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Szanowni Państwo,

Jesteśmy na początku nowego sezonu wegetacyjnego w rolnictwie. Potwierdzają się wcześniejsze dane, 
że w 2022 r. zasialiśmy ponad 1 mln hektarów rzepaku ozimego. Stan zdecydowanej większości plantacji 
jest dobry lub bardzo dobry. Nie mamy jako KZPRiRB informacji od naszych członków o konieczności 
zaorania plantacji z powodu wymarznięcia lub innych czynników. Mogą być oczywiście pojedyncze przy-
padki likwidacji zasiewów, ale nie będą one miały wpływu na ogólną powierzchnię do zbioru. Ta sytuacja 
cieszy nas jako rolników. Problemy zaczynają się, gdy spojrzymy na sytuację rynkową. Bardzo wielu rol-
ników zdecydowało się na przechowywanie nasion rzepaku ze zbiorów 2022. Wydawało się, że jest to 
racjonalna decyzja w obliczu rosnącej inflacji i nieprawdopodobnie rozchwianego rynku nawozów, gdzie 
różnice cen dochodziły do kilkuset złotych w krótkich odstępach czasu. Tymczasem ceny rzepaku, jak 
i zbóż, systematycznie spadają. Przyczyn jest pewnie kilka, ale najważniejsze to – światowy rynek ole-
istych, zwłaszcza duże zbiory soi, ale również rzepaku w Kanadzie i Australii. W Europie też zebrano ok. 
3 mln ton więcej niż rok wcześniej. W Polsce dodatkowo rynek destabilizowany jest przez napływ rzepaku 
z Ukrainy, którego przyjechało od 0,7 do 1,0 mln ton. Dane są rozbieżne, ponieważ po przekroczeniu na-
szej granicy rzepak, czy też pszenica lub kukurydza, są poza kontrolą i nie wiadomo, czy został w Polsce, 
czy wyjechał gdzieś dalej. Jeśli dołożymy do tego nasze rekordowe zbiory ok. 3,8 mln ton, to okazuje się, 
że przed zbiorami 2023 będziemy mieli najwyższe w historii zapasy rzepaku. Pierwsze oceny pokazują, 
że może to być nawet ponad 1 mln ton. Wielką niewiadomą jest w związku z tym poziom cen ze zbiorów 
2023. Oczywiście nie da się teraz ocenić plonów i zbiorów w bieżącym sezonie, ale sytuacja zewnętrzna 
budzi spory niepokój. Dochodzą do tego duże niejasności związane z systemem dopłat bezpośrednich. 
Ekoschematy, które w założeniach mają przyczynić się do większej ekologizacji rolnictwa, mogą w rze-
czywistości spowodować spadek plonów, a tym samym naszych dochodów. Dla wielu gospodarstw towa-
rowych osiągnięcie średniego poziomu dopłat, o którym to celu tak chętnie mówi wielu polityków, będzie 
po prostu niemożliwe. Jeśli dołożymy jeszcze założenia strategii od pola do stołu gdzie celem jest m.in. 
redukcja zużycia nawozów o 20%, a pestycydów o 50%, to uzasadniony jest niepokój rolników o perspek-
tywy racjonalnego prowadzenia swoich gospodarstw.

O tych właśnie zagadnieniach będziemy rozmawiać podczas kolejnej edycji konferencji  EURORZEPAK. 
Organizatorem tego wydarzenia jest Krajowe Zrzeszenie Producentów Rzepaku i Roślin Białkowych 
we współpracy z kujawsko-pomorskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Minikowie i Polskim Stowa-
rzyszeniem Producentów Oleju. Zapraszam 18 maja do Minikowa, gdzie razem z naszymi gośćmi z Hisz-
panii, Francji, Niemiec, Litwy i Czech, przy udziale polskich rolników, będziemy dyskutować o wyzwaniach 
stojących przed naszą branżą wobec aktualnych regulacji prawnych.

Serdecznie Państwa zapraszam na to ważne dla branży wydarzenie. 

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

Szczegóły i zapisy na stronie www.b4sportonline.pl/olejarska_dycha/
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Szanowni Czytelnicy,

Z nowym numerem „Naszego Rzepaku” wchodzimy w czas budzenia się po zimowym le-
targu. Pierwsze miesiące kolejnego roku to zawsze czas podsumowań i wyciągania wnio-
sków na następny okres. Rok 2022 dla producentów rzepaku był pod wieloma względami 
wyjątkowy. Rekordowe zbiory nasion, jak donosi obecnie przemysł olejarski także naj-
wyższy dotychczas przerób, ale też rekordowy import w zupełnie innej, bo wciąż niestety, 
wojennej odsłonie. 

Budząca się póki co leniwie wiosna to także czas intensywnych prac legislacyjnych Mini-
sterstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi nad całym pakietem rozporządzeń dla nowej odsłony 
płatności WPR. Ocenę tych zmian pozostawiam oczywiście Państwu – praktykom, któ-
rzy sami na przykładzie swoich gospodarstw będziecie mogli ocenić, czy były to zmiany 
na lepsze. 

Tymczasem zapraszam Państwa do lektury nowego numeru „Naszego Rzepaku”, w któ-
rym nieco dla odmiany, bo przecież i na polach i w życiu nie tylko rzepakiem świat stoi, 
sporo istotnych i wartościowych informacji o uprawie roślin strączkowych. To na nie wyda-
je się także stawiać Wspólna Polityka Rolna, więc jesteśmy na czasie!

Z serdecznymi pozdrowieniami,
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

 
magda@printomato.pl

Konsultanci naukowi
prof. dr hab. Iwona Bartkowiak-Broda
prof. dr hab. Michał Jerzak
prof. dr hab. Andrzej Kowalski
dr Beata Michalska-Klimczak
prof. dr hab. Marek Mrówczyński
dr inż. Ewa Rosiak
prof. dr hab. Czesław Szewczuk

Za treść ogłoszeń, reklam  
i artykułów sponsorowanych  
redakcja nie odpowiada.
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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 

Członkowie wspierający

Z życia Zrzeszenia
Deklaracja członka Krajowego Zrzeszenia Producentów Rzepaku i Roślin Białkowych 
(KZPRiRB) 6
Kalendarium KZPRiRB 2022 i 2023 8
XV Forum Producentów Rzepaku i Roślin Białkowych już za nami! 8
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Rolnik Farmer Roku – Gala Finałowa 14
Soja coraz popularniejsza i cenniejsza 16
Nabór do Rady Społecznej OT KOWR 18
Juliusz Młodecki wybrany ponownie do prezydium grupy roboczej  
„Rośliny Oleiste i Białkowe” Copa-Cogeca 18

Z prac FEDIOL
Gorąca dyskusja nad zanieczyszczeniami żywności olejami mineralnymi 20

Informacje rynkowe
Potrzeby i możliwości wdrożenia benzyny E10 22 
Zbożowcy murem za biopaliwami! 23
Przerób rzepaku w 2022 roku utrzymuje się na rekordowym poziomie 23
Bezpieczeństwo żywności w kontekście konfliktu zbrojnego w Ukrainie 24
Czy olej rzepakowy jest bezpieczny? 26
Refleksja Copa-Cogeca odnośnie unijnej strategii na rzecz ochrony gleby na 2030 r. 28
Czy produkcja rolna będzie nadal opłacalna? 31
Posiedzenie Komisji ds. Rejestracji Odmian Roślin Oleistych i Włóknistych 32
Polska Federacja Rolna i Spółdzielnia Grup „Polski Rzepak i Zboża”  
dołączają do Polskiej Koalicji Biopaliw i Pasz Białkowych 33
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PE dostrzega rolę biopaliw w budowaniu bezpieczeństwa żywnościowego! 34
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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. A company of Sumitomo Corporation. WWW.SUMIAGRO.PL

INAZUMA 130 WG
Błyskawiczne uderzenie 
we wiosenne szkodniki rzepaku

Postaw na synonim pewnej i skutecznej ochrony rzepaku 
już od początku wiosennej wegetacji.

Wybierz insektycyd, któremu zaufały tysiące polskich rolników.
INAZUMA 130 WG zwalcza szerokie spektrum szkodników, działa 
już od 5°C, a po zastosowaniu nie jest zmywana przez deszcz.

Gotowa mieszanina 
2 substancji czynnych

Natychmiastowy 
efekt działania

Sprawdzony 
produkt

Deklaracja członka Krajowego Zrzeszenia 
Producentów Rzepaku 

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

2. Rok urodzenia 

3. Adres – Województwo  Powiat 

 Miejscowość  Kod pocztowy 

 Ulica  Nr 

 Telefon komórkowy  

4. E-Mail 

5. W przypadku osoby prawnej nazwa i siedziba

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

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

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

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

Zatwierdzono przez Zarząd KZPRiRB           Data i podpis członka

      

Biuro KZPRiRB: ul. Szkolna 2/4 lok. 403; 00-006 Warszawa
tel. kom. 882 133 153, e-mail: biuro@kzprirb.pl
Rachunek: ING Direct Business w PLN, nr konta: 93 1050 1504 1000 0090 3032 7762
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8 Kalendarium KZPRiRB 2022 i 2023
WRZESIEŃ
  4  Dożynki Jasnogórskie 2022, Częstochowa; Jerzy 

Hławiczka
5-6  Posiedzenie Copa-Cogeca, Bruksela; Juliusz 

Młodecki
 7 Prezydium KZPRiRB
 9  Spotkanie z Mirosławem Marciniakiem, niezależ-

nym analitykiem rynków rolnych, Bydgoszcz; Ju-
liusz Młodecki

11  Dożynki Prezydenckie, Rezydencja Prezydenta 
RP Belweder, Warszawa; Juliusz Młodecki 

13  Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy 
o zmianie ustawy o biokomponentach i biopali-
wach ciekłych oraz ustawy o systemie monitoro-
wania i kontrolowania jakości paliw, Sejm RP, War-
szawa; Juliusz Młodecki

13  XII Dzień Soi – Inicjatywa Białkowa COBORU, 
Głubczyce; Krzysztof Gawęcki, Łukasz Krecho-
wiecki

21  IV edycja konferencji O-polski Rynek Rzepaku 
i Zbóż, Prószkowo k. Opola; Juliusz Młodecki, Ma-
riusz Olejnik, Krzysztof Gawęcki, Łukasz Krecho-
wiecki

26  Wręczenie znaków POZNAJ DOBRĄ ŻYWNOŚĆ, 
Poznań; Juliusz Młodecki

27  Wydanie newsletter Aktualności z rynku rzepaku 
i biopaliw (nr 9/2022 (87), 27 września 2022); So-
nia Kamińska-Stępień

28-29  XI Konferencja KIB Biopaliwa transportowe 
–szanse, zagrożenia, wyzwania, Jachranka  
k. Warszawy; Juliusz Młodecki 

29-30  10-lecie Donau Soja, Wiedeń; Ewelina Spło-
charska

•  Wydanie Informatora KZPRiRB Nasz Rzepak nr 3 
(64) lipiec/sierpień/wrzesień 2022; Sonia Kamińska-
-Stępień

•  Wysyłka mailingowa: Informatora cenowego umów 
terminowych rzepaku (zbiór 2022)

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

PAŹDZIERNIK
 6  Podkomisja stała ds. realizacji programu zwięk-

szania wykorzystania polskiego białka, Sejm RP, 
Warszawa; Ewelina Spłocharska

 7  Spotkanie w sprawie nowelizacji ustawy o biopa-
liwach, Ministerstwo Klimatu i Środowiska, War-
szawa; Juliusz Młodecki

11  Dzień hodowcy roślin – lepsze odmiany, lepsze 
życie, Słupia Wielka; Juliusz Młodecki

11  Złożenie sprawozdania zgodnie z wymogami ze-
zwolenia nr R/j-2/2022 z dnia z dnia 07.02.2022 r. 
na wprowadzanie do obrotu, z przeznaczeniem 
do stosowania w uprawie grochu uprawianego 
na suche nasiona, grochu łuskowego w uprawie 
na zielone nasiona, bobu, grochu pastewnego 
(peluszka), bobiku, fasoli zwykłej uprawianej na 
zbiór świeżych strąków, fasoli zwykłej uprawianej 

na suche nasiona, fasoli wielokwiatowej uprawia-
nej na suche nasiona w celu zwalczania mącznia-
ka rzekomego grochu i szarej pleśni, w okresie 
od dnia 14 lutego 2022 r. do dnia 15 maja 2022 r., 
środka ochrony roślin Wakil XL 325 WG (zaprawa 
nasienna)

18  Posiedzenie Zarządu KZPRiRB, Warszawa
18  Posiedzenie Komisji Rewizyjnej KZPRiRB, War-

szawa
19  VI Ogólnokrajowa konferencja PSPO na temat 

śruty rzepakowej pt. Śruta rzepakowa jako realna 
alternatywa dla importu śruty sojowej. Możliwości 
zwiększenia wykorzystania pasz rzepakowych 
w żywieniu bydła mięsnego, Minikowo; Juliusz 
Młodecki

