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Egzemplarz bezpłatny

Pełna gotowość
na jesienne szkodniki 
rzepaku i pszenicy!

NAJSZERSZY NA RYNKU 
ZAKRES SZKODNIKÓW 

ZWALCZANYCH JESIENIĄ 
W RZEPAKU OZIMYM

INSEKTYCYD

Jedyny zarejestrowany 
insektycyd na tantnisia 
krzyżowiaczka, mączliki, 
rolnice, miniarkę 
i chowacza galasówka

Błyskawiczne i długotrwałe 
działanie dzięki połączeniu 
2 substancji czynnych

Niezawodność w każdych 
warunkach pogodowych

Skuteczność w przypadku 
nalotów mieszanych

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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Rząd mówi biopaliwom 
„cała wstecz”!

Ziści się czarny scenariusz 
dla rzepaku???
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Szanowni Państwo,

Możemy już podsumować zbiory w 2022 roku. Mocno potwierdzone dane pokazują, że ze-
braliśmy w tym roku ok. 3,8 mln ton nasion rzepaku. To o około 200 tys. ton więcej, niż sza-
cowaliśmy wcześniej. Jakość zebranych nasion jest również dobra, zaolejenie przekracza 
41%. Plony kształtowały się na poziomie 2,5–4,5 tony z ha. To nie był rok rekordowych, ale 
stabilnych plonów. To cieszy rolnika, kiedy po sezonie intensywnych prac i trosk związanych 
z przebiegiem pogody efekty są zadowalające. Jest to jednak jedna strona medalu. Druga, 
co niepokoi, to drastyczny spadek cen po żniwach. Tym bardziej niepokojący, gdy skonfron-
tuje się go z szalejącym wzrostem cen środków produkcji. Ceny nawozów szybują, osiągając 
poziom absurdu, powyżej 5 tys. zł za tonę, a są nawet oferty za 6,5 tys. zł z płatnością za rok 
– to chore. 

Wielokrotnie prezentowaliśmy, że poziom produkcji rzepaku zależy od stabilizacji na runku 
biopaliw, który to „konsumuje” 2/3 produkcji rzepaku w Polsce. Wydawało się, że regulacje 
prawne tego rynku są trwałe do roku 2030, uregulowane unijną dyrektywą RED II. Jednak 
2 sierpnia rząd przyjął projekt nowelizacji ustawy o biopaliwach. Wdrożenie zawartych tam 
zapisów spowodowałoby spadek zapotrzebowania na biopaliwa, co przełożyłoby się w skraj-
nym przypadku na brak rynku dla ok. 1 mln ton rzepaku. Szybka reakcja Polskiej Koalicji na 
Rzecz Biopaliw i Pasz Białkowych, gdzie pokazaliśmy zagrożenia spowodowała, że prawdo-
podobnie te niekorzystne zapisy zostaną wycofane i wielkość rynku dla biopaliw nie będzie 
zagrożona. Piszemy o tym w aktualnym wydaniu naszego kwartalnika. Jednak podjęcie tej 
nowelizacji na początku sierpnia spowodowało ogromne zamieszanie i niepokój rolników, 
którzy zastanawiali się, czy warto siać rzepak na dotychczasowej powierzchni, czy ograni-
czyć zasiewy. Mam jednak nadzieję, że nie będzie drastycznego ograniczenia powierzchni 
zasiewów.

Wchodzimy w nowy sezon siewny. Warunki jak zawsze są bardzo zróżnicowane. Od skrajnej 
suszy w Polsce centralnej i zachodniej po nadmiar opadów na południu kraju. Życzę wszyst-
kim plantatorom rzepaku, aby jak najlepiej udało się zrobić ten pierwszy krok, jakim są zasie-
wy, a który jest decydujący dla powodzenia tej uprawy.

Wszystkiego najlepszego.
Pozdrawiam serdecznie,

Juliusz Młodecki 
Prezes Zarządu www.kzprirb.pl

Krajowe Zrzeszenie Producentów Rzepaku 
i Roślin Białkowych

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

Jeśli jesteś rolnikiem i chcesz osiągać 
jak najwyższe plony rzepaku lub soi  
to jest to aplikacja właśnie dla Ciebie.

Szybki i łatwy dostęp do 

sprawdzonych odmian rzepaku 

ozimego, rzepaku jarego oraz soi 

dzięki przeniesieniu na Twojego 

smartfona bazy wiedzy wynikającej 

z listy odmian zalecanych przez 

Centralny Ośrodek Badania Odmian 

Roślin Uprawnych (COBORU). 

Dzięki LOZ Rzepak Soja łatwo zweryfikujesz,  
które odmiany sprawdzą się w Twoim gospodarstwie 
ze względu na lokalizację oraz porównasz zalecane 
w danym województwie odmiany w zależności 
od interesującej Cię cechy.

Chcesz sprawdzić przydatność nieznanej Ci 
odmiany, z której reklamą spotkałeś się w prasie 
lub internecie? Nic prostszego, skorzystaj 
z udostępnionej w aplikacji wyszukiwarki!

Wszelkie informacje dotyczące prezentowanych odmian 
wynikają wprost z zaleceń odmianowych COBORU 
i aplikacja ma jedynie ułatwiać dostęp producentom do 
tych informacji dodatkowo pomagając w podejmowaniu 
decyzji o doborze odmiany.

Aplikacja powstała ze środków Funduszu Promocji Roślin Oleistych 

z inicjatywy ©Polskiego Stowarzyszenia Producentów Oleju  

oraz we współpracy z Centralnym Ośrodkiem Badania Odmian Roślin Uprawnych.

Reklama PSPO aplikacja.indd   1Reklama PSPO aplikacja.indd   1 13.09.2022   10:54:0913.09.2022   10:54:09
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Szanowni Czytelnicy,

Tegoroczne zbiory rzepaku za nami. Ten sezon okazał się rekordowy pod względem 
powierzchni uprawy, co tylko pokazuje, że jego uprawa stała się jedną z ważniej-
szych specjalności polskiego rolnictwa.To duża satysfakcja również dla „Naszego 
Rzepaku”, bo jako informator KZPRiRB na stałe zagościliśmy w Państwa gospo-
darstwach służąc, mam nadzieję, wiedzą i nowinkami z krajowego i europejskiego  
rynku oleistych.

Rekordowe zbiory powinny tym bardziej skłaniać do rozwoju rynku produktów prze-
robu nasion, a tymczasem głośno w ostatnim czasie, o czym także i w bieżącym nu-
merze, o „czerwonej kartce”, jaką chce dać Rząd biodieslowi z oleju rzepakowego. 
Miejmy nadzieję, że jednak tak się nie stanie.

A skoro jesteśmy po zbiorach to naturalną koleją rzeczy przed nami kolejny rolniczy 
sezon. Dlatego cały dział „Agrotechnika” poświęcamy tym razem jesiennej ochro-
nie rzepaku, o czym szczegółowo donoszą nasi niezawodni eksperci z Instytutu  
Ochrony Roślin. 

Niezmiennie życzę Państwu przyjemnej lektury!

Pozdrawiam,
Sonia Kamińska-Stępień

Redaktor Naczelna

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

Prezes Zarządu
Juliusz Młodecki 

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

Skład i druk
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Krajowe Zrzeszenie 
Producentów Rzepaku  

i Roślin Białkowych

Kontakty w regionach

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

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

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

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

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

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

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

Arkadiusz Drabko
Marek Kałużyński

Jan Błaszczuk

Krzysztof Gawęcki 
Łukasz Krechowiecki 

Marek Czerniak

Stanisław Matuszewski
Irena Gościniak

Juliusz Młodecki
Waldemar Michalak

Grażyna Leśna
Benedykt Ślęzak

Krzysztof Galek
Edward Sycz

Arkadiusz Drabko
Jerzy Hławiczka

Jerzy Hławiczka
Jan Paweł Zachraj

Sonia Kamińska-Stępień
Dyrektor Biura 
tel. 604 340 703 

Ewelina Spłocharska
Dyrektor KZPRiRB
tel. 882 133 153

Biuro KZPRiRB 
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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

Z ŻYCIA ZRZESZENIA

Kalendarium KZPRiRB 2022
CZERWIEC

01  Spotkanie rolników na poletkach rzepaku, pszeni-
cy i grochu KZPRiRB, Plebania Wola – Arkadiusz 
Drabko, Marek Kałużyński

01  Spotkanie Rolnicze firmy Jawal, Sępólno – Juliusz 
Młodecki

10  XVII Spotkania na demonstracyjnych polach rze-
paku, pszenicy i soi KZPRiRB, Wiszniów – Szy-
mon Kuczyński, Jan Błaszczuk, Agata Kuczyńska, 
Ewelina Spłocharska

13  Posiedzenie Członków Komisji Zarządzającej 
Funduszem Promocji Roślin Oleistych, Warsza-
wa – Mariusz Olejnik, Marek Kałużyński, Ewelina 
Spłocharska

15  Posiedzenie Zespołu ds. analizy szans i zagrożeń 
oraz potencjalnych kierunków rozwoju obszarów 
wiejskich do 2030 r. i prac nad aktualizacją Stra-
tegii Zrównoważonego Rozwoju Wsi, Rolnictwa 
i Rybactwa 2030, Kujawsko-Pomorski Urząd Wo-
jewódzki, Bydgoszcz – Juliusz Młodecki

21  Spotkanie organizowane przez p. J.K. Ardanow-
skiego z delegacją rolników Ukrainy, Warszawa – 
Juliusz Młodecki

22  IV Ogólnopolska Giełda Rzepaczano-Zbożowa 
Top Agrar „Jak agresja Rosji na Ukrainę zmieniła 
rynek zbóż i rzepaku – czego możemy spodziewać 
się w sezonie 2022/23?”, Licheń Stary – Juliusz 
Młodecki, Mariusz Olejnik, Grażyna Leśna, Wal-
demar Michalak

24  Wydanie newsletter Aktualności z rynku rzepaku 
i biopaliw (nr 6/2022 (84), 24 czerwca 2022) – So-
nia Kamińska-Stępień

28  Posiedzenie online Copa-Cogeca – Juliusz Mło-
decki, Ewelina Spłocharska

30  Jubileusz 15-lecia Polskiego Stowarzyszenia Pro-
ducentów Oleju, Jachranka – Juliusz Młodecki, 
Ewelina Spłocharska

30  Zdalne posiedzenie Członków Komisji Zarządza-
jącej Funduszem Promocji Roślin Oleistych, War-
szawa – Mariusz Olejnik, Marek Kałużyński, Agata 
Kuczyńska

czerwiec  Wysyłka mailingowa: Informatora ceno-
wego umów terminowych rzepaku (zbiór 
2022)

czerwiec  Przeprowadzenie warsztatów edukacyj-
nych o miodach i produktach pszczelar-
skich wśród dzieci na terenie powiatów 
kościańskiego i poznańskiego w woje-
wództwie wielkopolskim

czerwiec  Wydanie Informatora KZPRiRB Nasz Rze-
pak nr 2 (63) kwiecień/maj/czerwiec 2022 
– Sonia Kamińska-Stępień

LIPIEC

2–3  Kujawsko-Pomorskie Dni Pola, połączone  
z Targami Rolno-Przemysłowymi AGRO-TECH, 
Regionalną Wystawą Zwierząt Hodowlanych  
i XI Ogólnopolską Wystawą Bydła Hodowlanego, 
Minikowo – Juliusz Młodecki

14  Spotkanie branży zbożowej, KOWR, Warszawa – 
Juliusz Młodecki, Mariusz Olejnik

19  Złożenie wniosku do Ministerstwa Rolnictwa i Roz-
woju Wsi w sprawie wydania zezwolenia na wpro-
wadzanie do obrotu, na okres do 120 dni, środka 
ochrony roślin Closer w celu zastosowania w upra-
wie rzepaku ozimego w celu zwalczania mszyc

26  Wydanie newsletter Aktualności z rynku rzepaku 
i biopaliw (nr 7/2022 (85), 26 lipca 2022) – Sonia 
Kamińska-Stępień

lipiec  Wysyłka mailingowa: Notowania cen rzepaku 
w Polsce i w Europie

SIERPIEŃ

11  Spotkanie Polskiej Koalicji Biopaliw i Pasz Białko-
wych z nowym dyrektorem Departamentu Ropy 
i Paliw Transportowych Ministerstwa Klimatu i Śro-
dowiska Przemysławem Bryksą, Warszawa – Ju-
liusz Młodecki

11  Otrzymanie negatywnej odpowiedzi na złożony 
w dniu 19 lipca wniosek do Ministerstwa Rolnic-
twa i Rozwoju Wsi w sprawie wydania zezwolenia 
na wprowadzanie do obrotu, na okres do 120 dni, 
środka ochrony roślin Closer w celu zastosowania 
w uprawie rzepaku ozimego w celu zwalczania 
mszyc

29  Spotkanie w sprawie aktualnych problemów w rol-
nictwie, Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki 
w Bydgoszczy – Juliusz Młodecki

29  Wydanie newsletter Aktualności z rynku rzepaku 
i biopaliw (nr 8/2022 (86), 29 sierpnia 2022) – So-
nia Kamińska-Stępień

31  Uzyskanie pozytywnej decyzji na przeprowadze-
nie doświadczeń i testów do celów badań i roz-
woju związanych z uwalnianiem do środowiska 
środków ochrony roślin – zapraw insektycydowych 
i fungicydowych

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

7

Szkodliwy projekt nowelizacji ustawy 
biopaliwowej wycofany!?
Wygląda na to, że szeroko zakrojone działania Polskiej Koalicji Biopaliw i Pasz Białkowych, ale 
również wyraźne niezadowolenie wyrażane przez niemal całe środowisko rolnicze przyniosły 
wymierny skutek!

Najpierw, 13 września br. podczas posiedzenia 
Sejmowej Komisji Energii, Klimatu i Aktywów Pań-
stwowych, po gorącej dyskusji z udziałem zarówno 
przedstawicieli naszej Koalicji, ale także wielu za-
niepokojonych Posłów z Komisji Rolnictwa i Roz-
woju Wsi, przegłosowano poprawkę zwiększającą 
minimalny poziom Narodowego Celu Wskaźnikowe-
go na 2023 rok z 60% do 75%, by następnego dnia 
wstrzymać dalsze procedowanie tego projektu! Kon-
trowersji wokół ustawy, które spowodowały coraz 
śmielsze przyrównywanie jej do osławionej „piątki dla 

zwierząt”, wzięły wydaje się górę nad argumentami 
siłowymi, którymi dotychczas posługiwała się strona 
rządowa. Nie wszystkie szczegóły dotyczące przy-
szłości nowelizacji są obecnie jasne, tym niemniej 
wydaje się, że mamy szansę wrócić w najbliższym 
czasie z krajowymi rozwiązaniami prawnymi dla bio-
paliw na właściwe tory. Branża skupiona w naszej 
Koalicji z pewnością nie poprzestanie jedynie na 
oczekiwaniu, ale będziemy aktywnie działać, aby tak 
właśnie się stało.
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W Wiszniowie (pow. hrubieszowski, woj. lubelskie) odbyły się XVII Spotkania Rolników na 
Polach Demonstracyjnych Rzepaku, Pszenicy, Kukurydzy i Soi, zorganizowane przez Krajo-
we Zrzeszenie Producentów Rzepaku i Roślin Białkowych oraz firmę TeamAgro Kuczyńska.

W gospodarstwie Arkadiusza Drabko w Plebanii Woli (gmina Dębowa Kłoda, woj. lubelskie) 
odbyło się „Spotkanie Rolników” zorganizowane przez Krajowe Zrzeszenie Producentów 
Rzepaku i Roślin Białkowych oraz firmę PROCAM.

XVII Spotkania Rolników  
na Polach Demonstracyjnych w Wiszniowie

Uprawa rzepaku w nowych realiach

Impreza odbyła się tradycyj-
nie w gospodarstwie rodzinnym, 
które Krystyna i Szymon Ku-
czyńscy prowadzą wraz z cór-
kami Agatą i Moniką.

Gospodarstwo liczy 515 
hektarów, z czego 495 hekta-
rów stanowią użytki rolne, na 
których uprawiane są rzepak, 
pszenica, kukurydza, soja, bu-
raki cukrowe, dynia i marchew. 
Jest też sad jabłoniowy i łąki 
wykorzystywane na potrzeby 
hodowli bydła mlecznego.

XVII Spotkania Rolników na 
Polach Demonstracyjnych były 
bardzo udane. W wydarzeniu 
uczestniczyło 670 osób i 39 firm 
partnerskich.

Po zwiedzeniu pól goście 
wzięli udział w konferencji. 
Szymon Kuczyński i Ewelina 
Spłocharska, reprezentujący 
KZPRiRB przedstawili sytuację 

na rynku roślin białkowych i ole-
istych. Dr inż. Marcin Andrze-
jewski, specjalista z TeamAgro 
omówił nawożenie makro- i mi-
kroelementami w kontekście 
zmieniającej się polityki cen na 
rynku.

Bardzo dziękujemy Rolni-
kom za zainteresowanie i udział. 
Dziękujemy wszystkim firmom 
partnerskim i prelegentom: Pa-
weł Matys (Viterra Polska sp. 
z o.o.), Paweł Pintwała (BNP Pa-
ribas Bank Polska S.A.), Leszek 
Paszt (Credit Agricole Bank Pol-
ska S.A.), Marcin Andrzejewski 
(TeamAgro), Tadeusz Krupa 
(TeamAgro).

Dziękujemy również zespo-
łowi TeamAgro, pracownikom 
Gospodarstwa Rolnego Wisz-
niów i Krajowemu Zrzeszeniu 
Producentów Rzepaku i Roślin 
Białkowych.

Zwiedzający poletka oprowadzani byli przez przed-
stawicieli firm nasiennych, którzy prezentowali wysia-
ne odmiany oraz przez specjalistów z firmy PROCAM, 
omawiających zastosowane rozwiązania agrotech-
niczne.

Na ziemi klasy 4 A i B rolnicy mogli zobaczyć 26 od-
mian rzepaku ozimego, 7 odmian pszenicy i nowość 
– groch ozimy. Wszystkie zostały wyselekcjonowane 
przez ekspertów, jako zalecane do uprawy w tym re-
gionie.

W pobliskim Gospodarstwie Agroturystycznym 
„Dworek Makoszka” odbyły się wykłady. Prof. Jerzy 
Grabiński z Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznaw-

stwa PIB w Puławach przedstawił założenia Europej-
skiego Zielonego Ładu. Marek Kałużyński, członek 
Zarządu KZPRiRB omówił agrotechnikę uprawy sło-
necznika. Dał wiele praktycznych rad, ponieważ wy-
siewa go od kilku lat w swoim gospodarstwie. Z kolei 
specjaliści z firmy PROCAM przybliżyli pojawiające 
się nowości agrotechniczne w uprawach rolnych.

Na zakończenie spotkania przedstawiciel BGŻ 
BNP Paribas Bank Polska S.A omówił sytuację na ryn-
ku rolnym i prognozy na przyszłość. Rolnicy chętnie 
odwiedzali stoiska firm i zasięgali rad u specjalistów.

KZPRiRB

Z ŻYCIA ZRZESZENIA

Osoby zainteresowane tematyką miodową licznie 
odwiedzały stoisko KZPRiRB. Uczestnicy brali udział 
w edukacyjnym kole fortuny, na którym było 6 pro-
stych pytań dotyczących miodu. Zabawa edukacyjna 

zaczynała się od „zakręcenia kołem” i oczekiwanie na 
to, jakie pole wyboru zostanie wskazane przez strzał-
kę. Do każdego pola wyboru przypisane było pytanie, 
a prawidłowe odpowiedzi nagradzane. Za prawidłową 
odpowiedź można było otrzymać słoik miodu rzepako-
wego oraz koszulkę. Dodatkowo wiele osób zacieka-
wionych było pokazem kuchni molekularnej wytwarza-
nia lodów na bazie śmietany, miodu i ciekłego azotu 
z możliwością degustacji, pianek miodowych i innych 
miodowych smakołyków.

Stoisko wraz z atrakcjami sfinansowane zostało 
z Funduszu Promocji Roślin Oleistych.

KZPRiRB
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Przyjęta przez Rząd nowelizacja 
ustawy biopaliwowej to cios 
w producentów rzepaku

Minimalny poziom realizacji NCW w 2023 roku 
w praktyce spadnie o 1/3 do poziomu 4,38% wo-
bec 5,77%, jakie obowiązuje w bieżącym roku. 
Ponad zwiększenie możliwości korzystania przez 
koncerny paliwowe z tzw. opłaty zastępczej NCW, 

Rząd uprawnia do stosowania większego dolewu 
biowęglowodorów ciekłych, a więc biokomponen-
tów nie wytwarzanych obecnie w Polsce. Temu 
służy zwiększenie limitu dla tego rodzaju biopaliw  
do 0,9%.

Przyjęty na posiedzeniu Rady Ministrów w dniu 2 sierpnia 2022 r. projekt ustawy o zmianie 
ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz ustawy o systemie monitorowania 
i kontrolowania jakości może doprowadzić do praktycznego załamania opłacalności uprawy 
rzepaku w Polsce ograniczając nawet o 1 mln ton nasion popyt ze strony łańcucha wytwór-
czego biodiesla. To w szczególności praktyczna konsekwencja rządowej propozycji ustale-
nia minimalnego poziomu realizacji Narodowego Celu Wskaźnikowego na poziomie 60%. 
Polska Koalicja Biopaliw i Pasz Białkowych przeciwstawia się tym pomysłom, które nie tylko 
drastycznie uderzają w rolników, ale też obędą ograniczać nasze bezpieczeństwo paliwowe.

„W praktyce możliwość większego stosowania biowęglowodorów 
i jednocześnie faktyczne obniżenie NCW poprzez opłatę zastępczą 
powodować będzie spadek popytu na polskie estry produkowane 
z oleju rzepakowego o co najmniej 400 tys. ton, co przekłada się 
nawet na 1 mln ton nasion. Ograniczenie zapotrzebowania na 
krajowe estry, które będą mogły być zastąpione w znacznej części 
przez droższe importowane oleje uwodornione, byłoby jeszcze 
większe gdyby nie mechanizm blendowania biokomponentów 
w oleju napędowym, choć i tutaj Rząd zmienił dotychczasowe zapisy 
ustawy i zmniejszył poziom blendowania w 2023 roku z 6,2% do 
5,2%. NCW jako takie traci w praktyce na znaczeniu – to rewolucja, 
jakiej nikt nie mógł się spodziewać, szczególnie w sytuacji, w której 
mamy realne zagrożenie bezpieczeństwa dostaw paliw.”

