe.
Nie należy uprawiać go również na stanowiskach
po rzepaku, ze względu na podatność słonecznika na
zgniliznę twardzikową.

Na co zwrócić uwagę przy uprawie tego gatunku?

Najłatwiej mają ci rolnicy, którzy uprawiają kukurydzę
na ziarno, gdyż słonecznik można uprawiać w rozstawie 75 cm i można wykorzystać posiadany siewnik
i przystawkę do zbioru kukurydzy. Należy wymienić
tarcze wysiewające na takie z otworami 2,5 mm oraz
dobrze jest dostosować przystawkę do zbioru kukurydzy tak, aby nie było dużych strat w postaci osypujących się nasion. Są w Polsce firmy, które dostosowują
przystawki kukurydziane pod zbiór słonecznika.
Do uprawy powinno się wybierać większe pola
minimum 10-15 ha ze względu na ptaki, które potrafią zniszczyć mniejsze uprawy. Słonecznik ma palowy
system korzeniowy i nie lubi płytkiej uprawy czy zagęszczenia gleby.
Siejemy około 75 000 nasion w ogrzaną powyżej
8 stopni glebę, na głębokość 2-4 cm. Przy średnio
zasobnych glebach potrzeba około 50 kg azotu, aby
uzyskać 2,5 tony nasion z hektara. Przy takim plonie
trzeba również podać około 40-50 kg fosforu i 40-50
kg potasu. Warto też zastosować siarczan magnezu,
gdyż jest on rośliną siarkolubną. W przypadku siewników kukurydzianych wygodnie jest podać nawóz
rzędowo. Zbiór słonecznika rozpocząć w momencie,
gdy kapelusze od spodu oraz liście na środku i na dole
rośliny są brązowe.

Czy odchwaszczanie jest trudnym
tematem w uprawie słonecznika?

Niestety w Polsce w uprawie słonecznika legalnie możemy używać środków doglebowych oraz graminicydów powschodowo. Oznacza to, że na dziś skuteczna

ochrona herbicydowa jest możliwa, ale jest to droższe
rozwiązanie niż zastosowanie taniego tribenuronu metylowego.
Na rynku istnieją odmiany odporne na tribenuron
metylowy i jak prawo będzie pozwalało na jego stosowanie, to warto wykorzystać pracę jaką wykonały
firmy hodowlano-nasienne i czerpać korzyści z dobrodziejstw nauki. Mam nadzieję, że w najbliższym
czasie się to zmieni, wówczas opłacalność uprawy
się zwiększy. Krajowe Zrzeszenie Producentów Rzepaku i Roślin Białkowych, którego jestem członkiem,
widzi problemy dotykające rolników, którzy uprawiają
słonecznik. Jesienią 2021 r., złożyło wniosek do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na wprowadzenie
do obrotu, z przeznaczeniem do stosowania w uprawie słonecznika w celu zwalczania drutowców, środka ochrony roślin Force 20 CS (zaprawa nasienna),
jednak uzyskało negatywną odpowiedź. Dodatkowo
w tym samym czasie złożyło wniosek do MRiRW na
wprowadzenie do obrotu, z przeznaczeniem do stosowania w uprawie słonecznika w celu zwalczania
chwastów dwuliściennych środka ochrony roślin Pulsar Plus, co również nie uzyskało przychylności. Zrzeszenie w grudniu dodatkowo złożyło pismo 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 należących 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. W tym przypadku prace trwają i liczymy, że będzie możliwość jego zastosowania już w tym sezonie.

O czym należy pamiętać w trakcie zbioru?

W zależności od regionu kraju słonecznik można
zbierać nawet pod koniec września, czyli szybciej niż
kukurydzę na ziarno. Należy pamiętać, że zbyt późny
zbiór to ryzyko chorób i osypywania się nasion. Wilgotność przy zbiorze może być różna i wynosić od
9 do kilkunastu procent. Przy planowaniu dłuższego
przechowywania nasion trzeba pamiętać, aby były dosuszone najlepiej do 7-8% wówczas nie ma problemu
z psuciem się ziarna.

Czy są problemy ze sprzedażą?
Czy firmy przetwórcze chętnie nabywają
słonecznik? Gdzie szukać nabywców?

Jest duże zainteresowanie lokalnych firm zakupem
nasion słonecznika. Warto zwrócić się do firm paszowych, gdyż słonecznik jest cennym komponentem paszowym. Można podpisać kontrakt lub sprzedawać na
wolnym rynku zebrany słonecznik, więc to komfortowa
sytuacja dla rolników. Tak było w ubiegłym roku i informacje jakie posiadam od firm paszowych potwierdzają
zainteresowanie słonecznikiem w najbliższym sezonie.
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Żyj zdrowo – spożywaj cuda z ula
Pyszny, słodki, ale jaki jeszcze jest miód?

Miód, wg dyrektywy Unii Europejskiej 2001/110/WE, jest naturalną słodką substancją wytworzoną przez pszczoły (Apis mellifera) z nektaru roślin lub wydzielin owadów wysysających soki z żywych części roślin, które pszczoły zbierają, przerabiają ze specyficznymi
substancjami własnymi, składają, odwadniają, gromadzą i pozostawiają do dojrzewania
w plastrach. Produkt ten może być płynny lub skrystalizowany.
Popularnie o miodzie mówimy, że zawiera dużo
cukrów prostych czyli glukozy i fruktozy. Dzięki temu
nasz organizm szybko go wchłania. Dlatego miód jest
znakomitym pokarmem dla sportowców i wspaniałą
odżywką dla osób osłabionych. Przy osłabieniu mięśnia sercowego zaleca się codzienne spożywanie
miodu. Miód ze względu na walory energetyczne powinien być spożywany przez osoby mające wyczerpującą pracę zawodową (zarówno pod względem fizycznym, jak i psychicznym).
Miód płynny nazywamy patoką, a skrystalizowany do postaci zestalonej – krupcem. Miód powinien
skrystalizować. Okres krystalizacji
zależy od rodzaju miodu. Najdłużej
w stanie patoki może pozostawać
miód akacjowy i spadziowy (nawet do 12 miesięcy). W domu miód
skrystalizowany można doprowadzić do stanu patoki, trzymając słoik
z krupcem w wodzie o temperaturze
do 40oC. Dekrystalizacja w wyższej
temperaturze obniża wartość odżywczą i biotyczną miodu. Z tego też powodu herbatę, kawę, przegotowaną
wodę czy mleko trzeba lekko ostudzić przed dodaniem miodu, inaczej niszczymy jego
cenne właściwości.
Miody wyprodukowane przez pszczoły z nektaru
zebranego z kwiatów nazywamy nektarowymi, a te
ze spadzi, wytwarzanej przez mszyce i czerwce, spadziowymi. Jeśli w okresie zbierania nektaru pszczoły
przynoszą do ula także spadź pszczelarz uzyska ze
swoich uli miody mieszane: nektarowo-spadziowe lub
spadziowo-nektarowe. Miód zrobiony przez pszczoły
z nektaru jednej rośliny nazywamy miodem odmianowym. Jeśli zaś powstał z nektaru wielu roślin kwitnących w tym samym okresie nazywany jest wielokwiatowym. Miód jest skarbnicą enzymów, witamin,
mikroelementów, kwasów organicznych i węglowodanów pomocnych w leczeniu chorób.
W Polsce apiterapia na rynku leczenia alternatywnego ma długie tradycje. Wywodzi się ze Średniowiecza, gdyż do XIII wieku nie znano w Europie cukru,
a zatem potrawy i napoje słodzono właśnie miodem.
Produkty pszczele to nie tylko miód, to również pyłek kwiatowy, pierzga, mleczko pszczele, propolis czy
wosk pszczeli.

Najważniejszą cechą, jaką można przypisać zastosowaniu produktów pszczelich, jest doskonała
przyswajalność ich przez organizm, a także działanie
wzmacniające, regenerujące i bakteriobójcze.

Najważniejsze są pola
– Dni Pola INNVIGO i PHR
9 czerwca w Nagradowicach koło Poznania odbyły się Dni Pola, organizowane przez firmę
INNVIGO wspólnie z Poznańską Hodowlą Roślin. Podczas spotkania rolnicy mieli okazję
zobaczyć w praktyce efekty stosowania preparatów i technologii od INNVIGO na poletkach
odmianowych PHR, na których uprawiane były zboża ozime i jare oraz rzepak ozimy. Zaprezentowane zostały również doświadczenia z roślinami wysokobiałkowymi, chronionymi
środkami z oferty INNVIGO.

Jak obchodzić się z miodem, żeby
nie tracił swych właściwości?

Miód należy przechowywać w szczelnie zamkniętym
naczyniu, aby nie chłonął wilgoci oraz obcych zapachów. Duża ilość światła wpływa niekorzystnie na jego jakość, dlatego
najlepiej przechowywać go w zaciemnionym miejscu, w dolnych szafkach
kuchennych. Wiele osób postrzega
krystalizację (gęstnienie) miodu jako
wadę. Tymczasem jest to naturalna
cecha miodów dojrzałych wysokiej jakości. Korzystne i lecznicze dla
zdrowia jest wypijanie rano na czczo
pół szklanki letniej wody z jedną łyżką
miodu. Wskazane jest dodanie jednej
łyżeczki pyłku kwiatowego.

Jaki miód wybrać?

Często konsumenci zastanawiają się
jaki wybrać miód. Podpowiadamy,
że najlepiej z okolic swojego miejsca zamieszkania.
Związane jest to z przyzwyczajeniem organizmu do
pyłków roślin występujących w regionie, które występować będą również w miodzie pochodzącym z pobliskiej pasieki. Jeżeli konsument nie jest smakoszem
miodów odmianowych, to należy rekomendować miód
wielokwiatowy, który powstał z nektaru wielu gatunków roślin i zawiera szerokie spektrum substancji biologicznie aktywnych, smakowych i zapachowych.
Zachęcamy do stosowania miodów i innych produktów pszczelich w codziennej profilaktyce.
Więcej o miodach i innych produktach pszczelich
oraz ich wartościach przeczytacie Państwo na stronie
Polskiego Związku Pszczelarskiego https://pzp.biz.pl/
w zakładce „Warto wiedzieć”. Znajdziecie tam Państwo również film o produktach pszczelich z krótkim
wykładem dr Arkadiusza Kaplińskiego.
Serdecznie zapraszamy!
Zadanie Polskiego Związku Pszczelarskiego
związane z promocją produktów pszczelich finansowane
jest ze środków Funduszu Promocji Roślin Oleistych.

Firma INNVIGO we współpracy z Poznańską Hodowlą Roślin zaprosiła klientów, dystrybutorów i doradców na Dni Pola, zorganizowane 9 czerwca na
platformie doświadczalnej PHR w podpoznańskich
Nagradowicach. To jedna z imprez w ramach odbywającego się w całej Polsce cyklu spotkań polowych
INNVIGO. Już we wcześniejszych latach w Poznańskiej Hodowli Roślin używane były technologie od
INNVIGO, a dotychczasowe owocne efekty stosowanej ochrony doprowadziły do decyzji o przygotowaniu
wydarzenia o ogólnopolskim zasięgu, podczas którego dwie duże polskie firmy, wiodące w swoich segmentach rynku, wspólnie zaprezentują ofertę wybranych
odmian oraz polecanych rozwiązań do ich ochrony.
Danuta Hądzlik, Prezes Zarządu Poznańskiej Hodowli Roślin, rozpoczęła spotkanie i powitała licznie
przybyłych uczestników: – Dzisiaj na naszych poletkach demonstracyjnych prezentujemy 48 odmian z naszej oferty: 20 odmian zbóż, 26 odmian roślin strączkowych, facelię i gorczycę. W tym roku do współpracy
zaprosiliśmy INNVIGO. Poletka demonstracyjne są
chronione ich produktami, a przedstawiciele firmy
opowiedzą o zastosowanych technologiach.
– Dziękujemy, że mamy możliwość zaprezentowania się w Nagradowicach z naszymi produktami.
INNVIGO istnieje od ponad 7 lat, jest to kompletnie
polskie przedsięwzięcie. Cieszymy się, że możemy
współpracować z polskim przedsiębiorstwem prowadzącym produkcję nasienną – powiedział Krzysztof
Golec, Prezes Zarządu INNVIGO. – Koleżanki i koledzy pracujący w naszej firmie, a także w PHR, poczynili wiele starań, żeby prezentowane poletka wyglądały
tak okazale – aby mogli państwo oglądać je i wyciągnąć wnioski z zaprezentowanych odmian i technologii.

Goście wzięli udział w prowadzonych przez ekspertów wykładach i prezentacjach, po których wraz z
przedstawicielami INNVIGO i PHR mogli zwiedzać poletka pokazowe. Na platformie doświadczalnej zostały
zaprezentowane kompleksowe technologie rekomendowane przez INNVIGO do ochrony pszenicy ozimej
i żyta ozimego, pszenżyta, jęczmienia jarego i owsa,
a także rzepaku ozimego – odmian z portfolio PHR.
– Najważniejsze są pola. Ten rok był bardzo dziwny, chyba nigdy nie było w historii tak dużych zawirowań na rynku, jak w tym sezonie. Ceny poszybowały,
zdrożały środki produkcji, aczkolwiek najmniej środki
ochrony roślin. Jako INNVIGO jesteśmy mocnym filarem, na polskim rynku mamy 63 produkty, które wyróżniają się również jakością, co będą państwo mogli
zobaczyć na polach – komentował Robert Smorawski,
Wiceprezes ds. sprzedaży w INNVIGO. – Przed nami
jeszcze trzeci zabieg w zbożach. Przy obecnych cenach płodów rolnych naprawdę powinno się go wykonać. Ponieśli państwo bardzo duże nakłady, warto
więc postawić kropkę nad i, czyli zadbać o to, żeby ten
trzeci zabieg był odpowiedni i pozwolił uzyskać wysokie plony o dobrej jakości.
Nowością na tegorocznych Dniach Pola były poletka pokazowe z roślinami wysokobiałkowymi, oferowanymi przez PHR: łubinem i grochem. Chociaż areał
każdej z tych upraw w Polsce stanowi ok. 5-10% powierzchni zajmowanej przez pszenicę czy kukurydzę,
to zainteresowanie nimi znacząco rośnie z każdym
rokiem. Ma to związek m.in. z polityką Unii Europejskiej, która promuje uprawy wysokobiałkowe w programach skierowanych do rolników. – Rośliny strączkowe to dość nowy trend w Polsce. Na rynku dostępne
są raczej pojedyncze środki do ich ochrony, których
jest znacznie mniej niż w przypadku preparatów przeznaczonych do głównych upraw rolnych. Do tej pory
trudno było o pełną technologię, zgodną z etykietami,
a stałe stosowanie tych samych produktów prowadzi
do uodpornienia się patogenów. Zmienność preparatów i substancji aktywnych jest więc jak najbardziej
pożądana, dlatego reagujemy na potrzeby rolników,
którzy decydują się na prowadzenie w swoich gospodarstwach takich upraw – wyjaśnia Marek Kostera
z działu badań i rozwoju w INNVIGO. Obecnie firma
oferuje plantatorom roślin strączkowych herbicyd
przedwschodowy Amstaf 800 EC (prosulfokarb), fungicyd Puenta 62,50 WG (cyprodynil, fludioksonil) do
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wczesnej ochrony w ramach zabiegu T1/T2, a także
zaprawę Madron 50 FS (fludioksonil).
Dużym zainteresowaniem rolników odwiedzających Dni Pola cieszył się specjalny namiot, w którym
odbywały się warsztaty diagnostyczne. Prof. dr hab.
Małgorzata Jędryczka wraz z zespołem Zakładu Genetyki Patogenów i Odporności Roślin z Instytutu Genetyki Roślin PAN w Poznaniu przeprowadzała analizy
materiału biologicznego roślin bobowatych, a także
prezentowała eksponaty z doświadczeń i wyniki badań

ADAM STĘPIEŃ
Dyrektor Generalny
Polskiego Stowarzyszenia
Producentów Oleju

nad skutecznością środków ochrony roślin w zwalczaniu patogenów chorobotwórczych w tych uprawach.
Andrzej Brachaczek, Dyrektor ds. badań i rozwoju
w INNVIGO analizował przy użyciu sprzętu mikroskopowego, makroskopowego i wizualizacyjnego stan fitopatologiczny rzepaku i zbóż z okolicznych pól, a wyniki stanowiły podstawę do rekomendacji dotyczących
wykonywania dalszych zabiegów ochronnych.
Źródło: INNVIGO

Śruta rzepakowa w żywieniu
cieląt? Sprawdźmy to!