26  Posiedzenie Członków Komisji Zarządzającej 
Funduszem Promocji Roślin Oleistych, Warsza-
wa; Mariusz Olejnik, Marek Kałużyński,

27  Konferencja Farmera Narodowe Wyzwania w Rol-
nictwie; Mariusz Olejnik, Ewelina Spłocharska

31  Wydanie newsletter Aktualności z rynku rzepaku 
i biopaliw (nr 10/2022 (88), 31 października 2022); 
Sonia Kamińska-Stępień

•  Wysyłka mailingowa: Informatora cenowego umów 
terminowych rzepaku (zbiór 2022)

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

LISTOPAD
 3  Konferencja poświęconą omówieniu najważ-

niejszych elementów Planu Strategicznego dla 
Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023 – 2027, Na-
rodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi, War-
szawa; Juliusz Młodecki

14-16  Czwarte Posiedzenie Krajowego Zespołu Ko-
ordynacyjnego PDO V Kadencji (2019-2023), 
Janów Podlaski; Juliusz Młodecki, Krzysztof 
Gawęcki

15  Spotkanie Organizacji rolniczych, Bielany Wro-
cławskie; Mariusz Olejnik

15  Konferencja na temat rolnictwa i biopaliw, Ryga, 
Łotwa; Marek Kałużyński

15  81. posiedzenie Komisji Nadzwyczajnej do spraw 
Klimatu, Senat; Ewelina Spłocharska

15  Posiedzenie Komisji Środowiska (wspólne z Ko-
misją Gospodarki Narodowej i Innowacyjności), 
Senat; Ewelina Spłocharska

16  8 Europejski Kongres Menadżerów Agrobiznesu – 
Biologizacja. Mechanizacja. Współpraca; Mariusz 
Olejnik, Ewelina Spłocharska

16  Spotkanie poruszające kwestie konieczności 
zwiększenia suwerenności białkowej RP i rozsze-
rzenia stosowania alternatywnych dla genetycznie 
modyfikowanej soi źródeł białka oraz gotowości 
substytucji z ww. materiału w produkcji pasz prze-
mysłowych dla zwierząt gospodarskich, MRiRW, 
Warszawa; Juliusz Młodecki, Krzysztof Gawęcki

21  Posiedzenie online Copa-Cogeca; Juliusz Młodecki

22  Posiedzenie Zespołu Doradczego Wojewody Ku-
jawsko-Pomorskiego ds. Wsi i Rolnictwa, Byd-
goszcz; Juliusz Młodecki

26  IX Forum Rolnicze Gazety Pomorskiej, Żnin; Ju-
liusz Młodecki, członkowie KZPRiRB

28  Posiedzenie Rady Konsultacyjnej GIORiN, Juliusz 
Młodecki

30  VII Forum Rolników i Agrobiznesu, Poznań; Ju-
liusz Młodecki

30  Spotkanie biznesowe organizowane przez To-
warową Giełdę Energii S.A., Warszawa; Ewelina 
Spłocharska

30  Wydanie newsletter Aktualności z rynku rzepaku 
i biopaliw (nr 11/2022 (89), 30 listopada 2022); So-
nia Kamińska-Stępień

•  Przeprowadzenie akcji promującej uprawę soi w tele-
wizji po programie Agrobiznes

•  Wysyłka mailingowa: Informatora cenowego umów 
terminowych rzepaku (zbiór 2022)

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

GRUDZIEŃ
 1  XVII Krajowy Zjazd Delegatów KZPRiRB
14  Zdalne posiedzenie Polskiej Koalicji Biopaliw 

i Pasz Białkowych; Juliusz Młodecki
16  Konferencja Krajowy Plan Strategiczny dla Wspól-

nej Polityki Rolnej na lata 2023–2027, Sejm RP, 
Warszawa; Ewelina Spłocharska

23  Wydanie newsletter Aktualności z rynku rzepaku 
i biopaliw (nr 12/2022 (90), 23 grudnia 2022); So-
nia Kamińska-Stępień

•  Wydanie Informatora KZPRiRB Nasz Rzepak nr 4 
(65) październik/listopad/grudzień 2022; Sonia Ka-
mińska-Stępień

•  Wysyłka mailingowa: Informatora cenowego umów 
terminowych rzepaku (zbiór 2022)

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

STYCZEŃ
13  XV Forum Producentów Rzepaku i Roślin Białko-

wych – Rynek oleju i biodiesla, a stabilizacja pro-
dukcji rzepaku w Polsce, Poznań

17  Konferencja prasowa inaugurująca 2023 rok – 
Priorytet – rolnictwo zrównoważone. Oferta Bayer 
w sezonie 2023

24  Posiedzenie opolskiego Wojewódzkiego Zespołu 
PDO, Łosiów; Krzysztof Gawęcki

25  Posiedzenie kujawsko-pomorskiego Wojewódz-
kiego Zespołu PDO, Chrząstowo; Juliusz Młodec-
ki

26  Spotkanie online nt. linii demarkacyjnych instru-
mentów wsparcia rozwoju przedsiębiorczości, 
kwalifikacji zawodowych, kapitału społecznego 
i powstania miejsc pracy na obszarach wiejskich;  
Juliusz Młodecki

26  Konferencje Zimowe Syngenta Online Susza, 
upał, zmiany, co na to rzepak?; Ewelina Spłochar-
ska

27  Posiedzenie Komisji ds. rejestracji odmian roślin 
oleistych i włóknistych, Słupia Wielka; Juliusz 
Młodecki

30  Wydanie newsletter Aktualności z rynku rzepaku 
i biopaliw (nr 1/2023 (91), 30 stycznia 2023); Sonia 
Kamińska-Stępień

31  Spotkanie Prezydiów Komisji Zarządzających 
Funduszy Promocji Produktów Rolno-Spożyw-
czych, KOWR, Warszawa; Mariusz Olejnik

LUTY
 9  Światowy Dzień Roślin Strączkowych, Gdynia; 

Juliusz Młodecki
13 Posiedzenie Prezydium KZPRiRB
14  Spotkanie uzgodnieniowe ws. Kodeksu Rolnego, 

Parzniew; Juliusz Młodecki
14  Posiedzenie Członków Komisji Zarządzającej 

Funduszem Promocji Roślin Oleistych, Warsza-
wa; Mariusz Olejnik, Marek Kałużyński, Agata Ku-
czyńska

16  Spotkanie z inicjatywy wiceministra rolnictwa 
Janusza Kowalskiego dotyczące wprowadzenia 
benzyny E10, MRiRW, Warszawa; Juliusz Mło-
decki

21  Wydanie newsletter Aktualności z rynku rzepaku 
i biopaliw (nr 2/2023 (92), 21 lutego 2023); Sonia 
Kamińska-Stępień

23  Spotkanie uzgodnieniowe ws. Kodeksu Rolnego, 
Parzniew; Juliusz Młodecki

28  Konferencja Syngenty – Cropwise Camp, War-
szawa; Juliusz Młodecki, Mariusz Olejnik, Ewelina 
Spłocharska

•  Złożenie wniosków o powołanie do Rady Społecznej 
kandydatów KZPRiRB przy KOWR OT w: Poznaniu, 
Szczecinie, Koszalinie, Pruszczu Gdańskim, Olsz-
tynie, Bydgoszczy, Łodzi, Warszawie, Białymstoku,  
Lublinie, Rzeszowie, Częstochowie, Opolu, Wrocła-
wiu, Gorzowie Wielkopolskim

MARZEC
 2  Seminarium online KZPRiRB oraz Południowej 

Oficyny Wydawniczej Dlaczego warto uprawiać 
soję?

 7  Spotkanie Polskiej Koalicji Biopaliw i Pasz Białko-
wych, Warszawa; Juliusz Młodecki

 8  Posiedzenie online Copa-Cogeca, Bruksela; Ju-
liusz Młodecki 

10 Posiedzenie Zarządu KZPRiRB
16  Spotkania w sprawie omówienia ważnych dla 

MRiRW tematów, które powinny być podejmowa-
ne przez organizacje na forum posiedzeń COPA, 
Warszawa; Juliusz Młodecki

27-28  Forum na Rzecz Przyszłości Rolnictwa 2023 
i konferencja Syngenta Innovation Power- 
house, Bruksela; Juliusz Młodecki

•  Przeprowadzenie akcji promującej uprawę soi w tele-
wizji po programie Agrobiznes

•  Przeprowadzenie akcji promującej uprawę soi w pra-
sie rolniczej

Z ŻYCIA ZRZESZENIA



11

Informator  Krajowego Zrzeszenia Producentów Rzepaku i  Rośl in Białkowych

10

13 stycznia 2023 r. odbyło się jubileuszowe XV Forum Producentów Rzepaku i Roślin Białko-
wych organizowane przez KZPRiRB oraz PSPO pod hasłem „Rynek oleju i biodiesla a sta-
bilizacja produkcji rzepaku w Polsce”. Forum odbyło się podczas Międzynarodowych Targów 
Poznańskich, w pawilonie PCC, sala A (poziom 1), Poznań, ul. Głogowska 10.

XV Forum Producentów Rzepaku i Roślin 
Białkowych już za nami!

Krajowe Zrzeszenie Producentów Rzepaku i Roślin 
Białkowych we współpracy z Polskim Stowarzysze-
niem Producentów Oleju zorganizowało jubileuszową, 
piętnastą edycję Forum Producentów Rzepaku i Ro-
ślin Białkowych, które poświęcone zostało tematyce 
rynku oleju i biodiesla oraz stabilizacji produkcji rze-
paku w Polsce. Forum miało posłużyć jako platforma 
wymiany opinii, spostrzeżeń i doświadczeń, jak rów-
nież stanowić merytoryczne spotkanie z autorytetami 
branży rolniczej obejmujące swym zakresem naukę, 
przemysł i biznes.

Konferencję oficjalnie otworzyli Prezes KZPRiRB 
Juliusz Młodecki oraz Dyrektor Generalny PSPO 
Adam Stępień, którzy zgodnie podkreślali konieczność 

podejmowania działań edukacyjnych i informacyjnych 
wśród polskich producentów rzepaku zmierzających 
do wyjaśnienia wpływu sytuacji na rynku olejów roślin-
nych na panujące ceny krajowego rzepaku.

W dalszej części spotkania prezentację wygłosił 
Robert Zając z firmy Komagra Sp. z o.o. na temat: „Po-
zycja oleju rzepakowego na tle światowego rynku ole-
jów roślinnych”, a tuż po nim Łukasz Bojkowski z firmy 
Syngenta Polska Sp. z o.o. na temat: „Wyzwania dla 
producentów rzepaku w związku z Europejskim Zielo-
nym Ładem”.

Kolejnym punktem programu była dyskusja pa-
nelowa. Prowadził ją Adam Stępień – Dyrektor Ge-
neralny PSPO. W debacie uczestniczyli: Juliusz Mło-
decki – Prezes Zarządu KZPRiRB, Daniel Czerwik 
– Wiceprezes Zarządu PSPO, Aleksander Rysiewicz – 
Przedstawiciel KIB, Przemysław Szubstarski – Prezes 
Zarządu Corteva Agriscience Poland Sp. z o.o. oraz 
Jarosław Wiśniewski – radca w Departamencie Ryn-
ków Rolnych i Transformacji Energetycznej Obszarów 
Wiejskich w MRiRW. Uczestnicy jubileuszowego XV 
Forum oraz pozostali zwiedzający Międzynarodowe 
Targi Rolnicze Polagra Premiery licznie odwiedzili 
miodowe stoisko edukacyjno-degustacyjne KZPRiRB. 
Dla odwiedzających zapewnione były następujące 
atrakcje:
•  możliwość obejrzenia edukacyjnego filmu o pro-

duktach pszczelarskich;
•  rozmowa z ekspertem na temat m.in. miodów, 

pierzgi, mleczka pszczelego, itp., a także życia 
pszczół;

•  degustacja dań serwowanych na słodkim i przeką-
skowym bufecie miodowym;

•  degustacja dań lunchowych przygotowanych 
z nutą miodu;

•  degustacja różnych odmian miodów, a także pro-
duktów pszczelarskich;

Z ŻYCIA ZRZESZENIA

Wnioski i rekomendacje wypracowane w trakcie jubileuszowego 
XV Forum Producentów Rzepaku i Roślin Białkowych:
1.  Rynek biodiesla i krajowa produkcja estrów metylowych jest kluczowym elementem utrzymania opłacalności 

uprawy rzepaku w Polsce. Skala podaży nasion zdecydowanie przewyższa potrzeby spożywcze oleju rzepa-
kowego, a obecna sytuacja związana ze wzrostem skali importu rzepaku z Ukrainy powoduje tym większe zna-
czenie rodzimych producentów biopaliw w zagospodarowaniu surowca.

2.  Nowe technologie paliw odnawialnych powinny się rozwijać wzmacniając dywersyfikację dostaw paliw ciekłych 
z produktów ropopochodnych na źródła odnawialne, a nie kosztem udziału biopaliw z surowców rolnych. Tylko 
wówczas będzie można mówić o realnych możliwościach realizacji przez Polskę celów nowej dyrektywy RED2, 
której wdrożenie ma nastąpić w ramach trwającej nowelizacji ustawy o biokomponentach i biopaliwach cie-
kłych.