„Dosłownie kilka dni temu GUS przedstawił oficjalny szacunek 
tegorocznych zbiorów rzepaku na rekordowe 3,6 mln ton, ceny 
skupu nasion już obecnie są na poziomie niższym niż przed 
wybuchem wojny w Ukrainie, więc wygląda na to, że Rząd zapomniał 
w kontekście biopaliw o rolnictwie, które podobno jest w tym kraju 
ważne. Liczymy na opamiętanie i refleksję przed ostatecznymi 
decyzjami, jakie będą podejmowane nad tą skądinąd ważną ustawą 
w Parlamencie. Już niedługo zaczną się siewy rzepaku ozimego 
i taki sygnał od Rządu i Premiera do ponad 100 tysięcy gospodarstw, 
które uprawiają rzepak w Polsce, jest bardzo niepokojący.” 

Adam Stępień
Dyrektor Generalny 
Krajowej Izby Biopaliw oraz 
Polskiego Stowarzyszenia 
Producentów Oleju

Juliusz Młodecki
Prezes Krajowego 
Zrzeszenie Producentów 
Rzepaku i Roślin Białkowych

Projekt nie był przedmiotem konsultacji, z posiadanych przez nas informacji nikt ze strony społecznej nawet nie 
miał szans wcześniej go zobaczyć.
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Krajowe Zrzeszenie Producentów Rzepaku i Roślin Białkowych oraz Polskie Stowarzyszenie 
Producentów Oleju szacują tegoroczne zbiory rzepaku w Polsce na ok. 3,4–3,5 mln 
ton. Ostateczny wynik oczywiście zweryfikuje przebieg kampanii żniwnej, ale nawet przy po-
równywalnym do ubiegłego sezonu plonowaniu rekordowa powierzchnia uprawy, która zgod-
nie z danymi Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wyniosła ponad 1,065 mln h, 
wskazuje na bardzo dobry wynik, jaki możemy oczekiwać.

Uprawa rzepaku to jedna z wiodących 
specjalizacji polskiego rolnictwa

Powstały następujące artykuły rzepakowe:
1.  Wiosenne zabiegi plonotwórcze w uprawie 

rzepaku ozimego.  
Autor: Prof. dr hab. inż. Krzysztof J. Jankowski – 
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski

2.  Wiosenne zabiegi plonotwórcze w uprawie 
rzepaku ozimego cz. 2.  
Autor: Prof. dr hab. inż. Krzysztof J. Jankowski – 
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski

3.  Odmiany populacyjne i mieszańcowe rzepaku? 
Autor: Jacek Broniarz, COBORU

4.  Ochrona rzepaku ozimego przed szkodnikami 
w dobie wzrastających kosztów produkcji.  
Autor: Prof. dr hab. Marek Mrówczyński 

5.  Ochrona rzepaku ozimego przed 
zachwaszczeniem w dobie wzrastających kosztów 
produkcji. Autor: dr hab. Roman Krawczyk – 
Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut 
Badawczy

Każdy z artykułów został zamieszczony na stronie 
internetowej Krajowego Zrzeszenia Producentów Rze-
paku i Roślin Białkowych: www.kzprirb.pl 

Aby dotrzeć do jak największej grupy odbiorców 
przeprowadzona została w internecie kampania ba-
nerowa przekierowująca do artykułów. Łączny zasięg 
działań w czasie trwania kampanii:
•  ponad 17 mln wyświetleń banerów promocyjnych
•  ponad 130 tys. przejść na stronę 

docelową z artykułami.

Powstały artykuły sojowe o tytułach:
1.  Czy warto siać soję? Ekonomika uprawy. 

Kalkulacje, opłacalność.  
Autor: dr inż. Marcin Markowicz

2.  Obalamy mity na temat uprawy soi w Polsce. 
Autor: dr inż. Krzysztof Gawęcki

3.  Uprawa soi – od czego zacząć? Najważniejsze 
elementy, na które warto zwrócić uwagę przy 
uprawie soi.  
Autor: dr hab. inż. Wacław Jarecki, prof. 
Uniwersytetu Rzeszowskiego

4.  Odchwaszczanie – praktyczne wskazówki dla 
plantatora. Autor: dr hab. Roman Krawczyk

5.  Pogłówne nawożenie soi.  
Autor: Prof. UPP dr hab. Witold Szczepaniak

Każdy z artykułów został zamieszczony na stronie 
internetowej Krajowego Zrzeszenia Producentów Rze-
paku i Roślin Białkowych: www.siejmysoje.pl 

Aby dotrzeć do jak największej grupy odbiorców 
przeprowadzona została w internecie kampania ba-
nerowa przekierowująca do artykułów. Łączny zasięg 
działań w czasie trwania kampanii:
•  ponad 17 mln wyświetleń banerów promocyjnych
•  ponad 147 tys. przejść na stronę 

docelową z artykułami.
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Z głębokim żalem zawiadamiamy  
o odejściu wieloletniego członka i działacza 
Krajowego Zrzeszenia Producentów  
Rzepaku i Roślin Białkowych  
Juliana Kulczyńskiego 

Miał 91 lat. Pracy dla branży rolniczej poświęcił całe życie – najpierw w Wielkopolskich Zakładach 
Tłuszczowych w Szamotułach, a następnie jako założyciel i właściciel firmy Obrol. Był też działaczem 
KZPRiRB. Pana Juliana zapamiętamy, jako człowieka niezwykle aktywnego, zaangażowanego społecznie 
i przedsiębiorczego.

To dla nas ogromna strata.  
Przekazujemy wyrazy współczucia dla wszystkich bliskich wspaniałego człowieka, 

 jakim był Pan Julian Kulczyński – Zarząd KZPRiRB, Komisja Rewizyjna KZPRiRB i pracownicy.

W ramach finansowania z Funduszu Promocji Roślin Oleistych KZPRiRB 
promowało uprawę rzepaku i soi w Internecie. Eksperci branżowi przygo-
towali pięć artykułów merytorycznych, które poświęcone zostały agro-
technice uprawy rzepaku oraz pięć skupiających się na soi. 

Merytorycznie o rzepaku i soi

Uprawa rzepaku to już 
jedna z wiodących wręcz 
specjalizacji polskiego 
rolnictwa, dlatego jako 
branża przetwórcza robimy 
wszystko, aby wypracowany 
przez ostatnią dekadę 
potencjał krajowego 
łańcucha olejarskiego 
wzmacniać i rozwijać. 
To jednak przede wszystkim 
dzięki naszym dostawcom 
– rolnikom udaje się 
plasować nasz kraj w ścisłej 
czołówce europejskich 
potęg rzepakowych. 
Bardzo nas cieszy w tym 
kontekście tak dobra 
perspektywa krajowych 
zbiorów na nowy sezon.

Dzięki usprawnieniu 
sprawozdawczości przez 
ARiMR w ramach systemu 
płatności obszarowych 
swoje analizy dotyczące 
sytuacji tuż przed 
rozpoczęciem żniw 
rzepakowych nasze 
Zrzeszenie nie musi 
opierać jedynie na własnej 
wiedzy, ale twardych 
danych, które wskazują, że 
tegoroczna powierzchnia 
zasiewów rzepaku jest 
rekordowa. Wobec 
drastycznie rosnących 
kosztów produkcji, aby 
jednak utrzymać takie 
zainteresowanie rolników 
uprawą rzepaku, konieczne 
jest kontynuowanie 
kursu na biopaliwa, które 
wygenerowały w Polsce 
podaż nasion ponad 
dwukrotnie przewyższającą 
zapotrzebowanie 
spożywcze na olej.

Branża olejarska jest 
w stanie przerobić w całości 
polski rzepak gdyby zbiory 
przekroczyły szacowany 
pułap nawet 3,5 mln ton 
nasion. Tym niemniej, 
podobnie jak wytwórcy 
estrów, tłocznie czekają 
z niecierpliwością na 
pilną nowelizację ustawy 
biopaliwowej, ponieważ 
nadal brakuje niektórych 
rozwiązań prawnych 
dotyczących Narodowego 
Celu Wskaźnikowego 
na 2023 rok. Wobec 
perspektywy tak dobrych 
zbiorów znacząco 
rośnie rola biopaliw 
w stabilizacji przychodów 
producentów rolnych.

Mariusz Szeliga
Prezes Zarządu 
Polskiego Stowarzyszenia 
Producentów Oleju

Adam Stępień
Dyrektor Generalny 
Krajowej Izby Biopaliw oraz 
Polskiego Stowarzyszenia 
Producentów Oleju

Juliusz Młodecki
Prezes Zarządu Krajowego 
Zrzeszenia Producentów 
Rzepaku i Roślin Białkowych
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Krajowe Zrzeszenie Producentów Rzepaku i Roślin Białkowych przekazało w ramach projek-
tu finansowanego z Funduszu Promocji Roślin Oleistych 500 szkołom z całej Polski pakiety 
promujące produkty pszczelarskie. 

KZPRiRB promuje produkty pszczelarskie

1. Trzy plakaty edukacyjne:
•  Jeden informujący o odmianach miodów;
•  Drugi informujący o produktach uzyskiwanych od pszczół;
•  Trzeci o postaci, w jakiej dostępny jest miód i np. możliwości 

wykorzystania.
2.  Dziesięć kalendarzy biurkowych typu „piramidka”,
3. Pięć kalendarzy trójdzielnych.

Plakaty edukacyjne i kalendarze zosta-
ły rozmieszczone w placówkach szkol-
nych. Dzięki temu dzieci, młodzież, 
a także pracownicy szkół włączyli się 
w promocję naturalnych i pysznych pro-
duktów, które powstają m.in. we współ-
pracy polskich rolników i pszczelarzy.

Z ŻYCIA ZRZESZENIA
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Jednym z najważniejszych postulatów ze strony rolników 
uprawiających słonecznik, zgłaszanych Krajowemu Zrzesze-
niu Producentów Rzepaku i Roślin Białkowych była pomoc 
w umożliwieniu zastosowania technologii zwalczania chwa-
stów. Dotyczyło to użycia środków zawierających substancję 
czynną tribenuron metylowy w uprawach odmian słonecznika 
odpornych na tę substancję. Technologia Express Sun to roz-
wiązanie zabezpieczające uprawy przed wieloma chwastami 
dwuliściennymi. Przykładami takich chwastów są: chaber bła-
watek, ostrożeń polny, chwasty rumianowate, komosa biała, 
rdesty, mak polny, psianka czarna, żółtlica drobnokwiatowa, 
słonecznik konwencjonalny w postaci samosiewu. Wskazane 
chwasty były niedostatecznie zwalczane przez zarejestrowa-
ne herbicydy posiewne.

Jesień to wyjątkowy czas, w którego trakcie szczególnie chętnie sięgamy po produkty pełne 
witamin. Jest to doskonała okazja do tego, aby i w rolniczych domach, dbając o swoje zdro-
wie i podniebienia, stawiać na ulubiony miód. 

Nowy środek ochrony roślin 
w słoneczniku

Na jesień i nie tylko!

Dzięki staraniom KZPRiRB w lipcu na-
stąpiło rozszerzenie zezwolenia na obrót 
środkiem ochrony roślin Express SX 50 SG 
o zastosowania w uprawie słonecznika, na 
zasadzie wzajemnego uznania, bazując na 
etykiecie jednego z Państw ościennych na-
leżących do UE. Środek ochrony roślin Express 50 
SX jest dopuszczony do ochrony uprawy słonecznika 
np. w Republice Czeskiej. Obecnie na stronie MRiRW 
nie można odnaleźć informacji ani pobrać etykiety dla 
wskazanego środka.

Warto podkreślić, że w takich krajach, jak Niemcy, 
Czechy, Słowacja preparaty zawierające tribenuron 
metylowy są powszechnie stosowane w technologii 
Express Sun. Daje to dobre efekty ekonomiczne, sku-

tecznie zabezpiecza uprawy przed najbardziej agre-
sywnymi chwastami, umożliwia wykorzystanie pełnej 
technologii (odmiany odporne na tribenuron metylowy 
oraz zarejestrowane herbicydy, zawierające tę sub-
stancję aktywną) i jest korzystne dla rolników. Techno-
logia ta daje możliwość powschodowego stosowania 
tribenuronu metylowego. Uniezależnia rolników od ko-
nieczności dostosowywania się do takich czynników, 
jak wilgotność gleby (w odróżnieniu od preparatów 
przedwschodowych). Obecnie jest to pierwszy zare-
jestrowany w Polsce herbicyd zwalczający chwasty 
dwuliścienne w słoneczniku powschodowo.

Etykieta produktu Express SX 50 SG dostępna jest 
do pobrania na stronie internetowej www.kzprirb.pl

We wrześniu członkowie Krajowego Zrzeszenia 
Producentów Rzepaku i Roślin Białkowych otrzymali 
bardzo słodkie przesyłki w posta-
ci pakietu edukacyjno-degusta-
cyjnego. W jego skład wchodziły 
cztery 200 ml słoiki miodu (aka-
cjowego, gryczanego, lipowego 
oraz rzepakowego). Do przesyłki 
dołączona była pojemna torba 
zakupowa, zakładka do książki, 
a także bloczek magnetyczny. 
Działanie miało na celu bezpo-
średnie edukowanie członków 
KZPRiRB m.in. o smaku, zabar-
wieniu czy konsystencji poszcze-
gólnych miodów. Ponadto została przygotowana  

infografika przedstawiająca wizualnie kolor każdego 
miodu, a także zawierająca najważniejsze informa-

cje i ciekawostki o danym rodzaju 
miodu. Infografika została zamiesz-
czona w czasopiśmie Nasz Rzepak 
oraz Gospodyni.

Mamy nadzieję, że pakiet, który 
trafił do naszych członków stanie 
się inspiracją do wyboru swojego 
ulubionego miodu i spowoduje włą-
czenie miodów do codziennej die-
ty nie tylko rolników, ale ich rodzin 
i wszystkich Polaków.

Działanie sfinansowano z Fun-
duszu Promocji Roślin Oleistych.
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Miesięcznie wykonywane jest ok. 12 milionów trans-
akcji, w bankomatach/wpłatomatach, na których reali-
zowane jest zadanie. Liczba bankomatów/wpłatoma-
tów w Polsce biorących udział w projekcie to ponad 
5800 w 736 miejscowościach. Najczęściej bankomaty 
te rozmieszczone były w supermarketach, centrach 
handlowych, sklepach, hipermarketach, stacjach ben-
zynowych, przy ulicy, węzłach przesiadkowych, biu-
rowcach, ciągach pieszych o dużym natężeniu, por-
tach lotniczych, dworcach autobusowych, szpitalach, 
kwawiarniach, hotelach czy stacjach kolejowych. Do-
datkowym atutem bankomatów była ich całodobowa 
dostępność oraz obecność w miejscach, gdzie poten-
cjalni konsumenci żyją, pracują, jedzą i robią zakupy. 

W sierpniu, wrześniu i październiku zaplanowane 
zostało przeprowadzenie działań edukacyjno-informa-
cyjnych o rodzajach miodów, które pochodzą z pożyt-
ków rolniczych, czyli o miodzie:
•  rzepakowym,
•  faceliowym,
•  gryczanym.

Przygotowano 30-sekundowy spot o miodach za-
chęcający do wyboru polskich miodów z rodzimej 
pasieki. Dodatkowo spot informował o pozytywnej 
współpracy pomiędzy rolnikiem i pszczelarzem, dzięki 
której konsumenci mogą delektować się smakami na-
turalnych produktów. W celu dotarcia do jak najwięk-
szej grupy lokalnych konsumentów została zaplano-
wana emisja spotu na ekranach komunikacji miejskiej 
(monitorach wewnątrz autobusów) w całej Aglomeracji 
Śląskiej. Każdego dnia transportem publicznym prze-
mieszczają się tysiące pasażerów, którzy są poten-

cjalnymi konsumentami miodu. Pasażer nie może wy-
łączyć ani przełączyć danego materiału emitowanego 
na monitorze i w ten sposób możę koncentrować swoją 
uwagę na elementach dostarczających mu bodźców.

Dodatkowo KZPRiRB wspierało promocję spoży-
wania miodu rzepakowego w stacji radiowej Vox FM. 
Vox FM to ponadregionalna rozgłośnia radiowa na-
leżąca do Grupy Radiowej Time. Prezentuje szeroko 
rozumianą muzykę taneczną – głównie przeboje lat 
80., 90. i przeboje XXI wieku. Wemitowano 66 spo-
tów 20-sekundowych umieszczonych w różnych miej-
scach ramówki od godz. 6 do 20. Kampania trwała we 
wrześniu 2022 i szacuje się, że trafiła do ponad 2 mi-
lionów osób. 

Wymienione zadania sfinansowano z Funduszu 
Promocji Roślin Oleistych.

Krajowe Zrzeszenie Producentów 
Rzepaku i Roślin Białkowych we 
wrześniu prowadziło działania 
edukacyjno-informacyjne o miodach na 
ekranach bankomatów w określonym 
miejscu transakcji – ekranie wyboru 
języka. Ekranu tego nie można pominąć, 
a czas ekspozycji jest zależny od czasu 
reakcji klienta. Przygotowana reklama 
miała format statyczny. 

Pięć gwiazdek za:

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

 Podstawę ochrony rzepaku przed chwastami, 
także w mieszaninach

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

Z troską o Twój rzepak... i Twoją kieszeń!

ZNANA 
MARKA

DOBRA 
CENA

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.

Butisan Star 204x284 BASF JW 2022.indd   1Butisan Star 204x284 BASF JW 2022.indd   1 14.06.2022   11:4114.06.2022   11:41

Osłódź sobie życie
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Z PRAC FEDIOL

Pomysłodawcą i głów-
nym organizatorem spo-
tkania z europosłami był 
Europejski Łańcuch Biopa-
liw, platforma organizacji 
branżowych, która można 
powiedzieć stanowi ogól-
noeuropejski odpowiednik 
działającej w ten sposób od 
lat Polskiej Koalicji Biopaliw 
i Pasz Białkowych. I tak jak 
w przypadku naszej Koali-
cji, gdzie ważne miejsca 
zajmują Krajowe Zrzesze-
nie Producentów Rzepaku 
i Roślin Białkowych oraz 
Polskie Stowarzyszenie 
Producentów Oleju, tak też w przypadku inicjatywy 
na rzecz europejskiego łańcucha dostaw biopaliw 
nie mogłyby one mieć miejsca bez udziału Euro-
pejskiego Aliansu Oleistych (EOA) oraz FEDIOL.

Spotkanie w formie dyskusji przy kolacji prze-
platanej wystąpieniami i prezentacjami merytorycz-
nymi skupiało się przede wszystkim na rzeczowym 
podsumowaniu, biorąc pod uwagę etap prac parla-
mentarnych nad dyrektywą, kluczowych argumen-
tów stojących za biopaliwami w kontekście realizacji 
coraz wyższych ambicji klimatycznych UE. Obecni 
zwracali także uwagę na rosnącą rolę biopaliw 
w budowaniu bezpieczeństwa energetycznego UE. 
Na szczególną uwagę zasługuje w tym kontekście 
wygłoszone przez Piotra Palusiaka stanowisko 
w imieniu Posła do PE, byłego ministra rolnictwa 
Krzysztofa Jurgiela, który słusznie wskazuje, że:

•  biopaliwa z surowców rolnych są dostępnym 
i efektywnym kosztowo narzędziem do reduk-
cji emisji w istniejącym i przyszłym transporcie 
lekkim i ciężkim, biorąc pod uwagę jego obec-
ny zakres i czas użytkowania pojazdów, dla-
tego ich udział nie powinien być zredukowany 
jedynie do sektorów transportu niemożliwych 
do elektryfikacji.

•  dyrektywa REDII musi wspierać i chronić inwe-
stycje w bioenergię poprzez gwarancję stabil-
ności regulacji prawnych, aby inwestorzy mogli 
działać w możliwie przewidywalnym pod tym 
względem otoczeniu.  

•  europejski potencjał rynku biopaliw sprawia, 
że z jednej strony można dzięki niemu wspie-
rać rolnictwo poprzez tworzenie rynku dla  

O biopaliwach w Parlamencie Europejskim

Z prac FEDIOL: 

ADAM STĘPIEŃ
Dyrektor Generalny 
Polskiego Stowarzyszenia 
Producentów Oleju

W związku ze zbliżającymi się szybkimi krokami finalnymi rozstrzygnięciami na 
forum Parlamentu Europejskiego dotyczącymi stanowiska Izby odnośnie przy-
szłości europejskich biopaliw, która to wprost wynikać będzie z nowego kształtu 
dyrektywy RED2, 7 września 2022 r. w siedzibie PE w Brukseli odbyło się semi-
narium pt. „Rola zrównoważonych biopaliw w ambitnej i efektywnej dyrektywie 
RED3” – bo takim mianem na roboczo przyjęło się nazywać już tę dyrektywę 
w związku z trwającą właśnie rewizją jej przepisów. 
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wykorzystania produkcji odpowiednich surow-
ców rolnych, a z drugiej zmniejszyć zależność 
od importu ropy naftowej z zagranicy.

•  aby wykorzystać potencjał redukcji emisji ga-
zów cieplarnianych, jakie dają biopaliwa, nale-
ży wspierać dążenia do zwiększenia ich udziału 
w paliwach normatywnych, w tym pilnie wdrożyć 
jako okołounijny standard 10% domieszki bio-
etanolu w odniesieniu do benzyn silnikowych, 
zwiększyć do 10% udział biodiesla w oleju napę-
dowym i pracować nad wdrożeniem standardów 
z wyższym udziałem biokomponentów. Uważam, 
że E10 powinien być podstawowym blendem dla 
paliwa w UE.

Czy wszyscy Europosłowie, a przynajmniej 
większość, wezmą sobie te kwestie do serca, oka-
że się już niebawem przy okazji debaty plenarnej 
PE nad projektem rewizji dyrektywy RED2. Czy 
już jako RED3 regulacja ta będzie bardziej łaska-

wa dla biopaliw z surowców rolnych? Mam ku temu 
wątpliwości, biorąc pod uwagę stanowisko Komisji 
Europejskiej, ale miejmy nadzieję, że wygra zdrowy 
rozsądek i ważny interes publiczny, co już pozwo-
liłoby przynajmniej na utrzymanie dotychczasowej 
przestrzeni rynkowej dla biopaliw z rzepaku czy ku-
kurydzy. 

OGÓLNOPOLSKI MIESIĘCZNIK SEKTORA AGRO 

ODWIEDŹ NASZ PORTAL
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– Nasze rolnictwo będzie coraz silniejsze myślą 
naszych naukowców – podkreślił sekretarz stanu Lech 
Kołakowski, który otworzył w siedzibie ministerstwa 
„Wystawę dawnych odmian gatunków i odmian zbóż”.