Polska, podobnie jak cała Unia Europejska, zmaga się z permanentnym deficytem białka paszowego. Kluczowym, dostępnym na skalę przemysłową jego krajowym źródłem są produkty
przerobu nasion rzepaku, gdzie dominuje poekstrakcyjna śruta rzepakowa.
Pomimo konieczności importu ogromnych ilości
śruty sojowej, przede wszystkim w związku z produkcją świń oraz drobiu, przemysł paszowy oraz rolnicy
z dużą ostrożnością, często nieuzasadnioną merytorycznie, podchodzą do szerszego stosowania rodzimych białkowych komponentów z rzepaku. W innych
krajach UE są one bardzo cenionym i poszukiwanym
surowcem paszowym, w wyniku czego łącznie dochodzi do sytuacji, w której krajowy potencjał wynikający z dużej produkcji rzepaku nie jest lokalnie dostatecznie wykorzystywany, a bilans białka paszowego
dodatkowo zaburza eksport m.in. do Niemiec, Danii
czy Hiszpanii. Nie wykorzystywanie dostępnego potencjału w zakresie możliwości stosowania śruty rzepakowej dotyczy również bydła, w tym cieląt.
Pomimo wielu badań wskazujących na możliwość wykorzystania śruty poekstrakcyjnej rzepakowej w paszach starterowych dla cieląt, podejście
do jej stosowania w żywieniu tej grupy zwierząt jest
wciąż bardzo ostrożne. Wyniki badań wskazują, że
śruta poekstrakcyjna rzepakowa może stanowić na-

wet do 20% paszy starterowej dla cieląt lub może
być wykorzystana w celu zastąpienia nawet do
50-60% białka śruty poekstrakcyjnej sojowej. Te same
badania dostarczają także wiedzy na temat możliwych
sposobów zwiększenia efektywności wykorzystania
śruty poekstrakcyjnej rzepakowej w żywieniu cieląt
np. przez wprowadzenie do jej składu pasz słodkich.
Co więcej, niewielki tj. do 10% udział śruty poekstrakcyjnej rzepakowej w starterze dla cieląt może nawet
zwiększyć pobranie starteru i w konsekwencji przyrosty masy ciała odchowywanych zwierząt, a jednocześnie ograniczać ilość biegunek. Zresztą podobny,
korzystny efekt niewielkiego udziału śruty poekstrakcyjnej rzepakowej w paszy starterowej obserwuje się
w żywieniu prosiąt. Niestety, obawy przed możliwym
pogorszeniem pobrania paszy i strawności składników
pokarmowych, a przez to przyrostów masy ciała, zniechęcają hodowców bydła do wykorzystania śruty poekstrakcyjnej rzepakowej w żywieniu cieląt, a tym samym producentów pasz do wykorzystania tego źródła
białka w oferowanych produktach. A pamiętać należy,

że nawet niewielki udział (5-10%) śruty poekstrakcyjnej rzepakowej w paszy starterowej dla cieląt może
zmniejszyć jej koszt o 2-4%, co ma niewątpliwie duży
wpływ na koszty produkcji.
Ostrożne podejście do wykorzystania śruty poekstrakcyjnej rzepakowej w żywieniu cieląt wynika
w pewnym stopniu ze skąpej ilości doświadczeń prowadzonych w typowych warunkach produkcyjnych
oraz na odpowiednio dużej stawce cieląt. Z drugiej
strony, inne produkty uboczne, również niekoniecznie pozytywnie wpływające na efekty odchowu cieląt, takie jak otręby pszenne czy wysłodki buraczane
nie wydają się być
unikane w ich żywieniu, a nawet są
chętnie stosowane
w umiarkowanych
udziałach, głównie
w celu ograniczenia wykorzystania
śruty
poekstrakcyjnej
sojowej.
Praktyka taka jest
stosowana pomimo tego, że skład
aminokwasowy
białka śruty poekstrakcyjnej rzepakowej jest uznawany
za korzystniejszy
dla poprawy efektów produkcyjnych uzyskiwanych od bydła, w porównaniu do innych produktów ubocznych przetwórstwa
płodów rolnych. Wykorzystanie więc poekstrakcyjnej
śruty rzepakowej w paszy starterowej dla cieląt nawet
w niewielkim lub umiarkowanym udziale może być
dużo lepszym rozwiązaniem, niż stosowanie innych
źródeł białka w celu częściowego zastąpienia białka
śruty poekstrakcyjnej sojowej.
W związku z powyższym Polskie Stowarzyszenie
Producentów Oleju, aktywnie zaangażowane w promowanie wykorzystania pasz rzepakowych w rodzimej hodowli, w 2022 roku podjęło współpracę z Katedrą Żywienia, Biotechnologii Zwierząt i Rybactwa
Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie w celu realizacji
projektu badawczego pt. „Wpływ udziału śruty poekstrakcyjnej rzepakowej w paszy starterowej na efekty
odchowu cieląt”. Przyjęta hipoteza przedsięwzięcia
zakłada, że wykorzystanie śruty poekstrakcyjnej rzepakowej w celu częściowego zastąpienia białka śruty poekstrakcyjnej sojowej w starterze dla cieląt jest
lepszym rozwiązaniem, niż wykorzystanie w tym celu
innych produktów ubocznych przetwórstwa płodów
rolnych, zaś jego zasadniczym celem jest praktyczne
określenie wpływu wykorzystania produktów ubocznych przetwórstwa płodów rolnych, ze szczególnym
uwzględnieniem śruty poekstrakcyjnej rzepakowej,

DDGS i otrąb pszennych w celu zastąpienia białka
śruty poekstrakcyjnej sojowej, w paszy starterowej dla
cieląt na efekty ich odchowu.
Doświadczenie będzie jednym z największych
tego rodzaju zrealizowanych dotychczas w Europie,
badania zostanie przeprowadzone na łącznie 90 cielętach rozdzielonych do 3 grup doświadczalnych (po
30 cieląt do grupy). Cielęta będą utrzymywane w indywidualnych kojcach lub budkach, które będą ścielone
słomą.
Zaproponowany układ doświadczenia ma pozwolić
na realne wskazanie czy wykorzystanie śruty poekstrakcyjnej rzepakowej w paszy starterowej dla cieląt
powinno być rozważane jako lepsze rozwiązanie niż
stosowanie innych
wysokobiałkowych
produktów ubocznych przetwórstwa
płodów
rolnych
w celu zmniejszenia wykorzystania
śruty poekstrakcyjnej sojowej. Skład
pasz starterowych
zostanie zaprojektowany tak, aby
zawartość skrobi
nie różniła się wyraźnie pomiędzy grupami doświadczalnymi, a w przypadku starterów zawierających
śrutę poekstrakcyjną rzepakową rozważone zostanie
uwzględnienie w ich składzie udokumentowanych
składników zwiększających wykorzystanie przez cielęta starteru zawierającego to źródło białka.
Zaprezentowany Państwu niniejszym projekt badawczy realizowany jest przez PSPO z Funduszu
Promocji Roślin Oleistych. Miejmy nadzieję, że jego
wyniki w sposób efektywny przysłużą się zwiększeniu absorpcji krajowej śruty rzepakowej. Zanim jednak
będę miał okazję do ich zaprezentowania na łamach
„Naszego Rzepaku”, już teraz zachęcam do lektury
w kolejnych numerach informatora zapoczątkowanego
niniejszym cyklu poświęconego podejmowanym przez
nasze Stowarzyszenie inicjatywom badawczym, rozwojowym i wdrożeniowym ukierunkowanych na rozwój
rynku produktów przerobu …naszego rzepaku!
Opracowano na podstawie:
•	dr hab. Paweł Górka, prof. UR Kraków, „Śruta poekstrakcyjna rzepakowa w żywieniu cieląt”, odchow.pl/sruta-poekstrakcyjna-rzepakowa-w-starterze/
•	dr hab. Paweł Górka, prof. UR Kraków, założenia projektu
badawczego „Wpływ udziału śruty poekstrakcyjnej rzepakowej w paszy starterowej na efekty odchowu cieląt”
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Czy ochrona rzepaku może być
bardziej opłacalna?
Na skutek dynamicznej sytuacji na światowych rynkach rosną ceny płodów rolnych, m.in.
rzepaku. Stawka za tonę jest ponad dwa razy wyższa niż w poprzednim sezonie, a to prawdopodobnie jeszcze nie koniec wzrostu cen. Przed rolnikami jest zatem perspektywa osiągnięcia znacznych zysków. Dlatego warto zadbać o ilość i jakość plonu, stosując odpowiednio
dobrane środki ochrony roślin. W najbliższym czasie konieczne będzie wykonanie zabiegów
insektycydowych. Jak przygotować się do nich i po jakie rozwiązania sięgnąć?
Sezon 2022 przynosi rolnikom nie tylko znane
z poprzednich lat wyzwania i problemy, ale także duże
zmiany. Mają one związek z sytuacją ekonomiczną,
spowodowaną rosnącą od kilku miesięcy inflacją,
jak również z wpływem trwającej w Ukrainie wojny
na rynki, a w szczególności na sektor rolno-spożywczy. Jednym z aspektów, jakie zdecydowanie uległy
zmianie, są ceny płodów rolnych. Wyraźnie widać to
na przykładzie surowców, z których wytwarzane są
oleje. Ukraina była do tej pory znaczącym producentem przede wszystkim słonecznika i oleju słonecznikowego, ale również rzepaku. Już teraz analitycy mają
pewność, że ograniczony dostęp do tego surowca
spowoduje zwiększone zapotrzebowanie na inne rośliny oleiste oraz wzrost ich cen. W polskich realiach
efektem tego są właśnie stawki, jakie obecnie można
uzyskać za rzepak. W 2021 roku w okresie żniw było
to ok. 1800 zł/t, obecnie ponad 4000 zł/t, a z prognoz
rynkowych wynika, że w nadchodzących miesiącach
tendencje wzrostowe będą nadal się utrzymywać.

Chcesz zyskać? Zadbaj o skuteczną ochronę

– W branży rolniczej mówi się, że o plonie decydują
głównie nawozy. Rzeczywiście składniki pokarmowe
budują plon, ale nie zapominajmy, że potem dzięki
środkom ochrony roślin można zadbać o jego ilość
i jakość, żeby uzyskać jak największe i jak najlepsze
zbiory – podkreśla Marcin Kanownik, Menedżer ds.
upraw rolniczych w firmie INNVIGO. – Jeśli chodzi
o rzepak, w większości przypadków nawozy zostały
już zastosowane. Teraz należy skupić się na rzetelnie
prowadzonej ochronie, która w tym sezonie będzie
dużo bardziej efektywna pod kątem ekonomicznym.
Rzepak jest ponad dwa razy droższy niż w poprzednim sezonie, natomiast ceny środków ochrony roślin
wzrosły średnio o 10-15%, czyli podobnie do poziomu
inflacji. To znacznie mniej niż nawozy, które podrożały
kilkukrotnie. Oznacza to, że po prostu opłaca się chronić rzepak i uzyskać większą ilość nasion z hektara,
co będzie się przekładało na znaczny wzrost wartości
plonów w porównaniu z zeszłym rokiem.

Nie pozwól, żeby szkodniki
„zabrały” część plonu

W najbliższym czasie plantatorzy rzepaku będą musieli
skupić się na ochronie insektycydowej. Straty spowodowane występowaniem i żerowaniem szkodników za-

wsze przyczyniają się do obniżenia plonowania. Przy
obecnych rekordowych cenach rzepaku każde ograniczenie populacji szkodników przyczyni się do wzrostu
przychodu z prawidłowo chronionej plantacji.
Po dość ciepłej, łagodnej zimie plantacje rzepaku
przeważnie są w dość dobrej kondycji, choć zależy ona
w dużej mierze od tego, kiedy rośliny zostały wysiane.
Te z wczesnych siewów są silnie wyrośnięte, a te późne, wrześniowe są niższe i słabiej rozwinięte, na co
dodatkowo miała wpływ duża wilgotność, która występowała jesienią. Natomiast wczesnowiosenna susza
i duża ilość dni, kiedy odnotowywane były przymrozki,
spowodowały, że rośliny rosły bardzo powoli. W pierwszej dekadzie kwietnia rzepaki zaczynały strzelać
w pęd, a wkrótce rozpoczną intensywny wzrost. Na tym
etapie wszystkie plantacje powinny mieć zapewnioną
odpowiednią ochronę przed szkodnikami.

Rzepak kontra słodyszek

Łagodne warunki pogodowe, jakie panowały w miesiącach zimowych, sprawiły, że wszystkie szkodniki,
w tym słodyszek rzepakowy i chowacze, przezimowały bez problemu. Oznacza to, że ryzyko zaatakowania
upraw jest większe. Kolejnym czynnikiem, który może
mieć wpływ na ilość szkodników, jest coraz większa
liczba plantacji, gdzie prowadzona jest uprawa rzepaku w systemie bezorkowym lub w systemie strip-till.
Kiedy rzepak jest siany bez wcześniejszej orki, nie dochodzi do mechanicznego zniszczenia części szkodników, a w momencie siewu w glebie pozostaje dosyć
dużo resztek pożniwnych, gdzie mogą one rozwijać
się i przezimować, co przekłada się potem na wyższą
niż zwykle presję patogenów. Sytuację komplikuje
również postępujący proces wycofywania substancji
aktywnych, przez co zwalczanie szkodników staje się
coraz trudniejsze.
Słodyszek rzepakowy, który już wkrótce rozpocznie naloty, może spowodować bardzo duże straty na
plantacjach. Progi szkodliwości są zależne od fazy rozwojowej rzepaku. Na etapie zwartego pąka niezwykle
groźne są już 1-2 sztuki na roślinie, natomiast w fazie
luźnego pąka zagrożeniem jest 3-5 sztuk na roślinie.
W zależności od występującej presji słodyszek może
uszkodzić nawet do kilkudziesięciu procent plantacji.
Dlatego bardzo ważne jest monitorowanie obecności
szkodników, a następnie zastosowanie odpowiednich
zabiegów, dopasowanych do sytuacji na polu.

Istotnym czynnikiem, który trzeba uwzględnić przy
planowaniu zabiegów insektycydowych, jest wiosenny
przebieg pogody. Wietrzne i chłodne dni oraz zimne
noce nie sprzyjały pojawianiu się szkodników. Gdy
wystąpi ocieplenie, prawdopodobnie w ciągu 3-7 dni
dojdzie do nalotu, a wtedy można szybko i dość łatwo
zwalczyć szkodniki. Jednak jeżeli warunki pogodowe
będą zmienne i epizody ochłodzenia będą przeplatać
się z kilkudniowymi falami ciepła, można spodziewać
się, że dojdzie do 2-3 wylotów słodyszka z tego samego pokolenia – z czym oczywiście będzie wiązała
się konieczność wykonania 2 czy nawet 3 zabiegów
insektycydowych w okresie kolejnych kilku tygodni.

Postaw na sprawdzoną technologię

– Na rynku nie ma insektycydu, który działałby aż tak
długo, dlatego ważne jest dobranie do zabiegu odpowiednich substancji aktywnych. W INNVIGO rekomendujemy rolnikom nasze sprawdzone rozwiązanie,
składające się z dwóch substancji. Są to preparaty
Los Ovados/Apis/Aceptir 200 SE, które zawierają acetamipryd, oraz Delmetros/Koron 100 SC, zawierający
deltametrynę. Taka kombinacja jest przede wszystkim
wysoce skuteczna i bezpieczna, a ponadto ogranicza

ryzyko wystąpienia odporności słodyszka rzepakowego na poszczególne substancje aktywne – mówi Marcin Kanownik. – Te substancje należą do różnych grup
chemicznych i mają odmienny mechanizm działania,
dzięki czemu bardzo dobrze uzupełniają się i zwalczają większość szkodników, nie tylko w rzepaku. Acetamipryd działa wolniej, systemicznie i przez dłuższy
okres, z kolei deltametryna, jako typowy pyretroid, ma
działanie powierzchniowe, bardzo szybkie, agresywne, ale dość krótkie.
Zalecana dawka to 0,2 l/ha preparatu Los Ovados/
Apis/Aceptir 200 SE oraz 0,05 l/ha środka Delmetros
100 SC. Jak podkreślają eksperci, aby technologia ta
miała jak najwyższą skuteczność, nie należy zmniejszać dawek wskazanych w etykietach.
W ofercie INNVIGO na uwagę zasługują też preparaty DelCaps/Delux 050 CS. Ich substancją aktywną
jest deltametryna, jednak w odróżnieniu od innych dostępnych insektycydów z tym składnikiem ma ona formulację CS. W efekcie substancja aktywna jest uwalniana nieco wolniej, a to powoduje dłuższe działanie
tego preparatu.
INNVIGO

Zajrzyjmy na pole by sprawdzić innowacyjne
rozwiązania Bayer dla rolnictwa w praktyce –
Konferencja Polowa 2022
Centrum Doradztwa Technicznego w Chechle, 9 czerwca 2022 – Bayer prezentuje innowacje
produktowe i technologiczne na polu, demonstrując swój wkład w zrównoważenie rolnictwa.
Firma ogłasza zarazem zobowiązanie dotyczące walki z głodem na świecie i kształtowaniem
postaw społecznych w ramach realizacji wizji „Health for All, Hunger for None”.
– Spotkania w Centrach
Doradztwa Technicznego pozwalają nam zaprezentować
skuteczność działania naszych
produktów: ich właściwości i jakość w praktyce. W tym roku
w naszej lokalizacji w Chechle
obok nowości Bayer w uprawie
zbóż, rzepaku i kukurydzy, prezentujemy również rozwiązania
cyfrowe. Dzięki nim bowiem praca rolnika staje się
efektywniejsza i bardziej zrównoważona – mówi
Iwona Krych-Stec, Head of Marketing Crop Science,
Bayer Polska.

Kompleksowe propozycje dla rzepaku

W Centrum Doradztwa Technicznego w Chechle
i w innych lokalizacjach CDT została wysiana kolekcja rzepaków marki Dekalb. Zwiedzając pola należy
zwrócić szczególną uwagę na kluczowe produkty oferty Bayer – DK Excited i DK Plasma. Można

porównać je z najnowszymi odmianami, takimi jak zarejestrowane zimą tego roku DK Exaura,
DK Excentric, DK Expose, jak
również tymi znanymi już od kilku sezonów – np. DK Exima czy
DK Immortal CL.
Obecnie wszystkie odmiany
są po okresie kwitnienia – zawiązane łuszczyny powoli rozwijają się i wypełniają ziarnem. Przebieg pogody w kolejnych tygodniach zadecyduje o wysokości plonów.
Warto pamiętać, że po serii badań DK Excited
dołączyła do grupy odmian efektywnie wykorzystujących azot (DK Exlevel, DK Expectation), co
oznacza, że wydajnie wykorzystuje azot w naturalnych warunkach stresowych, a to uwidacznia się
w utrzymaniu wysokiego poziomu plonowania również w niekorzystnych warunkach uprawowych.
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Olejarska Dycha &
I Mistrzostwa Polski Olejarzy już za nami!
W dniu 29 maja w Nieliszu niedaleko Zamościa odbyła się I edycja biegu Olejarska Dycha.
Impreza miała na celu promocję biegania w branży olejarskiej i komunikację korzyści płynących z włączenia oleju rzepakowego do diety sportowca-amatora. W ramach imprezy rozegrane zostały także I Mistrzostwa Polski Olejarzy. Wydarzenie to cieszyło się dużym zainteresowaniem – na linii startu stanęło bowiem aż 269 zawodników z całej Polski!

Wydarzenie uroczyście otworzył Adam Stępień,
dyrektor generalny Polskiego Stowarzyszenia Producentów Olej oraz dyrektor zakładu Viterra Bodaczów
Krzysztof Jarosz. Biegacze wystartowali punktualnie
o godz. 10:00 i pobiegli wzdłuż kwitnących pól rzepaku
i przez leśne ścieżki aż do mety na słonecznej plaży
nad Zalewem Nielisz. Dystans, z którym zmierzyli się
biegacze, to 10 km, a na mecie na wszystkich uczestników czekały pamiątkowe medale oraz smaczny
krupnik jako posiłek regeneracyjny.
W miasteczku wydarzenia czekały na biegaczy
i osoby towarzyszące liczne atrakcje. Na stoisku Pol-

skiego Stowarzyszenia Producentów Oleju każdy miał
okazję spróbować świeżo wytłoczonego oleju rzepakowego i przekonać się o jego wysokich walorach
smakowych. Z lokalnymi smakołykami i rękodziełem
pojawiło się Koło Gospodyń Wiejskich Jagodzianki
oraz Ach Te Baby z Nawoza. Ze sceny rozbrzmiewały
piosenki w wykonaniu dzieci i młodzieży z Gminnego
Ośrodka Kultury w Nieliszu, a chętni szukali ochłody w wodach Zalewu Nielisz. Realizację wydarzenia
wsparła gmina Nielisz, a szczególnie cenny wkład
swoją pracą i zaangażowanie wnieśli uczniowie i nauczyciele ze Szkoły Podstawowej w Nieliszu.