3.  W kontekście projektowanych zmian w zakresie możliwości realizacji Narodowego Celu Wskaźnikowego po-
przez biopaliwo B100 konieczne jest podjęcie realnych działań analitycznych przez Ministerstwo Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi we współpracy z dystrybutorami i serwisami maszyn rolniczych oraz samym środowiskiem rolni-
czym w zakresie oceny faktycznych możliwości zastosowania wyższych mieszanek biopaliw (np. B20) w rolnic-
twie.

4.  Poziom emisji rolniczych będzie w najbliższej przyszłość decydować o konkurencyjności i opłacalności produk-
cji surowców rolnych takich jak rzepak do produkcji biopaliw, dlatego konieczne jest podjęcie działań ukierunko-
wanych na wypracowanie metodycznej alternatywy dla obecnie stosownych przez przemysł biopaliw wartości 
szacunkowych z raportu IUNG (tzw. NUTS2) z uwagi na trwającą rewizję przepisów dyrektywy RED2 w tym 
zakresie.

5.  Rynek biodiesla odpowiada za aktualną skalę krajowej podaży pasz rzepakowych. Śruta i makuch rzepakowy 
dzięki zapotrzebowaniu na olej zgłaszanemu przez polskie estrownie to najbardziej dostępne krajowe kompo-
nenty wysokobiałkowe. Wykorzystanie tego potencjału w rodzimej produkcji zwierzęcej to najprostsza ścieżka 
do zwiększenia bezpieczeństwa żywnościowego, a dzięki biopaliwom – jednocześnie energetycznego kraju.

6.  Konieczne jest dalsze animowanie i kreowanie rynku oleju rzepakowego na cele spożywcze poprzez jego pro-
mocję i edukowanie konsumentów na temat jego właściwości i jakości. W tym kontekście doskonałym narzę-
dziem okazał się uruchomiony w 2019 roku Fundusz Promocji Roślin Oleistych – jako środowisko branżowe 
w pełni popieramy podjętą przez MRiRW inicjatywę legislacyjną nowelizacji przepisów ustawy o funduszach 
promocji artykułów rolno-spożywczych w tym zakresie, która rozszerzy katalog roślin oleistych objętych ustawą 
o dynamicznie rozwijający się w Polsce słonecznik oraz doprecyzuje moment powstania oraz zakres podmioto-
wy obowiązku odprowadzania odpisu na rzecz Funduszu.

7.  Dostrzegamy realne zagrożenia spadku plonów rzepaku, a tym samym efektywności ekonomicznej jego upra-
wy, związanych z restrykcjami wynikającymi z Europejskiego Zielonego Ładu. Eliminowanie kolejnych substan-
cji czynnych środków ochrony roślin nie może odbywać się bez jednoczesnego uzupełniania tej listy o nowe, 
potwierdzone względem swojej skuteczności środki biologiczne. Proces ich wprowadzania oraz formalnego 
zatwierdzania przez KE jest długotrwały, dlatego należy zapewnić odpowiednie okresy przejściowe umożliwia-
jące kontynuację konkurencyjnej względem importu produkcji rolnej w UE.

 
XV FORUM PRODUCENTÓW RZEPAKU I ROŚLIN BIAŁKOWYCH 

„Rynek oleju i biodiesla a stabilizacja produkcji rzepaku w Polsce” 

13.01.2023 r. Polagra Premiery, Poznań 

Międzynarodowe Targi Poznańskie, Pawilon PCC, Sala A (poziom 1) 

Godz. 11.00 – 14.00 
 

 
10.00-11.00 Rejestracja gości 
11.00-11.10 Uroczyste otwarcie XV Forum Producentów Rzepaku i Roślin Białkowych: 

- Juliusz Młodecki, Prezes KZPRiRB 
- Adam Stępień, Dyrektor Generalny PSPO 

11.10-11.40 Pozycja oleju rzepakowego na tle światowego rynku olejów roślinnych - 
Robert Zając, Komagra Sp. z o.o. 

11.40-12.10 Wyzwania dla producentów rzepaku w związku z Europejskim Zielonym 
Ładem – Łukasz Bojkowski, Syngenta Sp. z o.o. 

12.10-14.00 Dyskusja panelowa:  
- moderator Adam Stępień, Dyrektor Generalny PSPO 
• Juliusz Młodecki – Prezes Zarządu KZPRiRB 
• Daniel Czerwik – Wiceprezes Zarządu PSPO 
• Aleksander Rysiewicz, – Przedstawiciel KIB 
• Przemysław Szubstarski – Prezes Zarządu Corteva Agriscience Poland Sp. 

z o.o. 
• Przedstawiciel MRiRW 

 
 

ORGANIZATORZY 
 
                  

 

PARTRONAT MEDIALNY 
 
 

SPONSORZY 
 
 
 
 

•  odebranie od hostess miodowej niespodzianki 
do zabrania do domu. 
Stoisko sfinansowano z Funduszu Promocji Roślin 

Oleistych.
 
Targi Polagra-Premiery 2023 były niezwykle 

ważnym wydarzeniem dla branży rolniczej nie tylko 
w Polsce, ale też w Europie Środkowo-Wschodniej. 

Fundamentem targów był szeroki zakres tematyczny 
skierowany do fachowej publiczności oraz wysoki po-
ziom merytoryczny wszystkich wydarzeń towarzyszą-
cych współtworzonych z przedstawicielami gospodar-
ki oraz związkami branżowymi.

KZPRiRB
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Zjazd Delegatów 
W dniu 1 grudnia 2022 roku obradował w Instytucie Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki 
Żywnościowej – PIB w Warszawie XVII Krajowy Zjazd Delegatów Krajowego Zrzeszenia 
Producentów Rzepaku i Roślin Białkowych.

Pierwsza część spotkania miała formę otwartą, 
w trakcie której przedstawione zostały innowacyjne 
rozwiązania w uprawie rzepaku. Dorota Muszyń-
ska z firmy Bayer przedstawiła nowy insektycyd do 
ochrony rzepaku przed szkodnikami Sivanto Energy. 
Produkt ten zawiera dwie substancje czynne o róż-
nym mechanizmie działania: flupyradifuron (grupa 
IRAC 4D) – innowacyjną substancję aktywną, która 
po raz pierwszy została zastosowana do nalistnej 
ochrony upraw polowych, oraz deltametrynę (grupa 
IRAC 3A). Rejestracja dotyczy rzepaku ozimego i ja-
rego, a zwalczane szkodniki to chowacz czterozębny 
i brukwiaczek, słodyszek rzepakowy oraz szkodniki 
łuszczynowe: chowacz podobnik i pryszczarek ka-
pustnik. Następnie Marek Torchała z firmy Corteva 
przybliżył działanie produktu Instinct, który utrzy-
muje azot w glebie w przyswajalnej dla roślin formie 
amonowej, a także Utrisha N – produkt wspierający 
odżywianie roślin, zawierający unikatowe bakterie 
Methylobacterium symbioticum, które w odróżnieniu 
od bakterii brodawkowych, osiedlają się w części 
nadziemnej roślin dostarczając im azot z powietrza.

W drugiej części spotkania odbyło się zebranie 
zamknięte dla członków KZPRiRB. Na początku 
został wybrany przewodniczący i protokolant Zjaz-
du, następnie została stwierdzona prawomocność 
uchwał Zjazdu Delegatów, zatwierdzono porządek 
obrad Zjazdu oraz wybrano Komisję Skrutacyjną 
i Komisję Uchwał i Wniosków. Na zjeździe Prezes 
Zarządu Juliusz Młodecki wraz z przedstawicielami 
KZPRiRB z całej Polski podsumowali działalność 

Zrzeszenia w 2021 roku. Na zebraniu zamkniętym 
przedstawiono sprawozdanie z działalności Zarzą-
du za 2021 rok i sprawozdanie finansowe KZPRiRB 
za 2021 rok oraz sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za 
2020 i 2021 rok. Wszystkie wyżej wymienione spra-
wozdania zostały przyjęte, a Zarząd KZPRiRB za 
2021 rok uzyskał absolutorium. Kolejnym ważnym 
punktem zebrania było podjęcie uchwały w sprawie 
zmian w Statucie KZPRiRB. Następnie był czas na 
wolne wnioski i uwagi oraz odczytanie protokołu Ko-
misji Uchwał i  Wniosków.

W czasie spotkania rozmawiano o istotnych dla 
branży problemach pojawiających się na rynku roślin 
oleistych i białkowych. Poruszono tematykę zwięk-
szania wykorzystania krajowych źródeł białka w pa-
szach. Przedstawiono sytuację biopaliw, a w szcze-
gólności omówiono nowelę tzw. ustawy biopaliwowej. 
Nowe przepisy określają m.in. minimalny poziom re-
alizacji Narodowego Celu Wskaźnikowego (NCW) 
w biopaliwach na poziomie 80 procent. Zwrócono 
także uwagę na niepokojąco wysokie zapasy rze-
paku, a także nieograniczony import płodów rolnych 
z Ukrainy. 

Sponsorzy XVII Krajowego Zjazdu Delegatów 
KZPRiRB: 
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Uznanie dla pracy rolników
– Z wielką pokorą podchodzi do swojej pracy każdy 
rolnik, a myślę, że tę największą pokorę, determina-
cję wykazują ci, którzy sprostali współczesnym wy-
zwaniom i są dzisiaj nagradzani – podkreślił wicepre-
mier Kowalczyk.

– Państwo, którzy dzisiaj te wyróżnienia otrzyma-
ją niech czują się przedstawicielami całej grupy rolni-
ków, którzy mimo trudności, mimo niepokojów, mimo 
zawirowań zapewniają Polsce bezpieczeństwo żyw-
nościowe. I to jest myślę największe poczucie dobrze 
spełnionej misji, dobrze spełnionej roli, że to swoim 
rodakom zapewniamy żywność – stwierdził wicepre-
mier zwracając się do laureatów.

Szef resortu rolnictwa zwrócił jednocześnie uwa-
gę, że oprócz zapewnienia bezpieczeństwa żywno-
ściowego rolnicy przyczynili się do kolejnego, rekor-
dowego eksportu produktów żywnościowych. 

– To świadczy tylko o tym, że nasza żywność jest 
znakomitej jakości. Jest doceniana na światowych 
rynkach. Jest dobrze postrzegana.  To wszystko dzię-
ki temu, że polscy rolnicy tak ofiarnie pracują przy jej 
wytwarzaniu – podkreślił wicepremier Kowalczyk.

Szef resortu rolnictwa gratulował Laureatom ży-
cząc jednocześnie większej stabilności i spokoju 
w bieżącym roku.

Zwrócił także uwagę, że niezwykle istotne jest do-
cenienie pracy rolnika, jego poświęcenia i zaangażo-
wania.

Nagrodzeni rolnicy otrzymali rąk wicepremiera 
Henryka Kowalczyka pamiątkowe grawertony.  

Laureaci XXIX edycji Konkursu Rolnik 
Farmer Roku

Jolanta Tulisow-Narusa 
pow. braniewski, woj. warmińsko-mazurskie, 
gosp. 77,02 ha, hodowla koni

Agata i Krzysztof Niebrzydowscy 
Włodowo, pow. olsztyński, woj. warmińsko- 
-mazurskie, gosp. 150 ha, krowy mleczne, produkcja 
ekologiczna

Beata i Sławomir Witkowscy 
Konopnica, pow. poddębicki, woj. łódzkie, 
gosp. 40 ha, chów trzody chlewnej

Gospodarstwo Rolne Jurczyk  
(Michał, Adam, Marcin, Marek, Aldona Mateusz) 
Rodzina Jurczyków 
Bartkowice pow. częstochowski, woj. śląskie, 
gosp. 1300 ha, zboża rzepak, hodowla bydła 
mlecznego, usługi

Urszula i Krystian Kretek 
Krzanowice, pow. raciborski, woj. śląskie, 
gosp. 140 ha, hodowla bydła mlecznego i opasowego

Barbara i Mariusz Gumienni  
„Ekologiczne Gospodarstwo Rolne” 
Dębowiec, pow. Jasło, woj. podkarpackie, 
gosp. 34,17 ha uprawa prastarych odmian zbóż 
i przetwórstwo

W Warszawie odbyła się Gala Finałowa XXIX edycji Ogólnopolskiego Konkursu Rolnik Far-
mer Roku. – Dziś nagradzani są rolnicy, którzy wyróżniają się swoją pracą i sukcesami gospo-
darczymi. Ci, którzy w tych obecnych, trudnych czasach spowodowanych rosyjską agresją na 
Ukrainę potrafią sobie dobrze radzić – powiedział gratulując tegorocznym laureatom wicepre-
mier, minister rolnictwa i rozwoju wsi Henryk Kowalczyk.