Rola zasobów genetycznych zbóż
Wiceminister Kołakowski zwrócił uwagę, że zasoby 
genetyczne dawnych odmian są też skutecznym na-
rzędziem konkurencji rynkowej, stanowiąc jednocze-
śnie ważne źródło dziedzictwa biologicznego, spo-
łecznego i kulturowego.

– Dlatego też ich zachowanie i wykorzystanie 
w produkcji rolniczej odgrywa istotną rolę w zapewnie-
niu w dłuższej perspektywie bezpieczeństwa żywno-
ściowego kraju i jest dobrem narodowym chronionym 
i nadzorowanym przez państwo – dodał sekretarz sta-
nu Lech Kołakowski.

Wiceminister zwrócił uwagę, że dawne odmiany 
były mniej wymagające i bardziej odporne. Były zatem 
zdrowsze i wymagające mniejszej troski. Dlatego też 
niektóre z nich nadal są chętnie uprawiane, np. w go-
spodarstwach ekologicznych. 

W ocenie sekretarza stanu Lecha Kołakowskiego 
odmiany te mogą i powinny służyć rolnikom w realizacji 
ich produkcyjnych preferencji, a naukowcom i hodow-
com roślin do prowadzenia badań. Krzyżowanie ich 
genotypów pozwoli na wyhodowanie nowych, wspie-
rających bioróżnorodność, odmian roślin, które będą 
efektywniej plonować i jednocześnie będą odporne na 
niekorzystne warunki glebowo-klimatyczne. 

Projekt Agrobank
Projekt Agrobank, w ramach, którego zorganizowana 
została wystawa, finansowany jest przez Narodowe 
Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu Go-
spostrateg. 

– Jest to dowodem na to, że Rząd Polski zwraca 
szczególną uwagę na rolnictwo i rolników, przyzna-
jąc na ważne i innowacyjne projekty środki w całości 
pochodzące z budżetu krajowego. Takich projektów 
jest dużo i jestem przekonany, że w przyszłości bę-
dzie coraz więcej. Jest to fundamentalna potrzeba dla 
rozwoju naszego kraju, w którym rolnictwo jest filarem 
gospodarki narodowej – podkreślił wiceminister Lech 
Kołakowski.

Wskazał również, że realizacja celów postawio-
nych w projekcie Agrobank wpisuje się w podstawowe 
cele Wspólnej Polityki Rolnej na najbliższe lata: troskę 
o środowisko, zachowanie krajobrazu i bioróżnorodno-
ści biologicznej, ochronę jakości żywności i zdrowia. 
Unijna Strategia na rzecz bioróżnorodności 2030 pod 
nazwą „Przywracanie przyrody do naszego życia” jest 
długoterminowym, ambitnym planem, mającym na 
celu ochronę przyrody i odwrócenie procesu degrada-
cji ekosystemów poprzez odbudowę bioróżnorodności 
i podjęcie konkretnych działań w Europie. Zdrowych 
ekosystemów i bioróżnorodności potrzebujemy z wie-
lu powodów. Poza wartością, jaką niosą one same 
w sobie, oraz aspektami niematerialnymi, takimi jak 
wzbogacenie duchowe i walory estetyczne, ekosyste-
my stanowią również podstawę każdej gospodarki czy 
społeczeństwa. Tworzą kluczową infrastrukturę, która 
jest fundamentem naszego istnienia i dobrobytu. 

Wystawa dawnych gatunków i odmian zbóż
Organizatorem „Wystawy dawnych gatunków i od-
mian zbóż” jest Centrum Doradztwa Rolniczego (CDR) 
w Brwinowie we współpracy z Instytutem Hodowli 
i Aklimatyzacji Roślin – Państwowym Instytutem Ba-
dawczym (IHAR-PIB) w Radzikowie.

Wystawa jest jednym z elementów realizowanego 
projektu pt. „Stworzenie bioinformatycznego systemu 
zarządzania narodowymi zasobami genowymi roślin 
użytkowych oraz rozwój kapitału społecznego i gospo-
darczego Polski poprzez ochronę i wykorzystanie tych 
zasobów w procesie świadczenia usług doradztwa rol-
niczego”, w skrócie nazywanego Agrobank. 

Realizacja projektu
Całkowity budżet realizacji projektu wynosi ponad 
9,8 mln zł. Okres jego realizacji to lata 2018–2022. Re-
alizacja projektu Agrobank ma wpłynąć na zwiększe-
nie możliwości wykorzystania zasobów genetycznych 
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roślin rolniczych poprzez właściwe zarządzanie, po-
wiązane z informacją dotyczącą procedur gromadze-
nia, przechowywania, waloryzacją wiedzy na ich temat 
oraz kompleksowego opracowywania danych i udo-
stępniania ich z wykorzystaniem systemu bioinforma-
tycznego, który będzie wspierać Platformę Innowacji 
w zakresie Zasobów Genetycznych Roślin Użytko-
wych. System ten będzie wykorzystywany w procesie 
świadczenia usług doradztwa rolniczego na rzecz roz-
woju rolnictwa zrównoważonego. 

Koordynatorem projektu jest CDR w Brwinowie, zaś 
kierownictwo naukowo-badawcze należy do IHAR-PIB 
w Radzikowie. Konsorcjantami projektu są również 
Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe, 
które odpowiada m.in. za zbudowanie aplikacji infor-
matycznej, umożliwiającej identyfikację, rejestrację 
i przechowalnictwo nasion i aplikacji „wybór odmiany”, 
która ułatwi rolnikom wybrać odpowiednie gatunki i od-
miany, najbardziej wskazane do uprawy na ich dział-
kach rolnych, a także Fundacja Kaleckiego z Warsza-
wy, odpowiadająca za otoczenie prawno-ekonomiczne 
i społeczne projektu.

Ekspozycja dawnych gatunków i odmian roślin zbo-
żowych ma na celu zapoznanie się z odmianami tra-
dycyjnymi i regionalnymi, które dostępne są w bazie 
Krajowego Centrum Roślinnych Zasobów Genowych 
IHAR-PIB w Radzikowie, potocznie zwanym bankiem 
genów. Obecnie w formie nasion przechowuje się tam 
ponad 78 tys. odmian, linii hodowlanych i populacji 
miejscowych. Jest to jeden z największych banków 
zasobów genowych w Europie. 

W ostatnich latach stare gatunki i odmiany zbóż 
przeżywają swój renesans. Ze względu na problem 
otyłości, choroby cywilizacyjne, a także pandemię ko-
ronawirusa, widoczny jest wyraźny powrót do starych 
odmian zbóż, często już zapomnianych, choć znanych 
od kilku tysięcy lat. Konsumenci poszukują nowej żyw-
ności funkcjonalnej, w tym nowych, choć tak naprawdę 
starych, roślin zbożowych.

Znaczenie dawnych gatunków i odmian roślin 
uprawnych jest również istotne dla utrzymania wła-
ściwej bioróżnorodności w produkcji rolniczej. Do-
tychczasowe dążenie do wzrostu produkcji roślinnej 
w Polsce i na świecie związane jest z szerokim stoso-
waniem intensywnych metod agrotechniki, ogranicza-
niem liczby gatunków i odmian roślin uprawnych na 
dużych areałach oraz zawężeniem ich puli genowej. 
Bogactwo gatunkowe roślin uprawnych pozwala two-
rzyć płodozmiany zabezpieczające rolnika przed utra-
tą plonu w niekorzystnych warunkach klimatycznych, 
a ludność przed ryzykiem głodu. 

Dzięki przywracaniu w produkcji rolnej starych ga-
tunków i odmian roślin uprawnych, w tym zbóż, zwięk-
sza się różnorodność upraw, możliwe jest ogranicze-
nie nawożenia i stosowania środków ochrony roślin. 
Przywracanie bioróżnorodności w rolnictwie jest więc 
wyrazem dbałości o środowisko naturalne i gwarantem 
bezpieczeństwa żywnościowego. 

Dawne gatunki i odmiany 
zbóż ważne dla rolnictwa
W siedzibie MRiRW odbyło się uroczyste otwarcie  
„Wystawy dawnych gatunków i odmian zbóż” z udziałem 
sekretarza stanu Lecha Kołakowskiego. Zasoby gene-
tyczne odmian roślin regionalnych i lokalnych zyskują co-
raz większą wartość gospodarczą w produkcji rolniczej.
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INFORMACJE RYNKOWE

Wybór starych odmian zbóż
Odmiany regionalne i tradycyjne będą dostępne 
w aplikacji informatycznej „wybór odmiany” obok 
współczesnych odmian, rekomendowanych z listy 
zarejestrowanych przez Centralny Ośrodek Badania 
Odmian Roślin Uprawnych (COBORU) w Słupi Wiel-
kiej. Dawne odmiany są szczególnie preferowane na 
mniejszych powierzchniowo gospodarstwach rolnych 
lub gospodarstwach ekologicznych.

Gdzie można obejrzeć wystawę?
Wystawa zostanie przewieziona na Wydział Agrobio-

inżynierii i Nauki o Zwierzętach Uniwersytetu Przyrod-
niczo-Humanistycznego w Siedlcach, a stamtąd na 
Wydział Rolnictwa i Ekologii Szkoły Głównej Gospo-
darstwa Wiejskiego w Warszawie. 

Druga, satelicka „Wystawa dawnych gatunków 
i odmian zbóż” została udostępniona szkołom rolni-
czym. 5 września br. towarzyszyła inauguracji nowe-
go roku szkolnego dla szkół nadzorowanych przez 
MRiRW, w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolni-
czego w Golądkowie koło Pułtuska.

MRiRW

Pszenica
1. Pszenica zwyczajna „Zebra”
2. Pszenica zwyczajna „Opolska” 
3. Pszenica zwyczajna „Red Ceres”
4.  Pszenica zwyczajna „Czerwona 

Stieglera”
5. Pszenica zwyczajna „Jutrzenka”
6. Pszenica zwyczajna „Łagwa” 
7. Pszenica zwyczajna „Henika”
8.  Pszenica zwyczajna „Puławska 

Twarda”
9. Pszenica płaskurka „Wernal” 
10. Pszenica orkisz „Wirtas” 
11. Pszenica płaskurka „2-951”
12.  Pszenica twarda „Barba de 

Lobo” 
13. Pszenica twarda „Hela” 
14. Pszenica płaskurka PL 24063
15. Pszenica płaskurka „Bazylei”
16. Pszenica płaskurka „Dickson”
17.  Pszenica płaskurka „Kahler 

Emmer”
18.  Pszenica płaskurka „May 

Emmer”
19. Pszenica płaskurka „Vernol”
20.  Pszenica płaskurka „White 

Spring”

21. Pszenica samopsza PL 22861
22.  Pszenica samopsza „Assirijsky 

Tondar”
23. Pszenica twarda „Arnautka”
24. Pszenica zwyczajna „Alfa” 
25.  Pszenica zwyczajna 

„Nagradowicka Niska” 
26. Pszenica zwyczajna „Omega” 
27. Pszenica zwyczajna „Ordynatka” 
28.  Pszenica zwyczajna „Ostka 

Chłopicka”
29.  Pszenica zwyczajna „Ostka 

Glazewska” 
30.  Pszenica zwyczajna „Ostka 

Pokucka” 
31.  Pszenica zwyczajna „Ostka 

Swieburczyńska”
32.  Pszenica zwyczajna „Suska 

Jera”

Jęczmień
33. Jęczmień zwyczajny „Orlik” 
34. Jęczmień zwyczajny „Rajski”
35. Jęczmień zwyczajny „Ella” 
36.  Jęczmień zwyczajny „Korona 

Laschkego” 

37.  Jęczmień zwyczajny „Polonia 
Staropolska” 

38.  Jęczmień zwyczajny 
„Przeworski”

39.  Jęczmień zwyczajny „Czarny 
Perciwala”

40. Jęczmień zwyczajny „Dłużewski” 
41. Jęczmień zwyczajny „E 0359”
42. Jęczmień zwyczajny „Jarzec”
43. Jęczmień zwyczajny „Kutnowski” 
44.  Jęczmień zwyczajny 

„Markowicki”
45.  Jęczmień zwyczajny 

„Mazowiecki”
46. Jęczmień zwyczajny „Orkisz”
47. Jęczmień zwyczajny „Polonez” 
48. Jęczmień zwyczajny „Putza”

Owies
49. Owies zwyczajny „Przebój II”
50.  Owies zwyczajny „Puławski 

Średniorychły”
51. Owies zwyczajny „Tatrzański”
52.  Owies zwyczajny „Więcławicki 

Jubileuszowy”

Gatunki i odmiany prezentowane podczas wystawy:

Jęczmień

Przerób rzepaku w Polsce utrzymuje się  
na szczytowym poziomie

Kluczowym odbiorcą polskiej produkcji oleju rze-
pakowego pozostaje niezmiennie sektor biodiesla. 
Według danych KOWR tylko w I kwartale br. krajowi 
wytwórcy estrów zużyli go ponad 229 tys. ton, nato-
miast w całym sezonie 2021/2022 należy się spodzie-
wać, że rodzimi producenci biodiesla efektywnie za-
gospodarowali ponad 920 tys. ton oleju rzepakowego. 

Produkcja oleju surowego w całym sezonie 
2021/2022 wzrosła o 34 tys. tony w porównaniu do 
2021 roku osiągając w I połowie br. 642 tys. ton. Z kolei 
podaż oleju rafinowanego wzrosła do 279 tys. ton wo-

bec 268 tys. ton w okresie styczeń-czerwiec ubiegłe-
go roku, co wynika nie tylko z większej produkcji oleju 
surowego, ale jednocześnie sam udział rafinatu w tym 
okresie wzrósł do 46% wobec średnio 40% notowa-
nych w poprzednich 2 latach. Na wysokim poziomie 
utrzymuje się również krajowa podaż białkowych kom-
ponentów paszowych z rzepaku. Łącznie członkowie 
PSPO wyprodukowali w sezonie 2021/2022 1 713 tys. 
ton poekstrakcyjnej śruty rzepakowej oraz 155 tys. ton 
makuchu. 

Zrzeszone w Polskim Stowarzyszeniu 
Producentów Oleju tłocznie 
przerobiły w I półroczu 2022 roku 
łącznie 1 584 tys. ton rzepaku, 
a więc niemal dokładnie tyle 
samo, co w analogicznym okresie 
2021 roku (1 591 tys. ton). W ujęciu 
sezonowym przerób rzepaku 
w sezonie 2021/2022 pozostał więc 
na szczytowym poziomie osiągając 
3 217 tys. ton, podaż oleju surowego 
wzrosła z kolei do rekordowych 
1 310 tys. ton.

„Pomimo różnych perturbacji, z jakimi 
mieliśmy do czynienia na rynku oleistych 
w poprzednim sezonie, łączny przerób 
rzepaku w PSPO został utrzymany na 
rekordowym poziomie. Wobec rekordowych 
zbiorów w tym roku nie pozostaje nam 
nic innego jak tylko zwiększyć przerób 
nasion w Polsce, co jednak będzie zależne 
od ostatecznych rozwiązań ustawowych 
określających popyt na polski biodiesel w 2023 
roku. Proponowane bowiem w ostatnim 
czasie przez Rząd przepisy mogą doprowadzić 
do ograniczenia przerobu rzepaku 
porównywalnego do zamknięcia dwóch 
dużych zakładów w Polsce. Takie działanie 
w dobie rekordowych żniw negatywnie odbije 
się na opłacalności całego łańcucha dostaw 
od producentów rolnych poczynając" 
– powiedział Mariusz Szeliga,  
Prezes Zarządu Polskiego Stowarzyszenia 
Producentów Oleju.

„Oczekiwaliśmy dobrych zbiorów rzepaku, 
aby mieć zabezpieczenie surowcowe na 
kolejny sezon. Nie zakładaliśmy jednak, że 
możemy mieć problem z biopaliwami, które 
jak dotychczas dobrze się w Polsce rozwijały 
przynosząc wielostronne korzyści. Krajowa 
branża olejarska jest w stanie efektywnie 
zagospodarować rekordową podaż krajowych 
nasion o ile nie ziści się czarny scenariusz 
dla polskiego biodiesla, który wyłania się 
z projektu nowelizacji ustawy biopaliwowej 
zatwierdzonego przez Radę Ministrów kilka 
dni temu”  
– podsumował Adam Stępień, 
Dyrektor Generalny PSPO.
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INNVIGO nie tylko rozwija ofertę produktów do ochrony głównych upraw rolnych, ale także pa-
mięta o rolnikach wybierających coraz popularniejsze rośliny wysokobiałkowe. Aby umożliwić 
im zadbanie o kondycję plantacji, firma prowadzi program badawczy z prestiżowym Instytutem 
Genetyki Roślin PAN w Poznaniu oraz poszerza swoją ofertę o preparaty do ochrony roślin 
strączkowych.

INNVIGO stawia na badania

INNVIGO, polski producent środków ochrony roślin, od 
kilku lat oferuje rolnikom rozwiązania, które konkurują 
ceną i jakością z produktami dużych zagranicznych kon-
cernów. Firma ma w portfolio pełne technologie do ochro-
ny głównych upraw rolnych, wprowadziła na rynek unikal-
ne preparaty wieloskładnikowe, oferuje również środki 
dla producentów owoców i warzyw. Kolejnym krokiem 
jest uzyskanie rejestracji preparatów przeznaczonych do 
stosowania w segmencie upraw, które w ostatnim czasie 
zyskują coraz większą popularność – czyli w roślinach 
strączkowych. Do tej pory rolnicy mieli do wyboru nie-
wielką liczbę substancji aktywnych i preparatów, którymi 
mogli chronić plantacje grochu, łubinu czy innych roślin 
bobowatych. Zdecydowanie brakowało możliwości roto-
wania substancji oraz pełnych technologii ochrony. Aby 
wyjść naprzeciw oczekiwaniom plantatorów i zapewnić 
im dostęp do skutecznych, sprawdzonych środków, firma 
INNVIGO rozpoczęła dwa lata temu program badawczy, 
prowadzony wspólnie z prestiżowym ośrodkiem nauko-
wym – Instytutem Genetyki Roślin PAN w Poznaniu.

INNVIGO i Instytut Genetyki Roślin PAN łączą siły
– Bardzo się cieszymy, że możemy współpracować 
z INNVIGO. Od dwóch lat prowadzimy razem bada-
nia, finansowane przez dział Research and Develop-
ment, zajmujący się działalnością badawczą i naukową.  
INNVIGO to polska firma, która ma dział naukowy w kraju, 
w związku z tym przepływ informacji jest naprawdę szyb-
ki – mówi prof. dr hab. Małgorzata Jędryczka z IGP PAN. 
– Naszym zadaniem jest m.in. badanie różnego rodzaju 
substancji aktywnych, które znajdują się w preparatach 
– od prostych testów szalkowych po identyfikację pato-
genów i sprawdzanie na rozmaite sposoby, jaka jest ich 
reakcja na dopuszczone substancje. Zielony Ład zakazu-
je stosowania wielu substancji, w związku z tym musimy 
poszukiwać nowych możliwości – i właśnie tego dotyczy 
nasza współpraca. 

Choroby roślin strączkowych pod lupą
Jednym z efektów prowadzonych przez INNVIGO i Insty-
tut Genetyki Roślin badań laboratoryjnych, dotyczących 
roślin strączkowych, ich patogenów i możliwych sposo-
bów ochrony upraw, jest wspólnie opracowany unikalny 
album. Został w nim zebrany bogaty materiał ilustrujący 
cykl rozwojowy wszystkich głównych patogenów roślin 
bobowatych, wyizolowanych z porażonych upraw. Do-
kładnie udokumentowano także objawy porażenia roślin 
przez sprawców rozmaitych chorób. Taki katalog stanowi 
ogromną pomoc dla plantatorów, ponieważ prawidłowe 
zidentyfikowanie choroby i jej sprawcy ułatwia dobranie 
odpowiedniego rozwiązania, dzięki któremu można zwal-

czyć dany problem. – W naturze niestety jest tak, że kiedy 
napotykamy symptomy chorobowe, np. proces więdnię-
cia roślin, zazwyczaj nie jesteśmy w stanie wskazać, co 
jest dominującą przyczyną. Najczęściej to układ 2–3 pa-
togenów i w warunkach polowych, a nie laboratoryjnych, 
nie możemy w łatwy sposób zidentyfikować sprawcy. 
Dzięki badaniom, w których pochodzenie patogenów zo-
stało potwierdzone molekularnie, mamy pewność, że to, 
co prezentujemy, na pewno jest symptomem danej cho-
roby roślin bobowatych – wyjaśnia Andrzej Brachaczek, 
Dyrektor ds. badań i rozwoju w INNVIGO. – Na tej pod-
stawie opracowujemy sposób kontrolowania poszczegól-
nych chorób.

Eksperci dzielą się wiedzą
Ważny element współpracy z Instytutem Genetyki Ro-
ślin PAN stanowią konferencje popularyzujące wyniki 
realizowanych badań, a także szkolenia tematyczne dla 
doradców INNVIGO, aby mogli wspierać rolników, rozpo-
znawać zagrożenie i dobierać rozwiązania adekwatne do 
problemów występujących na plantacjach.

Kolejnym ze sposobów upowszechniania wiedzy na 
temat chorób roślin strączkowych i sposobów ich zwal-
czania są spotkania z plantatorami, które odbywają się 
w ramach Dni Pola. Podczas wydarzenia zorganizowane-
go w czerwcu przez INNVIGO oraz Poznańską Hodow-
lę Roślin w Nagradowicach koło Poznania goście mogli 
oglądać m.in. poletka pokazowe z 26 odmianami roślin 
wysokobiałkowych, oferowanych przez PHR, a chronio-
nych preparatami INNVIGO. Natomiast w specjalnym na-
miocie diagnostycznym prof. dr hab. Małgorzata Jędrycz-
ka wraz z zespołem z Instytutu Genetyki Roślin PAN 
prezentowała i omawiała wyniki badań prowadzonych 
w ramach współpracy z INNVIGO, okazy porażonych 
roślin bobowatych, sprzęt do diagnostyki laboratoryjnej 
i mobilnej, a także album dokumentujący pochodzenie 
patogenów i objawy wywoływanych przez nie chorób. – 
Dla nas możliwość brania udziału w Dniach Pola jest bar-
dzo interesująca. Zwykle przebywamy w laboratorium i na 
naszych własnych poletkach, a tu spotykamy odbiorców 
naszych badań – podkreśla prof. Jędryczka.

INNVIGO chroni uprawy wysokobiałkowe
Jeśli chodzi preparaty do ochrony roślin strączkowych, 
w ofercie INNVIGO plantatorzy znajdą obecnie herbicyd 
przedwschodowy Amstaf 800 EC (prosulfokarb), fungi-
cyd Puenta 62,50 WG (cyprodynil, fludioksonil) do wcze-
snej ochrony w ramach zabiegu T1/T2, a także zaprawę 
Madron 50 FS (fludioksonil).