Jako pierwszy linię mety przekroczył Artur Jendych
ze świetnym czasem 36 min 43 s, pierwszą kobietą na
mecie była Aleksandra Jakubczak (41 min 55 s). W kategorii Mistrzostw Polski Olejarzy najszybszy okazał
się Antończak Marek z Żółkiewki (40 min 03 s), a najszybszą kobietą była jego siostra, Antończak Justyna
(48 min 20 s).
Gratulacje dla zdobywców podium i dla wszystkich
uczestników!
Organizator: Polskie Stowarzyszenie Producentów Oleju

Wydarzenie finansowane z Funduszu
Promocji Roślin Oleistych.

Wyjątkowy rok w ofercie rzepaku marki
Dekalb, czyli jak innowacje Bayer realizują
cele zrównoważonego rozwoju
Warszawa, 12 maja 2022 – Bayer prezentuje nowości w ofercie rzepaku marki Dekalb na sezon
2022, sposób na efektywne wykorzystanie azotu oraz rozwiązania wspierające rolnictwo
zrównoważone.
– Jako ludzkość stoimy dziś w obliczu szeregu wyzwań, które prowadzą
do fundamentalnego pytania: jak w obliczu zmian klimatycznych, kurczących
się zasobów naturalnych, kryzysu
w dostawach zbóż, rosnącego zapotrzebowania na żywność i konfliktów
zbrojnych, produkować i dostarczać
żywność dla wszystkich? Bardziej niż
kiedykolwiek musimy wdrażać zrównoważone praktyki, wykorzystując rozwiązania oparte na nauce – mówi
Antoine Bernet, szef Crop Science w Bayer na Polskę,
Kraje Bałtyckie, Czechy i Słowację. – Zwłaszcza dzisiaj
zrównoważone rolnictwo jest najlepszym sposobem
na zmniejszenie wpływu na środowisko i obniżenie
emisji CO2 przy jednoczesnym wytwarzaniu wystar-

czającej ilości żywności dla rosnącej
populacji. W szczególności jeśli myślimy o nowych narzędziach, takich jak
rozwiązania cyfrowe, które pozwalają
zoptymalizować nakłady ponoszone
przez rolnika, lub odmianach roślin
uprawnych, które są coraz lepiej dostosowane do zmieniającego się świata – dodaje.
W tym wymagającym roku 2022 ze wsparcia produktowego i eksperckiego firmy Bayer korzystają
tysiące polskich rolników. Odgrywamy ważną rolę
w rozwoju zrównoważonego rolnictwa w Polsce. Poniżej prezentujemy ofertę odmian rzepaku, a wśród nich
odmiany, gdzie wysoki plon jest równie ważny jak spełnienie założeń rolnictwa zrównoważonego.

29

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

30

Wyjątkowy rok w ofercie rzepaku marki Dekalb, czyli
nowości Bayer Crop Science w uprawie rzepaku w 2022 roku
DK Excited

Rekordzista w plonowaniu wśród odmian ozimych;
efektywne wykorzystanie azotu, zimotrwałość i odporność na osypywanie
To pierwsza wprowadzona w Polsce na rynek odmiana marki Dekalb z odpornością na wirusa żółtaczki rzepy
(TuYV). Według wyników badań COBORU w sezonie 2020/2021 to najlepiej plonująca odmiana w Polsce.
W doświadczeniach porejestrowych (PDO) średni plon z 26 lokalizacji wyniósł 5,59 t/ha, czyli 117% wzorca.
Z kolei średnie wyniki plonowania z doświadczeń rozpoznawczych (CCA) w 12 lokalizacjach osiągnęły poziom
5,93 t/ha (119% wzorca)1.
DK Excited wyróżnia się również takimi cechami, jak wysoka zawartość tłuszczu w nasionach oraz odporność na pękanie łuszczyn i osypywanie się nasion. Dzięki doskonałemu wigorowi jesiennemu, odmiana lepiej
znosi ataki szkodników: pchełki, śmietki kapuścianej czy gnatarza rzepakowca. Mała elongacja przed zimą
zapewnia roślinom bardzo dobrą zimotrwałość. Wiosną wznawia wegetację średniowcześnie, podobnie kwitnie, nie wylega, a jej termin dojrzewania również mieści się w grupie odmian średniowczesnych. Po serii badań
DK Excited dołączyła do grupy odmian efektywnie wykorzystujących azot.

DK Exaura

Wysoki plon oraz wysoka zawartość tłuszczu w nasionach
DK Exaura to kolejny produkt z rodziny odmian odpornych na wirusa żółtaczki rzepy o wysokich parametrach
użytkowych i rekordowych plonach. W Polsce DK Exaura została zarejestrowana w lutym 2022 ze świetnymi
wynikami: plon 5,65 t/ha i 43,8% zawartości tłuszczu w nasionach (przy wilgotności nasion 9%). Charakteryzuje się doskonałym wigorem jesiennym i zimotrwałością. Jest to odmiana średniowczesna we wznawianiu
wegetacji na wiosnę. Ma wysoką odporność na wyleganie i właściwie buduje łan. Wysoka zawartość tłuszczu
w nasionach pozwala uzyskać wyższą cenę za zebrany plon. Wykazuje się wysoką zdrowotnością – dobrą
odpornością na werticiliozę i suchą zgniliznę kapustnych. Posiada gen odporności na pękanie łuszczyn i osypywanie się nasion, co gwarantuje plon nawet przy opóźnionym zbiorze.

DK Plasma

Większe bezpieczeństwo na polach porażonych kiłą kapusty
Średniowczesna odmiana mieszańcowa o standardowej biomasie z cechą tolerancji na kiłę kapusty. Charakteryzuje się bardzo dobrym wigorem jesiennym oraz bardzo dobrą zimotrwałością. Zapewnia podwójną
ochronę przed suchą zgnilizną kapustnych warunkowaną genami RLM-7 i -3. Uzyskuje wysokie plony przy
bardzo wysokiej zawartości tłuszczu w nasionach. Odmiana ma podwyższoną odporność na pękanie łuszczyn
i osypywanie się nasion. DK Plasma została zarejestrowana w Polsce w 2021 roku, co oznacza, że została
przebadana pod kątem tolerancji w stosunku do lokalnie występujących szczepów kiły kapusty.

DK Exima

Stabilne plonowanie na różnych typach gleb
DK Exima jest sprawdzona i rekomendowana do uprawy na terenie całego kraju. Ten średniowczesny mieszaniec o dobrym potencjale i stabilności plonowania ma bardzo dobry wigor jesienny. Nie ma tendencji do wydłużania łodygi przed zimą, dzięki temu wykazuje doskonałą zimotrwałość. Atutem DK Exima jest bardzo dobra
zdrowotność roślin, tolerancja w stosunku do suchej zgnilizny kapustnych, zgnilizny twardzikowej i werticiliozy.
Ma doskonałą odporność na pękanie łuszczyn i osypywanie się nasion. Nie wylega. DK Exima ma zdolność
do utrzymywania wysokich plonów i dobrego poziomu zaolejenia nasion w różnych warunkach uprawowych.
1

Źródło: COBORU, rok zbioru 2021.
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ADAM STĘPIEŃ
Dyrektor Generalny
Krajowej Izby Biopaliw

Nie zabraknie nam surowców

Adam Stępień udzielił wywiadu Annie Bytniewskiej z Polskiej Agencji Prasowej,
podkreślając, że w kraju nie zabraknie surowców do produkcji biopaliw i żywności.
Nie zabraknie nam surowców rolnych do produkcji biopaliw, jak i żywności czy pasz – zapewnia w rozmowie z PAP dyrektor Krajowej Izby Biopaliw Adam Stępień. Dodaje, że biopaliwa
mogą wspierać uniezależnienie Polski od dostaw węglowodorów z Rosji.
– Produkcja biopaliw z surowców rolnych nie jest
zagrożeniem dla produkcji żywności w Polsce, ponieważ zbóż w Polsce nie brakuje – powiedział PAP dyrektor KIB Adam Stępień. Zauważył, że w ubiegłym
roku zebrano w Polsce prawie 35 mln ton zbóż, z czego ok. 7,5 mln ton to kukurydza.
– Do produkcji alkoholu etylowego pochodzenia
rolniczego, w tym bioetanolu, wykorzystuje się do
1 mln ton zbóż, głównie kukurydzy. Taka ilość nie ma
większego znaczenia dla bezpieczeństwa żywnościowego. Jednocześnie nie wykorzystujemy pszenicy do produkcji bioetanolu paliwowego, która ma
tu strategiczne znaczenie, jeśli chodzi o żywność,
a gorzelnie często zagospodarowują ziarno słabszej
jakości – zaznaczył Adam Stępień.
Dodał, że w tym sezonie (liczonym od lipca 2021 r.)
eksport zbóż jest niższy niż w poprzednim. Jego zdaniem prawdopodobnie producenci zbóż czekają na
jeszcze lepsze ceny, chociaż już są one wysokie.
– Presję cenową wywołuje niepokój i wzrost kosztów produkcji wynikający z kosztów nośników energii
oraz notowania ropy naftowej, a nie brak surowców
rolnych na światowych rynkach. Obecnie dyskusja
w Polsce zmierza jednak do tego, ile uda nam się
wyeksportować zbóż z kraju, a nie z czego będziemy
produkować pasze, żywność czy bioetanol – powiedział Stępień. Ma to miejsce przy zbliżonych do rekordowych zbiorach w Polsce i dobrej koniunkturze
cenowej.
– Import surowców rolnych z Ukrainy jest obecnie
bardzo zintensyfikowany w porównaniu do tradycyjnych przepływów przez Polskę, która stała się ważnym kanałem dystrybucji surowców rolnych z tego
kraju. Te surowce dalej muszą być rozprowadzane po
Europie – zwrócił uwagę dyrektor KIB.
Dodał, że sektor biopaliwowy stanowi wsparcie,
jeśli chodzi o produkcję żywności w Polsce i zabezpiecza opłacalność producentom, czego dobitnym
przykładem jest sektor rzepakowy.
Według KIB w 2021 r. polscy rolnicy zebrali ponad 3,2 mln ton rzepaku, z czego produkcja biodiesla
zagospodarowuje ponad 2 mln ton. Zapotrzebowanie
na spożywczy olej rzepakowy oraz do produkcji żywności odpowiada natomiast od wielu lat ok. 1 mln ton
nasion.

– Rolnicy widząc, że mają zbyt na rzepak na rynku
produkcji biopaliw mogli rozwinąć uprawy, a produkcja biopaliw poprawiła istotnie też opłacalność upraw
rzepaku. Nie ma więc problemu z podażą oleju rzepakowego, bo jesteśmy obecnie jego wiodącym producentem w Europie – wyjaśnił Adam Stępień.
Zwrócił również uwagę, że dzięki biopaliwom
mamy także wysokobiałkowe komponenty paszowe
powstałe w procesie ich produkcji.
– Alternatywą jest import śruty sojowej z krajów
Ameryki Południowej. Obecnie jednak dzięki biopaliwom to pasze rzepakowe oraz wywar podestylacyjny z produkcji bioetanolu są jedyną krajową, realną
rynkowo alternatywą dla importu. Branża generuje
ponad 2 mln ton pasz wysokobiałkowych – stwierdził
Stępień.
Wskazał, że Polska zaimportowała w 2021 roku
z Ukrainy śrutę słonecznikową w ilości ok. 300 tys.
ton oraz ok. 100 tys. ton śruty sojowej. Polski eksport
śruty rzepakowej powstałej głównie dzięki produkcji
biopaliw wyniósł jednak w tym samym roku 660 tys.
– Możemy więc uzupełnić ewentualny deficyt powstały w wyniku braku importu, co jednak nie ma
obecnie miejsca, który łącznie z Ukrainy i Rosji jest
mniejszy niż eksport pasz rzepakowych z Polski –
podkreślił rozmówca PAP.
Zaznaczył, że ze względu na bezpieczeństwo dostaw paliw niezwykle istotne jest, że w Polsce producenci biodiesla i bioetanolu bazują głównie na krajowych surowcach (rzepaku i kukurydzy). W przypadku
bioetanolu stanowią one praktycznie 100 proc.
– W ubiegłym roku przy krajowej produkcji rzepaku na poziomie 3,2 mln ton, import ziarna rzepakowego z Ukrainy wyniósł zaledwie 90 tys. ton. Takie
ilości nie mają więc istotnego znaczenia dla branży
– wyjaśnia Adam Stępień.
Według danych KOWR wskazywanych przez
KIB polska produkcja estrów metylowych (biodiesla)
w 2021 r. po raz pierwszy przekroczyła 1 mln ton.
W 2020 r. wyniosła 952 tys. ton. Osiągnięto też historyczną wielkość produkcji bioetanolu. W 2021 r. wzrosła ona do 330 tys. m sześc., podczas gdy w 2020 r.
było to 270 tys. m sześc.
– Gdyby ograniczono import ropy z Rosji, to polski
sektor biopaliw jest w stanie, przy odpowiednich roz-

wiązaniach prawnych, zapewnić podaż ok. 2 mln ton
biopaliw – zapewnił Adam Stępień.
KIB podaje, że w Polsce działa 13 producentów
bioetanolu i 7 wytwórców estrów metylowych. – Szacujemy, że polscy wytwórcy mogą jeszcze zwiększyć
produkcję biodiesla o ok. 500 tys. ton do 1,5 mln ton,
a bioetanolu nawet do 600 tys. m sześc. – zaznaczył
dyrektor KIB.
– Dodajemy średnio do 6 proc. biodiesla do oleju
napędowego, chociaż norma to 7 proc. Zgodnie więc
z normami jakościowymi moglibyśmy wkomponować
w ten rynek 250 do 300 tys. ton estrów dodatkowo
„na już”. Biorąc pod uwagę to, że cały czas szukamy alternatywy dla rosyjskiej ropy to jest istotna ilość
– zwraca uwagę Adam Stępień. Przypomniał także,
że nadal nie wprowadziliśmy w Polsce E10 (benzyny
z dodatkiem 10 proc. bioetanolu).
– Stosuje się benzyny z dodatkiem do 5 proc. bioetanolu co powoduje, że de facto tracimy możliwość
wprowadzenia na rynek krajowego biopaliwa w ilości
ok. 200 tys. m sześc. To niezrozumiała sytuacja, bo
nie ma tu ryzyka, jeśli chodzi o zabezpieczenie dostaw surowców. Pod tym kątem jesteśmy jednym
z najlepiej przygotowanych krajów w UE, bo takiego
udziału rodzimego rolnictwa nie ma chyba żadne inne

państwo członkowskie – podkreślił Stępień. Dodał,
że do rozważenia jest też kwestia wprowadzenia paliwa flotowego B20 (z zawartością do 20 proc. estrów
metylowych).
– Jesteśmy w punkcie zwrotnym w związku z planami rządu odcięcia się od dostaw surowców energetycznych z Rosji. Musimy więc rozmawiać, jak
rozwijać produkcję biopaliw, biorąc pod uwagę bezpieczeństwo energetyczne, stabilność systemu paliwowego i optymalizację kosztów realizacji NCW (minimalny udział biopaliw w paliwach). Jest przestrzeń
do zagospodarowania i powinniśmy ją wykorzystywać. Nie chodzi jednak o to, aby produkcję polskich
biopaliw zastąpić importem, bo to niczego nie zmieni
w kwestii bezpieczeństwa energetycznego – podkreślił Adam Stępień.
Dodał, że niestety producenci biopaliw, ale także
firmy paliwowe, nadal czekają na rozwiązania prawne, które pokażą, jak będzie wyglądał m.in. współczynnik redukcyjny (PAP. stopień wykorzystania
krajowych biokomponentów w paliwach) oraz NCW
w 2023 r.

Krajowa Izba Biopaliw
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Grzyb
z prehistorycznej
apteczki
W 1991 roku dwoje turystów wędrowało alpejską doliną Ötztal w Południowym
Tyrolu. Na skraju lodowca natknęli się na ciało mężczyzny częściowo uwięzione
w lodzie. Ciało wydobyto i poddano gruntownemu badaniu. Okazało się, że to
szczątki myśliwego, które we wnętrzu lodowca przetrwały w doskonałym stanie
ponad 5 tysięcy lat.

Specjaliści różnych dziedzin badali każdy szczegół, zarówno w szczątkach człowieka, jak też w jego
odzieży i wyposażeniu. Określono przyczynę śmierci,
choroby, jakie przechodził za życia, a nawet składniki
jego diety. Współczesne badania wykazały, że Ötzi
(tak nazwano myśliwego) cierpiał też z powodu zakażenia nicieniem Trichuris trichura, które wywołuje silne bóle brzucha i biegunkę. W ekwipunku myśliwego
znaleziono natomiast kawałki huby, jaką dziś Państwu
prezentuję. To nie były przypadkowo zebrane okruchy
grzyba, lecz oczyszczone fragmenty, specjalnie przygotowane do zaparzania w wodzie. Wywar sporządzony z tej huby zawiera związki wyjątkowo skuteczne
w zwalczaniu pasożytniczego nicienia. W ten sposób
odkryto najstarszy w dziejach dowód na lecznicze wykorzystanie grzybów przez człowieka.
Ten grzyb to pniarek brzozowy, Fomitopsis
betulina. Jest to prawdopodobnie najpowszechniejsza ze wszystkich hub rosnących w naszym klimacie.
Wcześniej nazywano ją białoporkiem lub porkiem
brzozowym, białą hubą brzozową albo żagwią brzozo-

wą. Od ubiegłego roku przyjęto rekomendację Komisji
ds. Polskiego Nazewnictwa Grzybów i pozostał nam
pniarek. Jak łatwo zauważyć, wszelkie miana historyczne i współczesne zawierają odniesienie do brzozy. Bo też grzyb ten wyrasta wyłącznie na drzewach
tego rodzaju.
Celniej byłoby rzec, że rośnie na drewnie, gdyż
owocniki zazwyczaj spotyka się na martwych pniach.
Warto jednak wiedzieć, że ten grzyb jest nekrofitycznym pasożytem żywych drzew. Zakażają się osłabione i poranione brzozy. Często przez wiele lat od zakażenia grzyb nie rozwija się, bo jego wzrost hamują
mechanizmy obronne drzewa. W końcu jednak zdarzy
się coś, co pozwoli grzybni przełamać tę ochronę. To
może być jakaś choroba, susza, a nawet nadmierne
zacienienie. Wówczas wewnątrz pnia zaczyna się
intensywny wzrost grzybni, która żywi się celulozą.
Drewno kurczy się, ciemnieje i rozpada na pryzmatyczne kostki, a w końcowej fazie z łatwością można
je rozetrzeć w palcach na proszek. W międzyczasie brzoza umiera, a na martwym pniu pojawiają się
pierwsze owocniki pniarka.