Rolnik Farmer Roku – Gala Finałowa

Mamy niezmierną przyjemność poinformować, 
że wśród laureatów tegorocznej edycji Konkursu 
Rolnik Farmer Roku znaleźli się członkowie Krajowego 
Zrzeszenia Producentów Rzepaku i Roślin Białkowych 
z okręgu opolsko-dolnośląskiego! W konkursie 
wyróżniono gospodarstwo „Dyniowy Zakątek” Joanny 
i Michała Staraków zlokalizowane w Olszanach 
w powiecie świdnickim, woj. dolnośląskie. Państwo 
Starakowie prowadzą gospodarstwo o powierzchni 
ponad 37 ha, które specjalizuje się w produkcji 
zbóż, rzepaku, buraków, jak również ostropestu 
i… oczywiście dyni oferując jednocześnie produkty 
przetworzone ze swoich zbiorów. W imieniu 
Zarządu KZPRiRB oraz Redakcji „Naszego Rzepaku” 
serdecznie gratulujemy państwu Starakom życząc 
dalszych sukcesów i rozwoju gospodarstwa!

Z ŻYCIA ZRZESZENIA
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Beata i Dariusz Przerwa 
Krośnice, pow. milicki, woj. dolnośląskie 
gosp. 32 ha winorośl, sadownictwo, produkcja wina

Joanna i Mariusz Karwat 
Stępin, pow. wrocławski, woj. dolnośląskie, 
gosp. 130 ha, ziemniaki jadalne i przemysłowe, 
rzepak, zboża

Joanna i Michał Starak „Dyniowy Zakątek” 
Olszany, pow. świdnicki, woj. dolnośląskie, 
gosp. 37,45 ha zboża, rzepak, buraki, ostropest, 
dynia, przetwórstwo, handel

Iwona i Przemysław Kawula 
Frydrychowo, pow. golubsko-dobrzyński, 
woj. kujawsko-pomorskie, gosp. 53 ha hodowla 
bydła mlecznego

Wyjątkowy występ
Laureaci Konkursu Rolnik Farmer Roku mają także 
talenty muzyczne.  Uroczystość uświetnił występ ze-
społu Macieja Zarzeckiego prezesa Spółki Zarzeccy 
Sp. z o.o., który w był laureatem tego konkursu w ka-
tegorii produkt regionalny z roku 2021.

www.gov.pl
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Areał soi w Polsce z roku na rok sukcesywnie wzrasta. W 2020 r. mieliśmy 18,5 tys. ha, 
w 2021 r. było to mniej więcej 23 tys. ha, a w 2022 r. osiągnęliśmy już 48 tys. ha. Dlaczego 
soja staje się coraz popularniejsza? Co zyskuje rolnik na jej uprawie?

Soja coraz popularniejsza i cenniejsza
mp-sojaPODCAST

WYSŁUCHAJ NASZEGO PODCASTU NA YT

Z tymi pytaniami zwróciliśmy się do dr inż. Krzysz-
tofa Gawęckiego, wiceprezesa Krajowego Zrzesze-
nia Producentów Rzepaku i Roślin Białkowych.

Dr inż. Krzysztof Gawęcki, wiceprezes Krajowego Zrzeszenia 
Producentów Rzepaku i Roślin Białkowych

Historia uprawy soi w Polsce
Ekspert zaznacza, że powierzchnia uprawy soi w Pol-
sce w 2010 r. praktycznie nie istniała. – Był to gatunek, 
o którego uprawie zapomnieliśmy na prawie 40 lat, 
ponieważ były wcześniej doświadczenia z uprawą soi 
w Polsce na niewielką skalę, ale jednak ta roślina wy-
stępowała. Natomiast w roku 2010 było około dwóch 
hektarów plantacji nasiennych. Nigdzie nie dotarłem 
jednak do informacji, które by potwierdzały oficjalną 
powierzchnię zasiewów w tamtych czasach – wspo-
mina nasz rozmówca. W związku z tym Spółka Top 
Farms w porozumieniu ze Stacją Doświadczalną 
Oceny Odmian podjęła się wyzwania, aby spróbować 
przywrócić soję najpierw na opolskie pola, a później 
„na kraj". – Było to wyzwanie dość ambitne, trudne, 
ponieważ w tamtym okresie do uprawy soi nie było 
zarejestrowanych żadnych środków produkcji – her-
bicydów, fungicydów, insektycydów. Był też bardzo 
mały wybór, jeżeli chodzi o odmiany. Funkcjonowały 
wtedy na rynku tylko dwie odmiany polskie, bardzo 
wczesne o niskim potencjale plonowania – opowiada 
dr inż. Krzysztof Gawęcki. Zaznacza jednocześnie, 
że kilkanaście lat temu soja była dla rolników – rze-
czywiście – „rośliną egzotyczną”. 

Soja to roślina „stara jak świat”. Na naszym globie 
uprawiana jest od ok. 4 tys. lat. – W Polsce pierwsze 
próby uprawy tego gatunku były podejmowane pra-
wie 150 lat temu, gdy pan Antoni Sempołowski podej-

mował je w Wielkopolsce – mówi ekspert. Zaznacza 
jednocześnie, powołując się na słowa prof. Kostec-
kiego, iż na 150-lecie tej uprawy w naszym kraju, 
a więc za 8 lat, powinniśmy mieć 150 tys. ha soi. 

Soja w Polsce – dlaczego taka popularna? 
W popularyzacji soi w Polsce duży udział mają m.in.: 
Instytutu Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Ba-
dawczy w Poznaniu oraz Centralny Ośrodek Badania 
Odmian Roślin Uprawnych w Słupi Wielkiej. – Przy-
stąpiliśmy swego czasu do takiego konsorcjum, któ-
re zostało powołane pod przewodnictwem IOR-PIB. 
W jego skład weszły też: Politechnika Poznańska, Ho-
dowla Roślin Danko i Kombinat Rolny Kietrz. Celem 
tego konsorcjum było opracowanie i unowocześnie-
nie technologii uprawy konwencjonalnych odmian soi 
w Polsce – tak dokładnie brzmiał temat tego naszego 
projektu. I przez kilka lat opracowaliśmy wszystkie 
elementy technologii, badaliśmy odmiany, badali-
śmy różne gęstości siewu, różny poziom nawożenia 
i różne kombinacje, a także ochronę herbicydową. 
Ten projekt udało się z sukcesem zakończyć – mówi 
dr inż. Krzysztof Gawęcki. Jeśli natomiast chodzi  
o COBORU, jego „inicjatywę białkową”, rolnicy zy-
skali szereg nowych odmian, rekomendowanych 
do uprawy w różnych stronach naszego kraju, które 
uszeregowano w Listach Odmian Zalecanych dla 
poszczególnych województw. W tym miejscu warto 
także zaznaczyć, że w 2010 r.  w Krajowym Rejestrze 
mieliśmy tylko 2 odmiany, natomiast w 2022 r. już po-
nad 35. 

Lepszy dostęp do nasion i tym samym do odmian, 
także dla województw, które znajdują się na północy 
kraju, sprawia, zdaniem naszego rozmówcy, że co-
raz więcej osób decyduje się na uprawę soi w Pol-
sce. – Linia uprawy gatunków ciepłolubnych, bo do 
takich zalicza się soja, przesuwa się na północ wraz 
z ocieplaniem się klimatu. Nie wszystkie odmiany do-
stępne dzisiaj na rynku europejskim można z powo-
dzeniem uprawiać w każdym rejonie naszego kraju. 
Na północnym-wschodzie, gdzie ten okres wegetacji 
jest najkrótszy, tam, niestety, odmiany średnio-póź-
ne i późne w niektórych sezonach wegetacyjnym po 
prostu nie będą dojrzewać, a jeżeli nie dojrzeją, nie 
osiągną tej technicznej dojrzałości do zbioru i tym sa-
mym – niestety – nie mamy możliwości zebrać warto-

ściowego plonu – tłumaczy dr inż. Krzysztof Gawęcki. 
Wpływ na to, że coraz więcej rolników uprawia 

soję ma również to, co wydarzyło się w ostatnim cza-
sie na świecie. – Chodzi przede wszystkim o ceny 
środków produkcji, głównie nawozów. Soja jest tym 
gatunkiem, który ma wymagania pokarmowe niższe 
od innych gatunków roślin uprawnych. Jeżeli cho-
dzi o azot, to dzięki właśnie swoim właściwościom 
– możliwości wiązania wolnego azotu z powietrza, 
dzięki symbiozie z bakteriami brodawkowymi, jest to 
roślina w zasadzie samowystarczalna. To powoduje, 
że można znacząco ograniczyć koszty produkcji – tłu-
maczy ekspert.

Co jeszcze wpływa na to, że soja w naszym kraju 
staje się coraz popularniejsza? – W Polsce są dopła-
ty, dopłaty uzupełniające do roślin bobowatych, które 
zostały wprowadzone w 2017 r. w tej obowiązującej 
formule, to znaczy 75% środków z tej koperty prze-
znaczone jest do roślin bobowatych. Zostały one 
dedykowane do sześciu gatunków towarowych: do 
trzech łubinów, bobiku, grochu i soi właśnie – mówi 
dr inż. Krzysztof Gawęcki. – To też spowodowało, że 
rolnicy, uprawiający soję w Polsce, otrzymali dodat-
kowo poza dopłatą obszarową, dopłatą z tytułu za-
zieleniania, tę dopłatę do roślin białkowych – do ro-
ślin bobowatych. Ona się różni w latach, bo po prostu 
dzielona jest koperta – pula pieniędzy na ilość zasia-
nych w Polsce hektarów, ale to jest przedział między 
600 a 700 zł do hektara – dodaje. 

Ekspert wspomina też o tym, że wzrasta zapotrze-
bowanie na rodzime komponenty białkowe w produk-
cji pasz. – W tej chwili mamy w Polsce jeden z naj-
większych i na pewno jeden z najnowocześniejszych 
zakładów uszlachetniania białka roślinnego w Osie-
ku, i to też spowodowało, że zapotrzebowanie z rynku 
zachęca rolników do tego, żeby soję siać na swoich 
polach – mówi specjalista. 

Soja – dlaczego jeszcze warto siać? 
Niewątpliwą zaletą uprawy soi – przy dzisiejszych ce-
nach nawozu – według naszego rozmówcy, jest azot, 

który zostawia po sobie – między 50 a 100 kg N na 
ha. – W tym miejscu warto także wspomnieć o tym, 
że w Polsce mamy około 75% gleb lekkich, także pod 
względem rolniczym mamy dość wymagający ten 
nasz warsztat. Soja tymczasem jest rośliną o umiar-
kowanych wymaganiach pokarmowych, dlatego do-
brze znosi takie słabsze stanowiska. Nie oznacza to 
jednak, podkreślam, że jest to uprawa, którą można 
prowadzić na glebach słabych, nie można sobie jej  
uprawiać na V klasie z dobrym wynikiem – zaznacza 
ekspert i dodaje: – Jednak dzięki temu, że ma bardzo 
dobrze rozbudowany, silny system korzeniowy jest 
w stanie sięgać po składniki pokarmowe dużo głębiej 
w profilu glebowym niż inne gatunki uprawne. Z tego 
też względu pozostawia po sobie dla roślin następ-
czych bardzo dobre stanowisko, ponieważ jest taką 
swoistą pompą składników pokarmowych z głęb-
szych warstw gleby. 

Dużym plusem soi jest także to, że można kosić 
tę roślinę stosunkowo wcześnie. – Jeżeli porównamy ją 
na przykład do kukurydzy zbieranej na ziarno, to soja 
schodzi z pola pomiędzy połową września a połową 
października (wszystko zależy od rejonu, w którym jest 
uprawiana). Z tego też względu, w niektórych regio-
nach naszego kraju, można siać pszenicę w optymal-
nym dla pszenicy terminie siewu – wspomina ekspert. 

Soja przełamuje monokulturę zbożowo-kukury-
dzianą. – W Polsce, w ogóle w Europie, mamy bardzo 
duży udział roślin zbożowych w strukturze zasiewów. 
Są rejony, gdzie udział zbóż stanowi 70, a nawet 
80%. W związku z tym, i tu znów odniosę się do słów 
prof. Koteckiego, można mówić o erozji gatunkowej 
płodozmianu w Polsce. Rzeczywiście uprościliśmy 
sobie ten płodozmian, a jest to przecież podstawowy 
czynnik agrotechniczny – tłumaczy dr inż. Krzysztof 
Gawęcki. – Dlatego wprowadzenie soi jest wielkim 
bogactwem w kontekście przyrodniczym, Wprowa-
dzenie nowego gatunki stanowi naturalną barierę dla 
wielu patogenów – dopowiada. 

Marianna Kula
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Nabór prowadzony był zgodnie 
z Zarządzeniem nr 21/2018/Z Dy-
rektora Generalnego KOWR z dnia 
5 lutego 2018 r. w sprawie wprowa-
dzenia Regulaminu Rad Społecz-
nych działających przy oddziałach 
terenowych KOWR zmienionego 
Zarządzeniem nr 35/2018/Z z dnia 
5 marca 2018 r. i Zarządzeniem nr 
43/2018/Z z dnia 12 marca 2018 r. 
KZPRiRB zgłosiło swoich przedsta-
wicieli na III kadencję. Wszystkim 
nowo powołanym przedstawicielom 
Zrzeszenia życzymy merytorycznej 
i udanej współpracy. Również kie-
rujemy podziękowania przedstawi-
cielom KZPRiRB – członkom Rady 
Społecznej II kadencji 2020-2023 
za owocną i merytoryczną pracę 
w Oddziałach Terenowych KOWR.