INNVIGO

W hotelu Windsor w Jachrance wraz z zaproszo-
nymi gości, obchodziliśmy jubileusz 15-lecia. Jubi-
leusz oficjalnie rozpoczął Prezes Zarządu Mariusz 
Szeliga, który podziękował przybyłym gościom za 
ich obecność i krótko podsumował 15 lat działalności 
Stowarzyszenia. Następnie reprezentant Ministerstwa 
Rolnictwa, Jarosław Wiśniewski wręczył odznaczenie 
honorowe „Zasłużony dla rolnictwa”, które otrzymali:
• Grzegorz Marchwiński,
• prof. Krzysztof Krygier,
• Sławomir Werbiński,
• Ewa Myśliwiec,
• Wiesław Dziąg.

Ponadto pamiątkowymi statuetkami zostały wyróż-
nione osoby, które na przestrzeni działalności PSPO 
w szczególny sposób przyczyniły się do rozwoju bran-
ży olejarskiej. Otrzymali ją:
• Jan Krzysztof Ardanowski,
• prof. Iwona Bartkowiak-Broda,
• Karol Bujoczek,
• Zygmunt Gzyra,
• Ryszard Kamiński,
• prof. Krzysztof Krygier,
• Juliusz Młodecki,
• prof. Marek Mrówczyński,
• prof. Stanisław Ptasznik,
• Adam Stępień.

Pamiątkowe statuetki zostały przyznane także wy-
branym instytucjom:
• Instytut Ochrony Roślin,
• Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin,
•  Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożyw-

czego im. prof. W. Dąbrowskiego,

•  Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Upraw-
nych,

•  Zakład Technologii Tłuszczów i Koncentratów Spo-
żywczych, Wydział Technologii Żywności , Szkoła 
Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

W podziękowaniu za wieloletnią współpracę, oko-
licznościowymi upominkami również zostali wyróżnie-
ni członkowie Zarządu PSPO: Mariusz Szeliga, Janusz 
Łojewski oraz Grzegorz Barczewski.

Następnie wybrani goście zabrali głos, podsumo-
wując jak ich współpraca z PSPO wpłynęła na rozwój 
branży.

Po części oficjalnej zebrani goście podczas uro-
czystej kolacji mieli okazję do wymiany zdań na temat 
zmian jakie zaszły przez te lata w  branży olejarskiej 
oraz dalszych możliwości rozwoju.

Dziękujemy serdecznie wszystkim przybyłym go-
ściom, z którymi mamy nadzieję spotkać się na kolej-
nych jubileuszach!

PSPO
 

30 czerwca 2022 r. świętowaliśmy jubileusz 15-lecia istnienia Polskiego Stowarzyszenia  
Producentów Oleju!

Polskiego 
Stowarzyszenia 
Producentów Oleju

Jubileusz  
15-lecia
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30 rolniczek z województwa podkarpackiego uczestniczy w polskiej edycji programu TalentA, 
organizowanego przez Corteva Agriscience dla kobiet z terenów wiejskich. Projekt obejmuje 
część edukacyjną oraz konkurs na granty od firmy Corteva, o łącznej wartości 20 000 USD, 
przeznaczonych na realizację projektów wspierających gminy.

TalentA jest realizowany w Polsce w 2022 roku po 
raz pierwszy. Program zrzesza właścicielki i współwła-
ścicielki gospodarstw specjalizujących się w produkcji 
rolniczej, sadowniczej, hodowli bydła mlecznego oraz 
koni. Rolniczki wzięły udział w 19 szkoleniach m.in. 
z zakresu pozyskiwania środków finansowych na dzia-
łalność rolniczą, księgowości, rachunkowości, prawa, 
sprzedaży bezpośredniej, agroturystyki, komunikacji 
i marketingu w mediach społecznościowych oraz roz-
woju osobistego.

Fot. Justyna Bernat Corteva

– „Celem projektu jest wsparcie kobiet działających 
w rolnictwie poprzez zapewnienie im dostępu do wie-
dzy z różnych dziedzin życia związanych z rolnictwem, 
finansowanie innowacyjnych przedsięwzięć oraz ich 
rozwój osobisty," – wyjaśnia Justyna Bernat, Marketing 
Communications Consultant w Corteva. – „Pokazując 
rolniczkom nowe możliwości na dochodowy biznes 
uzupełniający standardową produkcję rolną, Corteva 
chce inspirować kobiety do rozszerzania działalności 
i powiększania zysków.”

W ramach działań edukacyjnych, na początku lip-
ca, Corteva zorganizowała wyjazd szkoleniowy, aby 
pokazać uczestniczkom programu TalentA najciekaw-
sze gospodarstwa rolne w regionie. Rolniczki miały 
okazję spotkać się z lokalnymi wytwórcami i produ-
centami, zwiedzić ich gospodarstwa, a także posma-
kować wytwarzanych w nich wyrobów. 

W szczególności, uczestniczki projektu TalentA 
zwiedziły winnicę Stańkowa, zlokalizowaną na tra-
sie Karpackiego Szlaku Wina, gdzie na powierzchni 
50 arów uprawiane są hybrydowe odmiany winorośli. 
Rolniczki poznały technologie wytwarzania wina, któ-
re zaprezentowała Sabina Szmyd-Rygiel współwła-

ścicielka winnicy. Właściciele farmy kóz w Smolniku 
„Bieszczadzka koza”, liczącej blisko 200 kóz rasy al-
pejskiej i karpackiej, zaprezentowali produkcję serów 
z niepasteryzowanego mleka koziego, które są dziś 
cenionym produktem regionalnym i stanowią podsta-
wę dochodów gospodarstwa. Wiedzę w zakresie pro-
dukcji miodów przekazali Ewa i Marcin Pomykałowie 
z pasieki i rozlewni miodów „Bieszczady" w Jabłonce, 
która funkcjonuje od 20 lat i obecnie tworzy ją ponad 
200 rodzin pszczelich. Ponadto, uczestniczki TalentA  
spotkały się z właścicielami certyfikowanej ekolo-
gicznej hodowli krów mlecznych Stanisława Rosia  

Corteva Agriscience wspiera i inspiruje kobiety 
wiejskie w Polsce poprzez realizację programu 
TalentA

w Nowosiółkach, w której produkuje się 200 litrów mle-
ka i sprzedaje je do OSM Mlekovita. Na koniec, uczest-
niczki spotkały się z Andrzejem Czechem, współwła-
ścicielem rzemieślniczego browaru Ursa Maior, który 
doradzał w jaki sposób efektywnie budować markę 
lokalnego produktu. 

Joanna Opala-Pasieka, właścicielka zachowaw-
czej hodowli koni huculskich w miejscowości Hruszo-
wice: „Starsze pokolenie kobiet wiejskich jest niedo-
ceniane, ale młode kobiety rolniczki dają sobie bardzo 
dobrze radę. Kobiety są naprawdę genialne, muszą 
ogarnąć tyle spraw, agencje, dotacje, projekty – to jest 
naprawdę multum pracy, a one sobie dają radę. I to 
jest piękne. Bardzo fajnie spędziłyśmy czas. Było bar-
dzo dużo różnych zajęć, nie tylko teoretycznych, ale 
też praktycznych. Ciekawych i różnorodnych.”

Teresa Radoń z gospodarstwa rolnego w Pikuli-
cach specjalizującego się w hodowli bydła mlecznego 
rasy HF i Simentale: „Jestem bardzo zadowolona, by-
łam na wszystkich szkoleniach i wykładach, podobało 
mi się, była mowa o modernizacji gospodarstw rol-
nych, dofinansowaniu, ale także o stylizacji i zdrowej 
żywności.” 

Danuta Lenczyk z gospodarstwa rolnego w miej-
scowości Tarnawce: „Kobiety wiejskie są coraz bar-
dziej świadome, rozwijają się. Zdecydowałam się na 
udział w programie TalentA z ciekawości, żeby posłu-

chać innych rolników, którzy prowadzą gospodarstwa 
i dowiedzieć się jak rozwijać swoją nowo założoną 
plantację borówki i pasiekę. Szczególnie podobało 
mi się szkolenie prowadzone przez plantatorów ma-
lin i truskawek oraz wykład właścicielki tłoczni olejów. 
Wiem teraz, jak to działa.” 

Barbara Malik z gospodarstwa rolnego w miejsco-
wości Stubno: „Podejście do kobiet na wsi się zmienia, 
ale nadal kobiety są niedoceniane. A przecież kobiety 
pracujące na wsi są silne, i fizycznie i psychicznie, po-
radzą sobie ze wszystkim.”

Justyna Bernat dodaje, że „właśnie dlatego pro-
gram jest tak ważny. Corteva wspiera kobiety wiejskie 
i pokazuje jak ważną rolę pełnią w życiu społecznym." 

Obecnie uczestniczki TalentA pracują nad projek-
tami dla swoich społeczności, aby konkurować o gran-
ty z Corteva Agriscience. Ceremonia wręczenia na-
gród odbędzie się we wrześniu.

Poza Polską, Corteva realizuje program TalentA na 
Węgrzech, w Rumunii, Ukrainie, Hiszpanii, Portugalii 
i Argentynie. W niektórych krajach jest to już druga lub 
trzecia edycja. Łącznie w projekcie TalentA w Europie 
wzięło udział ponad 500 kobiet. W Polsce Corteva pro-
wadzi program we współpracy z Grupą Lokalną „Zie-
mia Przemyska”. 

Corteva

Fot. Winnica Stankowa

Fot. Uczestniczki TalentA w gospodarstwie Bieszczadzka Koza

Fot. Marcin Pomykała Pasieka Bieszczady
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Komisja Europejska zatwierdziła polski Krajowy Plan Strategiczny dla WPR na lata 2023–2027. 
Polska znalazła się wśród pierwszych 7 krajów, które mają już swoje plany zatwierdzone.

W Kolonii Pogorzel koło Osiecka odbyła się 
wspólna konferencja prasowa premiera Mateusza 
Morawieckiego, wicepremiera, ministra rolnictwa 
i rozwoju wsi Henryka Kowalczyka oraz komisarza 
ds. rolnictwa Unii Europejskiej Janusza Wojciechow-
skiego w sprawie zatwierdzenia Planu.

Rolnictwo komplementarne
Szef resortu rolnictwa podkreślił dobrą współpracę 
z unijnym komisarzem ds. rolnictwa Januszem Woj-
ciechowskim. W zatwierdzonym przez Komisję Euro-
pejską Planie 17 mld euro przeznaczonych zostanie 
na płatności bezpośrednie. 

– Zwracam uwagę na znaczące wsparcie dla mło-
dych rolników, którzy przez pięć lat będą otrzymywali 
zwiększone płatności bezpośrednie – podkreślił wi-
cepremier Henryk Kowalczyk.

Szef resortu rolnictwa zwrócił również uwagę na 
znaczące wsparcie sektora hodowlanego, do którego, 
w ramach dopłat do dobrostanu zwierząt, ostatecznie 
dwukrotnie zwiększono ilość środków finansowych.

– Rolnictwo, które jest komplementarne, gdzie 
rozwija się harmonijnie produkcja roślinna i produkcja 
zwierzęca, jest tym modelem rolnictwa, do którego 
dąży dziś Unia Europejska – podkreślił szef resortu 
rolnictwa.

– Chcielibyśmy, aby w jak największym zakresie 
wartość dodana pozostała u rolnika. Tak, jak tutaj – 
w gospodarstwie, w którym gościmy, gdzie dodatko-
wo jest jeszcze przetwórstwo – dodał wicepremier.

Wsparcie rolnictwa
Premier Mateusz Morawiecki zwrócił uwagę, że pol-
skie rolnictwo w pełni wpisuje się w obecną strategię 
rolnictwa Unii Europejskiej. 

– Jesteśmy w gospodarstwie, które jest przykła-
dem skracania drogi od pola do stołu – podkreślił szef 
rządu.

Przypomniał jednocześnie o podjętych już i zre-
alizowanych działaniach na rzecz rozwoju rolnictwa 
i obszarów wiejskich, w tym m.in. o dopłatach do 
nawozów czy wyrównania poziomu dopłat bezpo-
średnich dla około 97 proc. gospodarstw rolnych  
w Polsce.

– Polska wieś jest fundamentem polskiej gospo-
darki, jest ostoją polskiej kultury – powiedział premier 
Mateusz Morawiecki.

Znaczące wzmocnienie 
sektora hodowli zwierząt
Komisarz UE ds. rolnictwa Janusz Wojciechowski 
zwrócił uwagę, że decyzja wykonawcza KE z 31 sierp-
nia tego roku, która zatwierdziła w sposób formalny 
polski Plan Strategiczny dla WPR na lata 2023–2027, 
stawia Polskę w gronie pierwszych siedmiu państw, 
które taką decyzję otrzymały. Oprócz Polski zatwier-
dzone plany mają: Dania, Finlandia, Francja, Irlandia, 
Portugalia i Hiszpania.

– Bardzo dużo zyskają gospodarstwa hodowlane, 
gdyż w ramach różnych dopłat przeznaczone będzie 
dla nich blisko 4 mld euro – podkreślił komisarz Ja-
nusz Wojciechowski.

Unijny komisarz podkreślił przy tym bardzo dobrą 
współpracę z rolnikami, w tym z przedstawicielami 
hodowców zwierząt.

Komisarz Janusz Wojciechowski przypomniał 
ponadto, że to w ramach krajowych Planów Strate-
gicznych dla WPR na lata 2023–2027 każdy kraj sam 
określa swoja ścieżkę rozwoju.

– Oczywiście w tych latach będą możliwe pewne 
korekty planów – dodał komisarz Janusz Wojcie-
chowski.

Gospodarstwo rolne Agnieszki 
i Dariusza Piętków
Konferencja odbyła się w gospodarstwie rolnym, które 

INFORMACJE RYNKOWE

Dążymy do tego, aby maksimum wartości 
dodanej zostało u rolnika prowadzone jest od 2005 r. Od początku była to pro-

dukcja mleka. Agnieszka Piętka wspólnie z mężem 
Dariuszem prowadzi gospodarstwo rolne o powierzch-
ni 70 ha użytków rolnych. Produkcja roślinna prowa-
dzona jest na potrzeby paszowe utrzymywanego by-
dła mlecznego. Na gruntach ornych na powierzchni 
około 17 ha uprawione są zboża: żyto, pszenżyto, 
owies, mieszanka zbożowa jara. Trwałe użytki zielone 
stanowią 70 proc. wszystkich użytków rolnych. 

Główny kierunek to produkcja mleka i przetwa-
rzanie pozyskiwanego surowca we własnym gospo-
darstwie. Stado bydła składa się z 30 sztuk krów 
mlecznych i 30 sztuk młodzieży. Jałówki pozyskiwa-
ne z własnego odchowu przeznaczone są na remont 
stada, natomiast byczki sprzedawane są w wieku do 
1 miesiąca.

Gospodarstwo nie dąży do dużych wydajności, 
ale stawia na szeroko rozumiany dobrostan zwierząt. 
Zwierzęta od maja do listopada przebywają na pa-
stwiskach, natomiast system żywienia oparty jest na 
zielonce, sianie i sianokiszonce.

Pomysł na budowę serowarni zrodził się po szko-
leniu zorganizowanym przez Mazowiecki Ośrodek 
Doradztwa Rolniczego, gdzie rolniczka dowiedziała 

się o środkach PROW na małe przetwórstwo. Za-
padła decyzja o budowie małego zakładu w ramach 
działalności marginalnej, lokalnej i ograniczonej 
(MOL), w zakresie przetwórstwa mleka. Część środ-
ków finansowych na jego budowę pozyskano w fun-
duszy unijnych w ramach PROW 2014–2020, działa-
nia „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów 
rolnych, obrót nimi lub ich rozwój”. Dziś gospodar-
stwo dysponuje nowoczesną linią technologiczną do 
przerobu mleka w nowoczesnym, oddzielnym budyn-
ku spełniającym wymogi weterynaryjne i sanitarne.

Roczna produkcja mleka wynosi około 200 tys. 
litrów, z czego 30 proc. trafia do własnego zakładu 
przetwórstwa. Dzienny przerób mleka wynosi 400 li-
trów.

Asortyment produktów stale się powiększa. Wy-
twarzanych jest około 20 smaków serów podpuszcz-
kowych. Produkowane są sery dojrzewające, sery 
kwasowo-podpuszczkowe, twarożki, jogurty natural-
ne, kefiry, masło i maślanki. Surowiec, który nie tra-
fia do przetwórstwa, dostarczany jest do Okręgowej 
Spółdzielni Mleczarskiej Garwolin.

MRiRW
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BIOPALIWA

Rząd mówi biopaliwom  
„cała wstecz”! 

ADAM STĘPIEŃ
Dyrektor Generalny 
Krajowej Izby Biopaliw

To w szczególności praktyczna konsekwencja 
propozycji ustalenia minimalnego poziomu realizacji 
Narodowego Celu Wskaźnikowego na poziomie 60% 
– zamiast obecnych 80%, która umożliwia tym samym 
nie realizowanie 40% wysokości NCW w zamian za 
tzw. opłatę zastępczą stanowiącą niewielki procent 
potencjalnych kosztów zakupu biokomponentów. 
W propozycji rządowej za-
brakło również zapowiada-
nych wcześniej przepisów, 
do których z pewnością od-
nosił się Premier, mających 
na celu praktyczne wpro-
wadzenie na krajowe stacje 
paliwowe benzyny z 10% 
dodatkiem bioetanolu (tzw. 
E10), co istotnie przyczyni-
łoby się do dalszego rozwo-
ju i stabilizacji opłacalności 
uprawy kukurydzy w Polsce. 
Komu mają służyć więc fak-
tycznie przyjęte rozwiązania 
i czemu nikt z całego Rządu 
z Wicepremierem Henry-
kiem Kowalczykiem włącz-
nie nie zająknął się nawet 
o ryzykach dla producentów 
rolnych, tego Premier Mate-
usz Morawiecki ani na konfe-
rencji 2 sierpnia, ani potem, 
niestety nie wyjaśnił. 

Artykuł ten piszę w mo-
mencie, w którym po przyję-
ciu projektu przez Rząd trwa 
swoistego rodzaju gra nerwów przed rozpatrzeniem 
ustawy przez Sejm RP, co ma nastąpić na forum Ko-
misji do spraw Energii, Klimatu i Aktywów Państwo-
wych. Niestety, projektu nie będzie procedować więc 
formalnie Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi, dlatego 
Polska Koalicja Biopaliw i Pasz Białkowych podjęła 

szeroko zakrojone działania komunikacyjne tak, aby 
nikomu z grona decyzyjnych Posłanek i Posłów nie 
umknęły ewentualne konsekwencje bezrefleksyjne-
go podejścia do ustawy zaproponowanej przez Radę 
Ministrów. A jakie to konsekwencje? Oczywiście jak 
zawsze w przypadku legislacji biopaliwowej, która 
nie należy niestety do najłatwiejszych, przysłowiowy 

diabeł tkwi w szczegółach. 
Minimalny poziom realizacji 
NCW w 2023 roku w prak-
tyce spadnie o 1/3 do po-
ziomu ok. 4,4% wobec ok. 
5,8% w 2022 roku. Bez 
znaczenia pozostaje więc 
fakt, że nominalna war-
tość NCW na 2023 r. nie 
zostaje formalnie obniżo-
na i pozostaje na poziomie 
8,9%. Ponad zwiększenie 
możliwości korzystania 
przez koncerny paliwowe 
z tzw. opłaty zastępczej 
NCW, Rząd chce uprawnić 
do stosowania większego 
dolewu biowęglowodorów 
ciekłych, a więc biokompo-
nentów praktycznie nie wy-
twarzanych obecnie w Pol-
sce. Temu służy dwukrotne 
zwiększenie limitu dla tego 
rodzaju biopaliw do 0,9% 
– z obecnych 0,45%. Być 
może koncerny krajowe tłu-
maczą, że będą ten limit po-

tencjalnie wykorzystywać w ramach produkcji własnej 
prowadzonej w ramach tzw. technologii współuwo-
dornienia z zastosowaniem oleju rzepakowego. Tyle, 
że nigdzie nie świecie nie prowadzona jest produkcja 
biowęglowodorów ciekłych na bazie oleju rzepakowe-
go i taka produkcja nie była do tej pory prowadzona 

w Polsce pomimo, że krajowe rafinerie deklarują w ra-
mach rejestru wytwórców biokomponentów KOWR od 
lat takie możliwości i mogły to robić już dotychczas. 
W praktyce możliwość większego stosowania bio-
węglowodorów i jednocześnie faktyczne obniżenie 
NCW poprzez opłatę zastępczą powodować może 
potencjalnie spadek popytu w 2023 roku na polskie 
estry produkowane z oleju rzepakowego o co najmniej 
400 tys. ton, co przekłada się nawet na 1 mln ton na-
sion. Ograniczenie zapotrzebowania na krajowe estry, 
które będą mogły być zastąpione w znacznej części 
przez droższe importowane oleje uwodornione (HVO), 
byłoby jeszcze większe gdyby nie mechanizm blen-
dowania biokomponentów w oleju napędowym, choć 
i tutaj Rząd chce zmienić dotychczasowe zapisy usta-
wy proponując zmniejszenie poziomu blendowania 
w 2023 roku z 6,2% do 5,2%. Być może ten przepis 
Premier Morawiecki miał na myśli deklarując zwięk-
szenie udziału biododatków, albowiem w 2022 roku 
poziom blendingu biodiesla w oleju napędowym wy-
nosi równe 5%. Tym niemniej, wobec 6,2% przyjętych 
ustawowo na 2023 rok już ponad 3 lata temu (był więc 
czas aby dostosować się do tego wymogu) jest to na-
dal dość pokrętna logika.

NCW jako takie w praktyce stracić może więc na 
znaczeniu, ponieważ bez blendingu zabezpieczało-
by potencjalnie rynek estrów jedynie na poziomie ok. 
700 tys. ton. Koncerny korzystając ze współczynnika 
redukcyjnego (jedyny pozytywny aspekt tej ustawy 
to przedłużenie funkcjonowania tego mechanizmu na 
poziomie 0,82) są z kolei zobowiązane zapewnić sobie 
dostawy krajowej produkcji biopaliw na poziomie 70%, 
a więc jedynie ok. 500 tys. ton polskich estrów mogło-
by mieć pewność zbytu – podkreślmy na produkcję po-
nad 1 mln ton wyprodukowanych w 2021 roku, w tym 
prawie 900 tys. ton z oleju rzepakowego!