Młode huby wyrastają od lipca do października. Są
wtedy mniej więcej kuliste i przypominają małe guzy
wysuwające się spod kory. Początkowo całkiem białe,
szybko rozwijają się, przyjmując kształt poduchowaty,
nerkowaty albo wachlarzowaty, a czasem całkiem nieregularny. Są mocno zrośnięte z drewnem, do którego
przyrastają bokiem lub silnie skróconym, szczątkowym
trzonem. Osiągają czasem zupełnie duże rozmiary.
Nie należą do rzadkości pniarki dorastające do 30 cm
szerokości i 6 cm grubości. Ich górna powierzchnia
jest gładka, pokryta cienką błonką o strukturze przypominającej papier w odcieniach brązu i szarości.
Z wiekiem matowieje, pokrywa się siateczką spękań
i nieco się złuszcza.
Biały miąższ owocników jest początkowo miękki, zwarty, elastyczny i soczysty. Pachnie przyjemnie
grzybowym zapachem. Nie jest trujący, lecz nie nadaje się również do jedzenia. Spodnią stronę huby pokrywa hymenofor, część płodna, zbudowana z jednej
warstwy jasnych rurek zakończonych drobniutkimi porami. Owocniki są jednoroczne. Na starość wysychają i korkowacieją. Stare huby długo utrzymują się na
brzozowych pniach.
Owocniki pniarka brzozowego są zadziwiająco zasobne w interesujące substancje. Zawierają węglowodany, kwasy tłuszczowe, związki terpenowe, sterole,
alkohole, ketony i aldehydy alifatyczne, flawonoidy,
związki fenolowe, antybiotyk – piptaminę i różne witaminy.
Z dawien dawna w medycynie ludowej praktykowanej przez mieszkańców Europy Wschodniej i Azji wykorzystywano właściwości prozdrowotne tej huby. Zachowały się świadectwa stosowania tzw. białej huby
brzozowej jako środka wzmacniającego lub kojącego.
Przypisywano jej działanie przeciwbakteryjne, przeciwpasożytnicze, przeczyszczające, przyspieszające
gojenie ran i hamujące krwawienie. Szczególnie zasadne miałoby być użycie huby w leczeniu schorzeń
układu pokarmowego i wydalniczego, w tym nowotworów. Leki z pniarka przygotowywano w formie naparów
i nalewek. Spalanie kawałków grzyba w określonych
miejscach na ciele chorego miało łagodzić bóle głowy
i zębów, bóle reumatyczne, przyspieszać zrastanie się
złamanych kości, a nawet leczyć zapalenie płuc.

Polski zielarz i wizjoner, ksiądz Andrzej Czesław
Klimuszko jeszcze w XX wieku zalecał użycie tego
grzyba do leczenia chorób nowotworowych. Mówię
o tym ostrożnie i sceptycznie, by pokazać, jaką rangę
w świadomości ludowej przywiązywano do zdrowotnych właściwości pniarka brzozowego.
Marzenie o znalezieniu naturalnego remedium na
wszystkie choroby wcale nie wygasło. Współcześnie
w różnych ośrodkach i instytutach farmaceutycznych
i chemicznych prowadzi się badania naukowe nad
pozyskaniem z owocników tej huby aktywnych biologicznie związków, jakie mogłyby być wykorzystane we współczesnej medycynie. Wyniki tych badań
pokazują wielki potencjał zastosowania pniarka w leczeniu nowotworów, przeciwdziałaniu zakażeniom
bakteryjnym, tworzeniu leków przeciwzapalnych,
a także w hamowaniu rozwoju neurodegradacyjnej
choroby Alzheimera. Pisze o tym w swoich publikacjach dr hab. Katarzyna Sułkowska – Ziaja z Katedry
Botaniki Farmaceutycznej Uniwersytetu Jagiellońskiego.
A jednak w hubach pniarka brzozowego doszukiwano się nie tylko wartości leczniczych. Katalog historycznych zastosowań tego grzyba może wzbudzać
podziw dla ludzkiej pomysłowości. Jak i inne huby, wykorzystywano owocniki pniarka do rozpalania i przenoszenia ognia. Pszczelarze dymem z niego okadzali ule. Ze względu na jego szorstką powierzchnię,
polerowano nim przedmioty jak papierem ściernym.
Fryzjerzy ostrzyli brzytwy na paskach z tego grzyba.
Odkryto, że trzymanie noży i innych narzędzi wbitych
w miąższ pniarka znakomicie chroni je przed korozją.
Świeży, elastyczny miąższ stosowano jako naturalny
środek uszczelniający; uszczelki z tej huby jeszcze
w połowie XX wieku można było znaleźć w domowych
kranach, a Anglicy używali takich podczas II wojny
światowej w swoich samolotach. A to tylko wybrane
zastosowania.
Huby Fomitopsis betulina są ważne także dla lasu
i przyrody. Ponad 250 gatunków różnych zwierząt,
przede wszystkim owadów i roztoczy eksploatuje te
grzyby jako siedlisko życia, miejsce żerowania i rozmnażania.
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RÓŻA – historia
królowej kwiatów

Róża jest tradycyjnie
uważana za królową
kwiatów. Niesamowita
różnorodność
kolorystyczna,
niepowtarzalny aromat,
oszałamiające piękno
pąków – wszystko to
pozwala jej w pełni
odpowiadać tak wysokiemu
tytułowi. Miejskie parki
i kwietniki, bukiety ślubne
i dekoracje są bez nich nie
do pomyślenia, a delikatny
różany zapach od dawna
inspiruje perfumiarzy.

Podobno róża jest kluczem do kobiecego
serca… Jak to się stało, że taki niepozorny
krzew, a właściwie jego kwiaty tak mocno
zakorzeniły się w życiu człowieka. Róże są
ozdobami ogrodów i domów, inspiracją dla
artystów, roślinami symbolicznymi, użytecznymi w kosmetyce, medycynie i w kuchni.
Jedna z legend o pojawieniu się róży
mówi: Starohinduska bogini szczęścia, miłości i piękna Lakszmi, uznawana za najpiękniejszą kobietę świata, narodziła się w rozkwitającym pąku róży o 108 dużych i 108
małych płatkach. Ujrzał ją wielki, słynący
z mądrości i dobroci bóg Wisznu. Zdumiał
się wielce pięknem róży i śpiącej w niej bogini. Boskim pocałunkiem obudził Lakszmi
i pojął za małżonkę. Od tego też momentu
róża stałą się świętym kwiatem i jednocześnie symbolem boskiej tajemnicy.
W starożytnym Egipcie róże były poświęcone Izydzie, bogini płodności i opiekunce rodzin. Zmarli otrzymywali koronę z róż
zwaną „świętymi różami abisyńskimi”. Róże
były także główną ozdobą wiszących ogrodów Babilonu. Starożytni Grecy uważali je
za symbol Afrodyty, bogini miłości. Róża powstała razem z boginią z piany, z krwi Afrody-

Wisława Szymborska
Nic dwa razy
Nic dwa razy się nie zdarza
i nie zdarzy. Z tej przyczyny
zrodziliśmy się bez wprawy
i pomrzemy bez rutyny.
Choćbyśmy uczniami byli
najtępszymi w szkole świata,
nie będziemy repetować
żadnej zimy ani lata.

Róża pnąca Pink Cloud

ty, która zraniła się w stopę biegnąc do Adonisa. Podobno
wieniec z róż nosił także Dionizos, ponieważ chłodził jego
głowę. Róża była rośliną powszechnie uprawianą. Safona
nazywała ją królową kwiatów. Już wtedy znano także właściwości lecznicze i zastosowanie kosmetyczne tej rośliny.

Antyczni Rzymianie uczynili róże niemal świętymi, stały się
symbolem miłości i radości życia. Były ozdobami ogrodów, uświetniano nimi liczne uroczystości, przystrajając kwiatami pomieszczenia i stoły. Składano je jako ofiarę licznym bóstwom. W Rzymie obchodzono Rosaria, święto ku czci duchów zmarłych, kiedy
to groby ozdabiano różami. Róże pojawiają się także w utworach
rzymskich pisarzy. Mimo uprawy masowej, sprowadzano je z Północnej Afryki, ponieważ były tak popularne, że lokalna produkcja
nie zaspakajała zapotrzebowania Rzymian.
Na Bliskim i Dalekim Wschodzie róże stanowiły surowiec do
produkcji bardzo cenionego i poszukiwanego olejku różanego.
Najbardziej przydatna była tu róża damasceńska. Płatki kwiatów
tego gatunku zachowują silny zapach nawet po uschnięciu. Persowie uważali różę za „królową ogrodu”. W VII wieku podbili ich
Arabowie i przejęli od nich umiejętność uprawy róż.
Upadek cesarstwa Rzymskiego był także upadkiem panowania
róży jako królowej kwiatów. W pierwszych wiekach chrześcijaństwa, kościół bardzo wrogo podchodził do róż. Przez pewien czas
róże ozdabiały ołtarze w kościołach jako symbol tajemniczości,
jednak w II–III wieku pisarze chrześcijańscy wypowiedzieli zdecydowaną wojnę różom. Były przecież związane z religią pogańską
i należało usunąć je z codziennego życia, jako kwiat potępiony
i niegodny szacunku. Zabroniono stosowania tych kwiatów w kościołach a także na cmentarzach. Trudno jest jednak oprzeć się
róży i po jakimś czasie zostaje ona wprowadzona na teren ogrodów
przyklasztornych i przemianowana na symbol miłości chrześcijańskiej i nieskalanej czystości duszy.
Poza tym, że jest piękną rośliną, to róża ma także duże znaczenie symboliczne. W chrześcijaństwie, mimo początkowej niechęci
do róż z powodu ich „pogańskich korzeni”, czerwona róża jest symbolem męczeństwa, w szczególności Jezusa Chrystusa. Wynika
to z jej krwistej barwy i pięciokrotność okwiatu (związek z pięcioma ranami), kolce nawiązują natomiast do korony cierniowej. Jako
delikatny kwiat wyrastający spośród kolców jest z kolei symbolem
Maryi jako osoby niepokalanie poczętej wśród grzeszników. Maryja nazywana jest Różą Syjonu, Różą Duchowną. Symbolika róży
dała również początek chrześcijańskiemu różańcowi.

Żaden dzień się nie powtórzy,
nie ma dwóch podobnych nocy,
dwóch tych samych pocałunków,
dwóch jednakich spojrzeń w oczy.
Wczoraj, kiedy twoje imię
ktoś wymówił przy mnie głośno,
tak mi było, jakby róża
przez otwarte wpadła okno.
Dziś, kiedy jesteśmy razem,
odwróciłam twarz ku ścianie.
Róża? Jak wygląda róża?
Czy to kwiat? A może kamień?
Czemu ty się, zła godzino,
z niepotrzebnym mieszasz lękiem?
Jesteś – a więc musisz minąć.
Miniesz – a więc to jest piękne.
Uśmiechnięci, współobjęci
spróbujemy szukać zgody,
choć różnimy się od siebie
jak dwie krople czystej wody.
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Odmiany rzepaku ozimego
odporne na czynniki
biotyczne i abiotyczne

Uprawa odmian odpornych lub tolerancyjnych na organizmy szkodliwe jest jednym z podstawowych założeń integrowanej ochrony i produkcji rzepaku ozimego. W zrównoważonym
rolnictwie takie odmiany stanowią szczególny i proekologiczny środek produkcji.
Oczekiwania są duże

Postęp odmianowy (hodowlany) osiągany jest poprzez zamierzone zmiany genetyczne, mające na celu
poprawę określonych właściwości rolniczych i użytkowych odmian. Najczęściej odnoszony jest do wzrostu
plonowania, ale obejmuje również wiele innych cech
stanowiących o wartości gospodarczej odmiany.
W szczególności dotyczy to jakości plonu oraz odporności lub tolerancji na różne czynniki biotyczne (choroby, szkodniki) i abiotyczne (niskie i wysokie temperatury, niedobór i nadmiar opadów, jakość gleby, itp.)
ograniczające plonowanie, a także inne specyficzne
cechy, decydujące o właściwościach rolniczych czy
użytkowych odmian. Pożądaną właściwością nowych
odmian jest również możliwość szybkiej regeneracji
po ustąpieniu stresu. Jest to istotne w obliczu zmieniającego się klimatu i coraz częściej występujących
ekstremalnych zjawisk pogodowych, znacząco oddziaływujących na wegetacją roślin. Nowe, udoskonalone w pracach hodowlanych odmiany rzepaku powinny odpowiadać na stawiane wymagania dotyczące
głównie racjonalizacji (zmniejszenia) poziomu nawożenia mineralnego, oraz ograniczenia liczby zabiegów
ochrony roślin, by jak najlepiej spełniać założenia systemu integrowanej ochrony i produkcji.

Hodowla odpornościowa

Hodowla odmian odpornych na organizmy szkodliwe
nie jest łatwa, a wytworzenie nowej odmiany jest procesem złożonym i trwa przeważnie wiele lat, średnio 7-8.
Wymaga szczegółowego rozpoznania wzajemnych
relacji pomiędzy rośliną/gospodarzem, patogenem
i środowiskiem, a także dokładnego poznania biologii
rozwoju patogenu. Konieczna jest także identyfikacja

Odmiana odporna i podatna na polu zainfekownym kiłą kapusty

genów odporności, często u roślin pokrewnych, a następnie określenie sposobów determinacji genetycznej takiej odporności. W tym celu hodowcy wykorzystują w badaniach nowoczesne metody biotechnologii
i biologii molekularnej, które umożliwiają stały postęp
prac hodowlanych. Hodowla odpornościowa będzie
jeszcze bardziej efektywna w przypadku znalezienia
różnych nowych źródeł odporności, które następnie
przeniesione do odmian uprawnych będą stosowane
w produkcji. Uwzględniając powyższe uwarunkowania
należy zauważyć, że dostępność nowych odmian odpowiadających oczekiwaniom użytkowników, stosujących integrowaną uprawę i ochronę rzepaku będzie
następowała stopniowo, na przestrzeni wielu lat.

LG AMBASSADOR

W hodowli rzepaku ozimego należy
łączyć w tworzonych odmianach różne
korzystne właściwości. Najlepiej jest,
gdy w pracach hodowlanych uwzględni
się zarówno cechy odpornościowe
na patogeny, jak i korzystne cechy
użytkowe, np. dobrą zimotrwałość oraz
zwiększoną odporność na pękanie
łuszczyn i osypywanie nasion. Odmiany
odznaczające się takimi właściwościami
stabilnie plonują w przypadku wystąpienia
skrajnie niekorzystnych warunków
pogodowych lub popełnienia przez rolnika
jakiegoś błędu agrotechnicznego.

GEN

RLM7

Z czego wybierać?

Postęp w hodowli odmian rzepaku ozimego, zarówno ilościowy, jak i jakościowy, jest duży. Do urzędowych badań w celu wpisania odmiany do Krajowego Rejestru (KR) zgłaszanych jest corocznie około
100 nowych odmian. Spośród nich, po zakończeniu
2- lub 3-letniego okresu badań, ostatecznie rejestruje się jedynie około 15 najwartościowszych, które
spełniają określone kryteria odrębności, wyrównania
i trwałości (OWT) oraz wykazują odpowiednią wartość gospodarczą (WGO), w tym również cechują się
odpornością lub tolerancją na choroby, a także inne
niekorzystne czynniki środowiska. Obecnie w KR
wpisanych jest prawie 150 odmian rzepaku ozimego,
z których cztery piąte stanowią odmiany mieszańcowe. Wpisane do Krajowego rejestru odmiany wyka-
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NASZA NOWA GWIAZDA

√ Lider plonowania w badaniach rejestrowych COBORU (48 dt/ha – 119,4% wzorca w latach 2017–
2019), a także w PDO 2020 (53,2 dt/ha – 114% wzorca) i PDO 2021 (51,8 dt/ha – 108% wzorca).
√ Unikalny pakiet odpornościowy, w tym na wirusa żółtaczki rzepy (TuYV) i suchą zgniliznę
kapustnych (gen Rlm7).
√ Wybitna odporność na pękanie łuszczyn i osypywanie się nasion.
√ Wysoka efektywność w wykorzystaniu azotu – odmiana mieszańcowa wyselekcjonowana
w ramach programu hodowlanego N-Flex.
www.lgseeds.pl

Hodujemy Twój zysk
Limagrain Central Europe
Société Européenne Spółka Europejska Oddział w Polsce, ul. Rataje 164, 61-168 Poznań
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zują zróżnicowanie ważniejszych cech rolniczo-użytkowych, takich jak plenność, jakość plonu nasion,
a także wczesność, wysokość roślin oraz odporność
na ważniejsze choroby.

Mieszańce mają potencjał

Największy postęp następuje w hodowli odmian mieszańcowych, które cechują się przede wszystkim
większym potencjałem plonowania w porównaniu do
odmian populacyjnych. Wartościowe są zwłaszcza wysokoproduktywne odmiany o zwiększonej plenności
i możliwie zmniejszonych wymaganiach glebowych.
Odmiany mieszańcowe wnoszą także postęp w hodowli odpornościowej, w której tworzy się linie syntetyczne
w celu wprowadzania do rzepaku genów determinujących odporność np. na kiłę kapusty, suchą zgniliznę
kapustnych lub wirusa żółtaczki rzepy. Ogólnie dobór odmian mieszańcowych jest liczniejszy i bardziej
zróżnicowany. Nowe odmiany przeważnie mają dobrą
ogólną zdrowotność i najczęściej przejawiają podwyższoną odporność na co najmniej jednego sprawcę
choroby. Cechy odpornościowe nie są niestety trwałe,
w związku z czym mogą ulec przełamaniu w wyniku np.
silnej presji patogenu. Większa odporność odmian ma
szczególne znaczenie w latach o dużym nasileniu występowania sprawców chorób. Z reguły odmiany takie
porażane są w mniejszym stopniu i tym samym reagują
mniejszą obniżką plonowania.
Odmiany mieszańcowe stanowią główny postęp
hodowlany w uprawie rzepaku:
•	wiele z nich zawiera dodatkowe geny odporności
na patogeny np. Rlm9, Rlm7, Rlm3 oraz Apr37 (sucha zgnilizna kapustnych), TuYV (wirus żółtaczki
rzepy),
•	tworzy się odmiany wykazujące tolerancję na porażenie przez sprawcę kiły kapusty,
•	dostępne są odmiany odznaczające się mniejszą
podatnością na pękanie łuszczyn i osypywanie nasion (tzw. pod shattering resistance),
•	hodowane są także odmiany tolerancyjne na substancję czynną (imazamoks) z grupy imidazolin,
stosowaną w herbicydach do zwalczania wielu
chwastów, w tym również kapustowatych (tzw.
technologia uprawy Clearfied),
•	w ofercie znajdują się również odmiany półkarłowe.