Podstawowe informacje dotyczące 
działania Rady Społecznej
Rada Społeczna jest gremium doradczym i opiniującym 
dla Dyrektora OT KOWR. Do zadań Rady Społecznej 
należy w szczególności: 
•  opiniowanie wniosków Dyrektora OT KOWR 

w sprawach dotyczących zagospodarowania nieru-
chomości rolnych Zasobu Własności Rolnej Skarbu 
Państwa (ZWRSP) położonych na terenie działania 
OT KOWR,

•  zgłaszanie do Dyrektora OT KOWR wniosków 
w sprawach dotyczących zagospodarowania nie-
ruchomości rolnych ZWRSP położonych na terenie 
działania OT KOWR.

W skład Rady Społecznej wchodzi dwóch przedstawi-
cieli izby rolniczej oraz po jednym przedstawicielu orga-
nizacji rolniczych, funkcjonujących na terenie działania 
OT KOWR. Rada Społeczna liczy nie mniej niż siedmiu 
i nie więcej niż piętnastu członków.

W lutym 2023 r. Dyrektorzy Oddziałów Terenowych Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa 
ogłosili nabór do Rady Społecznej (III kadencja 2023-2025) działającej przy danym Oddziale 
Terenowym Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa. 

Nabór do Rady Społecznej OT KOWR

Juliusz Młodecki wybrany ponownie 
do prezydium grupy roboczej  
„Rośliny Oleiste i Białkowe” Copa-Cogeca

Przedstawiciele KZPRiRB na kadencję do Rady Społecznej przy KOWR OT
OT KOWR II. 2020-2023 III. 2023-2025

Białystok Wojciech Wakuliński Andrzej Wszeborowski
Bydgoszcz - Wojciech Mojzesowicz
Częstochowa Jerzy Hławiczka Jerzy Hławiczka
Gorzów Wielkopolski - Joanna Horoszkiewicz
Koszalin Robert Michoń Robert Michoń
Lublin Andrzej Drabko Jan Błaszczuk
Łódź Przemysław Majchrowski Przemysław Majchrowski
Olsztyn Rafał Banasiak Rafał Banasiak
Opole Jarosław Grocholski Jarosław Grocholski
Poznań Henryk Ordanik Henryk Ordanik
Pruszcz Gdański Grzegorz Brodziak Maciej Skibniewski
Rzeszów Krzysztof Biesiadecki Krzysztof Biesiadecki
Szczecin Waldemar Woźniakowski Waldemar Woźniakowski
Warszawa Ewelina Spłocharska Ewelina Spłocharska
Wrocław Robert Naskręt Robert Naskręt

Źródło: Opracowanie własne KZPRiRB na podstawie danych ARiMR

Na stanowisko wiceprzewodni-
czącego grupy roboczej „Rośliny 
Oleiste i Białkowe” został ponownie 
wybrany Juliusz Młodecki (prezes 
Krajowego Zrzeszenia Producen-
tów Rzepaku i Roślin Białkowych) 
8 marca 2023 r. Swoją funkcję bę-
dzie pełnił przez najbliższe dwa 
lata. – Polska jest jednym z czoło-
wych producentów rzepaku w Unii 
Europejskiej, a więc równie istotne 
jest to, aby w grupie roboczej Copa- 
-Cogeca poświęconej zagadnie-

niom związanym z roślinami oleistymi i biał-
kowymi wybrzmiał głos z Polski – powiedział 
Juliusz Młodecki.

Gratulujemy również Lennart Nilsson 
(LRF-TådeneortensLRFavd), który został wy-
brany na przewodniczącego grupy roboczej 
oraz Stephanowi Arensowi (UFOP) ponowne-
go wyboru na wiceprzewodniczącego grupy. 

KZPRiRB życzy nowemu prezydium gru-
py wielu sukcesów w pracy na rzecz europej-
skich producentów roślin oleistych i białko-
wych.
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Węglowodory olejów mineralnych (MOH) trak-
tuje się jako zanieczyszczenia w środkach spo-
żywczych o zróżnicowanym pochodzeniu. Uważa 
się, że produkty spożywcze, które są szczególnie 
narażone na zanieczyszczenia olejami mineral-
nymi to: płatki kukurydziane, bułka tarta, ryż, su-
charki, makarony, kasza manna, soczewica, płatki 
owsiane, kuskus, mąka pełnoziarnista, mieszanki 
piekarnicze, kakao czy cukier. Są to więc przede 
wszystkim suche produkty spożywcze sprzedawa-
ne często w papierowych opakowaniach. Tym nie-
mniej – w kontekście choćby olejów roślinnych, 
spektrum źródeł potencjalnego zanieczyszcze-
nia olejami mineralnymi żywności jest niestety 
znacznie szersze obejmując m.in. dodatki 
do żywności (środki przeciwpieniące, 
przeciwzbrylające lub antyadhezyj-
ne), dodatki lub substancje nośne 
oraz środki aktywne w pestycy-
dach (np. olej parafinowy), woski 
naturalne i olefiny (np. z surowców 
warzywnych), materiały opakowa-
niowe z recyklingu, kleje, smary do 
urządzeń w przemyśle spożywczym, 
środki uszczelniające czy wreszcie 
zanieczyszczenie środowiska, 
w tym emisje i gazy spalinowe. 
Tak szeroka dywersyfikacja ry-
zyka kontaminacji powoduje 

konieczność przestrzegania najwyższych standar-
dów bezpieczeństwa i jakości przez producentów 
żywności, w szczególności, że według opinii Eu-
ropejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności 
(EFSA) obecność węglowodorów aromatycznych 
(MOAH) w żywności może stwarzać zagrożenie 

dla zdrowia z uwagi na potencjalne dzia-
łanie rakotwórcze. 

Dlatego też kwestia toksyczno-
ści olejów mineralnych i ich szkodli-

wości w żywności jest przedmiotem 
dyskusji. W chwili obecnej jesteśmy 
wciąż w oczekiwaniu na kluczową dla 

dalszych kierunków prac nad le-
gislacją europejską opinią EFSA 
w tym zakresie, która będzie 
rozszerzeniem o nowe dane 
i badania wcześniejszych publi-
kacji Urzędu, ponieważ dotych-
czasowe raporty i analizy nie 
pozwalały na przeprowadzenie 
pełnej oceny toksykologicznej 
i tym samym skonkludowanie ich 

w postaci propozycji ustanowie-
nia maksymalnych limitów dla za-

nieczyszczeń olejami mineralny-
mi w żywności. Na przestrzeni 
ostatnich lat obserwowany jest 
stały wzrost obaw związanych 

Gorąca dyskusja nad zanieczyszczeniami 
żywności olejami mineralnymi

Z prac FEDIOL: 

ADAM STĘPIEŃ
Dyrektor Generalny 
Polskiego Stowarzyszenia 
Producentów Oleju

Jedną z ważniejszych kwestii podejmowanych w ramach bieżącej działalności  
FEDIOL jest monitoring postępów prac instytucji europejskich nad przepisami 
związanymi z zapewnieniem bezpieczeństwa żywnościowego obywateli krajów 
UE. Prace FEDIOL w tym zakresie opierają się nie tylko na analizie projektowanych 
przepisów, ale Stowarzyszenie jest aktywnym uczestnikiem tworzenia wszelkich 
norm i uregulowań dostarczając szczegółowych danych i wszelkiej wiedzy mery-
torycznej na temat produktów przetworzenia nasion roślin oleistych, konfrontując 
z praktyką produkcyjną kolejne propozycje, wreszcie samemu inicjując konkret-
ne rozwiązania, które wychodzą naprzeciw bezpieczeństwu konsumentów, ale 
jednocześnie są realne do implementacji przez zakłady tłuszczowe. Przykładem 
tego rodzaju prac jest niezwykle gorący w branży, a jednocześnie bardzo ważny 
dla zapewnienia jakości żywności produkowanej w UE, temat ustanowienia praw-
nych limitów dla zanieczyszczeń olejami mineralnymi.
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z obecnością olejów mineralnych w żywności, więc 
spodziewać się należy, że tym razem Komisja Eu-
ropejska zdecyduje się na sformalizowanie takiego 
limitu.

Producenci olejów roślinnych skupieni w FE-
DIOL dochowują wszelkiej niezbędnej staranności 
ukierunkowanej na skuteczne monitorowanie i za-
pobieganie kontaminacji, a tym samym mitygowanie 
ryzyka obecności takich zanieczyszczeń w swoich 
produktach. Tym niemniej, całkowita eliminacja ry-
zyka zanieczyszczeniami olejów mineralnych pro-
duktów spożywczych stanowi duże wyzwanie, któ-
re potęgują dodatkowo trudności analityczne oraz 
rozbieżności w wynikach badań uzyskiwanych na 
tych samych próbkach żywności w poszczególnych 
laboratoriach.

Do czasu przyjęcia przez KE szczegółowych 
wymagań w formacie NDP dla olejów mineralnych, 
co nastąpi także na podstawie danych gromadzo-
nych przez państwa członkowskie, w przypadku 
stwierdzenia ich ilościowej obecności w żywności 
produkty takie powinny być, w myśl obowiązujące-
go prawa, wycofywane z rynku. Zgodnie ze wskaza-
niem Wspólnotowego Centrum Badawczego (JRC) 
w przypadku olejów i tłuszczów za maksymalną 
obecność ilościową powyżej granicy oznaczalności 
uznaje się zawartość 2,0 mg/kg. Przedmiotowe roz-
wiązanie co do zasady stanowi środek tymczasowy 
i jako taki rodzi pewne obawy i wątpliwości wśród 
dostawców żywności, w tym producentów olejów 
roślinnych, które powinny być wzięte pod uwagę 
w trakcie dalszych dyskusji pomiędzy państwami 
członkowskimi. 

FEDIOL za każdym razem podkreśla, że kwestia 
zanieczyszczeń olejami mineralnymi nie jest specy-
ficznym problemem łańcucha dostaw olejów roślin-
nych, ale dotyczy całego sektora spożywczego. Jak 
już bowiem wskazano, zidentyfikowano wiele po-
tencjalnych źródeł zanieczyszczenia począwszy od 
agrotechniki, poprzez transport surowców, ich prze-
twórstwo czy wreszcie pakowanie gotowych produk-
tów. Sektor olejarski wdrożył już do swojej praktyki 
szereg zasad w celu uniknięcia zanieczyszczenia 
w stopniu, w jakim jest to wykonalne. Tym niemniej 
dostrzegane jest wyraźnie zróżnicowanie stopnia 
tego ryzyka w zależności od produktu i pochodzenia 
botanicznego. W przypadku bowiem niektórych ole-
jów roślinnych konieczna jest kontrola całego łańcu-
cha dostaw, podczas gdy dla niektórych z nich takie 
ryzyko jest minimalne. Dlatego FEDIOL, a wraz z nim 
Polskie Stowarzyszenie Producentów Oleju wskazu-
ją w ramach toczącej się dyskusji ogólnoeuropejskiej 
nad tymi regulacjami prawnymi, że konieczne jest 
zróżnicowane podejście do zagadnienia zanieczysz-

czeń olejami mineralnymi w olejach roślinnych. W tym 
kontekście w niektórych przypadkach potrzebne jest 
wydłużenie okresu dostosowawczego, tak aby umoż-
liwić odpowiednią adaptację i implementację dodat-
kowych praktyk w całym łańcuchu dostaw, co jednak 
odnosi się przede wszystkim do olejów egzotycznych. 
Należy również zwrócić uwagę na wysoki stopień 
niepewności analitycznej i towarzyszące badaniom 
ograniczenia techniczne, których konsekwencją jest 
obecnie oficjalnie obowiązująca granica oznaczalno-
ści olejów mineralnych na poziomie 10 mg/kg, a więc 
5-krotnie wyższa niż obecnie proponowana granica 
oznaczalności, którą wciąż wiele akredytowanych la-
boratoriów w Europie stosuje. 

Bardzo istotną w praktyce komplikacją jest brak 
klarownych wytycznych odnośnie właściwego sto-
sowania normy technicznej, co może powodować – 
i już w praktyce powoduje – różne interpretacje na 
poziomie zarówno państw członkowskich UE, jak 
i poszczególnych referencyjnych ośrodków anali-
tycznych. Co więcej, obecnie wyników na obecność 
MOAH nie można uznać za powtarzalne poniżej 
5 mg/kg, w związku z tym ustawienie prawnego li-
mitu dla obecności zanieczyszczeń olejami mine-
ralnymi żywności na poziomie granicy oznaczalno-
ści określonej, jak wstępnie zaproponowała EFSA 
w czerwcu 2022 roku, na poziomie 2 mg/kg dla cał-
kowitej zawartości węglowodorów aromatycznych, 
z pewnością nie będzie prowadzić do wiarygodnego 
oznaczania ich poziomów w olejach i tłuszczach ro-
ślinnych. Dodatkowo zaobserwowano, że im poziom 
zawartości zanieczyszczeń olejami mineralnymi jest 
niższy tym wzrastają odchylenia w zależności od 
pochodzenia botanicznego oleju oraz techniki anali-
tycznej stosownej w trakcie badań.   