Pod koniec lipca GUS przedstawił oficjalny sza-
cunek tegorocznych zbiorów rzepaku na rekordowym 
poziomie 3,6 mln ton, branża z kolei szacuje je na co 
najmniej 3,8 mln ton. W kontekście ewidentnej stabi-
lizacji podaży oleistych na rynku światowym i euro-
pejskim, w tym również słonecznika, wobec którego 
wielu artykułowało swoje obawy w kontekście wojny 
w Ukrainie, nie ma co liczyć na efektywne ekonomicz-
nie zdjęcie powstałej potencjalnie nadwyżki rzepaku 
przez przemysł olejarski, który 2/3 swojej produkcji 
w Polsce kieruje do biopaliw. 

Do kwestii rolnych dołączmy oceniając projekt 
ustawy te związane z sektorem energetycznym. Wo-
bec ryzyk związanych z bezpieczeństwem dostaw pa-
liw ograniczenie własnej produkcji biokomponentów 
należy uznać za działanie szkodliwe i niebezpiecz-
ne. Szacuje się, że średnio o 1 mln aut osobowych 
w Polsce zasilanych jest przez produkowane w kraju 
biokomponenty. Wobec wyraźnego deficytu goto-
wych paliw na rynku europejskim, w szczególności  

diesla, którego spore ilości importowane były z obec-
nie „usankcjonowanego” kierunku wschodniego, ogra-
niczanie rodzimego podaży biodiesla może i powinno 
rodzić uzasadnione obawy względem intencji i skut-
ków ustawy.  

Co nie tyle ciekawe, co zatrważające to fakt, że 
ustawa ponadto miałaby wprowadzać przepis umoż-
liwiający nie zrealizowanie NCW już w bieżącym 
roku, czemu służyć ma odstąpienie od naliczania kar 
w sytuacji, gdyby podmiot paliwowy zrealizuje tzw. 
obligatoryjny blending. Obowiązek stosowania bio-
komponentów (estrów) w oleju napędowym w 2022 
roku wynosi 5,0%, zaś w benzynach silnikowych (bio-
etanolu) 3,2%, z kolei rzeczywisty poziom NCW reali-
zowanego przez większość podmiotów paliwowych 
to 5,77%. Odstąpienie zatem od naliczania kar może 
spowodować kilkunastoprocentowe obniżenie popytu 
na polski biodiesel już w tym roku. Byłaby to sytuacja 
szczególnie trudna dla tych producentów, którzy za-
warli kontrakty na dostawy roczne biokomponentów 
i biopaliw w ilościach mających zabezpieczyć koncer-
ny paliwowe do realizacji NCW zgodnie z dotychcza-
sowymi wymogami prawnymi. Przepis ten, faktycznie 
powodujący zmianę uregulowań w trakcie trwania 
okresu realizacji NCW, budzi więc uzasadnione wąt-
pliwości tak od strony gospodarczej, ale również for-
malnej, ponieważ jest praktycznym zaprzeczeniem 
jednej z podstawowych zasad demokratycznego pań-
stwa prawa, wśród których wymienić w szczególności 
należy ochronę zaufania obywatela do stanowionego 
przez nie prawa opierającego się na jego pewności. 
Ile jednak ważą obecnie tego rodzaju kwestie oceńcie 
Państwo sami.

Obecnie w Polsce ponad 100 tysięcy gospodarstw 
uprawia rzepak, a powierzchnia jego zasiewów w tym 
sezonie osiągnęła rekordowe ok. 1,1 mln ha. Dotych-
czas był to jeden z najbardziej opłacalnych kierun-
ków spośród podstawowych ryków rolnych w kraju. 
Dzięki biopaliwom przerób rzepaku w Polsce gene-
ruje dodatkowo ok. 2 mln ton pasz białkowych, któ-
rych również w Polsce i całej Europie mamy ogromny 
deficyt. Czy to są zbyt miałkie argumenty? Czas, ten 
najbliższy, pokaże – jako branża liczymy oczywiście, 
że nastąpi autorefleksja i nasze działania jako Koalicji 
przyniosą jakiś skutek. Kluczową kwestią pozostaje 
oczywiście zmiana skrajnie niekorzystnych przepi-
sów dotyczących poziomu Narodowego Celu Wskaź-
nikowego dla biopaliw. Mam głęboką nadzieję, że 
w kolejnym numerze „Naszego Rzepaku” będę mógł 
wskazać opisując finalnie przyjętą ustawę, że nasi 
politycy bardziej posłuchali głosu rozsądku i rolników 
niż koncernów paliwowych, których zyski w ostatnich 
miesiącach, jak wieść gminna niesie, i tak już miały 
się okazać rekordowe.

Wbrew szumnej zapowiedzi na konferencji prasowej tuż po posiedzeniu Rady Mini-
strów w dniu 2 sierpnia br., podczas której Premier Mateusz Morawiecki stwierdził, 
cytuję, „Zdecydowaliśmy się na zwiększenie ilości dodatków biopochodnych”, przyję-
ty przez Rząd tego dnia projekt nowelizacji ustawy o biokomponentach i biopaliwach 
ciekłych może w krótkim czasie doprowadzić do praktycznego załamania opłacalności 
uprawy rzepaku w Polsce ograniczając nawet o 1 mln ton nasion popyt ze strony produ-
centów biodiesla. 

Ziści się czarny scenariusz dla rzepaku???
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osłona pęka i w krótkim czasie wyłania się spod niej 
dojrzały sromotnik. Rozpręża się i rośnie biały recep-
takl – trzon zwieńczony dzwonkowatym kapeluszem. 
Dosłownie w ciągu kilku godzin osiąga swoją optymal-
ną wysokość, czasem aż do 20 cm. Jest bardzo kru-
chy i porowaty, a w środku pusty. U podstawy trzonu 
z resztek osłony formuje się błoniasta pochwa. 

Jednakże najważniejszą częścią owocnika jest 
kapelusz. Nie bardzo przypomina kapelusze grzybów 
podstawkowych, za którymi chętnie rozglądają się 
w lesie grzybiarze. Tamte swoją płodną warstwę mają 
pod spodem, w rurkach, na blaszkach czy innych 
strukturach hymenoforu. Gdy dojrzeją tam zarod-
niki, są unoszone przez wiatr i prądy powietrza. 
Sromotnik ma zgoła odmienną strategię roz-
rodczą. Jego zarodniki zanurzone w płyn-
nej glebie o zielonej lub oliwkowej 
barwie pokrywają całą zewnętrzną po-
wierzchnię kapelusza. W żadnym mo-
mencie swojego cyklu rozwojowego 
nie unoszą się swobodnie w powietrzu. 
Gleba jest śluzowata i silnie pachnie 
gnijącym mięsem. Człowiek wyczuwa 
ten smród nawet z kilkudziesięciu metrów. 
A co dopiero padlinożerne muchy, dla których 
to jest rarytas. Chmarami obsiadają sromotniki 
i pochłaniają glebę co do joty. Następnie odlatują 
unosząc na sobie i w sobie zarodniki grzyba, które 
rozproszą później w nowym miejscu. Procedura 
wabienia owadów przez grzyby jest u nas rzadkim zja-
wiskiem. Ma znamiona mutualizmu, to jest współpracy 
przynoszącej korzyści obu stronom. Muchy żywią się 
grzybowym białkiem, a grzyb zyskuje transport dla 
swoich zarodników.  

Oczyszczone ze śluzu receptakle sromotników 
utrzymują się jeszcze przez kilka dni, choć często zda-
rza się, że wypadają z pochwy. Są wówczas jednoli-
cie białawe, z powierzchnią kapelusza ukształtowaną 
w rozmaite fałdy i jamki, porównywane do smardzy lub 
plastra miodu. Zapach słabnie, teraz dominują w nim 
nuty słodkie i miodowe.

W nizinnych regionach Polski sromotnik smrodliwy 
jest dość pospolity. Rośnie pojedynczo lub w grupach 
w lasach liściastych i mieszanych, ale także w parkach 
i zaroślach od czerwca do pierwszych przymrozków li-
stopadowych. Jest ściółkowym saprotrofem, którego 
grzybnia bardzo pożytecznie redukuje resztki orga-
niczne do cukrów prostych, a finalnie do dwutlenku 
węgla i wody oraz prostych związków aromatycznych. 

Wydawałoby się, że grzyb z tak charakterystycznym 
wyglądem powinien być łatwo rozpoznawany przez 
grzybiarzy. Niestety wśród osób zbierających grzyby 
istnieje spore zamieszanie związane z określaniem 
nazwą sromotnika różnych gatunków: muchomora sro-
motnikowego i sromotnika smrodliwego. To pierwsze 
miano odnosi się do śmiertelnie trującego muchomora 

Amanita phalloides, którego poprawna polska na-
zwa gatunkowa to muchomor zielonawy. Grzyby 

tego gatunku, z białymi blaszkami pod kapelu-
szem, są co roku przyczyną groźnych zatruć; 

szczególnie ciężkich, a często śmiertel-
nych u dzieci. Opisywane tutaj sromot-

niki smrodliwe są natomiast całkowicie 
nieszkodliwe. Co ciekawe, znajdują się 
amatorzy ich smaku, zbierający w ce-
lach spożywczych młode osobniki 
w postaci czarciego jaja. Wykorzystuje 
się je do produkcji nalewki spirytusowej 

lub też, po oddzieleniu galaretowatej war-
stwy, przygotowuje się je do jedzenia. Ponoć 

smakują jak rzodkiewki.
Warto zajrzeć również do annałów tak zwa-

nej medycyny ludowej. Osiemnastowieczny 
przyrodnik z Ciechanowca, ksiądz Krzysztof 

Kluk w swoim „Dykcyonarzu roślinnym” z 1786 r. pisał 
o sromotniku: „W Turyngii daią one w winie nie tylko by-
dlętom, ale i ludziom dla wzbudzenia lub pomnożenia 
chęci rozmnażania się”. Podobne zastosowanie po-
twierdzał botanik Jan Jerzy Bill w wydanej w 1860 roku 
książce „Najważniejsze grzyby jadalne i jadowite”: „Na 
Polesiu, gdzie gatunek ten nazywano wiesiołok, poda-
wano go w formie wysuszonej i utartej dla wywołania po-
pędu płciowego”. Zaś profesor Józef Rostafiński doku-
mentuje w „Średniowiecznej historii naturalnej w Polsce” 
z 1900 r., że pewne preparaty ze sromotnika stosowano 
jako środek wywołujący poronienie. To oczywiście nie 
wyczerpuje wszystkich prawdziwych lub zmyślonych 
zastosowań sromotnika. Dotąd jednak nie znaleziono 
naukowych dowodów na skuteczność sromotnika smro-
dliwego w leczeniu człowieczych słabości. Niech więc 
pozostanie nieco dziwną atrakcją leśnych spacerów.  

Grzyb o wyglądzie 
zatrważającym damy
To są grzyby, przed których widokiem chciała ustrzec swoje panny pokojówki 
pewna wiktoriańska dama. O świcie wymykała się z domu, zbierała te grzyby 
w pobliskim lesie, a następnie potajemnie niszczyła je w ogniu. Nie byłoby to może 
aż tak intrygujące, gdyby nie chodziło o Henriettę Emmę Darwin, córkę wielkiego 
przyrodnika Karola Darwina. Co ciekawe, kierowała nią potrzebą ochrony 
„czystości myśli wśród służących”, która jakoby mogła zostać zmącona widokiem 
grzyba o fallicznym kształcie. Opisała to w książce „Period Piece” w połowie 
ubiegłego wieku Gwen Raverat, wnuczka twórcy teorii ewolucji. 

JACEK  
CIECHANOWSKI

Jeśli dzisiaj wydaje nam 
się to zabawne, proszę so-
bie wyobrazić, że w Polsce 
w 1983 roku objęto te grzyby 
ustawową ochroną, motywu-
jąc jej potrzebę koniecznością 
zabezpieczenia ich przed czę-
stym niszczeniem przez ludzi, 
których raził wygląd i zapach 
owocników. W 2004 roku tę 
ochronę zniesiono, spróbujmy 
więc przyjrzeć się tym grzy-
bom bez emocji.

Phallus impudicus, nazy-
wany w Polsce sromotnikiem 
smrodliwym (albo sromotni-
kiem bezwstydnym), został 
po raz pierwszy wymieniony 
w literaturze przez szesnasto-
wiecznego botanika holender-
skiego Hadrianusa Juniusa, 
który wcale nie był pewien, 
czy należy zakwalifikować go 
do grzybów. Pisał: „jednak 
lekkość i słaba spoistość sub-

stancji oraz kwaśny sok wil-
gotnej ziemi, która go zrodziła, 
wskazują na jego przynależ-
ność do grzybów.” 

Ma zadziwiający wygląd, 
odstręczający zapach i nie-
zwykłą strategię prokreacyjną. 
Początkowo przyjmuje formę 
czarciego jaja – białej, kuli-
stej struktury, częściowo za-
głębionej w ziemi, przytwier-
dzonej doń białymi sznurami 
grzybni. Jajo może osiągać 
średnicę nawet około 6 cm. 
Nie ma twardej skorupki, jak 
jajko kurze, tylko miękkie pery-
dium. Taka osłona składa się 
z trzech warstw, w tym środ-
kowa, galaretowata, chroni za-
wartość jaja przed uszkodze-
niem. Jeśliby przeciąć je na 
pół, zobaczylibyśmy w środku 
jaja kompletnie uformowany 
owocnik. Gdy nadchodzi wła-
ściwy moment, zewnętrzna 

Z WIZYTĄ... NA ŁĄCE
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GRZYBOBRANIE I CO DALEJ… CZYLI SPOSOBY NA SUSZENIE GRZYBÓW

Grzybobranie  
i co dalej… 

SONIA 
KAMIŃSKA- 
-STĘPIEŃ

Suszenie grzybów – na czym polega?
Suszenie żywności, to jeden ze sposobów jej 
przechowywania. Na czym polega? Proces 
suszenia to nic innego jak usuwanie – odparo-
wywanie wody z żywności, poprzez poddanie 
jej działaniu wysokiej temperatury. Suszenie 
jest najczęściej wybieraną metodą na przetwa-
rzanie grzybów, ponieważ najlepiej zachowuje 
ich charakterystyczny smak i aromat. Co waż-
ne, jest to najprostszy i najmniej pracochłonny 
sposób na przedłużenie żywotności grzybów. 
W wersji suszonej, grzyby pozostają bardzo 
długo zdatne do spożycia i mogą urozmaicać 
różnorodne dania. Suszone grzyby królują 
w pierogach, rozmaitych sosach, krokietach, 
jako dodatek do zup, bigosu, dań z makaronem 
czy mięs. Kilka sztuk wystarczy, by uzyskać 
niepowtarzalny smak.

Przygotowanie grzybów do suszenia
Do czyszczenia grzybów używamy szczotecz-
ki lub nożyka – usuwamy z powierzchni wszel-
kie niepotrzebne elementy takie jak fragmenty 
ziemi czy poszycia leśnego. Należy także do-
kładnie sprawdzić po przekrojeniu grzyba czy 
nie ma w środku robaków. Jeśli ten krok pomi-

Jak suszyć grzyby? 
To pytanie pojawia 
się bardzo często 
po udanym 
grzybobraniu i tym 
jest ważniejsze, 
im lepsze zbiory 
udało się zdobyć. 
Suszenie grzybów 
pozwala zachować 
je na zimowe 
miesiące wraz 
z ich wartościami 
odżywczymi. 

niemy – mogą przenieść się na inne, zdrowe okazy. 
Grzyby do suszenia kroimy w mniejsze kawałki (gru-
bości do ok. 0,5–1 centymetra), żeby przyspieszyć 
proces suszenia – do takiej formy, w której chcemy 
potem je wykorzystać. Nóżki kroimy na pół – też na-
dają się do suszenia.

Najlepsze gatunki, które aż proszą się o susze-
nie to prawdziwki, pogrzyb-
ki, kurki, koźlarze oraz kanie 
(suszymy całe kapelusze). 
Trudniejsze będzie ususze-
nie np. maślaków z uwagi 
na ich mokrą skórkę. Szcze-
gólnie łatwo będzie nam 
ususzyć większe okazy. 
Pamiętaj, że podczas su-
szenia z grzybów ucieknie 
woda i w ten sposób zmniej-
szą one swój rozmiar.

Jak suszyć grzyby 
w piekarniku?
Suszenie grzybów w pie-
karniku trwa do kilku go-
dzin. Grzyby odpowiednio 
oczyszczone kładziemy na 
ruszcie lub lepiej (by grzy-
by nie spadały) na tacce – 
możemy tackę dodatkowo 
zabezpieczyć papierem do 
pieczenia. Układamy je, 
zachowując lekki odstęp, 
żeby gorące powietrze mo-
gło je owiewać. Istotna jest 
temperatura – ok. 50 stopni 
Celsjusza, najlepiej z ter-
moobiegiem. Istotne jest 
też odprowadzenie wilgoci 
– w tym celu warto suszyć 
grzyby przy uchylonych 
drzwiczkach. Wtedy para 
swobodnie będzie uchodzić 
na zewnątrz.

Jak suszyć grzyby na słońcu?
Jest to proces najbardziej długotrwały i godny po-
lecenia jedynie w przypadku pięknej, słonecznej 
pogody. Zakładając niską wilgotność powietrza 
i słoneczną pogodę trwa on kilka dni. Efekt zosta-
nie osiągnięty, gdy grzyby staną się elastyczne oraz 
twarde. Grzyby podczas suszenia na słońcu nale-
ży ułożyć na przepuszczalnym podłożu jak sitko lub 
siatka i przykryć oddychającą tkaniną (gaza), żeby 
nie brudziły się i nie dostawały się tam dodatkowe 
szkodniki.

Jak suszyć grzyby na kaloryferze 
lub nad kuchenką?
Gdy jesteśmy poza domem i suszarka oraz piekar-
nik odpadają a pogoda dodatkowo nie rozpieszcza 
i nie mamy możliwości suszyć grzybów na słońcu 
– warto jest nawlec grzyby na nitkę w odpowied-
niej odległości między poszczególnymi kawałkami 

i podwiesić w pobliżu źródła 
ciepła. To także ekonomicz-
na alternatywa, gdy i tak 
ogrzewamy pomieszczenie. 
Przygotowujemy grzyby 
tnąc je w cienkie paski, któ-
re łatwiej będą się suszyć. 
Wada: nie jest to rozwiąza-
nie dla małych okazów grzy-
bów – kurcząc się i susząc 
mogłyby spadać z nitki.

Jak przechowywać 
suszone grzyby?
Suszone grzyby należy spo-
żyć w ciągu 1 maksymalnie 
2 lat. By suszone grzyby za-
chowały swoje właściwości, 
smak i aromat należy prze-
chowywać je w szczelnie 
zamkniętych pojemnikach 
w chłodnych, zacienionych 
miejscach. 

Grzyby z łatwością 
chłoną wilgoć i wszelkie 
zapachy z otoczenia, co 
doprowadza do pojawienia 
się w nich pleśni, czyli ze-
psucia. Wybierając szczel-
ne opakowania zabezpie-
czymy też suszone grzyby 
przed robactwem. Dla do-
datkowej ochrony przed in-
sektami do każdego pudeł-
ka z suszem należy dodać 
liść laurowy, który odstra-
sza najbardziej niechciane 

mole spożywcze. Co jakiś czas należy sprawdzać 
stan suszonych grzybów. Jeżeli wyczujecie zapach 
stęchlizny, zapewne proces suszenia został wyko-
nany źle, a grzyby nie zostały należycie wysuszone, 
albo pochłonęły wilgoć z powietrza. Jedna i druga 
sytuacja może doprowadzić do powstania bakterii 
gnilnych, które są niebezpieczne dla zdrowia. Takie 
grzyby należy wyrzucić.

czyli sposoby na suszenie grzybów
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W innowacyjnej jesiennej ochronie rzepaku przed 
sprawcami chorób każdy organizm, który wywołuje 
proces chorobowy powinien być uwzględniony, po-
nieważ przy racjonalnym, holistycznym myśleniu 
i postępowaniu może być ograniczony, a także w od-
powiednim postępowaniu całkowicie zwalczony, 
czyli wyeliminowany. Innowacyjność podejścia do 
zwalczania patogenów polega na tym, że nie jedy-
nym lekarstwem, aby pozbyć się sprawcy choroby 
jest metoda chemiczna, czyli zastosowanie jesie-
nią właściwego fungicydu. Początek produkcji, to 
trafny wybór odmiany lub najlepiej przy dużej skali 
produkcji stosowanie kilku odmian, które charakte-
ryzują się wysoką, potwierdzoną odpornością na 
porażenie przez grzyb powodujący suchą zgniliznę 
kapustnych, odmiany odporne na wirusa żółtaczki 
rzepy, który powszechnie obserwowany jest w cza-
sie wegetacji odmian nieodpornych w dużym nasile-

niu. W rzepaku, w którym stwierdzono permanentne 
występowanie sprawcy kiły kapusty wskazane jest 
wysiewanie odmian rzepaku, które mają potwierdzo-
ną wysoką odporność na porażenie przez sprawcę 
kiły kapusty. 

Następny krok, to wybór dobrze przygotowanego 
do siewu pola. Przestrzeganie płodozmianu w przy-
padku wielu uprawianych roślin rolniczych i również 
w odniesieniu do rzepaku pozwala na radykalne 
zmniejszenie występowania i porażenia przez spraw-
ców chorób. Najlepiej, aby była to przerwa dłuższa niż 
3 lata. Innowacyjnym podejściem w ochronie rzepaku 
przed porażeniem przez sprawcę zgnilizny twardzi-
kowej jest zaplanowanie w technologii produkcji rze-
paku stosowania metody biologicznej przed siewem 
rzepaku, dzięki której można pozbyć się przetrwalni-
ków grzyba Sclerotinia sclerotiorum znajdujących się 
na powierzchni gleby lub tuż pod jej powierzchnią. 

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

dr EWA JAJOR 
IOR-PIB w Poznaniu

Innowacyjna jesienna ochrona  
rzepaku ozimego przed patogenami
Producent rzepaku zaopatrzony we wszechstronną wiedzę w zakresie produkcji i ochrony 
integrowanej podchodzić dzisiaj powinien innowacyjnie do zwalczania agrofagów występu-
jących w czasie wegetacji na plantacji. Ma to szczególne znaczenie w przypadku ochrony 
rzepaku przed występowaniem różnorodnych sprawców chorób należących systematycznie 
do różnych rodzajów i gatunków. Mamy tu na myśli zarówno wirusy, pierwotniaki, organizmy 
grzybopodobne, jak i grzyby.