Odmiana w produkcji

Odmiana uprawna jest jednym z głównych czynników
warunkujących wzrost produkcji oraz odpowiednią
jakość pozyskiwanych nasion rzepaku. Wysokie i stabilne plonowanie w różnych warunkach glebowych
i klimatycznych, a także w kolejnych sezonach wegetacyjnych, różniących się przeważnie przebiegiem
warunków opadowo-termicznych stanowi o wartości
odmiany. Producenci rzepaku powinni wiedzieć, że
oprócz właściwego wyboru odmiany, dostosowanego
do określonych uwarunkowań gospodarstwa, muszą

w jak największym stopniu uwzględnić elementy prawidłowej agrotechniki. Jednoczesne zastosowanie
czynników odmianowego i agrotechnicznych pozwala
lepiej wykorzystać potencjał plonotwórczy uprawianych odmian.
Pojawienie się określonej choroby na plantacji rzepaku uzależnione jest od wielu czynników. Wśród nich
są czynniki przyrodnicze, które nie zależą od działań
rolnika/producenta oraz takie, o których on decyduje,
np. stosowana agrotechnika, wybór odmian do uprawy. Przy wyborze odmiany należy postępować według
zasady, że po uwzględnieniu podstawowych kryteriów
(plon, jakość) warto upewnić się, iż wybrane odmiany
są korzystnie oceniane lub różnią się w zakresie innych ważnych cech rolniczych, w tym zwłaszcza pod
względem odporności na choroby.
W przypadku niektórych ważnych patogenów rzepaku ozimego, możliwe jest ograniczanie skutków ich
występowania, używając do siewu odmian z genami
odporności. Na przestrzeni ostatnich lat widać wyraźny postęp w dostępności takich odmian. Począwszy od 2014 roku, gdy zaczęły obowiązywać zasady
integrowanej ochrony roślin, wyraźnie przybywa odmian o deklarowanej przez zgłaszających odporności/tolerancji na określonego patogena. Odporność
genetyczna obejmuje obecnie takie choroby, jak: kiła
kapusty (Plasmodiophora brassicae), sucha zgnilizna
kapustnych (Leptosphaeria maculans, L. biglobosa)
i wirus żółtaczki rzepy (TuYV – Turnip yellows virus).

Kiła kapusty rozszerza swój zasięg

Chorobą, która coraz bardziej się rozpowszechnia
i powoduje duże straty, zwłaszcza w rejonach intensywnej uprawy rzepaku, jest kiła kapusty (P. brassicae). Szkodliwość kiły kapusty jest szczególnie
duża, ze względu na to, że charakteryzuje się wysoką
zmiennością genetyczną i tworzy wiele patotypów. Ponadto, forma przetrwalnikowa P. brassicae zachowuje
właściwości infekcyjne w glebie nawet przez ponad
10 lat. Najbardziej efektywną metodą zapobiegania
porażeniom roślin jest hodowla odmian odpornych na
P. brassicae, a podstawowym sposobem ograniczania skutków wystąpienia choroby na określonym obszarze uprawa takich odmian. Szczególnie ważna jest
dostępność odmian tolerancyjnych na kiłę kapusty dla
tych producentów rzepaku, u których nastąpiło zainfekowanie pól patogenem, a ze względu na stosowane
zmianowanie rzepak jest podstawową rośliną w płodozmianie. Obecnie w Krajowym Rejestrze wpisanych
jest czternaście odmian rzepaku ozimego, wykazujących dużą tolerancję na specyficzne patotypy kiły
kapusty najczęściej występujące w Polsce: Alasco,
Augusta, Crocant, Crocodile, Crotora, DK Plasma, DK
Platinium, ES Criterio, LG Alltamira, LG Anarion, LG
Scorpion, Pegazzus, SY Alibaba, SY Alister. W ofercie handlowej znajdują się także inne, zagraniczne
odmiany pochodzące ze Wspólnotowego Katalogu
Odmian Roślin Rolniczych (CCA), które wykazują

OPTYMALNE
WYKORZYSTANIE
AZOTU
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ez udziału azotu nie jest możliwy wzrost żadnej rośliny. Składnik ten jest szczególnie ważny w produkcji
rzepaku, a jego odpowiednie dawkowanie przekłada się bezpośrednio na zyski z uprawy. Niedostateczne
nawożenie azotem zmniejsza wigor roślin oraz plon. Z kolei przedawkowanie tego makroelementu
zwiększa ryzyko wylegania, zmniejsza zawartość oleju w nasionach i niepotrzebnie podnosi koszty produkcji.

Nowe spojrzenie na nawożenie
Nawożenie azotowe może jednak przysparzać wielu
trudności: wymaga dobrania właściwego rodzaju nawozu, jego dawki (uzależnionej od wielu czynników)
i właściwej aplikacji w dopasowanym do fazy rozwojowej rośliny czasie. Obecnie dodatkową bolączką
są rosnące ceny wszelkiego typu nawozów, również
azotowych.
Przy tylu dylematach jedno jest zatem pewne –
potrzebujemy bezpiecznych i pewnych odmian.
Takich, które na tle tradycyjnych odmian mieszańcowych charakteryzują się wyższą stabilnością plonowania i mają przewagę zarówno w optymalnych, jak
i niedostatecznych warunkach dostępności azotu.

W poszukiwaniu superodmian
Aby takie odmiany wyselekcjonować, firma Limagrain wdrożyła program hodowlany NUE (Nitrogen
Use Eficiency – Efektywnego Wykorzystania Azotu).
W ramach programu prowadzone są wieloletnie
testy powtarzalności z wykorzystaniem pomiarów
indeksu wegetacji i plonu w warunkach sztucznie
wywołanego stresu azotowego. Wyselekcjonowane w tym programie odmiany rzepaku ozimego,
które efektywnie wykorzystują dostępny w glebie
azot, otrzymują logotyp N-Flex. Wydają one bowiem wyższy plon w porównaniu do tradycyjnych
mieszańców nie tylko w warunkach optymalnego
zaopatrzenia w azot, ale także wtedy, gdy pojawiają
się problemy z dostępnością lub przyswajaniem tego
składnika pokarmowego.

Korzyści z uprawiania odmian n-flex
wyższa stabilność plonowania,
niezależna od warunków
klimatyczno-glebowych uprawy
większa elastyczność w nawożeniu

zrównoważona produkcja, zgodna
z wymogami środowiskowymi
maksymalizacja zysków,
minimalizacja strat

Polecamy
Sztandarową odmianą programu hodowlanego
NUE jest LG Ambassador, który w porównaniu
do topowych odmian kontrolnych wykazuje się
wyższym plonem zarówno w warunkach
optymalnego (104% wzorca, +1,6 dt/ha), jak
i niedostatecznego (108% wzorca, +2,6 dt/ha)
zaopatrzenia w azot.

AGROTECHNIKA
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również podwyższoną tolerancję na porażenie przez
sprawcę tej groźnej choroby (m.in. Andromeda, Aristoteles, Cracker, Croquet, Crome, Croozer, DK Platon,
DK Player, DK Pliny, ES Cramberio, InVigor Crossfit,
Kocazz, LG Alledor, Mendelson, PT235, PT242,
PT284, RGT Kocazz, SY Alix). W przypadku zainfekowania pól gospodarstwa zarodnikami sprawcy kiły
kapusty, oprócz zaprzestania uprawy rzepaku, alternatywną możliwością jest uprawa odmian odpornych.
Uprawiając takie odmiany, konieczna jest również odpowiednia przerwa (co najmniej 4
lata) w uprawie rzepaku i innych
roślin z rodziny kapustowatych
na tym samym polu, także po to,
aby nie nastąpiło szybkie przełamanie odporności.

ograniczona. Dlatego w uzasadnionych sytuacjach
niezbędne jest zastosowanie fungicydów zalecanych
do zwalczania tej choroby. Należy wcześniej zapoznać się sygnalizacją zagrożenia suchą zgnilizną kapustnych (np. SPEC), a także uwzględnić progi ekonomicznej szkodliwości.

Inne choroby rzepaku

W przypadku innych ważnych chorób rzepaku pochodzenia grzybowego (zgnilizna twardzikowa, werticilioza,
czerń
krzyżowych)
trwają intensywne poszukiwania
odpowiednich źródeł odporności
na poszczególne patogeny. Ze
względu na częstotliwość występowania, jest to szczególnie
ważne dla uzyskania efektywnej
odporności w stosunku do zgniPolepszanie odporności na
lizny twardzikowej i czerni krzysuchą zgniliznę kapustnych
żowych. Zagrożenie powodowaW ostatnich latach, w wielu
ne przez te choroby uzasadnia
ośrodkach hodowlanych, z powopodjęcie kompleksowych badań
dzeniem wprowadzane są do now celu otrzymania odmian z gewych odmian geny Rlm9, Rlm7,
netyczną odpornością. ZidentyRlm3 oraz Apr37, determinujące
fikowanie właściwych genów odzwiększoną odporność na okreporności, głównie w gatunkach
ślone patotypy sprawców suchej
pokrewnych, stwarza możliwość
zgnilizny kapustnych, zwłaszcza
ich wprowadzenia przy pomocy
L. maculans. Obecnie ponad
Łodyga zdrowa i porażona przez zgniliznę twardzikową.
metod hodowlanych do nowych
jedna trzecia wszystkich zarejeodmian. Niemniej, w pracach
strowanych w naszym kraju odhodowlanych prowadzi się stałą
mian posiada specyficzny gen
selekcję materiałów w zakresie
odporności na suchą zgniliznę,
odporności na główne choroby,
w zdecydowanej większości jest
wybierając te, które cechują się
to gen Rlm7 (odmiany: Absolut,
lepszą tzw. odpornością polową.
Acapulco, Advocat, Aganos, AkiZanim jednak uda się wylah, Alvaro KWS, Amazon, Amhodować odmiany odporne na
basador, Anderson, Angelico,
ww. choroby, konieczna będzie
Anniston, Arkansas, Artemis, Auchemiczna ochrona poprzez zagusta, Aurelia, Condor, Despestosowanie odpowiednich fungirado, DK Exalte, DK Exaura, DK
cydów. Przykładowo, zwalczanie
Excentric, DK Exotter, DK Expangroźnej i dość powszechnie wysion, DK Expiro, DK Exporter,
stępującej na roślinach rzepaku
DK Exspose, DK Expression, DK
zgnilizny twardzikowej jest najExstorm, DK Extract, Dominator,
bardziej efektywne wtedy, kiedy
Duke, Dynamic, ES Barroco, ES
zalecane fungicydy zastosuje się
Cesario, ES Imperio, INV1188,
w okresie opadania pierwszych
Pęd kwiatowy z częściowo rozwiniętymi kwiatami
Jurek, Kicker, LG Apollonia, LG
płatków kwiatowych. Planując
Areti, LG Arnold, LG Auckland,
ochronę oraz wybierając odpowiedni termin zabiegu,
LG Aviron, LG Scorpion, Luciano KWS, Manhattan,
zawsze warto skorzystać z różnych systemów wspoNairobi, Pirol, Riccardo KWS, Roberto KWS, Sergio
magania decyzji. Zwłaszcza, że niekiedy dobrze i terKWS, Stefano KWS, SY Florida, SY Iowa, Tuba, Zeus).
minowo wykonanym jednym zabiegiem można ograniW KR znajdują się także odmiany odznaczające się
czyć również szkodliwość innych chorób.
dobrą polową odpornością na suchą zgniliznę kapustnych, m.in. Atora, Bonanza, Popular, SY Cassidy. Należy mieć na względzie to, że odmiany rzepaku zawieInfekcja upraw rzepaku wirusem żółtaczki
rające specyficzny gen odporności, nie zabezpieczają
rzepy (TuYV)
całkowicie roślin przed porażeniem i warunkach poloDużym problemem występującym od kilku lat w nawych skuteczność takiej odporności jest przeważnie
szym kraju, jest obserwowana dość często infekcja ro-

ślin rzepaku wirusem żółtaczki rzepy (ang. TuYV – Turnip Yellows Virus). Wektorem przenoszącym wirusa są
mszyce, głównie mszyca brzoskwiniowa (Myzus persicae), a także mszyca kapuściana (Brevicoryne brassicae). Ochrona upraw rzepaku przed tą chorobą wymaga skutecznego zwalczania mszycy, a to nie jest łatwe
przy aktualnie dostępnych i zalecanych preparatach
chemicznych. Innym, bardziej efektywnym sposobem
ograniczania skutków porażenia przez wirusa żółtaczki rzepy jest hodowanie odmian odpornych na TuYV,
które następnie powinny być powszechnie stosowane
w uprawie. Odmiany z genetycznie uwarunkowaną
odpornością na wirusa żółtaczki rzepy, w warunkach
dużej presji mszycy i tym samym zagrożenia infekcją,
wytwarzają plon nasion większy i bardziej stabilny niż
odmiany nieodporne. Pierwsze dwie tego typu odmiany zostały wpisane do KR w roku 2017, a w kolejnych
latach następne, natomiast wiele nowych znajduje się
w badaniach rejestrowych. Aktualnie do KR wpisane
są następujące odmiany o deklarowanej odporności
na TuYV: Absolut, Advocat, Aganos, Akilah, Albrecht,
Ambassador, Angelico, Anniston, Architect, Artemis,
Aspect, Astana, Aurelia, Batis, Chopin, Condor, Crocant (odmiana z tolerancją na kiłę kapusty), Daktari,
Desperado, DK Excentric, DK Excited, DK Exaura, DK
Expose, Dominator, Duke, Dynamic, Herakles, Jurek,
Kepler, Leona, LG Alltamira (odmiana z tolerancją na

kiłę kapusty), LG Anarion (odmiana z tolerancją na kiłę
kapusty), LG Apollonia, LG Areti, LG Arnold, LG Auckland, LG Avirion, LG Scorpion (odmiana z tolerancją
na kiłę kapusty), Manhattan, Metropol, Nairobi, Pirol,
Prince, Ragnar, Smaragd, SY Floretta, Temptation,
Tuba, Zeus.

Tolerancja odmian na niekorzystne czynniki
środowiskowe

Ważnym elementem wyboru odmiany rzepaku ozimego do uprawy są również cechy warunkujące lepszą
produktywność w warunkach stresowych dla roślin.
Odmiany tolerancyjne na niskie temperatury, suszę oraz inne stresy abiotyczne będą coraz częściej
wybierane do uprawy przez producentów rzepaku,
zwłaszcza w kontekście postępujących zmian klimatu. Powszechne stosowanie w uprawie odmian odpornych lub tolerancyjnych na różne niekorzystne czynniki spowoduje korzyści zarówno gospodarcze, jak
i środowiskowe.
Przykładowo, hodowcy odmian dostrzegają potrzebę zwiększenia odporności na pękanie łuszczyn
i osypywanie się nasion. Ta naturalna właściwość roślin rzepaku może powodować częściową utratę plonu
(szacuje się, że średnio strata wynosi 10%), zwłaszcza
przy opóźnionym zbiorze. W przypadku niekorzystnych warunków pogodowych, np. wystąpienia silnych
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wiatrów połączonych z ulewnym deszczem, również
umiarkowanym gradobiciem, straty nasion mogą być
zwielokrotnione. Część osypanych nasion zalega
w glebie, powodując zachwaszczenie samosiewami.
Od kilku lat udaje się efektywnie zmniejszyć podatność niektórych odmian na pękanie łuszczyn, zwłaszcza przez wykorzystanie genów rzodkwi warunkujących odporność na pękanie oraz prowadzenie selekcji
materiałów hodowlanych, wybierając te, których łuszczyny lepiej znoszą naprężenia mechaniczne. Dzięki
temu wydłuża się okres możliwego zbioru, minimalizuje straty
plonu na skutek działania niekorzystnych zjawisk pogodowych
i w rezultacie poprawia się wielkość oraz stabilność plonowania
odmian. Poza tym, uprawa takich
odmian pozwala uniknąć dodatkowego zabiegu chemicznego,
jakim jest sklejanie łuszczyn.
W większości nowych odmian
wpisywanych do KR w ostatnich
latach cecha ta jest wyraźnie poprawiona.

ciem jest śnieg. Zróżnicowanie odmian pod względem wytrzymałości na mróz jest zauważalne i można
w ofercie odmian dostępnych do uprawy wybrać takie,
które lepiej zimują. Zimą, a zwłaszcza na przedwiośniu
może dochodzić także do rozrywania korzeni wskutek
ruchów gleby ulegającej rozmarzaniu i zamarzaniu.
W tym okresie rozhartowane już rośliny niekiedy ulegają uszkodzeniu w wyniku dużych różnic temperatury
między dniem i nocą. Występujące dość często silne
przymrozki wiosną mogą powodować pękanie łodygi,
przemarzanie kwiatów, a także
zawiązków łuszczyn. Na te zjawiska szczególnie narażone są odmiany o wcześniejszym terminie
rozpoczynania wegetacji, pąkowania i kwitnienia.