Reasumując, dyskusja – jakże ważna dla całego 
łańcucha dostaw olejów roślinnych – trwa w najlep-
sze. FEDIOL na bieżąco czuwa wymieniając się ze 
swoimi członami informacjami i opracowując kolejne 
dokumenty, co oczywiście działa także motywują-
co na zrzeszone podmioty. W tym kontekście rów-
nież PSPO może się pochwalić przeprowadzonymi 
w 2022 roku w Instytucie Nauk o Żywności, Kate-
drze Technologii i Oceny Żywności Szkoły Głów-
nej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie bada-
niami krajowego oleju rzepakowego, na podstawie 
których powstały ekspertyzy i publikacje naukowe 
jako nasz wkład wskazujący na bezpieczeństwo 
pod tym względem rodzimego oleju rzepakowego. 
Stwierdzone bowiem w ramach tychże badań pozio-
my zanieczyszczeń na wybranych losowo 6 różnych 
markach oleju rzepakowego olejami mineralnymi 
oscylowały na granicy oznaczalności.



Korzyści dla rolników
Zwiększony popyt na bioetanol dzięki wprowadzeniu 
E10 wygeneruje dodatkowe zapotrzebowanie na zbo-
ża, głównie kukurydzę, w ilości co najmniej 500 tys. 
ton. Będzie to oddziaływać stabilizująco na ceny ryn-
kowe.

Stanowisko rządu
Pełnomocnik rządu, wiceminister Janusz Kowalski 
zdecydowanie poparł pomysł szybkiego wprowadze-
nia benzyny E10. Ten kierunek rozwoju rynku biopaliw 
znajduje poparcie także wicepremiera, ministra rolnic-
twa i rozwoju Henryka Kowalczyka. Popiera go też Mi-
nisterstwo Klimatu i Środowiska, które odpowiada za 
regulacje prawne w tym zakresie.

Ogólne korzyści z wdrożenia benzyny E10
Z doświadczeń z krajowego rynku biopaliw wynika, że 
wykorzystanie bioetanolu oraz estrów wytwarzanych 
surowców rolniczych jest najtańszym sposobem reali-
zacji Narodowego Celu Wskaźnikowego (NCW), jedno-
cześnie przynoszącym wiele korzyści gospodarczych.

Eksperci sektora biopaliw wskazują, że koszt re-
alizacji NCW dzięki wdrożeniu E10 będzie niższy niż 
w przypadku braku wdrożenia E10. Ponadto podwyż-
szenie zawartości bioetanolu w benzynach nie będzie 
czynnikiem cenotwórczym benzyn, której ceny są uza-
leżnione od bardzo wielu czynników, w tym zewnętrz-
nych i polityki ich dostawców.

Zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego
Wzrost wykorzystania bioetanolu zwiększy także bez-
pieczeństwo energetyczne Polski. Stanie się tak dzięki 
obniżeniu importu paliw ropopochodnych, w tym ben-
zyn. Jest to szczególnie ważne w aktualnej sytuacji 
geopolitycznej wynikającej z agresji Rosji na Ukrainę.

Ustalenia 
Poszukując możliwie najlepszych rozwiązań dla 
wszystkich interesariuszy, uczestnicy spotkania zgo-
dzili się, że w celu przygotowania sektora do wprowa-
dzenia benzyny E10, odpowiednie decyzje, w tym zmia-
ny legislacyjne powinny zostać podjęte jak najszybciej.

MRiRW
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Potrzeby i możliwości wdrożenia benzyny E10
Możliwość wdrożenia w Polsce paliw benzynowych formatu E10 była tematem spotkania, 
które odbyło w siedzibie w MRiRW z inicjatywy sekretarza stanu Janusza Kowalskiego, peł-
nomocnika rządu ds. transformacji energetycznej obszarów wiejskich.

INFORMACJE RYNKOWE
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•  Elżbieta Piskorz 
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•  Przemysław Podgórski  
UNIMOT Paliwa;
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•  Oliwer Sado 
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Ministerstwo Klimatu i Środowiska;

•  Adam Stępień 
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•  Joanna Sygocka – AMIC;
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Podlaskich Gorzelni 
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Uczestnicy spotkania:

Całkowity przerób rzepaku w 2022 roku przez firmy zrzeszone 
w naszym Stowarzyszeniu był praktycznie na tym samym poziomie 
co w roku 2021, więc można powiedzieć, że nadrobiliśmy nieco mniejszy 
przerób w pierwszej połowie roku wynikający m.in. z zawirowań 
na europejskim rynku surowcowym związanych z wybuchem wojny 
w Ukrainie. Wysokie zbiory krajowe i generalnie zmiana sytuacji na 
rynkach rolnych zwiększyły dynamikę działalności krajowych tłoczni, 
która miejmy nadzieję będzie się utrzymywać w 2023 roku wspomagając 
stabilizację sytuacji w rolnictwie. Dzięki wysokiemu przerobowi w 2022 roku 
byliśmy także głównym dostawcą krajowych pasz wysokobiałkowych 
w postaci śruty i makuchu rzepakowego w ilości prawie 1,9 mln ton.

Mariusz Szeliga
Prezes Zarządu 
Polskiego Stowarzyszenia 
Producentów Oleju
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Przerób rzepaku w 2022 roku w zrzeszonych w Polskim Stowarzyszeniu Producentów Oleju 
tłoczniach wyniósł łącznie 3,27 mln ton pozostając praktycznie na takim samym poziomie 
jak w rekordowym pod tym względem 2021 roku. Utrzymanie tak dużego poziomu przerobu 
nasion przez krajową branżę ma szczególne znaczenie dla rolnictwa wobec wysokiej podaży 
surowców na rynku polskim i europejskim. 

Przerób rzepaku w 2022 roku utrzymuje 
się na rekordowym poziomie

Szczególnie wysoka podaż rzepaku po zbiorach 
przełożyła się na rekordowy przerób nasion z per-
spektywy II półrocza, kiedy to członkowie PSPO za-
gospodarowali 1,69 mln ton tj. o ok. 40 tys. ton więcej 
w porównaniu do analogicznego okresu w 2021 roku. 
Na uwagę zwraca również większa podaż oleju su-
rowego, którego w całym 2022 roku wyprodukowa-

no 1,35 mln ton wobec 1,32 w roku 2021. Oznacza 
to, że przetwarzany rzepak był dobrej jakości i cha-
rakteryzował się wyższym niż w poprzednich latach 
średnim zaolejeniem nasion. Z kolei produkcja ole-
ju rafinowanego w 2022 roku wyniosła 547 tys. ton, 
a więc wzrosła w porównaniu do poprzedniego roku 
o 22 tys. ton.

Zbożowcy murem za biopaliwami!
Polski Związek Producentów Roślin Zbożowych oficjalnie przystąpił do Polskiej Koalicji Biopa-
liw i Pasz Białkowych! Jest to już kolejna organizacja rolnicza, która formalnie dołączyła do gro-
na koalicjantów, dzięki czemu biopaliwowy alians współtworzy już 12 związków i stowarzyszeń 
branżowych reprezentujących wszystkie ogniwa łańcucha produkcyjnego biopaliw w Polsce.

Dołączenie Polskiego Związku Producentów Roślin Zbożowych do Polskiej 
Koalicji Biopaliw i Pasz Białkowych jest dla mnie szczególnym powodem do 
satysfakcji, ponieważ istotnie poszerzyła się dzięki temu reprezentatywność 
głosu Koalicji z perspektywy kluczowego dla branży ogniwa, jakim są producenci 
rolni. Istotą biopaliw, tak jak większości sektorów rolno-spożywczych, 
jest bowiem oparcie na lokalnie dostępnych surowcach, więc ten głos i to 
wsparcie ze strony PZPRZ jest dla nas tym bardziej cenne i ważne. Nasza 
biopaliwowa rodzina ponownie się powiększyła, co jest wyraźnym sygnałem, 
że branża odgrywa bardzo istotną rolę dla rodzimej gospodarki i rolnictwa.

Dołączenie PZPRZ na zasadzie oficjalnego przystąpienia do Koalicji 
to tylko czysta formalizacja naszego wsparcia dla branży biopaliw, jakiego 
zrzeszeni w naszym Związku producenci zbóż udzielają branży i samej 
Koalicji od lat. Nasze przystąpienie zbiega się z trwającymi pracami 
w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi nad wdrożeniem benzyny E10, 
co byłoby milowym krokiem dla krajowego rynku bioetanolu umożliwiając 
zagospodarowanie na ten cel co najemniej 0,5 mln ton zbóż. Wierzymy, 
że w Koalicji nasz głos w tej sprawie będzie mocniejszy i bardziej dostrzegalny.

Zygmunt Gzyra
Przewodniczący PKBiPB, 
Prezes Krajowej Izby Biopaliw

Stanisław Kacperczyk
Prezes Polskiego Związku 
Producentów Roślin Zbożowych
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Połączenie skutków konflik-
tu zbrojnego oraz czynników 
ekonomicznych i klimatycznych 
spowodowało, że zachwia-
ny został bezpieczny łańcuch 
dostaw roślin strączkowych, 
które odgrywają znaczącą rolę 
w walce z głodem na świecie. 
„Z powodu wojny i blokady Mo-
rza Czarnego rolnicy szukają 
dodatkowych ukraińskich szla-
ków eksportowych przez porty europejskie. Według 
danych w 2022-2023 Ukraina musi wyeksportować 
co najmniej 50 mln ton produktów rolnych. Obecna 
sytuacja sprawia, że jest to prawie niemożliwe, po-
nieważ szlaki samochodowe i kolejowe przebiegają 
tylko przez zachodnie granice Ukrainy i porty rzeczne 
na Dunaju. Jednym z przykładów jest odeski „kory-
tarz zbożowy”, którym przed wojną transportowano 
miesięcznie 5-6 mln ton produktów, aktualnie łączny 
eksport wynosi nie więcej niż 3 mln ton miesięcznie.” 
– podkreśliła Antonina Sklyarenko, Prezes Zrzesze-
nia Producentów i Konsumentów Roślin Strączkowych 
Ukrainy. Temat ten kontynuował Onur Vatan, Dyrektor 
handlowy Sintez Group&Co z Turcji, zaznaczając, że 
Ukraina ma teraz utrudnioną sytuację w obszarze han-
dlu. Rośliny strączkowe są uprawiane we wschodniej 

części Ukrainy i dziś ciężko 
jest dotrzeć do tych rolników. 
Jeżeli rolnicy będą nadal upra-
wiali rośliny strączkowe to bę-
dzie to duża szansa na popra-
wę sytuacji na rynku, choć już 
dziś widać dużo mniejszą ilość 
zbiorów. 

Skuteczne rozwiązania 
gwarantujące ciągłość łańcu-
cha bezpieczeństwa żywno-

ściowego oraz rozwój nowych łańcuchów dostaw to 
zadanie dla narodowych gospodarek. Według Orga-
nizacji Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rol-
nictwa umiarkowany lub poważny brak bezpieczeń-
stwa żywnościowego dotyka obecnie 30% światowej 
populacji. Jak podkreśliło OECD, globalna pandemia 
również pogorszyła sytuację i „odwróciła” wiele korzy-
ści, które były „już nierówne” w poszczególnych kra-
jach. W 2021 r. w  globalnym raporcie poświęconym 
kryzysom żywnościowym 2022 wskazano, że nastąpił 
wzrost (od 2020 roku) poziomu głodu – o 26%. Ozna-
cza to, że aż 193 mln ludzi zagrożonych jest poważnym 
brakiem bezpieczeństwa żywnościowego. Ponadto 
prognozy z raportu Eurazji Group wskazują, że do li-
stopada 2022 roku 1,9 miliarda ludzi na całym świecie 
stanie w obliczu braku bezpieczeństwa żywnościo-

Bezpieczeństwo żywności w kontekście 
konfliktu zbrojnego w Ukrainie
Śniadanie prasowe z okazji Światowego Dnia Roślin Strączkowych

Po agresji Rosji rolnictwo w Ukrainie pracuje na 50%. Dziś szlaki samochodowe i kolejowe 
przez zachodnie granice Ukrainy, porty rzeczne nad Dunajem i morski „korytarz zbożowy” 
Odessy pozwalają na łączny eksport 3 mln ton miesięcznie. Przed wojną liczba ta wynosiła 
5-6 mln ton. Swoje miejsce w tym zakresie mają polskie porty przeładunkowe oraz polity-
ka gwarantująca bezpieczne łańcuchy dostaw żywności. Zagadnienia związane z obecnymi 
i przyszłymi konsekwencjami konfliktu zbrojnego w Ukrainie na rynku roślin strączkowych 
pod kątem wyzwań i potrzeb w zakresie wspierania bezpiecznego łańcucha dostaw żywno-
ści były przedmiotem spotkania w Porcie Gdynia z inicjatywy Światowej Konfederacji Roślin 
Strączkowych, a organizowanego przez Polsko-Ukraińską Izbę Gospodarczą.

wego. „Zrównoważona żywność dla zrównoważonej 
przyszłości to hasło, które przyświeca działalności 
naszej organizacji na całym świecie. W obliczu wojny 
w Ukrainie idea ta zyskała nowy wymiar, także w kon-
tekście wolnego handlu oraz konieczności wzmacnia-
nia gospodarek rolnych roślin strączkowych. Wojna 
w Ukrainie sieje spustoszenie w globalnych systemach 
żywnościowych, ważniejsze niż kiedykolwiek jest po-
siadanie pożywnego, przystępnego cenowo i przy-
jaznego dla środowiska źródła żywności, na którym 
można polegać w potrzebie. Rośliny strączkowe są 
z natury zdolne do zaspokojenia wszystkich naszych 
potrzeb w zakresie bezpieczeństwa żywnościowego 
i nadszedł czas, aby zajęły ich miejsce jako kluczowy 
gracz w przyszłych systemach żywnościowych.” – za-
znaczyła Cindy Brown, Szefowa Światowej Konfede-
racji Roślin Strączkowych. 