Sucha zgnilizna kapustnych Czerń krzyżowych
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Planując ochronę już w okresie jesieni, trze-
ba uwzględnić, że możliwe jest w tym czasie przy 
pomocy nie chemicznych metod ochronić rzepak 
przed obecnością wielu chorób. Przykładowo długa 
przerwa w uprawie (płodozmian) rzepaku na danym 
polu, niszczenie resztek pożniwnych, izolacja prze-
strzenna rzepaku jarego od ozimego, zbilansowane 
żywienie (nawożenie) rzepaku, mają istotny wpływ na 
zmniejszenie pojawienia się wielu sprawców chorób. 
Wymienić tu można takie choroby jak: zgorzel sie-
wek, sucha zgnilizna kapustnych, kiła kapusty, czerń 
krzyżowych, szara pleśń, mączniak rzekomy i mącz-
niak prawdziwy, cylindrosporioza i werticilioza. 

W innowacyjnej ochronie jest miejsce dla uży-
wania wielu metod ochrony przed patogenami. Nie-
które już zostały opisane. Dobrze to wpisuje się 
w integrowaną ochronę roślin. Mają w tej ochronie 
pierwszeństwo metody niechemiczne, ale nie za-
myka to drogi do zastosowania metody chemicznej, 
która wspomaga działanie metod niechemicznych, 
a w niektórych przypadkach tylko przy pomocy środ-
ków chemicznych – fungicydów można całkowicie 
zwalczyć grzyby chorobotwórcze, których do końca 
nie ograniczono stosując metody niechemiczne. Już 
wspomniano, że warto zastosować już przed siewem  
metodę biologiczną, dzięki której dokonuje się w gle-
bie liza (rozpuszczenie) przetrwalników S. sclerotio-
rum. Zaprawianie nasion, to kolejna i doskonała me-
toda walki z organizmami chorobotwórczymi już na 
samym starcie w uprawie rzepaku. W rzepaku moż-
na zastosować do zaprawiania zaprawę, której sub-
stancja czynna to odpowiednio wyselekcjonowany 
szczep bakterii Bacillus amyloliquefaciens (szczep 
MBJ 600), który ogranicza rozwój sprawcy suchej 

zgnilizny kapustnych. Nasiona przed siewem można 
też zaprawić zaprawą zawierającą substancje synte-
tyczne, są to: fluopikolid i fluoksastrobina. Zaprawa 
ta hamuje rozwój sprawców suchej zgnilizny kapust-
nych i mączniaka rzekomego. Gdy rośliny rzepaku 
rozwijają się i osiągają fazę 4 liści właściwych, stosu-
je się fungicydy do opryskiwania roślin, aby zlikwido-
wać sprawców takich chorób jak: 
•  sucha zgnilizna kapustnych;
•  czerń krzyżowych;
•  cylindrosporioza;
•  szara pleśń;
•  mączniak rzekomy.

Wiele zarejestrowanych środków grzybobój-
czych oprócz skutecznego zwalczania sprawców 
chorób może wpływać na wzrost roślin, zmianę ich 
pokroju. Najczęściej dotyczy to takich substancji 
np. jak: paklobutrazol, tebukonazol, protiokonazol, 
metkonazol itp. Te wymienione należą do grupy che-
micznej triazole. 

W tabeli wymieniono większość zarejestrowanych 
środków grzybobójczych, które zastosować można 
do walki z patogenami występującymi już jesienią 
w rzepaku. Integrowana ochrona roślin daje szerokie 
możliwości innowacyjnego stosowania fungicydów 
do ochrony rzepaku. Na własną odpowiedzialność 
można stosować niższe lub dzielone dawki fungicy-
dów oraz dozwolone jest też tworzenie mieszanin 
fungicydów np. w celu poszerzenia zakresu zwalcza-
nie patogenów. Wszystkie takie innowacje wykonuje 
się na własną odpowiedzialność. Przy tego typu dzia-
łaniach można wykorzystać swoją wiedzę oraz litera-
turę i artykuły w prasie rolniczej, które opisują takie 
nietypowe stosowanie fungicydów w rzepaku. 

Przykłady fungicydów zarejestrowanych do zwalczania chorób rzepaku w okresie jesiennym 

Przykłady fungicydów zarejestrowanych do zwalczania chorób rzepaku w okresie jesiennym, cd.

Środki ochrony 
roślin

Substancja czynna 
/ zawartość

Dawka 
[kg (l)/ha]

Sucha 
zgnilizna 

kapustnych

Czerń  
krzy-

żowych
Szara 
pleśń

Cylindro-
sporioza

Mączniak 
rzekomy

Albion 240 EC
protiokonazol (80 g/l),
tebukonazol (160 g/l)

0,75 l/ha + + - - -

Amistar Gold Max
azoksystrobina (125 g/l),
difenokonazol (125 g/l)

1,0 l/ha + - - - -

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

1,0 l/ha + - - - -

Aspire metkonazol (60 g/l) 0,7–1,0 l/ha + + + + -

Artemid
protiokonazol (80 g/l),
tebukonazol (160 g/l)

0,75 l/ha + + - - -

Basior 300 EC protiokonazol (300 g/l) 0,6 l/ha + - - - -

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

1,0 l/ha + - - - -

Bogota 240 EC
protiokonazol (80 g/l),
tebukonazol (160 g/l)

0,75 l/ha + + - - -

Środki ochrony 
roślin

Substancja czynna 
/ zawartość

Dawka 
[kg (l)/ha]

Sucha 
zgnilizna 

kapustnych

Czerń  
krzy-

żowych
Szara 
pleśń

Cylindro-
sporioza

Mączniak 
rzekomy

Basior 300 EC protiokonazol (300 g/l) 0,6 l/ha + - - - -

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

1,0 l/ha + - - - -

Bogota 240 EC
protiokonazol (80 g/l),
tebukonazol (160 g/l)

0,75 l/ha + + - - -

Bismetic boskalid (500 g/kg) 0,2–0,5 kg/ha + - - - -
Bounty 430 SC tebukonazol (430 g/l) 0,45 l/ha + + + - -
Cambio metkonazol (60 g/l) 0,7–1,0 l/ha + + + + -
Cantus boskalid (500 g/kg) 0,2–0,5 kg/ha + - - - -
Capetus 250 EW tebukonazol (250 g/l) 0,5 l/ha + + - - -
Caramba 60 SL metkonazol (60 g/l) 0,7–1,0 l/ha + + + + -

Carcamo 240 EC
protiokonazol (80 g/l),
tebukonazol (160 g/l)

0,75 l/ha + + - - -

Cedmon boskalid (500 g/kg) 0,2–0,5 kg/ha + - - - -
Cersus boskalid (500 g/kg) 0,2–0,5 kg/ha + - - - -

Caryx 240 SL 
chlorek mepikwatu 

(210 g/l),  
metkonazol (30 g/l)

1,0 l/ha + + - - -

Przełom w ochronie rzepaku!
Navigacja nowej generacji.

 W pakiecie ze środkiem Kliper™ tworzy 
kompletne rozwiązanie powschodowe, 
idealne także do uprawy bezorkowej

 W jednym zabiegu zwalcza najbardziej 
uciążliwe chwasty dwuliścienne,  
w tym bodziszki, jasnoty i niektóre 
kapustowate

 Szybki efekt działania na chwastach – już po 
kilku godzinach od zabiegu

 Swobodny dobór roślin następczych 
uprawianych w normalnej rotacji

dział rolniczy firmy DowDuPont

Więcej na corteva.pl
®, TM Znaki towarowe należące do Corteva Agriscience i jej podmiotów stowarzyszonych.

©2022 Corteva.

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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Przykłady fungicydów zarejestrowanych do zwalczania chorób rzepaku w okresie jesiennym, cd.

Środki ochrony 
roślin

Substancja czynna 
/ zawartość

Dawka 
[kg (l)/ha]

Sucha 
zgnilizna 

kapustnych

Czerń  
krzy-

żowych
Szara 
pleśń

Cylindro-
sporioza

Mączniak 
rzekomy

Clayton Tabloid EW tebukonazol (250 g/l) 0,75 l/ha + + + - -
Clayton Tebucon 
250 EW tebukonazol (250 g/l) 0,5 l/ha + + - - -

Colverado 240 EC
protiokonazol (80 g/l),
tebukonazol (160 g/l)

0,75 l/ha + + - - -

Conatra 60 EC metkonazol (60 g/l) 0,7–1,0 l/ha + + + + -

Corinth 240 EC 
protiokonazol (80 g/l),
tebukonazol (160 g/l)

0,75 l/ha + + - - +

Dąb 250 EW tebukonazol (250 g/l) 0,75 l/ha + + - - -
Darcos 250 EW tebukonazol (250 g/l) 0,75 l/ha + + + - -

Denver 240 EC
protiokonazol (80 g/l),
tebukonazol (160 g/l)

0,75 l/ha + + - - -

Difpak 375 SC difenokonazol (250 g/l), 
paklobutrazol (125 g/l) 0,3 l/ha + + - - -

Domnic 250 EW tebukonazol (250 g/l) 0,75 l/ha + + - - -
Erasmus 250 EW tebukonazol (250 g/l) 0,75 l/ha + + + - -
Fieldstar 60 SL metkonazol (60 g/l) 0,7–1,0 l/ha + + + + -

Fordeh 375 SC difenokonazol (250 g/l), 
paklobutrazol (125 g/l) 0,3 l/ha + + - - -

Furtado 250 EW tebukonazol (250 g/l) 0,5–0,75 l/ha + + - - -
Hades 250 EW tebukonazol (250 g/l) 0,5 l/ha + + - - -
Hajduk 250 EW tebukonazol (250 g/l) 0,5–0,75 l/ha - + - - -
Helicur 250 EW tebukonazol (250 g/l) 0,5–0,75 l/ha + + - - -
Horizon 250 EW tebukonazol (250 g/l) 0,5 l/ha + + - - -
Judym 300 EC protiokonazol (300 g/l) 0,6 l/ha + - - - -
Kanonik 300 EC protiokonazol (300 g/l) 0,6 l/ha + - - - -

Kallarat 240 EC protiokonazol (80 g/l), 
tebukonazol (160 g/l) 0,75 l/ha + + - - -

Kosa 250 EW tebukonazol (250 g/l) 0,75 l/ha + + - - -
Legend 250 EW tebukonazol (250 g/l) 0,5 l/ha + + - - -

Magnello 350 EC difenokonazol (100 g/l), 
tebukonazol (250 g/l) 0,8 l/ha + - - - -

Martiste 240 EC protiokonazol (80 g/l), 
tebukonazol (160 g/l) 0,75 l/ha + + - - -

Maxior difenokonazol (100 g/l), 
tebukonazol (250 g/l) 0,8 l/ha + - - - -

MetcoGuard metkonazol (60 g/l) 0,7–1,0 l/ha + + + + -
Metfin metkonazol (60 g/l) 0,7–1,0 l/ha + + + + -
Metkon metkonazol (60 g/l) 0,7–1,0 l/ha + + + + -
Metkon Twist 60 SL metkonazol (60 g/l) 0,7–1,0 l/ha + + + + -
Metkon 100 SL metkonazol (100 g/l) 0,4 l/ha + - - - -
Met-Pro metkonazol (60 g/l) 0,7–1,0 l/ha + + + + -
Mezzuri 100 SL metkonazol (100 g/l) 0,4 l/ha + - - - -
Micosar 60 SL metkonazol (60 g/l) 0,7–1,0 l/ha + + + + -
Mystic 250 EC tebukonazol (250 g/l) 0,75 l/ha + + - - -

Sfinansowano z Funduszu  
Promocji Roślin Oleistych

Reklama AUTOR: prof. dr hab. Marcin Kozak

Jesień to czas zbioru soi, która 
posiada niezaprzeczalne walory 

agrotechniczne i żywieniowe. 
Warto podsumować, które działania 

w minionym cyklu uprawowym wpłynęły 
na uzyskany plon. Sprawdź, w jaki sposób 

prowadziłeś sojową plantację.

Więcej wiedzy i ciekawostek na temat soi  
znajdziesz na stronie: www.siejmysoje.pl

Materiał siewny soi 
(nasiona siewne)  
wysiałem do gleby:

Na 1 hektar pola 
wysiałem:

a)  1 jednostkę siewną soi, podobnie 
jak 1 jednostkę buraka cukrowego
 błąd  

zbyt mała ilość wysiewu soi. Jednostka 
siewna soi liczy 150.000 sztuk nasion, 
co daje obsadę tylko 15 roślin na 1 m2.

b) 4 jednostki siewne
 dobra decyzja  

4 jednostki siewne soi 
to 600.000 sztuk nasion, 
co zapewnia prawidłową 
obsadę 60 roślin na 1 m2.

Nasiona soi wysiałem 
do gleby na głębokość:

a) 6–7 cm 
 błąd  

zbyt głęboko, soja kiełkuje w typie 
epigeicznym, czyli łodyżka podliścieniowa 
wyciąga z wnętrza nasienia dwa liścienie 
nad powierzchnię gleby, a następnie 
rozwija się pojedynczy liść zarodkowy.

b) 3–4 cm
 dobra decyzja  

łodyżka podliścieniowa 
łatwo przebija wierzchnią 
warstwę gleby, ukazują się 
liścienie, wschody roślin 
są szybkie i wyrównane 
na całym polu.

a)  nie zaszczepiony bakteriami 
symbiotycznymi 
 błąd  

soja w swoim rozwoju dla wiązania 
wolnego azotu z powietrza i wbudowania 
go w roślinę potrzebuje obecności 
dedykowanych bakterii Bradyrhizobium 
japonicum. Są one często niedostępne 
w glebie, szczególnie gdy wcześniej 
nie uprawiano na danym polu soi.

b)  zaszczepiony 
bakteriami 
symbiotycznymi 
 dobra decyzja  

materiał siewny może 
być zaszczepiony 
bezpośrednio przez firmę 
hodowlaną sprzedającą 
nasiona siewne np. 
w systemie FIX FERTIG 
lub bezpośrednio przed 
siewem przez rolnika 
np. NITRAGINA SOJA.

Soję zebrałem kombajnem, bez 
możliwości dosuszenia w gospodarstwie, 
przy wilgotności nasion:

a) 18–20%
 zła decyzja  

zbyt duża wilgotność 
nasion, przy składowaniu 
następuje szybkie 
zagrzewanie i psucie 
się nasion.

b) 14–15%
 super  

po doczyszczeniu nasion 
po zbiorze mogą być one 
bezpiecznie przechowywane 
w magazynie.

Przy siewie soi zastosowałem 
rozstawę rzędów:

Do siewu soi wybrałem na północy 
kraju odmianę hodowlaną, 
aby uzyskać wysoki plon nasion:

Soję należy 
uprawiać na polu:

a) 12,5 cm
 błąd  

zbyt wąska rozstawa 
rzędów, słabe 
nasłonecznienie roślin, 
rozstawa dobra dla roślin 
zbożowych.

a) późną
 błąd  

zbyt późna odmiana 
nie jest w stanie 
prawidłowo wykształcić 
nasion w strąkach 
i dojrzeć w warunkach 
agroekologicznych 
północnej Polski.

a) pofałdowanym, pagórkowatym 
 nieprawidłowa decyzja   

zbyt duże niewyrównanie pola generuje 
zwiększone straty nasion szczególnie 
podczas omłotu kombajnem o dużej 
szerokości roboczej zespołu żniwnego.

b) 25 cm
 dobra decyzja 

szersza rozstawa rzędów 
poprawia dostęp światła 
słonecznego dla roślin i poprawia 
przewietrzanie łanu podczas 
wegetacji soi.

b) bardzo wczesną 
 dobra decyzja 

wczesność odmiany gwarantuje 
jej prawidłowe dojrzewanie 
i możliwość terminowego zbioru 
w optymalnych warunkach 
pogodowych (sprawdź odmiany 
z Listy Odmian Zalecanych – 
LOZ dla danego województwa).

b)  wyrównanym, 
płaskim  
 dobra decyzja 

bardzo dobrze wyrównane 
pole gwarantuje minimalne 
straty nasion podczas 
zbioru jednoetapowego 
kombajnem zbożowym 
z odpowiednią przystawką 
do zbioru soi np. heder 
typu flex.

Na roślinach soi zaobserwowałem 
żerujące gąsienice motyli, które:

a) nie rozpoznawałem
 błąd  

zbyt duża liczba 
szkodników powoduje 
gołożery na roślinach 
i przyczynia się do spadku 
plonu nasion.

b) rozpoznawałem
 doskonale  

po rozpoznaniu stwierdziłem 
żerowanie gąsienic rusałki 
osetnik, której liczebność 
ograniczałem wykonując zabieg 
preparatem insektycydowym.
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Przykłady fungicydów zarejestrowanych do zwalczania chorób rzepaku w okresie jesiennym, cd.
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roślin
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/ zawartość

Dawka 
[kg (l)/ha]
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Czerń  
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Przykłady fungicydów zarejestrowanych do zwalczania chorób rzepaku w okresie jesiennym, cd.

Środki ochrony 
roślin

Substancja czynna 
/ zawartość

Dawka 
[kg (l)/ha]

Sucha 
zgnilizna 

kapustnych

Czerń  
krzy-

żowych
Szara 
pleśń

Cylindro-
sporioza

Mączniak 
rzekomy

Orius Extra 250 EW tebukonazol (250 g/l) 1,0 l/ha + + - - -
Patronius 250 EW tebukonazol (250 g/l) 1,0 l/ha + + - - -
Plexeo 60 EC metkonazol (60 g/l) 0,7–1,0 l/ha + + + + -
Podstawa 300 EC protiokonazol (300 g/l) 0,6 l/ha + - - - -
Polygreen 
Fungicyde WP

oospory Pythium 
oligandrum 0,1 kg/ha + - - - -

Procer 300 EC protiokonazol (300 g/l) 0,6 l/ha + - - - --
Promino 300 EC protiokonazol (300 g/l) 0,6 l/ha + - - - -

Protebul 240 EC protiokonazol (80 g/l), 
tebukonazol (160 g/l) 0,75 l/ha + + - - +

Sendo 60 EC metkonazol (60 g/l) 0,7–1,0 l/ha + + + + -
Sirena 60 EC metkonazol (60 g/l) 0,7–1,0 l/ha + + + + -
Simveris metkonazol (60 g/l) 0,7–1,0 l/ha + + + + -
Spartakus metkonazol (60 g/l) 0,7–1,0 l/ha + + + + -
Spekfree 430 SC tebukonazol (430 g/l) 0,45 l/ha + + + - -
Starpro 430 SC tebukonazol (430 g/l) 0,45 l/ha + + + - -

Suprax difenokonazol (250 g/l), 
paklobutrazol (125 g/l) 0,3 l/ha + + - - -

Syrius 250 EW tebukonazol (250 g/l) 1,0 l/ha + + - - -
Tarcza Łan 250 EW tebukonazol (250 g/l) 0,75 l/ha + + - - -
Tarcza Łan 
Extra 250 EW tebukonazol (250 g/l) 0,5–0,75 l/ha - + - - -

Tarcza Plus 
250 EW tebukonazol (250 g/l) 0,5-0,75 l/ha - + - - -

Tartaros 300 EC protiokonazol (300 g/l) 0,6 l/ha + - - - -

Tauron 240 EW protiokonazol (80 g/l), 
tebukonazol (160 g/l) 0,75 l/ha + + - - +

Taxon 375 SC difenokonazol (250 g/l), 
paklobutrazol (125 g/l) 0,3 l/ha + + - - -

Tebkin 250 EW tebukonazol (250 g/l) 0,75 l/ha + + - - -
Tebu 250 EW tebukonazol (250 g/l) 0,5–0,75 l/ha + + - - -
Tebucur tebukonazol (250 g/l) 0,5 l/ha + + - - -
TebuGuard Plus tebukonazol (430 g/l) 0,45 l/ha + + + - -

Tebuprotin 240 EC protiokonazol (80 g/l), 
tebukonazol (160 g/l) 0,75 l/ha + + - - +

Tebu-Pro tebukonazol (250 g/l) 0,5 l/ha + + - - -
Tebusha 250 EW tebukonazol (250 g/l) 0,75 l/ha + + - - -

Tilmor 240 EC protiokonazol (80 g/l), 
tebukonazol (160 g/l) 0,75 l/ha + + - - +

Teodor 240 EC protiokonazol (80 g/l), 
tebukonazol (160 g/l) 0,75 l/ha + + - - +

Tobias-Pro 250 EW tebukonazol (250 g/l) 0,5 l/ha + + - - -
Toledo 250 EW tebukonazol (250 g/l) 0,75 l/ha + + + - -
Toledo Extra 
430 SC tebukonazol (430 g/l) 0,45 l/ha + + + - -

Topen 375 SC difenokonazol (250 g/l), 
paklobutrazol (125 g/l) 0,3 l/ha + + - - -

Toprex 375 SC difenokonazol (250 g/l), 
paklobutrazol (125 g/l) 0,3 l/ha + + - - -

Trion 250 EW tebukonazol (250 g/l) 0,5–0,75 l/ha + + - - -

Trident 375 SC difenokonazol (250 g/l), 
paklobutrazol (125 g/l) 0,3 l/ha + + - - -

Toprek 375 SC difenokonazol (250 g/l), 
paklobutrazol (125 g/l) 0,3 l/ha + + - - -

Turret 60 metkonazol (60 g/l) 0,7–1,0 l/ha + + + + -
Tyberius 250 EW tebukonazol (250 g/l) 1,0 l/ha + + - - -

Quadris Gold protiokonazol (80 g/l), 
tebukonazol (160 g/l) 0,75 l/ha + + - - -

Ulysses 430 SC tebukonazol (430 g/l) 0,45 l/ha + + + - -
Ventoux 430 SC tebukonazol (430 g/l) 0,45 l/ha + + + - -
Victosar 250 EW tebukonazol (250 g/l) 0,5–0,75 l/ha - + - - -
Wadera 300 EC protiokonazol (300 g/l) 0,6 l/ha + - - - -
X-Met 100 SL metkonazol (100 g/l) 0,4 l/ha + - - - -

SKUTECZNIE 
DOSTARCZONA JAKOŚĆ
Każdą ładowarką,  
w każdej dostawie

40 % K₂O · 6 % MgO 
13 % SO₃

25 % MgO · 52 % SO₃

www.ks-polska.com ·  K+S Polska

K+S Polska sp. z o.o. 
A K+S Company
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dr hab. ROMAN KRAWCZYK 
Instytut Ochrony Roślin –  
PIB

Rzepak w początkowym okresie rozwoju tj. od siewu aż do fazy wydłużania łodygi, powinien 
być wolny od zachwaszczenia. Podstawą chemicznej ochrony rzepaku ozimego przed chwa-
stami są zabiegi wykonane przed okresem spoczynku zimowego. 