Stres suszy

Oprócz stresu niskiej temperatury duże znaczenie w uprawie
rzepaku ozimego mogą mieć warunki posuchy, zwłaszcza w krytycznych okresach rozwoju roślin.
Zjawisko suszy jest szczególnie
dotkliwe na glebach słabszych,
na których niedobór opadów
Zimotrwałość
ujawnia się dość wcześnie. Na
Ze względów rolniczych bardzo
glebach zwięzłych, w dobrej kulważną cechą rzepaku ozimego
Łodyga rzepaku uszkodzona przez silny przymrozek
turze, zawierających dużo próchjest jego zimotrwałość, a zwłasznicy, skutki długotrwałego braku
cza wytrzymałość na mróz.
opadów są mniejsze. W okresie
W zimie wymarzanie stanowi
siewów dostatecznie uwilgotniogłówną przyczynę strat roślin.
na gleba zapewnia prawidłowe
Ubytki roślin na polu mogą być
i równomierne wschody. Niestety
spowodowane także przez inne
w sierpniu, kiedy przypada termin
niekorzystne zjawiska, takie jak
siewu rzepaku ozimego, warunki
wysmalanie i wymakanie, a nieniedoboru wilgoci zdarzają się
kiedy także wyprzenie. Odpordość często. Jeżeli w tym okresie
ność na wymarzanie jest warungleba jest przesuszona i brakuje
kowana genetycznie i ma złożony
opadów, wschody są utrudniosposób determinacji. W dużym
ne, przeważnie nierównomierne
stopniu zależy także od właścii wieloetapowe. Bywa też tak, że
wego rozwoju roślin przed zimą.
ze względu na brak wschodów,
Powszechnie uważa się, że lepiej
na polu występują placowe brazimują rośliny dobrze rozwinięte,
ki roślin, które są później wtórnie
które wytworzyły 8–10 dużych
zachwaszczane. Ogólnie dobre
liści rozetowych, a ich szyjka
wschody zależą od warunków
korzeniowa ma grubość około
Pąki kwiatowe uszkodzone przez sliny przymrozek
glebowo-wilgotnościowych i war10 mm. Tak wyrośnięte rośliny
tości siewnej nasion wysiewanej
mają z reguły dobrze i głęboko
odmiany. Potrzeby wodne w okresie jesiennej wegerozwinięty system korzeniowy. Zarówno zbyt małe,
tacji rzepaku ozimego są umiarkowane i zazwyczaj
jak i nadmiernie wyrośnięte rośliny jesienią stwarzazaspakajane występującymi w tym okresie opadami.
ją ryzyko gorszego przezimowania. Należy zwrócić
Natomiast rośliny rzepaku wykazują duże zapotrzeuwagę na fakt, że w skrajnych warunkach wystąpienia
bowanie na wodę w okresie kwitnienia i zawiązywania
silnego mrozu przy braku pokrywy śniegowej, gdy nałuszczyn. Długotrwały niedobór wilgoci w tych fazach
stąpi przekroczenie granicy biologicznej wytrzymałoskutkuje obniżeniem plonowania. Taką zależność
ści gatunku na niską temperaturę, wymarzają rośliny
można było zaobserwować w ostatnich latach.
rzepaku ozimego niezależnie od uprawianej odmiany.
Czynnikiem, który chroni rośliny przed przemarznię-
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dr KATARZYNA NIJAK
IOR-PIB w Poznaniu

Organizmy pożyteczne
w uprawach roślin oleistych
Murarka ogrodowa (fot. P. Strażynski)

Owady pożyteczne to nie tylko zapylacze, na polach znajdziemy także stawonogi drapieżne
żerujące na roślinożercach lub szkodnikach glebowych. Omawiając ten temat nie możemy
pominąć zapylaczy. Większość gatunków roślin w Polsce, bo około 78% wymaga zapylenia przez owady. Zapylanie kwiatów jest jednym z najważniejszych a jednocześnie najtańszym czynnikiem plonotwórczym. Możemy doliczyć się kilkudziesięciu gatunków roślin
uprawnych, których plony uzależnione są od zapylania przez owady. Korzyści z obecności
zapylaczy w rolnictwie są doceniane nie od dziś, jednak ich rola w środowisku naturalnym
jest niezauważana lub pomijana milczeniem. Owady zapylają wszystkie rośliny, nie tylko
uprawne. Ważną rolą jest zapylanie rodzimych gatunków roślin, które dostarczają pokarm
dzikim zwierzętom i zapewniają bioróżnorodność, stanowiącą o prawidłowym funkcjonowaniu ekosystemu.
Na świecie opisano ponad 200 tysięcy gatunków
zwierząt zapylających rośliny. Szacuje się, że co piąty gatunek zwierząt uczestniczy w zapylaniu. Są to
ssaki, ptaki, stawonogi i mięczaki. Jednak największą grupę zapylaczy stanowią owady, a w szczególności cztery ich rzędy – błonkówki, muchówki, motyle
i chrząszcze.
Jak wszyscy wiemy, głównymi zapylaczami są
pszczoły miodne, następnie trzmiele, pszczoły samotnice. Pszczoły towarzyszą człowiekowi od tysięcy lat i są stałym elementem zmieniających się
na przestrzeni wieków krajobrazów. Żyją na wszystkich kontynentach z wyjątkiem Antarktydy, wszędzie
tam, gdzie znajdują się rośliny. Dnia 20 maja obchodziliśmy Światowy Dzień Pszczół i z tej przyczyny
w artykule zajmiemy się pszczołami i owadami zapylającymi. Szacuje się, że pszczoły miodne jako zapylacze roślin owadopylnych przynoszą gospodarce
człowieka od 10- do 100-krotnie więcej korzyści niż

Pszczoła miodna (Apis mellifera) fot. K. Nijak

jako dostarczycielki miodu, pyłku, wosku, propolisu
czy mleczka pszczelego. Zapylaczami są głównie
pszczoły miodne, ale ta dominacja spowodowana
jest ich liczebnością w środowisku.
Dzięki dobrze poznanym metodom hodowli i ustawianiu uli blisko pożytku lub wprost na polu, zyskujemy zwiększenie plonu. Rodziny pszczele są bardzo
liczne i dochodzą do kilkudziesięciu tysięcy osobników, a ponadto ule można przewozić przez cały
sezon wegetacyjny na różne pożytki. Atrakcyjność
roślin dla pszczół zależy głównie od dostępności nektaru i pyłku w kwiatach. Produkcyjność roślin jest pod
tym względem bardzo zróżnicowana i mierzy się ją
w wydajności cukrowej, która np. dla rzepaku wynosi
120-150 kg/ha. Pszczoły oblatują rośliny w niewielkiej
odległości od pożytku. Pszczoły miodne zwykle nie
wylatują na odległość większą niż 3 km, a około 75%
zbieraczek lata na odległość do 1 km. Dlatego już
w odległości 150 merów od ula na kwitnących roślinach możemy zauważyć wyraźny spadek liczebności
robotnic. Również same regulują zagęszczenie robotnic na kwiatach. W ten sposób dostosowują się do
obfitości dostępnego pożytku. Jednak pszczoły są
bardzo wrażliwe na warunki pogodowe, silne wiatry,
opady deszczu lub niskie temperatury uniemożliwiają
pszczołom miodnym oblatywanie roślin nie dalej niż
30-50 m. Gdy jest słonecznie i ciepło rośliny nektarują lepiej niż w czasie dni chłodnych i wilgotnych.
Bardzo ważna u pszczoły miodnej jest tzw. wierność
kwiatowa. Odwiedza ona kwiaty tego samego gatunku nawet jeśli inne równie cenne pod względem po-

karmowym rośliny są w tym czasie dostępne. Sprzyja
to szybkiemu i sprawnemu zapylaniu roślin szczególnie dużych powierzchni upraw monokulturowych. Robotnice pszczoły miodnej porozumiewają się tańcem,
dzieląc się informacjami dotyczącymi między innymi
miejsca i atrakcyjności pożytku. Dlatego potrafią
efektywniej wykorzystać większe skupiska roślin.
W rodzinie pszczelej możemy wyróżnić zbieraczki
nektaru, pyłku oraz obu tych surowców, a strategie
ich zbioru są odmienne.
W Polsce żyje 470 gatunków owadów należących
do rodziny pszczołowatych, z czego większość to
pszczoły samotne. Dzikie owady zapylające są często
bardziej wydajnymi zapylaczami niż pszczoły miodne. Są od nich mniejsze i mniej wybredne, przez co
oblatują większą ilość roślin, również takich, do których nektaru pszczoły miodne nie potrafią się dostać.
Pszczoły to jedyne błonkówki karmiące swoje larwy
mieszaniną nektaru i pyłku, niekiedy wydzieliną gruczołów ślinowych.
W ostatnich latach duże znaczenie zyskała murarka ogrodowa, dzięki wysokim zdolnościom do zapylania upraw. Murarki w tym samym czasie zapylają
więcej kwiatów niż pszczoły miodne. Murarka ogrodowa żyje samotnie, ale we właściwych warunkach
może tworzyć kolonie dochodzące do 100 osobników.
Występuje powszechnie na terenie całej Polski. Źró-

dło pokarmu dla tego owada stanowi około 150 gatunków roślin. Murarka odwiedza wszystkie gatunki
drzew owocowych, plantacje słonecznika i rzepaku,
a także krzewy owocowe. Samica murarki oblatuje
kwiaty od początku kwietnia. Samice murarki ogrodowej łatwo zmieniają odwiedzane rośliny. Wynika to
z odmiennej strategii wykorzystywania bazy pokarmowej. Murarka łatwo przystosowuje się do warunków tworzonych przez człowieka – zajmuje sztuczne
siedliska a ponadto szerokie preferencje pokarmowe
i brak agresywności w stosunku do człowieka predysponują ja do chowu na większą skalę. Najczęściej
jako gniazda wykorzystuje się ściśle zebrane źdźbła
trzciny (długość 18-20 cm, średnica otworów 8 mm),
zabezpieczone przed zawilgoceniem i opadami deszczu. Murarka także zakłada gniazda w spróchniałych
drzewach, konarach lub drewnianych konstrukcjach.
Murarka ogrodowa poszukuje pokarmu w niewielkiej
odległości od gniazda. Zasięg ich lotu przy dużej obfitości pokarmu wynosi od 100-200 m od gniazda.
Trzmiele, po pszczołach są najlepszymi zapylaczami roślin uprawnych. Są one szczególnie cenione
przy zapylaniu niektórych gatunków roślin wytwarzających kwiaty z trudno dostępnym nektarem. Do roślin
tych należą liczne gatunki, które ze względu na specyficzną budowę kwiatów, są niechętnie oblatywane
przez pszczoły. Należą tu między innymi: koniczyna
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czerwona, lucerna, komonica. Trzmiele zbierają mniej
pokarmu z jednej rośliny muszą więc odwiedzić ich
więcej, zapylając tym samym więcej roślin. Owady te
bardzo dobrze sobie radzą, w odróżnieniu od pszczół,
w niekorzystnych warunkach atmosferycznych.
Trzmiele mogą oblatywać
kwiaty nawet gdy temperatura spadnie do 10°C. Pracują w czasie niepogody,
wiatru, niskiej temperatury
i opadów, nawet trwających
dłużej. Natomiast pszczoły samotne i trzmiele podczas poszukiwania i zbioru
pokarmu nie wymieniają
informacji między sobą. Penetrują teren otaczający
gniazdo z jednakowym
nasileniem we wszystkich
Trzmiel (fot. K. Nijak)
kierunkach. Ważnym czynnikiem efektywnego zapylania jest odległość gniazd
owadów zapylających od kwitnących roślin. Trzmiele w poszukiwaniu pokarmu nie wylatują daleko od
gniazda. Efektywność zapylania wszystkich przedstawionych zapylaczy jest więc tym większa im mniejsza jest odległość pożytku od gniazda czy ula. Dlatego ważne jest aby ule czy gniazda umieszczać blisko
kwitnących roślin, w środku uprawy, najlepiej grupami. Ciężar owoców przy zapyleniu murarką i pszczołą

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

miodną jest porównywalny. Zarówno trzmiele jak i samice murarki w tym samym czasie odwiedzają więcej
kwiatów niż pszczoły, krócej na nich pracując. Przez
co ilość owadów potrzebnych dla dobrego zapylenia
powierzchni uprawy ulega znacznemu zmniejszeniu.
W artykule nie omówiono
jeszcze pozostałych sześciu grup dzikich pszczół
w Polsce.
Stosowanie
środków
chemicznych może doprowadzić do wyginięcia rodzin
pszczelich. Jednak to rolnicy muszą zadbać o miejsca
ich bytowania pozostawiając miedze i rośliny dziko
kwitnące. Ogromną rolę
odgrywają tu łąki i ugory
spełniając rolę dodatkowej
bazy pokarmowej dla owadów. W takich warunkach liczebność owadów na
pewno wzrośnie poprzez zbudowanie nowych siedlisk. Można także kupić rodziny trzmieli czy murarki
ogrodowej umożliwiając roślinom lepsze zapylenie
i owocowanie. Takie działania, jak również stosowanie selektywnych środków ochrony, jest zgodne z założeniami integrowanej ochrony a także ze strategią
Od pola do stołu.

Aktualne i przyszłościowe
zagrożenia roślin oleistych
przez zwierzęta łowne i ptaki

W ochronie roślin niektóre gatunki zwierząt łownych i ptaków zalicza się dziś w Polsce do ważnych
agrofagów. Najważniejsze gatunki ssaków łownych to: dzik, jeleń, daniel, łoś i sarna, natomiast
spośród ptaków wymienić należy: dzikie gęsi oraz łabędzie, a także żurawia.
Łabędzie żerujące w uprawie rzepaku

Powodem zwiększenia się zagrożenia upraw rolniczych i niszczenia ich przez wymienione gatunki
są zarówno zmiany populacyjne związane z biologią i etologią zwierząt, jak i środowiskowe, oraz cywilizacyjne. Nie bez znaczenia jest również postęp
w hodowli roślin, ukierunkowany na pozbawianie ich
substancji obronnych, zabezpieczających je przed
roślinożercami. W ostatnich latach wymienione wyżej
gatunki zwierząt, z wyjątkiem dzika, zwiększyły w Pol-

sce liczebność swoich populacji, a na skutek adaptacji
znacznie zbliżyły się do człowieka. Według dostępnych danych sytuacja wymienionych gatunków wygląda dziś następująco: dzik – 5665 szt., jeleń – 40 329
szt., sarna – 67 247 szt., daniel – 8105 szt., łoś – 2590
szt., łabędź niemy – około 17 000 szt., gęś zbożowa –
30 000 szt., gęś gęgawa – 3000 par lęgowych.
Jak widać tylko liczebność dzika zmniejszyła
się w ostatnich kilku latach mniej więcej o połowę.
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Miejsce przebywania dzików w uprawie rzepaku

Powodem spadku liczebności tych zwierząt jest epidemia afrykańskiego pomoru świń (ASF) oraz wzmożony odstrzał mający na celu powstrzymanie epidemii tej choroby. Ponieważ populacja dzika w Polsce
była jeszcze do niedawna bardzo wysoka (około 500
tys. osobników), dziki pomimo redukcji nadal wyrządzają duże szkody w uprawach roślin rolniczych. Pamiętać należy, że gatunek ten ze względu na bardzo
dużą płodność i zasiedlanie wszystkich środowisk
przyrodniczych bardzo szybko odbudowuje swoją liczebność.
Prawie wszystkie gatunki roślin rolniczych są
dziś narażone na mniejsze lub większe uszkodzenia
powodowane żerowaniem i przebywaniem na uprawach wymienionych zwierząt. W artykule przyjrzymy się zagrożeniom powodowanym przez zwierzęta
łowne i ptaki w uprawianych w Polsce gatunkach roślin oleistych. Są to przede wszystkim: rzepak, soja,
słonecznik i len. Ze względu na największe znaczenie gospodarcze i największą powierzchnię upraw,
a także smakowitość i strawność, najbardziej przez
ssaki łowne i ptaki uszkadzany jest rzepak ozimy.
Nie bez znaczenia było wyhodowanie odmian tej rośliny o zredukowanej zawartości kwasu erukowego,
glukozynolanów oraz włókna, które ograniczały roślinożerność. Szkody powodowane przez zwierzęta
łowne i ptaki dotyczą całego okresu wegetacji rzepaku, choć najlepiej widoczne są po okresie zimowym,
przed ruszeniem wegetacji. Jesienią i zimą rzepak
zgryzany i tratowany jest przede wszystkim przez
zwierzęta jeleniowate. W miejscach, do których zwierzęta się przyzwyczajają, plantacje odwiedzane są
stale. Przez sarny zarówno w ciągu dnia, jak i w nocy,
a przez pozostałe gatunki ssaków łownych głównie
w nocy. Należy wiedzieć, że nawet silne uszkodzenie przez zwierzęta liści rozetowych rzepaku w zimie
i na przedwiośniu nie dyskwalifikuje uprawy. O ile zachowane zostały wymogi agrotechniczne, dotyczące
technologii uprawy tej rośliny to rzepak zregeneruje
te uszkodzenia po ruszeniu wiosennej wegetacji,
a plon będzie niższy tylko o około 10–15%. Gorzej, jeśli zwierzyna uszkodziła dużą ilość roślin, zgryzając
oprócz liści, stożki wzrostu. W tym przypadku rzepak,
co prawda, wytworzy pędy boczne z szyjki korzenio-

wej, jednak plon tak uszkodzonych roślin będzie już
niższy o 25–30%. By tak uszkodzona uprawa dała
opłacalny plon to minimalne zagęszczenie roślin rzepaku musi wynosić około 50–60 roślin/m2. Uszkodzone tkanki roślin są łatwiej infekowane przez choroby
grzybowe, bakteryjne i wirusowe. Należy pamiętać,
że podobne uszkodzenia do tych, jakie czynią sarny, daniele czy jelenie, w okresie jesienno-zimowym
powoduje również nornik polny. O jego obecności na
plantacji świadczy duża ilość nor, uszkodzenia roślin,
a także kratery powodowane przez dziki, dla których
to nornik a nie rzepak jest w tym okresie głównym
przysmakiem. Podobnie pola zasiedlone przez larwy chrząszczy z rodziny sprężykowatych (drutowce),
a także przez larwy żukowatych (pędraki), czy też
przez gąsienie motyli (rolnice) są chętnie odwiedzane
i uszkadzane przez dziki. Po ruszeniu wegetacji dziki,
mimo że nie trawią włókna tak jak przeżuwacze, chętnie zjadają młode łodygi i pędy rzepaku, a następnie
kwiatostany i przebywają w łanach w ciągu dnia aż do
zbiorów. Ponieważ są niewidoczne, czują się w nich
bezpieczniej niż w lesie. Po ruszeniu wegetacji zwierzęta jeleniowate, które mają duże zapotrzebowanie
na wapń i fosfor oraz mikroelementy (budowa poroży
u samców i zaawansowana ciąża u samic) intensywnie odżywiają się zarówno pędami, jak i kwiatostanami rzepaku, jednocześnie tworząc labirynty ścieżek
i duże powierzchnie wylegania roślin w miejscach
legowisk. Rzepak ozimy jest w fazach BBCH 12–53
również przysmakiem dzikich gęsi oraz łabędzi. Liczące setki lub tysiące osobników stada dzikich gęsi
podczas przelotów migracyjnych w przeciągu kilku
jesiennych lub wiosennych dni potrafią doprowadzić uprawę rzepaku do stanu kwalifikującego ją do
zaorania. Łabędzie, których stada nie przekraczają
kilkudziesięciu osobników zarówno zimą jak i na wiosnę wręcz opychają się roślinami rzepaku do tego
stopnia, że nie są zdolne do lotu, a nawet nie potrafią
ustać, tylko leżą objedzone do czasu aż pokarm ulegnie strawieniu. Pozostałe rośliny oleiste nie są przez
ssaki łowne i ptaki tak silnie uszkadzane jak rzepak.
Niemniej w zależności od lokalizacji upraw szkody
w mniejszej lub większej skali również mogą nastąpić. Soja oraz słonecznik mogą być niszczone bezpo-