W świetle powyższych danych szczególnego zna-
czenia nabiera rola Polski jako hubu transportowego, 
a porty w Północnej Polsce są najbliżej Ukrainy i stały 
się najważniejsze. W warunkach wojny, eksport ukra-
ińskich zbóż i kukurydzy jest zbliżony do poziomu 
unijnego. Według oficjalnych danych Ukraina wyeks-
portowała w 2022 roku ponad 22 mln ton zbóż, kukury-
dzy i  roślin strączkowych. Co istotne, tempo eksportu 
ukraińskiej kukurydzy w sezonie 2022 wzrosło o 18% 
w stosunku do roku 2021. Eksport ten możliwy jest dzię-
ki m.in. korytarzom zbożowym oraz poprzez zachod-
nią granicę, w tym przez Polskę. „W roku poprzednim 
w Porcie Gdynia łącznie dokonano przeładunku pra-
wie 5 mln ton zboża. Ten wolumen możemy zwiększyć 
o ok. 2 mln po wykonaniu realizowanych i zaplanowa-
nych na najbliższe lata inwestycji. Wojna spowodowa-
ła znaczący wzrost zainteresowania przeładunkami 
towarów ukraińskich. Polska jest naturalnym kierun-
kiem eksportu dla Ukrainy Zachodniej.” – zaznaczył 
Jakub Koczara, Kierownik Działu Handlowego Portu 
Gdynia. Rolą Zarządu Portu jest zapewnienie rozwo-
ju infrastruktury przeładunkowej i sprawnego dostępu 
transportowego co pozwoli umocnić pozycję Gdyni 
jako największego bałtyckiego portu w przeładun-
kach płodów rolnych, dodał Jakub Koczara. Łukasz 
Waluszko, z OT Port, wspomniał, że 1/3 przeładunku 
to produkty agro. Przy odpowiedniej rotacji jest możli-
wość przeładowania 1,5 miliona ton ładunków. Plano-
wane są inwestycje w terminalu Ro-Ro, który zwięk-
szy możliwości przeładunkowe we wschodniej części 
portu Gdynia, oraz w zakresie pogłębienia nadbrzeża, 
co da możliwość obsługi statków o większej nośności 
i długości. Przedstawiciele środowiska z Ukrainy pod-
kreślali jak ważne są dziś rośliny strączkowe oraz jak 
kluczowa jest logistyka i dostawy przez Port w Gdy-
ni. Śruta sojowa w imporcie to ponad 2 mln t rocznie. 
„W perspektywie kilku lat w HES Gdynia Bulk Terminal, 
planowane jest stopniowe odchodzenie od ładunków 
masowych typu węgiel i koks i większa koncentracja 
na przeładunku ładunków agro.” – podkreśliła Sonia 
Florczuk, dyrektor handlowy, HES Gdynia. 

Przedstawiciele organizacji branżowych, biorący 
udział w spotkaniu (Krajowe Zrzeszenie Producentów 
Rzepaku i Roślin Białkowych, Pomorska Izba Rol-
nicza, Stowarzyszenie Polska Soja) podkreślali, że 
Polscy rolnicy zdają sobie sprawę z tego jak wielkim 
pożytkiem są rośliny strączkowe. Według danych GUS 
za 11 miesięcy 2022 r. eksport PL do UA wyniósł nie-
całe 9 mln EUR (+54% w stosunku do analogicznego 
okresu roku minionego), a import z UA do PL ponad 
5,5 mln EUR (+42,1%). Ukraina jest obecnie naszym 
9. partnerem w eksporcie i 15. partnerem w imporcie. 
„Dane te pokazują jak istotny jest rozwój nowych łań-
cuchów dostaw, także w zakresie produktów rolnych 
oraz współpraca na poziomie międzynarodowym. 
Polska jako hub ma do odegrania bardzo ważną rolę, 
i choć łańcuch połączeń został nadwyrężony i wojna 
wpłynęła na sytuację upraw to dzisiejsza dyskusja po-
kazuje jak ważna jest współpraca na rynku międzyna-
rodowym oraz wsparcie gospodarki Ukrainy.” – zazna-
czyła Elżbieta Bodio, wiceprzewodnicząca Polsko 
– Ukraińskiej Izby Gospodarczej. 

W skutek rosyjskiej agresji zbrojnej na Ukrainę 
nastąpiło zaburzenie łańcuchów dostaw żywności. 
Doprowadziło to także do pogorszenia globalnego 
bezpieczeństwa żywnościowego. Niezbędne są za-
tem działania, aby wzmocnić i poprawić rynek roślin 
białkowych oraz wypracować reguły produkcji białka 
roślinnego. Natomiast zrównoważona produkcja ro-
ślinna w ramach zrównoważonych systemów żywno-
ściowych nie może odbywać się bez udziału roślin 
strączkowych. Światowy Dzień Roślin Strączkowych 
obchodzony 10 lutego ustanowiła Organizacja Na-
rodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rol-
nictwa. Jest okazją do podniesienia świadomości na 
temat wartości odżywczych roślin strączkowych oraz 
ich wkładu w zrównoważone systemy żywnościowe 
i ograniczenie głodu na świecie. Nasiona roślin strącz-
kowych mają kluczowe znaczenie w rozwiązywaniu 
problemów związanych z ubóstwem, bezpieczeń-
stwem żywnościowym, zdrowiem ludzi oraz ochroną 
gleby i środowiska, przyczyniając się tym samym do 
realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju. „Wojna 
w Ukrainie pokazała nam, że nasze systemy żywno-
ściowe są niezrównoważone, kruche i pełne proble-
mów. Rośliny strączkowe umożliwiają utrzymanie 
równowagi gospodarczej. Musimy chronić wolny han-
del przed zagrożeniami, współpracując z ukraińską 
organizacją Zrzeszenia Producentów i Konsumentów 
Roślin Strączkowych Ukrainy. Jeżeli przyjrzymy się 
kwestiom zrównoważonego rozwoju są one kluczowe 
w podtrzymaniu bezpiecznego systemu żywnościo-
wego. Coraz ważniejsze jest zapewnienie dostępu 
do zrównoważonych zasobów żywności, zwłaszcza 
w kontekście wojny, kryzysu gospodarczego, czy in-
flacji” – podkreśliła na zakończenie spotkania Cin-
dy Brown, Szefowa Światowej Konfederacji Roślin 
Strączkowych. 
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Adam Stępień
Dyrektor Generalny Polskiego 
Stowarzyszenia Producentów Oleju

W II kwartale 2022 roku zaobserwowaliśmy rekordowy, bo ponad 46%, udział oleju 
rzepakowego rafinowanego, co było bezpośrednią reakcją krajowej branży na dodatkowe 
zapotrzebowanie wobec przerwanych wojną łańcuchów dostaw oleju spożywczego na 

europejskim rynku. Sytuacja w II połowie roku szybko jednak ustabilizowała się i odsetek rafinatu spadł 
do niecałych 38%, co wzmaga rolę sektora biopaliw w zagospodarowaniu uprawianego w Polsce rzepaku 
i wskazuje na duże możliwości w tym zakresie ze strony krajowego łańcucha produkcyjnego biodiesla.
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Czy olej rzepakowy jest bezpieczny?
Olej rzepakowy jest popularnym i stosowanym powszechnie olejem roślinnym nie tylko 
w Polsce i w całej Europie. Znany jest także w Chinach, Indiach czy Kanadzie, a więc 
wszędzie tam, gdzie rzepak jest ważnym elementem lokalnej produkcji rolniczej. Olej 
rzepakowy jest obecnie uznany za najzdrowszy. Duże znaczenie dla uzyskania tego 
wartościowego oleju  miało wyhodowanie bezerukowych odmian rzepaku, cechujących 
się obniżoną poniżej 2% zawartością kwasu erukowego w oleju. Olej rzepakowy 
charakteryzuje się najbardziej korzystnym pod względem żywieniowym składem, 
ma mało kwasów nasyconych (6-7%), zawiera dużo fitosteroli i tokoferoli, więcej niż 
w innych znanych olejach. Charakteryzuje się dużą zawartością kwasu oleinowego 
(63%) oraz kwasów wielonienasyconych, a stosunek kwasów omega 6 do omega 3 
wynosi 2:1 i uznany jest za prawie idealny z punktu widzenia potrzeb żywieniowych.

Ale czasem pada pytanie czy olej 
rzepakowy jest bezpieczny?
Bezpieczeństwo jest jedną z tych cech, która cha-
rakteryzuje zdrowotność żywności. Oznacza ono 
brak jakichkolwiek zagrożeń chemicznych, mikro-
biologicznych, mechanicznych czy radiacyjnych 
zarówno po jednorazowym jak i długotrwałym spo-
żywaniu. Szkodliwe dla zdrowia związki 
chemiczne stanowiące zanieczyszczenia 
występujące w żywności mają różnorakie 
pochodzenie. Mogą to być: substancje 
naturalnie występujące w surowcach, 
substancje wchłonięte ze środowiska 
naturalnego, ponadnormatywne pozo-
stałości nawozów i środków ochrony 
roślin, substancje powstałe w czasie 
przetwarzania lub wprowadzone w pro-
cesie technologicznym, substancje 
migrujące z urządzeń, zbiorników 
i opakowań, substancje wytwo-
rzone w żywności przez drob-
noustroje. Zanieczyszczenia 
zagrażają  zdrowiu konsu-
mentów,  jednocześnie ich 
obecność w żywności 
może być poważną sy-
tuacją kryzysową dla 
przedsiębiorstwa prze-
mysłu spożywczego, któ-
rego obowiązkiem jest za-
pewnienie bezpieczeństwa 
swoim klientom.

Tradycyjne metody pozy-
skiwania olejów z nasion ole-
istych to tłoczenie i wymywanie 
– tzw. ekstrakcja. Oleje po wytło-
czeniu na gorąco oraz po ekstrakcji 
wymagają oczyszczania tj. rafinacji chemicznej 
lub fizycznej, w wyniku czego otrzymuje się wła-
śnie oleje rafinowane. Głównym celem oczysz-
czania jest usunięcie związków negatywnie wpły-

wających na jakość i bezpieczeństwo produktu, 
w tym na pogorszenie cech sensorycznych i trwa-
łości przechowalniczej. 

Oleje tłoczone na zimno w porównaniu do ole-
jów rafinowanych mogą zawierać więcej związków 
niepożądanych, w tym zanieczyszczeń chemicz-
nych, które są częściowo lub całkowicie usuwane 

w procesie rafinacji chemicznej. Rafinacja 
zabezpiecza bowiem oleje przed zawar-
tością m.in. produktów utlenienia wielo-
nienasyconych kwasów tłuszczowych, 
produktów hydrolizy, pozostałości metali 
toksycznych As, Hg, Pb, Cd, pozostało-
ści środków ochrony roślin (pestycydów 
chloro- i fosforoorganicznych), dioksyn, 
związków dioksynopodobnych i polichlo-

rowanych bifenyli, wielopierścienio-
wych węglowodorów aromatycz-

nych (WWA) czy mikotoksyn. Nie 
znaczy to oczywiście, że oleje 

tłoczone na zimno muszą za-
wierać tego typu substancje, 
ale warto o tym pamiętać 

wybierając sprawdzonego 
i uznanego producenta, 
który jest w stanie zapew-
nić nam produkt faktycz-
nie najwyższej jakości.

Oleje rafinowane na-
tomiast mogą zawierać 
związki powstające 
w trakcie rafinacji, do 
których zaliczamy m.in. 
estry monochloropro-
pandiole (tzw. 3-MCPD), 
problem ten dotyczy 

głównie jednak oleju pal-
mowego. Biorąc pod uwagę aktualną strukturę 
spożycia olejów jadalnych w Polsce, w której do-
minuje olej rzepakowy, jesteśmy jako społeczeń-
stwo w grupie najniższego ryzyka. 