Natomiast wiosenne stosowanie herbicydów 
powinno być traktowane jako zabieg korekcyjny. 
W większości gospodarstw program ochrony przed 
zachwaszczeniem rzepaku ozimego opiera się na 
zabiegach doglebowych, wykonanych przed wscho-
dami rzepaku lub na zabiegach nalistnych zastoso-
wanych krótko po wschodach.

Herbicydy stosowane przedwschodowo wyka-
zują działanie odglebowe. Wnikają do roślin w fazie 
kiełkowania poprzez łodyżkę lub liścienie, albo przez 
korzenie kiełkujących chwastów. Jednakże należy 
mieć na uwadze, że znaczna część herbicydów sto-
sowanych po wschodach rzepaku także wykazuje 
działanie odglebowe. Są to herbicydy zawierające 
m.in.: aminopyralid, chinomerak, dimetenamid-P, di-
metachlor, metazachlor oraz propyzamid.

Skuteczność chwastobójcza herbicydów o dzia-
łaniu odglebowym  zależna jest od wilgotności gle-
by. Optymalna skuteczność zabiegów oparta na 
herbicydach o działaniu odglebowym zależy od wil-
gotności gleby oraz staranności jej przygotowania. 
Herbicydy o działaniu odglebowym, zaaplikowane 
w przesuszoną glebę wykazują niższą skuteczność 
chwastobójczą. W skrajnych warunkach chwasty 
mogą pozostać nie zwalczone.

Wilgotność gleby w głównej mierze warunko-
wana jest przez opady atmosferyczne. W poszcze-

gólnych regionach kraju występuje znaczne zróż-
nicowanie przestrzenne opadów atmosferycznych, 
zarówno w zakresie ilości, jak i rozkładu. Istotna jest 
nie tylko intensywność opadu deszczu, ale także 
ilość zatrzymanej wody w glebie. Podkreślić trze-
ba, że między innymi przez dobór sposobu uprawy 
roli wpływamy na ilość zatrzymanej wody w glebie. 
Zwłaszcza w latach posusznych należy zwrócić 
szczególną uwagę na technologię uprawy roli, aby 
do minimum ograniczyć straty wody z wierzchnich 
poziomów gleby. Przedsiewna uprawa roli powin-
na być wykonana w taki sposób, aby maksymalnie 
ograniczyć straty wody w glebie, jednocześnie uzy-
skując wyrównaną powierzchnię, najlepiej o struk-
turze gruzełkowatej.

Środki chwastobójcze o działaniu odglebowym 
najskuteczniej zwalczają chwasty, gdy powierzch-
nia gleby jest precyzyjnie pokryta cieczą oprysko-
wą, stąd ważna jest technika wykonania oprysku. 
Podczas zabiegu belka polowa opryskiwacza po-
winna zachować położenie zarówno w płaszczyźnie 
poziomej jak i pionowej, a ciecz opryskowa powinna 
być równomiernie wydatkowana przez poszczegól-
ne rozpylacze, rozmieszczone na belce polowej. 

Program ochrony rzepaku ozimego przed za-
chwaszczeniem oparty jest na dwudziestu sub-
stancjach czynnych, w tym sześciu selektywnie 

Jesienna 
ochrona rzepaku 
ozimego przed 
zachwaszczeniem

zwalczających wyłącznie chwasty jednoliścienne 
i samosiewy zbóż. Powszechne stosowanie herbi-
cydów sprzyja powstawaniu odporności chwastów 
na te środki. Aby przeciwdziałać temu ryzyku na-
leży między innymi stosować przemiennie herbi-
cydy o innym mechanizmie na przykład w oparciu 
o klasyfikację HRAC (Herbicyde Resistance Action  
Commitee).

W programie ochrony rzepaku przed zachwasz-
czeniem uwzględnione są zabiegi herbicydowe 
przed siewem rzepaku oraz po siewie przed wscho-
dami rzepaku i po wschodach. 

Dla preparatów opartych na s.cz. napropamid 
(HRAC 15, dawniej grupa K3) program ochrony 
przewiduje zabiegi krótko przed siewem rzepaku 
oraz po siewie, ale przed wschodami rzepaku. Na-
propamid zwalcza głównie chwasty dwuliścienne 
(m.in.: gorczycę polną, gwiazdnicę pospolitą, iglicę 
pospolitą, komosę białą, marunę bezwonną, po-
krzywę żegawkę, rdest plamisty, rdestówkę powo-
jowatą, rumianek pospolity, szarłat szorstki, tasznik 
pospolity) a z chwastów jednoliściennych chwastni-
cę jednostronną.

Po siewie, ale przed wschodami rzepaku zale-
cane są między innymi herbicydy oparte na s.cz. 
chlomazon (HRAC 13, dawniej grupa F4). Na chlo-
mazon wrażliwość wykazuje szereg chwastów 
dwuliściennych (m.in.: farbownik polny, bodziszek 
drobny, dymnica pospolita, gwiazdnica pospolita, 
jasnota, komosa biała, maruna bezwonna, pokrzy-
wa żegawka, poziewnik szorstki, przytulia czepna, 
psianka czarna, rdestówka powojowata, rdest ptasi, 
rumian polny, szarłat szorstki, tasznik pospolity, to-
bołki polne) oraz chwastnica jednostronna. Planu-
jąc odchwaszczanie w oparciu o chlomazon, należy 
liczyć się ze słabszą skutecznością zwalczania lub 
brakiem skuteczności względem chabra bławatka, 
fiołka polnego jak i maku polnego, a trzeba pod-
kreślić, że są to gatunki zaliczane do powszechnie 
zachwaszczających plantacje rzepaku ozimego. 
Stosowanie środków chwastobójczych na bazie 
chlomazonu nie jest wskazane na glebach lekkich. 
Na plantacjach odchwaszczanych chlomazonem 
można obserwować charakterystyczne działanie 
w postaci „bielenia” roślin (w następstwie zanikania 
chlorofilu). Przemijające symptomy bielenia są czę-
sto widoczne również na siewkach roślin rzepaku. 
Jednakże nie ma to wpływu na przezimowanie i plon 
rzepaku. 

Stosując preparaty oparte na chlomazonie, któ-
ry jest substancją bardzo lotną, należy zachować 
szczególną ostrożność. Zabiegów opryskiwania nie 
można wykonywać podczas wiatru stwarzającego 
możliwość znoszenia cieczy użytkowej na sąsied-
nie plantacje rolne i ogrodnicze. Ryzyko uszkodzeń 

lub zniszczenia sąsiadujących plantacji występuje 
także podczas dni sprzyjających występowaniu in-
wersji radiacyjnej. Jest to zjawisko atmosferyczne 
powstające najczęściej po upalnych dniach, pod-
czas bezwietrznych i bezchmurnych nocy, głównie 
po zachodzie słońca. Po upalnym dniu podłoże i po-
wietrze przy powierzchni ziemi są ogrzane i po za-
chodzie słońca ciepło z podłoża wypromieniowuje 
do atmosfery. 

Wykonanie oprysku herbicydem opartym na 
chlomazonie, zarówno w godzinach popołudnio-
wych jak i wieczornych, w warunkach sprzyjających 
inwersji radiacyjnej stwarza ryzyko unoszenia czą-
steczek chlomazonu, gdyż jak wspomniano wcze-
śniej jest to herbicyd o dużej lotności (parowaniu). 
W takich warunkach chlomazon może być przeno-
szony, a następnie wraz z ochłodzeniem powietrza 
opadać na sąsiadujące plantacje znajdujące się na-
wet w odległości kilkudziesięciu metrów, powodując 
ich uszkodzenie w charakterystyczny sposób, czyli 
bielenia w następstwie inhibicji barwników w tkan-
kach roślinnych.

Preparaty oparte na s.cz. metazachlor (HRAC 
15, dawniej grupa K3),  zalecane są w zabiegach 
doglebowych i nalistnych, w kilkudziesięciu warian-
tach zabiegowych.  Na metazachlor wrażliwe są 
chwasty dwuliścienne (m.in.: gwiazdnica pospolita, 
jasnota, komosy, mak polny, maruna bezwonna, nie-
zapominajka polna, przetaczniki, psianka czarna, 
rdestówka powojowata, rumianek pospolity, rumian 
polny, skrytek polny, starzec zwyczajny, stulicha 
psia, tasznik pospolity) a z gatunków jednoliścien-
nych miotła zbożowa i wyczyniec polny. Mniejszą 
skuteczność zwalczania wykazuje względem fiołka 
polnego i przytuli czepnej. W zakresie stosowania 
metazachloru należy mieć na uwadze ograniczenia 
dotyczącego zastosowania na tej samej powierzch-
ni uprawnej w okresie trzech lat w dawkach nie 
przekraczających łącznie 1,0 kg substancji czynnej 
w przeliczeniu na powierzchnię 1 ha. 

Ograniczenia w zakresie ilości stosowania sub-
stancji czynnej w okresie trzech lat dotyczą także 
dimetachloru (HRAC 15, dawniej grupa K3), dla któ-
rego maksymalna łączna dawka w okresie trzech lat 
to 1,0 kg substancji czynnej na 1 ha. Dimetachlor 
pobierany jest głównie w fazie kiełkowania poprzez 
łodyżkę kiełkujących chwastów, a w mniejszym 
stopniu poprzez korzenie. Dlatego największą sku-
teczność uzyskuje się, gdy dimetachlor stosowany 
jest na chwasty w fazie kiełkowania lub na krótko 
przed ich spodziewanym skiełkowaniem. Na dimeta-
chlor wrażliwe są liczne gatunki dwuliścienne (m.in.: 
bodziszki, chaber bławatek, gwiazdnicy pospoli-
tej, jasnota, komosa biała, maki, maruna bezwon-
na, niezapominajka polna, przetaczniki, przytulia  
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czepna, rdestówka powojowata, rumianek pospolity, 
tasznik pospolity, tobołki polne, wilczomlecz obrot-
ny) a z jednoliściennych miotła zbożowa i wiechlina 
roczna. Dimetachlor nie zwalcza gatunków uznawa-
nych za kłopotliwe na plantacjach rzepaku, do któ-
rych zaliczane są fiołki i stulisz lekarski.

Herbicydy oparte na s.cz. petoksamid (HRAC 15, 
dawniej grupa K3) stosowane są do zwalczania nie-
których gatunków dwuliściennych (m.in. gwiazdnica 
pospolita, jasnoty, komosa biała, maruna bezwon-
na, przetaczniki, rumianek pospolity, rumian polny) 
oraz miotły zbożowej.

W programie ochrony rzepaku ozimego s.cz. bife-
noks (HRAC 14, dawniej grupa E) jest reprezentowa-
na przez jeden produkt. Przy aplikacji tej substancji 
bardzo istotne jest przestrzeganie terminu stosowa-
nia oraz dawki zalecanej dla ochrony rzepaku ozi-
mego. Zabieg można  wykonać po przekroczeniu 
przez roślinę uprawną fazy 4 liści. Zastosowanie we 
wcześniejszej fazie wzrostu skutkuje uszkodzeniem 
roślin. Ponadto wykonanie zabiegu na liście rzepaku 
niedostateczne pokryte kutykulą lub na liście wilgot-
ne może spowodować ich przebarwienie. Chwasty 
wrażliwe na bifenoks to: fiołek polny, farbownik polny 
(wcześniejsza nazwa krzywoszyj polny), gwiazdnica 
pospolita, komosa biała, maruna bezwonna i rumian 
polny. Ponadto ogranicza występowanie gatunków ta-
kich jak: przytulia czepna, przetacznik perski, mak po-
lny, jasnota purpurowa oraz tasznik pospolity i tobołki 
polne. Wśród chwastów niezwalczanych przez bife-
noks są gatunki takie jak: bodziszki i chaber bławatek.

Środki chwastobójcze zawierające imazamoks 
(HRAC 2, dawniej grupa B) przeznaczone są do sto-
sowania wyłącznie w uprawie odmian rzepaku od-
pornych na s.cz. imazamoks. Na imazamoks wraż-
liwe są „tradycyjne” odmiany rzepaku (tj. odmian 
nieodpornych na imazamoks) oraz chwasty kapu-
stowate (m.in. chroszcz, gorczyca, rzodkiew świ-
rzepa, stulicha psia, stulisz, tasznik polny, tobołki 
polne) oraz inne gatunki dwuliścienne (m.in. bieluń 
dziędzierzawa, gwiazdnica pospolita, jasnota, ko-
mosa, psianka czarna, szarłat, przytulia) i chwasty 
jednoliścienne (m.in. chwastnica jednostronna, wło-
śnica, stokłosa). Na imazamoks wrażliwe są samo-
siewy zbóż i samosiewy łubinu.

Preparaty zawierające aminopyralid, chinome-
rak, chlopyralid oraz halauksyfen metylowy i piklo-
ram należą do grupy syntetycznych auksyn (HRAC 
4, dawniej grupa O). Przeznaczone są do zwalcza-
nia chwastów dwuliściennych. 

Aminopyralid i chinomerak pobierany jest po-
przez liście i korzenie kiełkujących chwastów, 
a chlopyralid, halauksyfen oraz pikloram przez liście 
chwastów, dlatego stosowane są wyłącznie w za-
biegach nalistnych. 

Aminopyralid zwalcza przede wszystkim chabra 
bławatka, fiołki, mak polny, chwasty rumianowate 
i ostrożeń polny. Decydując się na odchwaszcza-
nie herbicydem zawierającym aminopyralid należy 
zwrócić uwagę na ograniczenia w zakresie następ-
stwa roślin oraz sposobu zagospodarowania resz-
tek pożniwnych. 

Herbicydy oparte na s.cz. chlopyralid zwalczają 
głównie gatunki, takie jak: chaber bławatek, chwa-
sty rumianowate i rdestowate oraz żółtlicę drobno-
kwiatową. 

Substancja czynna chinomerak występuje jako 
uzupełniający komponent w celu zwiększenia zakre-
su zwalczanych chwastów dwuliściennych, w głównej 
mierze przytuli czepnej i przetaczników, a ponadto 
ogranicza występowanie także: bodziszków, fiołków, 
kurzyśladu polnego, maków, maruny bezwonnej, rde-
stu ptasiego, rogownicy polnej, rumianku i rumianu 
oraz starca zwyczajnego i tasznika pospolitego.

Wśród chwastów wrażliwych na halauksyfen 
wymienić należy między innymi: bodziszek drobny, 
chaber bławatek, gwiazdnicę pospolitą, jasnotę pur-
purową, mak polny, przetaczniki, przytulię czepną, 
rdestówkę powojowatą, a na pikloram: chaber bła-
watek, przytulię czepną i chwasty rumianowate oraz 
mlecz i ostrożeń polny. Ponadto mieszanina handlo-
wa halauksyfenu metylowego i pikloramu zwalcza 
dodatkowo dymnicę pospolitą, komosę białą oraz 
stulichę psią, tasznik pospolity i tobołki polne. Tych 
środków chwastobójczych nie można stosować 
w mieszaninach zbiornikowych z fungicydami za-
wierającymi metkonazol lub tebukonazol oraz z gra-
minicydami, jak i nawozami zawierającymi bor.

Samosiewy zbóż powszechnie występują w za-
siewach rzepaku, zwłaszcza w uprawie bezorkowej. 
Ich zwalczanie jest stosunkowo łatwe. Można za-
stosować jeden z wielu polecanych graminicydów 
(s.cz.: chizalofop-P etylowy, chizalofop-P tefurylo-
wy, cykloksydym, fluazyfop-p butylowy, kletodym, 
propachizafop) czyli środków chwastobójczych, 
selektywnie zwalczających rośliny jednoliścienne. 
Zgodnie z klasyfikacją HRAC graminicydy zakwalifi-
kowane są do grupy 1 (dawniej grupa A). W niższych 
dawkach zwalczają samosiewy zbóż i roczne chwa-
sty jednoliścienne (m.in. chwastnica jednostron-
na, miotła zbożowa, stokłosa, wyczyniec polny). 
Wyższe dawki stosowane są do zwalczania perzu  
właściwego.

Przed planowanym zabiegiem należy zapo-
znać się ze szczegółowymi zaleceniami zawarty-
mi w etykiecie w celu właściwego doboru terminu 
i dawki do fazy rozwojowej rośliny uprawnej oraz  
zachwaszczenia.
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Sfinansowano z Funduszu Promocji   
Roślin Oleistych

Dużym wyzwaniem w gospodarstwie 
pozostaje jednak odpowiednia technika 
zbioru. Jedną z niepożądanych cech soi 
jest niskie osadzanie pierwszych strąków 
na pędzie. Brak właściwego sprzętu może 
powodować ogromne straty w  plonie, 
które w skrajnych warunkach mogą się-
gać nawet 30%. Producenci kombajnów 
i przyrządów żniwnych (hederów) oferują 
coraz nowocześniejsze urządzenia, dzię-
ki którym możliwe jest kopiowanie te-
renu i bardzo niskie koszenie roślin, ale 
dostępność tych narzędzi, zwłaszcza dla 
małych gospodarstw i niewielkich are-
ałów jest ciągle ograniczona. 

Dlatego, aby ograniczyć straty pod-
czas zbioru, należy podejmować działa-
nia dużo wcześniej, czyli już w momencie 
wyboru pola pod uprawę soi. Nie należy 
uprawiać soi na polach zakamienionych, 
gdzie wielkość i  ilość kamieni uniemoż-
liwia prowadzenie hederu „po ziemi”. 
Ponadto bardzo ważne jest odpowied-
nie wyrównanie powierzchni pola, a to 
się wiąże z bardzo dobrym wykonaniem 
wszystkich zabiegów uprawowych, za-
czynając od zabiegów na ściernisku, po 
zbiorze rośliny przedplonowej. Istotną 
kwestią jest dokładna dystrybucja słomy 
tzn. odpowiednie rozdrobnienie i równo-
mierne rozrzucenie na całej szerokości 

roboczej kombajnu, odpowiednio głębo-
ka kultywacja ścieżek technologicznych 
i ewentualnych kolein spowodowanych 
przez transport w czasie zbioru rośliny 
przedplonowej. 

Wysiew nawozów P i K oraz wapno-
wanie należy wykonać w odpowiednich 
warunkach wilgotnościowych i koniecz-
nie przed orką lub głęboką uprawą. Orka 
MUSI być wykonana perfekcyjnie, pro-
stoliniowo, na równą, stałą głębokość, 
bez bruzd i niedorzuconych skib. To się 
tyczy również uwroci! Wiosną z racji na 
późniejszy termin siewu soi w stosunku 
do innych gatunków jarych, nie należy 
wykonywać zabiegów uprawowych zbyt 
wcześnie w  niekorzystnych warunkach 
wilgotnościowych. 

Po dobrze wykonanych zabiegach je-
siennych uprawa przedsiewna powinna 
być ograniczona do minimum, zwłaszcza 
w  warunkach suchej wiosny; należy pa-
miętać o oszczędzaniu zmagazynowanej 
w glebie wody i niepotrzebnie nie prze-
suszać gleby nadmierną intensywnością 
uprawy. W przypadku suchej wiosny nale-
ży rozważyć wałowanie posiewne w celu 
zwiększenia podsiąkania i dodatkowego 
wyrównania powierzchni pola, również 
ze względu na skuteczność doglebowych 
herbicydów stosowanych posiewnie.

Tzw. odziomki – najniższe 

części rośliny pozostawione 

po zbiorze kombajnem wraz 

z najcenniejszymi strąkami

(zdj. własne autora)

Ściernisko po zbiorze 

kombajnem na nieodpowiednio 

przygotowanym fragmencie pola 

(zdj. własne autora)

Reklama

AUTOR: dr inż. Krzysztof Gawęcki
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wybór 
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właściwe 
przygotowanie 
pola do siewu

to klucz do 
ograniczenia 
strat podczas 

zbioru soi

Soja posiada 
niezaprzeczalne walory:
• przyrodnicze, 
• agrotechniczne,
•	 żywieniowe.
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Początkowe fazy wzrostu rzepaku ozimego to okres, w którym młode rośliny są szczególnie 
narażone na uszkodzenia powodowane przez szkodniki. Obecnie kurczą się możliwości 
chemicznej ochrony upraw, jednak stopniowo pojawiają się nowe sposoby wspomagające 
ograniczanie presji agrofagów, w tym szkodników. 

Dr inż. PRZEMYSŁAW STRAŻYŃSKI
IOR–PIB w Poznaniu

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

Spośród roślin oleistych największa presja ze 
strony szkodników ma miejsce w rzepaku, szcze-
gólnie ozimym, m.in. z uwagi na wydłużoną wegeta-
cję (około 11 miesięcy na polu). W okresie jesiennej 
wegetacji rzepak ozimy narażony jest na uszkodze-
nia powodowane przez szkodniki już od momentu 
kiełkowania nasion. Na tym etapie największym 
zagrożeniem są wielożerne szkodniki glebowe – 
pędraki, rolnice, drutowce i lenie, zwłaszcza na 
plantacjach, na których ograniczono agrotechnikę. 
Podziemne części roślin uszkadzają także larwy 
śmietki kapuścianej, a także chowacza galasów-
ka. Obecnie duży problem w jesiennej ochronie 
rzepaku stanowią mszyce – wektory wirusów żół-
taczki rzepy (TuYV), a także pojawiający się coraz 
liczniej mączlik warzywny. Podobnie jak mszycom, 
ciepła jesień sprzyja również pchełce rzepakowej 
i pchełkom ziemnym. To także korzystne warunki 
dla gnatarza rzepakowca, tantnisia krzyżowiaczka 
i miniarki kapuścianki. Postępująca redukcja che-
mizacji wymusza poszukiwanie nowych rozwiązań 
w ochronie upraw. W rzepaku ozimym potencjal-
nie największy problem będzie ze szkodnikami, 
które na skutek ocieplenia klimatu i wydłużenia 

okresu wegetacyjnego będą pojawiały się wcze-
śniej i rozwiną więcej pokoleń, jak np. mszyce. 
Wzrośnie też presja tych gatunków, które wcze-
śniej nie miały w rzepaku większego znaczenia,  
jak np. mączliki. 