Rzepak jest chętnie zjadany zarówno przez sarny jak i dzikie gęsi

ko jeleniowatym jedynym skutecznym wyjściem
średnio po zasiewach głównie przez ptaki, natomiast
jest grodzenie upraw siatką używaną w leśnictwie
ssaki mogą zgryzać je w młodych stadiach rozwojodo ochrony upraw leśnych. Z badań prowadzonych
wych (soja do fazy BBCH 55, a słonecznik do fazy
w Instytucie Ochrony Roślin – Państwowym InstytuBBCH 25–30). Len jest narażony na zgryzanie przez
cie Badawczym w Poznaniu wynika, że omawiane
jeleniowate, głównie w fazach BBCH 10–35.
w artykule gatunki zwierząt będą w przyszłości stale
Ochrona upraw roślin oleistych przed zwierzęzagrażały uprawom roślin rolniczych, a szczególnie
tami łownymi i ptakami w integrowanej technologii
roślinom oleistym. Na ten
ochrony roślin powinna
stan rzeczy wpływa wierozpocząć się od wyboru
le czynników. Spośród
stanowiska pod zasiewy.
biologicznych należy wyMiejsce to powinno być
mienić dynamikę rozrodu
oddalone od miejsc ostoomawianych gatunków,
jowych zwierząt, a więc
a spośród środowiskolasów, trzcinowisk, bawych zmiany klimatu,
gien. Bardzo ważna jest
które sprzyjają przeżywłaściwa agrotechnika
walności zwierząt (przei ochrona mająca na celu
dłużona wegetacja roślin,
zapobieganie występołagodne zimy). Obecnie
wania gryzoni polnych
brakuje
skutecznych
i szkodników glebowych,
metod
odstraszania,
co
które prowokują dziki do
Szkody wyrządzone przez dzika w rzepaku ozimym
wynika również z norm
poszukiwania ich w gleprawa o ochronie przyrody i prawa łowieckiego (zabie.
kaz płoszenia ptaków, ochrona gatunkowa ssaków,
Jeśli chodzi o metodę chemiczną to należy
takich jak: łoś, bóbr, żubr). Następuje stała synantrostwierdzić, że mało skuteczne są obecnie repelenty
pizacja dzikich zwierząt, które poprzez zdolność do
zapachowe i smakowe, ponieważ zwierzęta bardzo
uczenia się i zapamiętywania, jak również na drodze
szybko się do nich przyzwyczajają. Po wycofaniu
procesów epigenetycznych stają się stałymi bywalmetiokarbu, jedynej substancji chemicznej do zapracami nie tylko pól, łąk i lasów, ale coraz częściej wsi
wiania nasion, skutecznie ograniczającej żerowanie
i miast. Problem szkód łowieckich będzie więc naptaków i dzików w fazach od zasiewów do końca kiełdal aktualny i należy przygotować się na wynikające
kowania roślin, nie ma obecnie środka zastępczego.
z tego faktu problemy.
Z metod fizycznych skuteczne w odniesieniu do
dzika są elektryczne pastuchy, natomiast przeciw-
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Aktualne i przyszłościowe zagrożenia roślin
oleistych przez patogeny grzybowe
Już teraz można powiedzieć, że ten sezon wegetacyjny, gdy rozpatruje się obecność chorób na plantacjach rzepaku jest łaskawy. Rolnicy mieli niekiedy problemy z prowadzeniem
plantacji, ale tak się stało, że grzyby chorobotwórcze, wirusy czy sprawca kiły kapusty (pierwotniak) nie były w tym sezonie najważniejsze. Wydaje się, że trudności powodowały szkodniki, ale jest to omówione w innym artykule. Wracając do chorób, nie można powiedzieć, że
nie było ich wcale, bo nasze lustracje pól z rzepakiem potwierdzały występowanie suchej
zgnilizny kapustnych, czerni krzyżowych i kiły kapusty, zarówno jesienią, jaki i gdy ruszyła
wegetacja wiosenna.
Później do początku kwitnienia rzepaku chorób
Zdecyduje przebieg warunków pogody
trzeba było szukać i nie było wcale łatwo je znaleźć.
Aby choroba mogła wystąpić w takim nasileniu, któSłabo też zaznaczyła się obecność objawów wskazure istotnie wpłynie na rozwój rzepaku muszą, oprócz
jących na wirusa żółtaczki rzepy. Jedynie jesienią nieobecności sprawcy choroby w środowisku, towaliczne liście miały buraczkowe liście i lekko zmieniony
rzyszyć takie czynniki jak: wilgotność gleby, wilgotpokrój wskazujący na obecność tej choroby.
ność powietrza powodowana przez opady i rosę oraz
Pełną niespodzianką było porażenie rzepaku przez
umiarkowana temperatura. W tym sezonie przebieg
sprawcę białej plamistości liści. Objawy obecności
pogody nie sprzyjał rozwojowi patogenów. Było zimsprawcy tej choroby często mylone są z suchą zgnilino albo sucho i zimno (kwiecień, maj) lub tylko sucho
zną kapustnych. W okresie, kiedy można obserwować
i ciepło (początek czerwca). Trzeba wiedzieć, że wrażwiele chorób, a mianowicie, gdy rzepak kwitnie i zaliwość rzepaku na porażenie przez sprawców chorób
wiązuje łuszczyny występują już wymienione choroby,
powiązane jest z fazą rozwojową roślin rzepaku, co
a plantatorzy z niepokojem
wyraźnie widać w przymonitorują swoje pola rzepadku grzyba Sclerotinia
paku w celu ewentualnego
sclerotiorum sprawcy zgnistwierdzenia zgnilizny twarlizny twardzikowej. Roślina
dzikowej, która zazwyczaj
uciekła przed porażeniem
była już zauważalna w czaprzez grzyb, który powosie formowania i rozwoju
duje masowe porażenie
łuszczyn. W tym sezonie
w czasie kwitnienia rzepachoroby nie było, gdy rzeku. W tej fazie gleba była
pak był w fazie kwitnienia
sucha i z przetrwalników
i do tej pory jest z reguły
grzyba nie tworzyły się aponiewidoczna. Z pewnością
tecja wytwarzające miliony
pojawi się, ale będzie to
zarodników. Obecnie, gdy
późna infekcja przez grzyb
są już łuszczyny trudno
powodujący tą ważną chospodziewać się masowo
robę rzepaku. Prawdopoporażonych roślin i jest to
dobnie charakterystyczne
dobra wiadomość dla planjej objawy widoczne będą
tatorów. Zagrożeniem nadal
na pędzie, rozgałęzieniach
jest czerń krzyżowych, szaZgnilizna twrdzikowa (sklerocja wewnątrz łodygi)
i łuszczynach, które osiąra pleśń na łuszczynach, no
gnęły ostateczną wielkość.
i szkodniki, ptaki oraz zjawiTak późne pojawienie się choroby nie będzie znacząco
ska pogodowe np. grad.
wpływać na obniżenie plonu nasion. NiebezpieczeńW ostatnich latach obserwuje się wyraźny wzrost
stwo stanowić będzie czerń krzyżowych. Sprawców
areału uprawy, innej rośliny oleistej, a mianowitej choroby nie można wysoce skutecznie zwalczyć,
cie słonecznika. Obecny rok, jest z pewnością pod
ponieważ nie pozwala na to okres karencji fungicydów
tym względem rekordowym. W przypadku rzepazarejestrowanych do tego celu.
ku, już praktycznie mamy do czynienia z końców-
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Choroby nowe – stare

Prawdą jest to, że patogeny, które rzadziej występują
w rzepaku często określane są jako nowe, a od dawna są już znane i opisane. Powierzchnia uprawy rzepaku przekracza 1 mln ha. Jest to uprawa, której areał
uprawy i w związku z tym częsty udział w płodozmianie
prowokuje do rozwoju wielu sprawców chorób. Przez
lata gromadzą się struktury grzybów, które pozwalają
w glebie przeczekać czas, kiedy rzepaku – rośliny żywicielskiej dla patogena – nie ma na danym polu. Gdy
żywiciel się pojawi i panują warunki do porażenia przez
patogena następuje to w szybkim czasie, bo sprawca
choroby momentalnie taką sytuacje wykorzysta. Z tych
powodów coraz częściej obserwuje się białą plamistość liści, a także wertyciliozę i cylindrosporiozę.

Przede wszystkim profilaktyka

Warunków pogody się nie zmieni, ale na płodozmian
producent rzepaku ma wpływ. Podobnie jest z wyborem odmiany i przygotowaniem pola do siewu. Integrowana ochrona daje szerokie możliwości ograniczania
występowania grzybów i innych organizmów chorobotwórczych. Duże znaczenie w działaniach przeciwdziałających obecności chorób w rzepaku i słoneczniku ma odpowiednie, komplementarne dostarczanie
składników pokarmowych. Dotyczy to makro- i mikroskładników oraz w razie potrzeby aplikowanie stymulatorów wzrostu. Stosować należy wszystkie możliwe
sposoby, aby ograniczać wystąpienie patogenów
rzepaku. Oprócz ochrony przed sprawcami chorób,
potrzebna jest ochrona mająca na celu zwalczanie
szkodników, a w pierwszej kolejności chwastów i samosiewów.

Szara pleśń na koszyczku

ką wegetacji, zupełnie odwrotnie jest w przypadku
słonecznika. W tej roślinie uprawnej należy zwrócić szczególną uwagę na ograniczanie występowania, bardzo niebezpiecznej również w tym gatunku, zgnilizny twardzikowej. Oprócz tej choroby
w słoneczniku można również zaobserwować szarą
pleśń, rdzę słonecznika, alternariozę, mączniaka
rzekomego i prawdziwego oraz inne. Dopóki jest
sucho, to objawów chorób raczej nie zaobserwujemy, natomiast w warunkach podwyższonej wilgotności monitoring plantacji i ewentualne chemiczne
organicznie sprawców chorób słonecznika będzie
niezbędne (tab.).

Przykłady środków ochrony roślin zarejestrowanych do zwalczania sprawców chorób słonecznika
w trakcie wegetacji
Środki
ochrony
roślin

Substancja czynna
/ zawartość

Amistar Gold

azoksystrobina (125 g/l),
difenokonazol (125 g/l)

Amistar
Gold Max

Alternarioza,
Czarna
Dawka plamistość
Rdza
[/ha]
łodyg,
słonecznika
Mączniak
prawdziwy

Szara
pleśń

Zgnilizna
twardzikowa

Stosowanie

1,0 l

-

-

-

+

BBCH 61-69

azoksystrobina (125 g/l),
difenokonazol (125 g/l)

1,0 l

+

+

-

+

BBCH 31-69

Angle

azoksystrobina (125 g/l),
difenokonazol (125 g/l)

1,0 l

+

+

-

+

BBCH 31-69

Bicanta

azoksystrobina (125 g/l),
difenokonazol (125 g/l)

1,0 l

+

+

-

+

BBCH 31-69

Quadris Gold

azoksystrobina (125 g/l),
difenokonazol (125 g/l)

1,0 l

+

+

-

+

BBCH 31-69

Propulse
250 SE

fluopyram (125 g/l),
protiokonazol (125 g/l)

1,0 l

-

-

+

+

BBCH 14-69

Protikon
250 EC

protiokonazol (250 g/l)

0,8 l

+

-

+

+

BBCH 53-65

Virid 250 EC

protiokonazol (250 g/l)

0,8 l

+

-

+

+

BBCH 53-65
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Prof. dr hab. MAREK MRÓWCZYŃSKI
IOR–PIB w Poznaniu

Aktualne i przyszłościowe zagrożenia
roślin oleistych przez szkodniki

Pryszczarek kapustnik
może generować nawet
5 pokoleń w ciągu roku
Kurcząca się lista
substancji czynnych,
zmiany klimatu i technologii
uprawy oraz wzrost areału to główne
czynniki mogące wpływać na wzrost
presji szkodników roślin oleistych. Już teraz
w przypadku niektórych szkodników pojawiają się
problemy z właściwą ochroną plantacji.
Spośród roślin oleistych w Polsce najważniejsze znaczenie ma rzepak, następnie słonecznik,
a w mniejszym zakresie soja, len i konopie. Szczególnie w uprawie rzepaku pojawiające się w okresie
wegetacji szkodniki mogą w istotny sposób wpływać
na wielkość i jakość plonu nasion.
Duża grupa gatunków określana jest jako tzw.
jesienne szkodniki rzepaku. Mogą one skutecznie
obniżyć kondycję roślin przed zimowaniem. Sitowato podziurawione przez chrząszcze liście oraz
wygryzione przez larwy wnętrza ogonków i nerwów
liściowych (tzw. miny) to objawy żerowania pchełki
rzepakowej. W przypadku łagodnej zimy żerowanie
larw pchełek może trwać do wiosny. Liście rzepaku może uszkadzać również klika innych gatunków
pchełek, określanych jako pchełki ziemne. Charakterystyczne narośla na szyjce korzeniowej lub korzeniu głównym (tzw. galasy) świadczą o żerującej wewnątrz larwie chowacza galasówka. Lokalnie ryzyko
przemarzania roślin niesie za sobą obecność chowacza rzepiczaka, którego larwy żerują wewnątrz
łodyg. Również lokalnie, ale masowo może pojawiać
się gnatarz rzepakowiec. Szczególnie duże straty
może powodować drugie pokolenie tej błonkówki,
której larwy żerują na wschodach rzepaku ozime-

go. Ciepła i długa jesień to
idealne warunki rozwoju szeroko rozpowszechnionej miniarki
kapuścianej. Larwy muchówek częściej
uszkadzają liście rzepaku jarego, tworząc
charakterystyczne, jasne chodniki wzdłuż nerwów
na górnej stronie blaszki (żer minujący). Ubytki roślin
na plantacji lub ich wyraźnie zahamowany wzrost to
prawdopodobnie skutek silnych uszkodzeń korzeni
przez larwy śmietki kapuścianej. Takie rośliny zostaną też z pewnością porażone przez suchą zgniliznę.
Podobny obraz uprawy przedstawia się w przypadku występowania larw rolnic. Przy masowym uszkodzeniu roślin na plantacjach widoczne są spore
ubytki w zasiewach, tzw. łysiny. Nieregularne i czasami bardzo liczne okienka w liściach są objawem
żerowania gąsienic tantnisia krzyżowiaczka. Larwy
tego motyla zeskrobując dolną skórkę i miękisz,
a pozostawiając skórkę górną. Tantniś występuje
powszechnie, a w latach masowego pojawu może
doprowadzić do całkowitego zniszczenia uprawy.
W południowych rejonach kraju obserwuje się coraz
liczniejsze uszkodzenia rzepaku ozimego przez ślimaki, którym sprzyja wysoka wilgotność powietrza
i gleby. Lokalnie rzepak może być uszkadzany przez

gąsienice piętnówki i bielinka
oraz drutowce, pędraki i nicienie. Wiosną, jako pierwsze na
plantacji rzepaku pojawiają się
chowacze łodygowe – chowacz
brukwiaczek i chowacz czterozębny, których larwy żerują
wewnątrz łodyg. Uszkodzone
w ten sposób łodygi rzepaku
najczęściej pękają po przymrozkach lub obfitych opadach,
zwiększając ryzyko porażenia
przez choroby – głównie suchą
zgniliznę krzyżowych, zgnili-

znę twardzikową i szarą pleśń.
Okres początku kwitnienia rzepaku to czas nalotów chrząszczy słodyszka rzepakowego.
Największe straty powstają
podczas wczesnych nalotów,
jeszcze na zamknięte pąki
kwiatowe. Uszkodzone pąki
usychają i odpadają, czego wynikiem są przerzedzone kwiatostany i w dalszej perspektywie
nieregularnie rozłożone łuszczyny. Pod koniec kwitnienia
i gdy tworzą się już pierwsze

Aktualne i prognozowane znaczenie szkodników
rzepaku ozimego
Szkodniki

Aktualne znaczenie

Prognoza

+

++

Chowacz brukwiaczek

++

+++

Chowacz czterozębny

+++

+++

Chowacz galasówek

++

+++

Chowacz podobnik

++

+++

Chowacz rzepiczak

+

++

Drążyny

+

+

Drutowce

+

++

Gnatarz rzepakowiec

++

++

Mączlik warzywny

++

+++

+

+++

++

+++

+++

+++

+

+

Pchełka rzepakowa

++

+++

Pchełki ziemne

++

++

+

+++

+++

+++

++

+++

+++

+++

++

+++

+++

+++

++

+++

Wciornastki

+

+

Gryzonie

+

+

Zwierzyna łowna i ptaki

+

+

Bielinkowate

Miniarka kapuścianka
Mszyca kapuściana
Mszyca brzoskwiniowa
Nicienie

Pędraki
Pryszczarek kapustnik
Rolnice
Słodyszek rzepakowy
Ślimaki
Śmietka kapuściana
Tantniś krzyżowiaczek

+ szkodnik o znaczeniu lokalnym, ++ szkodnik ważny, +++ szkodnik bardzo ważny
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Gąsienica wieczernicy
szczawiówki na soi

Liście soi uszkodzone
przez gąsienice
rusałki osetnik

łuszczyny (szczególnie na rzepaku jarym) może kolonizować liście i szczytowe partie roślin mszyca kapuściana. Dorosłe mszyce oraz larwy wysysają soki

z tkanek, powodując zahamowanie wzrostu i zasychanie roślin. Dodatkowo miejsca ich żerowania
mogą być źródłem wtórnych infekcji chorobowych.
Na kolejnym etapie rozwoju rzepaku zagrożeniem są tzw. szkodniki łuszczynowe. Chrząszcze
Aktualne i prognozowane znaczenie szkodników
chowacza podobnika masowo
soi
mogą pojawiać się już z początkiem kwitnienia. Ich larwy żerują
Szkodniki
Aktualne znaczenie
Prognoza
wewnątrz łuszczyn na zalążkach
Mszyce
+
++
nasion. W otwory w łuszczyOzdobnik lucernowiec
+
++
nach powstałe po wyjściu larwy
podobnika często składa jaja
Oprzędziki
++
+++
pryszczarek kapustnik. Te dwa
Pachówka strąkóweczka
+
++
gatunki działając w duecie mogą
Plusknia jagodziak
+
+
powodować dużo poważniejsze
Przędziorek chmielowiec
+
+
straty. W jednej łuszczynie może
żerować na zarodkach do 100
Ptaki
+
++
larw tej niepozornej muchówki.
Pędraki
+
++
Zaatakowane łuszczyny żółkną,
Rolnice
+
++
kurczą się, łukowato wykrzywiają
i przedwcześnie pękają osypując
Rusałkowate
++
+++
nasiona.
Zmienik lucernowiec
+
++
Plantacjom soi, podobnie jak
Strąkowce
+
++
większości upraw rolniczych,
szkodniki mogą zagrażać już od
Śmietka kiełkówka
+
++
momentu wysiania nasion. Na
Wciornastek sojowy
+
+
tym etapie oraz w fazach kiełkoWieczernica szczawiówka
+
+
wania szkody mogą wyrządzać
larwy śmietki kiełkówki, szcze+ szkodnik o znaczeniu lokalnym, ++ szkodnik ważny, +++ szkodnik bardzo ważny

PROMINO 300 EC
®

fungicyd zbożowy i rzepaczany

Zawiera protiokonazol
• niezwykle szerokie spektrum zwalczanych chorób
• zasotosowanie w wielu uprawach • niska dawka na hektar
Poleca HELM!
więcej na www.helmpolska.com
Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje
dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa zamieszczonych w etykiecie.
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nabierają coraz większego znaczenia. Mogą one
wyjadać pęczniejące nasiona, korzenie siewek lub
podgryzać łodygi młodych roślin u nasady. Wschodzącym roślinom soi zagrażają chrząszcze oprzędzików (głównie łubinowy, szary i pręgowany), które
po przezimowaniu w glebie żerują na wschodzących
roślinach, uszkadzając lub całkowicie niszcząc młode kiełki. Największe straty mają miejsce wiosną do
fazy kilku liści, szczególnie przy
suchej i ciepłej pogodzie. Z kolei
larwy oprzędzików żerują w strefie korzeniowej na brodawkach
korzeniowych, ograniczając wiąStonka kukurydziana
zanie azotu atmosferycznego.
na słoneczniku
Pierwsze osobniki mszyc (burakowej, grochowej i lucernowo-grochodrzewowej) pojawiają się na roślinach soi w maju,
a w szczytowym nasileniu przed
i w okresie kwitnienia. Sprzyja
im sucha i umiarkowanie ciepła
pogoda oraz wysokie nawożenie
azotem. W miejscach żerowania i w wyniku osłabienia rośliny
może dojść do wtórnego porażenia przez sprawców chorób. Znaczenie gospodarcze dla soi, choć
do tej pory stosunkowo niewielkie
ma wciornastek sojowy. Szkodliwość wciornastków jest tym większa, im młodsze są zaatakowane
rośliny, stąd większe zagrożenie
w rejonach północnych, gdzie
siewy są późniejsze. Szkodniki stanowią również zagrożenie
dla strąków soi. W zależności
Aktualne i prognozowane znaczenie szkodników
od warunków pogodowych wysłonecznika
lot motyli pachówki strąkóweczki
ma miejsce już pod koniec maja
Szkodniki
Aktualne znaczenie
Prognoza
i trwa do lipca. Szkodliwe są gąBłyszczka jarzynówka
+
+
sienice, które niedługo po wylęgu
Drutowce
+
++
wgryzają się do wewnątrz strąMączlik szklarniowy
+
++
ków, gdzie żerują na zewnętrznej warstwie nasion. Chrząszcze
Miniarki
+
+
strąkowca bobowego zimują weMszyce
+
++
wnątrz ziaren w przechowalniach
Omacnica słonecznikówka
+
++
(część populacji zimuje w kryjówkach na zewnątrz). Największe
Pędraki
+
++
nasilenie chrząszczy obserwuje
Ptaki
++
++
się w okresie kwitnienia. Samice
Rolnice
+
++
składają jaja na powierzchni młodych strąków, a larwy po wylęgu
Stonka kukurydziana
+
++
wgryzają się do wnętrza strąków,
Ślimaki
++
++
a następnie do wnętrza nasion.
Zmieniki
+
++
Oprócz pachówki strąkóweczki soi zagrażają też inne gatunki
+ szkodnik o znaczeniu lokalnym, ++ szkodnik ważny, +++ szkodnik bardzo ważny

gólnie na glebach bogatszych w próchnicę. Żywią
się materią organiczną i resztkami roślin, ale mogą
również mogą podjadać kiełkujące nasiona i młode
siewki. Podobne uszkodzenia wschodów mogą powodować ślimaki. Z kolei ograniczona liczba zabiegów uprawowych to sprzyjające warunki dla rozwoju
wielożernych szkodników glebowych (głównie rolnic, pędraków i drutowców), które w ostatnich latach
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motyli, jak np. rusałkowate, omacnica prosowianka
i wieczernica szczawiówka. Wśród szkodników soi
często występują pluskwiaki różnoskrzydłe wysysające soki z tkanek – lokalnie liczniej przez cały
okres wegetacji może pojawiać się zmienik lucernowiec, ozdobnik lucernowiec oraz plusknia jagodziak, które żerują głównie na liściach, pędach
i kwiatach. Nasileniu występowania i wzrostowi
szkodliwości pluskwiaków sprzyja ciepła i sucha
pogoda. Dłuższe okresy upałów i towarzyszący
brak opadów to sprzyjające warunki do pojawiania
się w uprawach soi przędziorka chmielowca.
Wśród nielicznych szkodników słonecznika
największy problem, zwłaszcza na plantacjach
nasiennych powodują ptaki – głównie wróblowate.
Najbardziej narażone są mniejsze plantacje (poniżej 5 ha). Ptaki mogą powodować poważne straty
także zaraz po siewie słonecznika. Z pluskwiaków
równoskrzydłych na roślinach słonecznika mogą
żerować mszyce – najczęściej mszyca burakowa,
porazik kocankowy i mszyca brzoskwiniowa, a także kilka gatunków rozwijających się na korzeniach.
Mszyce mogą żerować na wszystkich częściach
rośliny wysysając soki z tkanek. Najszybciej populacja mszyc rozwija się podczas suchej i umiarkowanie ciepłej pogody. Ostatnie ciepłe lata sprawiły,
że w polowych uprawach słonecznika coraz częściej pojawia się także mączlik szklarniowy, który
żeruje podobnie jak mszyce. Natomiast spośród
pluskwiaków różnoskrzydłych mogą dość licznie
mogą pojawić się zmieniki, które żerują na liściach
i pędach. Rośliny słonecznika mogą być atrakcyjne dla także dla wielu gatunków szkodników wielożernych, jak choćby gąsienice motyli – omacnicy słonecznikówki uszkadzającej niełupki oraz
błyszczki jarzynówki żerującej na liściach. Liście
słonecznika mogą uszkadzać także muchówki
miniarkowate, których larwy żerują w korytarzach
(tzw. minach) pomiędzy górną i dolną skórką liścia wyjadając miękisz. Zmiany klimatu i coraz
powszechniej stosowane uproszczenia uprawy to
czynniki zwiększające w ostatnich latach presję
ze strony wielożernych szkodników glebowych,
głównie drutowców, rolnic i pędraków, które żerują na podziemnych częściach roślin słonecznika
i mogą powodować ubytki w zasiewach w okresie
wschodów. Okresy o podwyższonej wilgotności
stwarzają zagrożenie ze strony ślimaków. Z kolei
wyjątkowo ciepłe lata sprawiają, że lokalnie na
plantacjach słonecznika mogą pojawiać się gatunki szkodników poszerzających zakres swoich
typowych roślin żywicielskich, jak np. stonka kukurydziana, której chrząszcze żerują m.in. na kwiatostanach uszkadzając pylniki, jak również gąsienice
słonecznicy orężówki.
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dr JACEK MONIUK
Radca Prawny

W spirali zadłużenia

Prawie wszyscy rolnicy pozaciągali liczne kredyty, podpisali umowy leasingowe lub zawarli
inne zobowiązania finansowe. W efekcie wiele gospodarstw jest przekredytowanych, ponieważ ich właściciele znacząco przeszacowali swoje możliwości finansowe.
W ostatnim czasie doszły do tego kolejne problemy – galopująca inflacja, podwyżki stóp procentowych, skokowy wzrost cen paliw, środków produkcji
czy materiałów budowlanych. Coraz więcej rolników
boryka się poważnymi problemami finansowymi,
a to oznacza, że prędzej czy później może do nich
zapukać komornik. Nie można dopuszczać do takiego rozwoju sytuacji. Już przy pierwszych trudnościach ze spłatą należy podjąć środki zaradcze,
niekiedy bardzo drastyczne. Jest to niekiedy trudne
do zaakceptowania, ale konieczne.

Początek kłopotów

Niekiedy problemy finansowe mają charakter przejściowy. Jednak najczęściej ich powstanie przypomina lawinę. Braki płatności pociągają za sobą pojawienie się kolejnych zatorów finansowych i jeszcze
następnych. Efektem tego są denerwujące telefony,
uciążliwe wizyty różnych windykatorów, a potem
procesy sądowe i egzekucje komornicze.
Prawie każdy dłużnik początkowo nie dopuszcza
do siebie myśli, że już przekroczył granicę niewypłacalności. Od chwili utraty płynności finansowej do
dnia wypowiedzenia kredytów lub leasingów upływa
pewien okres, zazwyczaj od około dwóch do nawet
sześciu miesięcy. Jest to czas który należy wykorzystać na działania ratownicze. Sytuacja sama się nie
poprawi, a bierna postawa dłużnika wszystko jeszcze pogorszy.

Od czego zacząć

Na początek należy uporządkować całą posiadaną
dokumentację, a potem sporządzić dokładną listę
długów. Powinna ona zawierać dane wierzyciela, wysokość kwoty do spłaty oraz kontakt do osoby, z którą można prowadzić rozmowy na temat zadłużenia.
Należy dokonać bilansu finansowego gospodarstwa i całej rodziny, która jest na naszym utrzymaniu. Jeżeli to możliwe, trzeba pomyśleć o podjęciu
dodatkowego zatrudnienia przez pozostałych członków rodziny. W przypadku osób młodszych lub takich, które dysponują odpowiednimi możliwościami
warto rozważyć pracę za granicą. Stare przysłowie
mówi, że jeśli masz za mało pieniędzy, to nie zastanawiaj się nad tym jak oszczędzać, ale nad tym jak
zarabiać.
Na tym etapie trzeba też poważnie rozważyć
skorzystanie z usług kancelarii i firm, które zajmu-

ją się działaniami restrukturyzacyjnymi. Ich usługi
może nie są najtańsze, ale zawsze warto zapłacić,
aby uratować większą część majątku przed egzekucjami komorniczymi.

Korespondencja

Należy zawsze skrzętnie odbierać wszelką korespondencję, a zwłaszcza listy polecone od urzędów, sądów i komorników. Oczywiście nie należy
tego robić od razu, kiedy zostaną nam doręczone,
ale koniecznie ostatniego dnia czternastodniowego terminu na ich odebranie. Warto zaprzyjaźnić
się w tym celu z lokalnym listonoszem i dodatkowo
ustalić w jakich godzinach pracuje lokalna poczta.
Odbieranie korespondencji ostatniego dnia terminu
potrafi przedłużyć całą procedurę sądową i komorniczą o dobre kilka tygodni, a niekiedy nawet miesięcy. Być może w tym czasie uda się nam pozyskać
środki finansowe i ustabilizować naszą sytuację
finansową.

Aby szybko pozyskać większe środki finansowe
na spłatę zadłużenia należy sprzedać cześć sprzętu
i maszyn gospodarstwa albo nawet sprzedać część
gruntów wchodzących w skład gospodarstwa. Czasami można też wydzierżawić cześć gruntów z płatnością z góry – jako warunkiem skuteczności umowy. W praktyce zawsze kombinacja powyższych
rozwiązań ustalana jest indywidualnie. Największym problem są zawsze kredyty zabezpieczone
hipoteką na pierwszym miejscu. Niestety z praktyki
wynika, że takie długi trzeba spłacać w całości. Zawsze jednak lepiej sprzedawać swój majątek samemu, niż dopuszczać aby zrobił to za nas komornik.

Kwestie moralne

Jeszcze słów kilka dla osób, które dość prostolinijnie
uważają, że długi zawsze trzeba spłacać. Co do zasady tak, ale jednak nie zawsze. Przede wszystkim
bank nie jest instytucją charytatywną – ale pożycza
nam środki finansowe za słoną opłatą (na wysoki
procent). Udzielając danemu rolnikowi kredytu bank
dokonuje biznesowej oceny ryzyka. Jak w każdej innej branży, także w bankowości nie zawsze się zarabia na każdym kliencie tj. kredytobiorcy. Dlaczego
ryzyko wykonania umowy kredytowej ma obciążać
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tylko słabszą stronę tj. rolnika? Ryzyko powinny ponosić obie strony umowy, czyli także instytucja finansowa. Poza tym banki w swoich planach działania
z góry zakładają, że część kredytów nie będzie spłacona i jest to normalna kalkulacja biznesowa.
O takich kwestiach jak agresywny marketing produktów finansowych, czy też natarczywe wciskanie
kredytów po to, aby ktoś dostał prowizję za sprzedaż, już nawet nie wspominam. To powszechnie
znane praktyki. Niektórzy nawet ironizują, że obok
dłużników powinni też odpowiadać także ci, którzy
im tych zabójczych kredytów udzielili.
Reasumując – jeżeli tracimy płynność finansową
to nie czekajmy bezczynnie. Szukajmy aktywnie metod rozwiązania tej sytuacji, a jeżeli nie mamy żadnych pomysłów to dzwońmy do specjalistów, którzy
restrukturyzują gospodarstwa. Jeżeli zachowamy
się biernie, to odsetki, koszty sądowe i komornicze
szybko dorównają swoją wysokością kwotom zadłużenia, a my do końca życia zostaniemy z długami.
Chyba że ogłosimy upadłość – ale to będzie oznaczać utratę całego naszego majątku. A do tego chyba nikt nie chciałby dopuścić.

Postępowanie sądowe

O metodach opóźniania postępowań sadowych napisano wiele. Temat ten jest bardzo obszerny. Wiele
zależy też od praktyki działania danego sądu i lokalnych układów. Najważniejsza zasada – zawsze
w procesie powinien reprezentować nas profesjonalista, radca prawny lub adwokat. Odradzam samodzielny udział w postępowań sądowych. Jest to
bardzo ryzykowne, zwłaszcza gdy strona przeciwna
będzie reprezentowana przez fachowca (a tak jest
niemal zawsze).

Drogi wyjścia

Podstawową metodą działania będą rokowania
z wierzycielami. Często nawet lepiej, aby prowadziła
je inna osoba niż sam dłużnik, który jest przytłoczony sytuacją, często czuje się upokorzony, a do tego
reaguje emocjonalnie. Wynajęty specjalista z zewnątrz zachowuje zimną krew, ma trzeźwy ogląd
sytuacji i najczęściej dobrze wie, jak prowadzić tego
typu rozmowy.
Co do zasady najgorsza ugoda z wierzycielem
jest lepsza niż postępowanie sadowe, które generuje liczne koszty. A na odwoływanie się od wyroku może nas po prostu nie być stać, zwłaszcza po
znaczącej podwyżce opłat sądowych, która miała
miejsce trzy lata temu.

Rabat do 25%*

Oryginalne filtry CLAAS z rabatem do 25%.
Wysoka jakość w korzystnej cenie.
Spraw,abyTwojamaszynabezpieczniepracowałaprzymaksimumswoichmożliwości,dziękinaszymoryginalnymczęściomzamiennymCLAAS.
Wnaszejofercieposiadamyponad200rodzajówfiltrów:
4 Filtrypaliwa
4 Filtryoleju
4 Filtryolejuhydrauliki
4 Filtrypowietrzasilnika
4 Filtrykabiny
claas.pl
*Ofertaważnadoodwołanialubdowyczerpaniazapasów.ListafiltrówobjętychrabatamidostępnauAutoryzowanychDealerówCLAASbiorącychudziałwakcji.
Wysokośćrabatumożeróżnićsię w zależnościodrodzajufiltra.

NASZE GOTOWANIE, CZYLI RZEPAK W KUCHNI
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Ciasto z truskawkami
Składniki:

Przygotowanie

•	4 jajka

•	Jajka wyjąć wcześniej z lodówki i ogrzać (np. w misce z ciepłą
wodą). Truskawki pokroić na kawałki (np. na ćwiartki). Piekarnik
nagrzać do 180 stopni C. Przygotować tortownicę o średnicy minimum 26 cm.

•	1 szklanka cukru
•	1 cukier wanilinowy
•	1 /2 szklanki oleju roślinnego
lub roztopionego masła
• 1 i 1/2 szklanki (240 g) mąki pszennej
•	1 łyżeczka proszku do pieczenia
•	1 /2 łyżeczki sody oczyszczonej
•	500 g truskawek
•	c ukier puder do posypania

•	Jajka wbić do miski, dodać cukier i cukier wanilinowy i ubijać na
puszysty jasny krem na wysokich obrotach miksera, przez ok.
10 minut.

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

•	Następnie stopniowo, cienkim strumieniem dodawać olej, cały
czas miksując, w sumie przez ok. 5 minut.

•	Mąkę wsypać do oddzielnej miski razem z proszkiem do pieczenia i sodą, dokładnie wymieszać.
•	Przesiać ok. 1/3 mąki do ubitej masy i krótko zmiksować na minimalnych obrotach miksera, dodać drugą część mąki i znów zmiksować jak poprzednio, dodać ostatnią część mąki i zmiksować.

•	Ciasto wyłożyć do tortownicy, posypać truskawkami i wstawić do
piekarnika.
•	Piec przez około 45 minut, do suchego patyczka i zrumienienia
się ciasta. Wyjąć z piekarnika i posypać cukrem pudrem.

Najsmaczniejsze przepisy opublikujemy na łamach
kolejnego numeru Naszego Rzepaku, a autorzy
zostaną nagrodzeni kuchenną niespodzianką.
Prosimy o przesyłanie przepisów na adres redakcji
do dnia 31 lipca 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

Chwila relaksu
Dzwoni pracownik do

Pod koniec wakacji

iść do pracy. Szef pyta:

koleżanki - blondynki.

szefa i mówi, że nie może
- A dlaczego!?

- Bo mam chore oczy.
- To ma Pan zapalenie

spojówek?- konstatuje
przełożony

- Nie, po prostu nie widzę

spotykają się dwie

- Och jak wspaniale

schudłaś. Co stosowałaś?
- Przez miesiąc jadłam

czysty bulion, używając do
tego chińskich pałeczek.
***

się dziś w pracy.
***

Żona mówi do męża:

– Kochanie, marzy mi się,

żeby założyć na plażę coś
takiego, co sprawiłoby,

że wszyscy by osłupieli.
– Łyżwy załóż Kochanie

Żona do męża:

- Co to za dziewczyny?!
- Sama chciałaś, żebym

poszukał pary Japonek
na lato...
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Krajowe Zrzeszenie Producentów Rzepaku
i Roślin Białkowych
1. Pszczelarskie „żniwa”

1

2. Drewniana pałeczka do miodu

2

3. Szklane naczynie do miodu

3

4. … pszczeli – apitoksyna

4

5. Pokarm pszczoły

5

6. Profesja księdza dr Jana Dzierżonia
7. Najbardziej miododajna roślina

6

8. Służy do uszczelniania ula

7

9. Leczenie produktami pszczelimi

8

10. Zbierany przez pszczoły z kwiatów

9

11. Pracowite pszczoły

10

12. Służy do budowy pszczelich plastrów
11

13.	Biało kwitnąca roślina
miododajna, uprawiana przez
rolników, np. na kaszę

12
13

HASŁO:

____ _________

– bardzo szybko krystalizuje, co spowodowane jest niskim stosunkiem
fruktozy do glukozy oraz małą zawartością wody. Nawet po krystalizacji
pozostaje kremowy, ma miękką konsystencję, idealną do rozsmarowania.
Poprawia koncentrację oraz przyspiesza i wspomaga regenerację
po wysiłku fizycznym i umysłowym. Już jedna łyżka powoduje szybki
i skuteczny zastrzyk łatwo przyswajalnej energii. Zbiera się go
najczęściej w maju, z pierwszego towarowego pożytku rolniczego.

Sfinansowano z Funduszu Promocji Roślin Oleistych
Litery z pól oznaczonych na żółto – 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 18”, rozwiązanie krzyżówki
prosimy nadsyłać do 31 lipca 2022 roku.

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

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

www.kzprirb.pl