Wycofywanie kolejnych substancji czynnych 
bez wprowadzania na rynek nowych i bezpiecz-
niejszych, ale jednocześnie skutecznych może 
spowodować ryzyko uodparniania się szkodników 
na jednostronnie stosowane substancje czynne in-
sektycydów – ponieważ nie będzie możliwości ich 
przemiennego stosowania. Już została wycofana 
alfa-cypermetryna (można ją stosować do 7 grud-
nia), a po planowanym wycofaniu lambda-cyha-
lotryny rzepak pozostanie całkowicie pozbawiony 
ochrony przed mączlikami i tantnisiem krzyżowiacz-
kiem. Stosowanie środków ochrony roślin można 
zredukować przez zastępowanie jednych substancji 
czynnych innymi o podobnym działaniu, lecz stoso-
wanymi w mniejszych ilościach. Będzie to zależało 
od skuteczności danej substancji, jej mechanizmu 
działania, możliwości stosowania jej w mieszani-
nach z innymi substancjami, adiuwantami czy nawo-
zami. Dlatego dzisiejsza nauka i postęp badawczy 

w zakresie nowatorskiej ochro-
ny roślin, a także działania le-
gislacyjne powinny zmierzać 
w kierunku doskonalenia tych 
metod i sposobów ich wyko-
rzystania.

Coraz wyższy poziom inno-
wacji w ochronie roślin przeja-
wia się m.in. w doskonaleniu 
technologii zaprawiania na-
sion. W przypadku rzepaku 
wymaga ona dużej precyzji 
i dokładności, co wynika z wie-
lu czynników, jak choćby ze 
stosunkowo małej normy wy-
siewu nasion (a w perspekty-
wie m.in. wysiew w szerokich 
rzędach). Postępujący pro-
ces wycofywania substancji 
czynnych stopniowo pozba-
wia producentów możliwości 
optymalnej ochrony upraw 
w okresie wschodów rzepaku 
ozimego, zatem optymalnym 
(i logicznym) rozwiązaniem 
w tej sytuacji powinna być 
większa dostępność insekty-
cydowych zapraw nasiennych 
bazujących na bezpiecznych 
dla środowiska substancjach 
czynnych. Zaprawy mogą być 
nanoszone wyłącznie w cer-
tyfikowanych zakładach i przy 
pomocy profesjonalnego 
sprzętu do zaprawiania (aktual-
nie z wyjątkiem Lumiposy 625 
FS). W technice prawidłowego 
zaprawiania najbardziej istotne 
jest, żeby odbywało się zgod-
nie z systemem jakości ESTA, 
który gwarantuje zmniejszenie 
do minimum poziomu pylenia. 
W przypadku formulacji FS nie 
obserwuje się strat wynikają-
cych z powstawania pyłu, który 
występuje podczas przygoto-
wania mieszaniny użytkowej 
zapraw nasiennych oraz w cza-
sie technologicznego procesu 
zaprawiania. Ten typ formulacji 
pozwala również na równo-
mierne pokrycie powierzchni 
nasion i jest bezpieczna dla 
plantatora rzepaku, ponieważ 
do minimum ograniczone jest 
pylenie podczas wysiewu na-

sion. Brak pylenia, zarówno 
w procesie zaprawiania, jak 
i stosowania, to ograniczenie 
strat zaprawy w wyniku lep-
szego pokrycia nasion, lepsza 
skuteczność i mniejszy poziom 
chemizacji. Z punktu widze-
nia ochrony integrowanej jest 
to najmniej inwazyjna metoda 
chemicznego zwalczania agro-
fagów, która przynosi korzyści 
zarówno środowiskowe, jak 
i ekonomiczne. 

W chemicznym zwalcza-
niu szkodników kluczowym 
elementem jest precyzja – 
zarówno jeśli chodzi o termin 
zastosowania zabiegu, do-
bór właściwego insektycydu 
i jego dawki, jak i warunków 
pogodowych zapewniających 
optymalną skuteczność jego 
działania. Dlatego niezwykle 
ważny jest monitoring termi-
nu pojawiania się szkodników, 
ich nasilenia, powodowanych 
uszkodzeń i warunków po-
godowych. Od tego w głów-
nej mierze zależy skutecz-
ność zwalczania szkodników. 
Oprócz systematycznych 
lustracji własnych plantacji 
warto korzystać z narzędzi 
ułatwiających ich ochronę. 
Jednym z nich jest interne-
towa Platforma Sygnalizacji 
Agrofagów (www.agrofagi.
com.pl). Zawiera ona m.in. 
aktualne komunikaty o poja-
wianiu się szkodników w wie-
lu rejonach w kraju, metody-
ki integrowanej ochrony czy 
aktualizowane na bieżąco 
programy ochrony. Kolejnym 
narzędziem jest Internetowa 
Platforma Doradztwa i Wspo-
magania Decyzji w Integrowa-
nej Ochronie Roślin (e-DWIN), 
która udostępnia obiorcom e-
-usługi z zakresu m.in. wspo-
magania decyzji w zakresie 
stosowania środków ochrony 
roślin, monitoringu agrofagów 
i raportów zagrożeń i danych 
agrometeorologicznych.

AGROTECHNIKAInformator  Krajowego Zrzeszenia Producentów Rzepaku i  Rośl in Białkowych

48

Innowacyjna 
jesienna ochrona 

rzepaku przed 
szkodnikami

Wiele można zdziałać 
bez chemii
Podstawowe metody prewencyjne 
ograniczające presję szkodników to 
przede wszystkim odpowiedni płodo-
zmian, ograniczanie zachwaszczenia, 
a także optymalne nawożenie, ponie-
waż zapewnienie roślinom optymal-
nych warunków wzrostu zmniejsza 
ryzyko potencjalnych strat. Oprócz me-
tod agrotechnicznych aktualnie duży 
nacisk położony jest na metodę ho-
dowlaną, która jako jedna z metod nie-
chemicznych jest szczególnie ważna 
w ochronie integrowanej. Sukcesywnie 
pojawiają się nowe odmiany, odporne 
lub tolerancyjne na agrofagi, w tym wy-
kazujące tolerancję na wirusy żółtaczki 
rzepy (TuYV) przenoszonego głównie 
przez mszycę brzoskwiniową. Odmia-
ny o zwiększonej mrozoodporności 
pozwalają opóźnić termin siewu, czyli 
jednocześnie obniżyć presję ze stro-
ny wielu jesiennych szkodników. Poza 
tym odmiany mieszańcowe dużo lepiej 
regenerują w dalszych fazach wzrostu 
ewentualne uszkodzenia w porównaniu 
z odmianami populacyjnymi. Hodowla 
musi zmierzać (i zmierza) w kierunku 
uzyskania odmian odpornych na stre-
sy abiotyczne i biotyczne – odpornych 
i tolerancyjnych na agrofagi czy okresy 
suszy oraz dostosowanych do warun-
ków agroklimatycznych w danym rejo-
nie uprawy. Intensywnie promuje się 
także metody biologiczne, obejmujące 
zarówno wykorzystywanie obecnych 
na plantacjach organizmów pożytecz-
nych, jak i stosowanie biopreparatów. 
Jednak biopreparaty są nawet kilku-
krotnie droższe w porównaniu ze środ-
kami chemicznymi (stąd konieczne 
są dopłaty do ich zakupu) i wymagają 
większej wiedzy i precyzji w ich sto-
sowaniu. Obecnie w uprawie rzepaku 
ozimego i jarego zarejestrowany jest je-
den środek mikrobiologiczny w postaci 
płynnego koncentratu do zaprawiania 
nasion (FS), zawierający szczep bakte-
rii Bacillus amyloliquefaciens i przezna-
czony do zwalczania suchej zgnilizny 
kapustnych, ale ograniczający również 
szkody powodowane przez pchełkę 
rzepakową.
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Aktualności  
prawne

Okres wakacyjny 
nie oznacza zastoju 

w kwestiach prawnych. 
Latem doszło do 
kilku istotnych 

zmian w różnego 
rodzaju przepisach. 
Warto przyjrzeć się 

zmianom które mogą 
okazać się ważne 

dla rolników.

dr JACEK MONIUK 
Radca Prawny

W dniu 30 czerwca 2022 r. weszła w życie nowelizacja Kodeksu cywilnego i Kodeksu postępowania cy-
wilnego. Zmienione zostały regulacje dotyczące biegu terminu przedawnienia w przypadku zawezwania do 
próby ugodowej oraz mediacji pozasądowej.

Zawieszenie zamiast przerwania 
Do tej pory zawezwanie do próby ugodowej powodowało przerwanie biegu przedawnienia. 
W efekcie termin przedawnienia biegł ponownie od nowa. W praktyce dawało to możliwość wy-
dłużenia okresu w którym można było skutecznie dochodzić swoich należności. Niestety, po 
ostatniej zmianie bieg okresu przedawnienia będzie tylko zawieszony na czas trwania postępo-
wania o zawezwanie do próby ugodowej. Podobnie wygląda sytuacja w przypadku mediacji.

Dłużnicy usatysfakcjonowaniu
Dotychczas zawezwania do próby ugodowej była relatywnie tanią i prostą procedurą, polegają 
na złożeniu do sądu specjalnego wniosku. Sąd miał obowiązek wyznaczyć termin posiedzenia 
i zawiadomić stronę przeciwną. Jako czynność przed sądowa działanie takie przerywało bieg 
przedawnienia. Oznaczało to, że okres przedawnienia biegł wtedy na nowo. Można było w ten 
sposób wydłużać bieg okresu przedawnienia, który w polskich przepisach nie jest zbyt długi 
i w zależności od rodzaju roszczenia wynosi przykładowo sześć lub trzy lata. 

Utrudnienia dla wierzycieli
Opisana wyżej zmiana jest niekorzystna dla wierzycieli. Od kilku lat mamy niestety w Polsce ten-
dencje do utrudniania dochodzenia należności. Pierwszą było m.in. skrócenie ogólnego okresu 
przedawnienia z dziesięciu do sześciu lat. Drugą było znaczące podwyższenie opłat sądowych 
praktycznie we wszystkich kategoriach spraw.

Jeszcze kilka lat temu opłata za zawezwanie do próby ugodowej wynosiła tylko 40 zł. I to 
niezależnie od kwoty dochłodzonego roszczenia. Dzisiaj trzeba zapłacić aż 1/5 opłaty stosun-
kowej wynoszącej 5% wartości przedmiotu sporu. Czyli zgodnie z nowymi przepisami nawet  

OKIEM PRAWNIKA

40 tys. złotych. Tak wygląda realizacja prawa dostępu obywatela do sądu. Utrudniono dochodze-
nie roszczeń i obronę własnych pieniędzy przed nieuczciwymi kontrahentami.

Wyżej opisana nowelizacja to nie jedyne zmiany w przepisach jakie miały miejsce w ostat-
nim okresie.

Odstępstwo po nowemu
W ostatnim czasie Komisja Europejska ustanowiła odstępstwo od zakazu produkcji na ugorach 
oraz od obowiązku zmianowania upraw w roku 2023. Decyzja taka jest spowodowana chęcią za-
pewnienia bezpieczeństwa żywnościowego w sytuacji wojny na Ukrainie 

Opisane wyżej odstępstwo ma charakter czasowy i dotyczy tylko roku składania wniosku 
2023. Co istotne prawo odstępstwa nie obejmuje upraw które są stosowane przy żywieniu zwie-
rząt (np. kukurydza, soja).

Zmiana w zmianowaniu
Jeżeli chodzi o modyfikację obowiązku zmianowania, to w roku 2023 rolnicy w ramach normy 
GAEC 7 – nie będą musieli realizować zmianowania upraw na gruntach ornych. Z kolei w przy-
padku normy GAEC 8 (przeznaczenie 4 proc. gruntów ornych na obszary nieprodukcyjne) rolnicy 
będą mogli prowadzić produkcję na gruntach ugorowanych, ale z wyjątkiem kukurydzy, soi i za-
gajników o krótkiej rotacji.

Zarządzenie KOWR
To jeszcze nie wszystkie zmiany przepisów w ostatnim okresie. Należy wskazać także na pewne 
zagadnienie dotyczące bezpośrednio dzierżawców. Chodzi tutaj o Zarządzenie nr 74/2022/Z Dy-
rektora Generalnego KOWR, które modyfikuje Zarządzenie nr 105/2020/Z w sprawie wykonywa-
nia umowy dzierżawy nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa.

Przedłużenia po nowemu
Do tej pory KOWR przy przedłużaniu umów dzierżawy różnie traktował rolników prowadzących 
gospodarstwa rodzinne do 300 ha oraz pozostałych. Tym pierwszym można było przedłużać 
umowę dzierżawy na okres od 5 do 15 lat, a pozostałym tylko na czas od 5 do 8 lat. Po zmia-
nie umowy dzierżawy będą przedłużane na okres od 8 do 12 lat, niezależnie od tego kto jest  
dzierżawcą.

Wcześniejsze wnioski
Nowe zarządzenie Dyrektora Generalnego KOWR wychodzi  naprzeciw postulatom wysuwanym 
przez dzierżawców. Dodatkowo umożliwiono wnioskowanie o przedłużenie umowy dzierżawny 
już na 24 miesiące przed jej zakończeniem, a nie tylko 12 miesięcy jak było do tej pory. Pozwoli to 
uniknąć sytuacji, gdy dzierżawca w ostatniej chwili otrzymywał odpowiedz czy umowa dzierżawy 
faktycznie zostanie przedłużona.

Reasumując – pomimo wakacji centralne instytucje cały czas pracują, czego efektem są licz-
ne zmiany w różnego rodzaju regulacjach. Warto zawsze śledzić na bieżącą tą aktywność, aby 
nie być później niemile zaskoczonym. Dodatkowo kryzys energetyczny i wojna w państwie są-
siednim nie sprzyja stabilności, także tej prawnej. 



Kasia zasypia na stojąco przed tablicą.
- Co robiłaś w nocy? - pyta 
nauczycielka.
- Stałam całą noc przed lustrem 
z zamkniętymi oczami.
- Ale po co?
- Chciałam zobaczyć jak wyglądam, 
kiedy śpię.

***

- Dzień dobry, proszę przyjechać po 
syna do szkoły.
- No nie... Co znowu odprawił?
- Nic, ale już prawie północ.

***

- Sąsiedzie, coś pan tak wczoraj 
wieczorem wrzeszczał na żonę?
- Bo nie chciała powiedzieć, 
na co wydała wszystkie pieniądze.
- A dlaczego pan jeszcze głośniej 
wrzeszczał dziś rano?
- Bo powiedziała.

***

Jasiu wraca ze szkoły i mówi do mamy: 
- Mamo znów dostałem dwóję! 
- Pewnie znowu nie zrozumiałeś pytania 
nauczycielki co? 
- Nie, to nauczyciel nie zrozumiał mojej 
odpowiedzi!

Informator  Krajowego Zrzeszenia Producentów Rzepaku i  Rośl in Białkowych

52

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

Prosimy o przesyłanie przepisów na adres redakcji 
do dnia 31 października 2022 r. pocztą tradycyjną:
Krajowe Zrzeszenie Producentów Rzepaku i Roślin Białkowych
ul. Szkolna 2/4, lok. 403
00-006 Warszawa
lub na adres mailowy: nasz.rzepak@gmail.com

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

Chwila relaksu

NASZE GOTOWANIE, CZYLI RZEPAK W KUCHNI

Kremowa zupa dyniowa Ciasto dyniowe

SONIA KAMIŃSKA-STĘPIEŃ

Składniki:
•  800 g dyni (500 g po obraniu)

•  250 g ziemniaków

•  25 g masła

•  1 cebula

•  2 ząbki czosnku

•  1 łyżeczka kurkumy w proszku

•  1 łyżeczka świeżego startego imbiru

•  1 pomidor lub 1/2 puszki 
krojonych pomidorów

•  1 i 1/2 szklanki bulionu

•  1 szklanka mleka

Przygotowanie
•  Dynię obrać ze skórki, usunąć nasiona, miąższ 

pokroić w kostkę. Ziemniaki obrać i też pokroić 
w kostkę. 

•  W większym garnku na maśle zeszklić pokrojo-
ną w kosteczkę cebulę oraz obrany i pokrojony 
na plasterki czosnek. Dodać dynię i ziemniaki, 
doprawić solą, wsypać kurkumę i dodać imbir. 
Smażyć co chwilę mieszając przez ok. 5 minut.

•  Wlać gorący bulion, przykryć i zagotować. 
Zmniejszyć ogień do średniego i gotować przez 
ok. 10 minut. 

•  Świeżego pomidora sparzyć, obrać, pokroić na 
ćwiartki, usunąć szypułki oraz nasiona z komór. 
Miąższ pokroić w kosteczkę i dodać do zupy. 
Pomidory z puszki są już gotowe do użycia, wy-
starczy dodać do potrawy.

•  Wymieszać i gotować przez 5 minut, do mięk-
kości warzyw. Zmiksować w blenderze z dodat-
kiem mleka.

Składniki:
•  250 g puree z pieczonej dyni

•  200 g masła

•  1 szklanka cukru

•  1 opakowanie cukru wanilinowego

•  skórka starta z 1 pomarańczy lub 2 mandarynek

•  3 jajka, oddzielnie żółtka od białek

•  225 g mąki pszennej

•  1 łyżeczka proszku do pieczenia

•  1 łyżeczka sody oczyszczonej

Przygotowanie
•  Tortownicę o średnicy 23–24 cm posmarować masłem, 

spód wyłożyć papierem do pieczenia. Przygotować puree 
z dyni – ma ono mieć gęstość śmietany i być lekko ciepłe 
lub w temp. pokojowej.

•  Piekarnik nagrzać do 180 stopni C.
•  Do garnka włożyć pokrojone na kawałeczki masło, roztopić 

na małym ogniu co chwilę mieszając (nie podgrzewać za 
mocno). Dodać cukier oraz cukier wanilinowy i wymieszać. 
Odstawić z ognia.

•  Mus z dyni włożyć do miski, dodać skórkę z pomarańczy, 
wlać roztopione masło z cukrem i wymieszać. Odłożyć pół 
szklanki otrzymanej masy na polewę. Do reszty dodać żółt-
ka i wymieszać.

•  Białka ubić na sztywną pianę. Do oddzielnej miski przesiać 
mąkę i wymieszać ją z proszkiem do pieczenia oraz sodą.

•  Delikatnie połączyć składniki suche oraz mokre – mieszać 
wolno łyżką, tylko do połączenia się składników, pod ko-
niec wmieszać delikatnie pianę z białek.

•  Masę wyłożyć do tortownicy. Wstawić do nagrzanego pie-
karnika i piec przez ok. 40–45 minut lub do suchego pa-
tyczka. Wyjąć z piekarnika i ostudzić.
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Z liter w żółtych polach należy ułożyć dwuwyrazowe 
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 19”, rozwiązanie krzyżówki prosimy 
nadsyłać do 31 października 2022 roku.

Nagrodę w postaci oleju rzepakowego tłocznego 
na zimno, wyprodukowanego z polskiego rzepaku 
ufundowała firma  
Oleje Trawiński.

Nagrody otrzyma pierwszych dwanaście osób, które 
nadeślą do Redakcji prawidłowe hasło – decyduje 
data stempla pocztowego. www.kzprirb.pl

Krajowe Zrzeszenie Producentów Rzepaku 
i Roślin Białkowych

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

Jeśli jesteś rolnikiem i chcesz osiągać 
jak najwyższe plony rzepaku lub soi  
to jest to aplikacja właśnie dla Ciebie.

Szybki i łatwy dostęp do 

sprawdzonych odmian rzepaku 

ozimego, rzepaku jarego oraz soi 

dzięki przeniesieniu na Twojego 

smartfona bazy wiedzy wynikającej 

z listy odmian zalecanych przez 

Centralny Ośrodek Badania Odmian 

Roślin Uprawnych (COBORU). 

Dzięki LOZ Rzepak Soja łatwo zweryfikujesz,  
które odmiany sprawdzą się w Twoim gospodarstwie 
ze względu na lokalizację oraz porównasz zalecane 
w danym województwie odmiany w zależności 
od interesującej Cię cechy.

Chcesz sprawdzić przydatność nieznanej Ci 
odmiany, z której reklamą spotkałeś się w prasie 
lub internecie? Nic prostszego, skorzystaj 
z udostępnionej w aplikacji wyszukiwarki!

Wszelkie informacje dotyczące prezentowanych odmian 
wynikają wprost z zaleceń odmianowych COBORU 
i aplikacja ma jedynie ułatwiać dostęp producentom do 
tych informacji dodatkowo pomagając w podejmowaniu 
decyzji o doborze odmiany.

Aplikacja powstała ze środków Funduszu Promocji Roślin Oleistych 

z inicjatywy ©Polskiego Stowarzyszenia Producentów Oleju  

oraz we współpracy z Centralnym Ośrodkiem Badania Odmian Roślin Uprawnych.

Reklama PSPO aplikacja.indd   1Reklama PSPO aplikacja.indd   1 13.09.2022   10:54:0913.09.2022   10:54:09

Poziomo:
10, 11, 12, 14, 19, 22, 23 
 – tytuł filmu opowiadającego  
o losach Jamesa Bonda – 
agenta 007 

Pionowo:  
1)  włóczęga, brudas, 

wycieruch. 
2)  Lidka z serialu „Czterej 

pancerni i pies”. 
3) … Witos. 
4) biegły w wojennej sztuce. 
5) doznajesz jej, gdy ból znika. 
6) „Czerwone …” Brathanki. 
7)  hiszpańskie gospodarstwo 

rolne.  
8)  … Hall – nowojorska sala 

koncertowa. 
9)  minerał, ważna ruda żelaza. 

13)  drugie po Śniardwach, 
jezioro w Polsce. 

15) niechęć do nauki. 
16)  Krzysztof … – lider 

Czerwonych Gitar i Trzech 
Koron. 

17) Cześnik z „Zemsty”. 
18)  osada w Bieszczadach, 

słynna z przymusowego 
pobytu Lecha Wałęsy. 

19)  postępek, gest. 
20) gorsza od biedy. 
21)  … Awdiejew – bard „Piwnicy 

pod Baranami”.

Autor: OLSTRO
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Informator Krajowego Zrzeszenia Producentów Rzepaku i Roślin Białkowych

Egzemplarz bezpłatny

Pełna gotowość
na jesienne szkodniki 
rzepaku i pszenicy!

NAJSZERSZY NA RYNKU 
ZAKRES SZKODNIKÓW 

ZWALCZANYCH JESIENIĄ 
W RZEPAKU OZIMYM

INSEKTYCYD

Jedyny zarejestrowany 
insektycyd na tantnisia 
krzyżowiaczka, mączliki, 
rolnice, miniarkę 
i chowacza galasówka

Błyskawiczne i długotrwałe 
działanie dzięki połączeniu 
2 substancji czynnych

Niezawodność w każdych 
warunkach pogodowych

Skuteczność w przypadku 
nalotów mieszanych

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.

SUMI AGRO POLAND SP. Z O.O.
ul. Bonifraterska 17 | 00-203 Warszawa | tel.: 22 637 32 37 | www.sumiagro.plDołącz do nas na:

Rząd mówi biopaliwom 
„cała wstecz”!

Ziści się czarny scenariusz 
dla rzepaku???