Czy polski olej rzepakowy 
jest zatem bezpieczny?
Przewaga oleju rzepakowego produkowanego 
w Polsce wynika z technologii stosowania niższej 
temperatury w trakcie procesu rafinacji. Ponadto 
wszystkie zakłady tłuszczowe w Polsce cechują 
się zintegrowanym procesem tłoczenia i rafinacji, 
utrzymując niską zawartość produktów rozkładu 
w całym łańcuchu produkcji. Oczywiście zarów-
no oleje tłoczone na zimno jak i oleje rafinowane 
narażone są m.in. na obecność ftalanów i ole-
jów mineralnych pochodzących ze skażonego 
środowiska, ze środków transportu, zbiorników, 
rurociągów, materiałów opakowaniowych, czy 
środków i substancji pomocniczych stosowanych 
przy produkcji żywności. Tym niemniej, aby zwe-
ryfikować jakość krajowego oleju rzepakowego 
w ujęciu całego łańcucha ich dostaw, we wrze-
śniu 2022 r. w Instytucie Nauk o Żywności Szkoły 
Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 
zrealizowano badanie oceny bezpieczeństwa ole-
jów rzepakowych dostępnych na rynku w Polsce. 
W żadnym z analizowanych olejów rzepakowych 
nie stwierdzono pozostałości metali toksycznych, 
mikotoksyn, dioksyn i związków dioksynopodob-
nych, ftalanów i WWA. Stwierdzone natomiast 
poziomy zawartości estrów 3-MCPD i estrów gli-
cydolu w olejach rafinowanych oraz nasyconych 

olejów mineralnych (MOSH) zarówno w olejach 
tłoczonych jak i rafinowanych były bardzo niskie 
– zdecydowanie poniżej obowiązujących limitów. 
Co równie ważne, nie odnotowano obecności 
zawartości aromatycznych olejów mineralnych 
w badanych olejach powyżej poziomu detekcji 
metody.

Często poziom zanieczyszczenia chemicz-
nego olejów jest bardzo zróżnicowany, zależny 
od gatunku oleju, partii oleju, miejsca pochodze-
nia, co z kolei jest związane z dużą zmiennością 
w skażeniu surowca olejarskiego. W związku 
z wykazanymi w ramach przeprowadzonych ba-
dań poziomami poszczególnych rodzajów zanie-
czyszczeń można stwierdzić, że olej rzepakowy 
dostępny na polskim rynku jest bezpieczny.

dr hab.  
Małgorzata 
Wroniak, 
prof. SGGW,
Katedra Technologii  
i Oceny Żywności,  
Instytut Nauk o Żywności, 
Szkoła Główna  
Gospodarstwa  
Wiejskiego  
w Warszawie

Artykuł sfinansowano z Funduszu Promocji Roślin Oleistych
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Zdrowie gleby: Priorytet Copa-Cogeca
Na koniec 2021 roku Komisja Europejska opublikowała 
strategię na temat przyszłości gleby na najbliższe 10 lat, 
ustalając jednocześnie cele na wydawałoby się odległą 
przyszłość – rok 2050. Copa i Cogeca są naprawdę 
zadowolone i z radością przyjmują fakt, że Komisja tak 
duże znaczenie przypisuje gruntom, ich zdrowiu oraz – 
w niektórych obszarach – ich odnowie. Zdrowa gleba 
jest bardzo ważna dla tego, jak żyjemy: ziemia, po której 
chodzimy, podłoże, na którym produkujemy żywność 
oraz źródło, z którego czerpiemy wiele naszych najważ-
niejszych i odnawialnych zasobów. Zdrowa gleba jest 
jednym z kluczowych zasobów wykorzystujących obieg 
węgla w dostosowywaniu się do zmian klimatu oraz 
w łagodzeniu jego skutków, kiedy nasza planeta idzie 
w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym i zrówno-
ważonego stylu życia. Wynikiem tego jest strategia ma-
jąca chronić lądowe ekosystemy i przywrócić zdrowe 
gleby, którą przyjmujemy z radością.

Copa-Cogeca jako całość z radością przyjmu-
ją niektóre z celów zapisanych w tej nowej strategii. 
Wśród nich ten dotyczący ograniczenia zasklepiania 
gruntów czy zajmowania gruntów do 2050 roku do po-
ziomu zero; zmniejszenie strat substancji odżywczych; 
promocja zrównoważonych praktyk w zakresie zarzą-
dzania gruntami; promowanie darmowego testowania 
próbek gleby wśród zarządców gruntów. 

Równocześnie Copa-Cogeca z radością przyjmuje 
także chęć kontynuowania rozszerzania sieci dosko-
nałości praktyków; rezultaty prac żywych laboratoriów 
i sztandarowe projekty w ramach misji „pakt na rzecz 
zdrowych gleb w Europie”; oraz dalsze rozpowszech-
nianie rozwiązań w zakresie przebadanych, zrówno-
ważonych  działań w zakresie gruntów i metod zarzą-
dzania. Wreszcie Copa-Cogeca docenia i rozumie 
dążenie Komisji do uznania i wynagradzania rolników 
i leśników oraz zarządców gruntów za ich rolę w zrów-
noważonym zarządzaniu glebą oraz ich obietnicę 
opublikowania przewodnika o możliwości uzyskania 
wsparcia finansowego za rozpowszechnianie w roku 
2022. 

Copa-Cogeca będzie nadal wspierać wszystkie te 
ambicje tak długo, jak długo będą one wspierać rolni-
ków, leśników i zarządców gruntów w osiąganiu celów, 
a nie będą przyczyniać się do wzrostu biurokracji czy 
generować dodatkowych obciążeń, zbędnej biurokra-
cji. To dzięki innowacjom, badaniom, wiedzy i przykła-
dom dobrych praktyk połączonym z autentycznymi 
i zrównoważonymi zachętami do działania, można bę-
dzie (i uda się) osiągnąć do 2050 roku cele związane 
ze zdrowiem gruntów.

Nowe prawo w zakresie zdrowia gleby: 
kolejne przepisy, które mają regulować 
postępowanie w zakresie naszej gleby
Jakkolwiek od 2006 roku Komisja Europejska próbu-
je, za pomocą przyjęcia strategii tematycznej w dzie-
dzinie ochrony gleby, przygotować przepisy ramowej 
dyrektywy glebowej. Jest to propozycja, która została 
odrzucona przez Radę Europejską w 2007 roku i osta-
tecznie porzucona przez Komisję w 2014. Problemy, 
które państwa członkowskie, zainteresowane strony, 
a także rolnicy i leśnicy podnosili w związku z tym ak-
tem prawnym to zaburzenie subsydiarności, koszty 
implementacji, niesprawiedliwe obciążenia nakładane 
na użytkowników gruntów oraz trudności w zakresie 
zharmonizowania dawno ustanowionych przepisów 
w obszarze ochrony gleby z innymi państwami człon-
kowskimi. I dziś, 15 lat od pierwotnej propozycji, znów 
jesteśmy w tym samym miejscu z kolejnym aktem 
prawnym w postaci prawa w zakresie zdrowia gleby, 
które jest przepychane ponad głowami zarządzają-
cych gruntami.

Komisja Europejska chce tak samo regulować 
kwestie związane z glebą, jak robi to w przypadku 
wody i powietrza, zaniedbując i pomijając wiele kwestii 
niezbędnych do tego, aby cały proces był skuteczny 
i sprawiedliwy dla wszystkich zaangażowanych. 

Po pierwsze, gleba różni się na terenie poszcze-
gólnych parceli, regionów i krajów. Nie ma dwóch pól, 
które miałyby ten sam materiał rodzicielski, te same 
zasoby wody czy bioróżnorodności czy takie same 
warunki klimatyczne. Podstawy, na których nasze gle-
by się rozwijają, mają ogromne znaczenie dla tego, jak 
one ewoluują, jak ulegają deterioracji oraz jak można 
przywrócić im zdrowie i strukturę; te elementy nie leżą 
w naszych rękach i nigdy nie będą. Tak więc projekto-
wanie i tworzenie ogólnych rozporządzeń dla obsza-
rów o specyficznych cechach jest dość ryzykowne. 
Zwłaszcza od czasu, kiedy zyskujemy coraz większą 
wiedzę na temat gleb i ich różnorodności. Rok 2030 
jest wciąż odległą perspektywą, tym bardziej 2050, 
trudno więc jest przewidzieć konsekwencje, jakie te 
rozporządzenia będą mieć w danym obszarze, zwłasz-
cza, kiedy nakładamy etykietę (i cele) na te obszary. 

Dochodzą do tego nieprzewidywalne zjawiska po-
godowe – wszystko to zmusza gleby do mierzenia się 
poważnymi i stale rosnącymi wyzwaniami: infiltracja 
wody, erozja, składniki odżywcze i zasolenie niektórych 
już dziś bardzo zagrożonych typów gleb i obszarów. To 
są zagrożenia, które nieprzerwanie wyniszczają nasze 
gleby. Należy podjąć działania na poziomie lokalnym, 
nie ma potrzeby wprowadzania dodatkowych obciążeń 

Refleksja Copa-Cogeca odnośnie 
unijnej strategii na rzecz ochrony 
gleby na 2030 r.

na poziomie ponadnarodowym. Lokalne problemy wy-
magają lokalnych rozwiązań, a dostosowanie się do pa-
nujących warunków klimatycznych jest najbardziej lo-
kalną i regionalną przeszkodą, z którą mierzy się sektor 
rolny i leśny w XXI wieku. Trzeba podkreślić, że wdra-
żanie rozwiązań może często stanowić duże wyzwanie, 
ponieważ czasu wymaga przeprowadzenie badania 
gleby i przyswojenie sobie nowych praktyk. Ponadto 
może to prowadzić do dodatkowych kosztów, co poten-
cjalnie przyczyni się do obniżenia rentowności gospo-
darstw. Ponadto istnieje długa lista przepisów, strategii, 
polityk i programów, którym w tej chwili podlegają gleby 
w Unii Europejskiej. Należy do nich, m.in. Wspólna Poli-
tyka Rolna (WPR), Ramowa Dyrektywa wodna, Dyrek-
tywa azotanowa, Dyrektywa w sprawie zrównoważone-
go stosowania pestycydów, dyrektywy środowiskowe. 
Wszystkie te dokumenty dotyczą bezpośrednio lub 
pośrednio kwestii związanych ze zdrowiem gleby, po-
prawą żyzności gruntów i generują bezpośrednie skutki 
dla podmiotów, które na co dzień zajmują się glebą. Po-
nadto w wielu krajach obowiązują krajowe lub regional-
ne przepisy w zakresie ochrony gleby. Wprowadzenie 
kolejnego prawa w tej materii na poziomie UE niesie 
ryzyko, że będziemy mieć do czynienia z powtórzeniem 
przepisów i doprowadzi do zmniejszenia praw państw 
członkowskich w ramach zasady subsydiarności i pro-
porcjonalności oraz do zwiększenia obciążeń admini-
stracyjnych i finansowych spoczywających na rolni-
kach, leśnikach i zarządcach gruntów.  

Unijne przepisy obejmują wodę, powietrze, do-
stosowywanie się do zmian klimatu i łagodzenie ich 
skutków; jednak gleba jest zasobem prywatnym, który 
jest nieustannie pielęgnowany, utrzymywany i udo-
skonalany dla przyszłych pokoleń. Gleba, inaczej niż 
pozostałe wymienione zasoby chronione przez unijne 
przepisy, jest prywatną własnością, do której prawa 
mają rolnicy, leśnicy i zarządcy gruntów w całej UE. 
Posiadanie gruntów oznacza posiadanie gleby, a pry-
watne i podstawowe prawo własności jest prawem 
niekwestionowanym; to ochrona tego prawa musi być 
zapewniona i uwzględniona, kiedy podejmowane są 
rozmowy na temat któregoś ze środków czy wszyst-
kich środków i przepisów. 

Niemniej jednak, biorąc pod uwagę znaczenie gleb 
rolnych dla przyszłości bezpieczeństwa żywnościowe-
go  całej Europy, można by ulepszyć prawodawstwo, 
aby zmierzyć się z głównym problemem gleby, a mia-
nowicie jej zasklepianiem, które ma nieodwracalny 
wpływ na grunty. Rolnicy nie stanową zagrożenia dla 
gleby, wręcz przeciwnie to oni troszczą się o nią i o jej 
zdrowie. Prawdziwym zagrożeniem dla żyznych gleb 
w Europie, dla naszych rolnych i zalesionych gruntów 
są działania, które konkurują z rolnictwem w obszarze 
wykorzystywania gleby w celach handlowych, które 
nie zawsze są w interesie publicznym. Tymczasem 
bezpieczeństwo żywnościowe i usługi ekosystemowe 
zapewniane przez sektor rolny niewątpliwie są. W nie-
których państwach członkowskich wciąż obserwujemy 
zjawisko „pochłaniania” żyznych gruntów rolnych dla 

różnych celów niezwiązanych z rolnictwem i powody, 
dla których są one nieodwracalnie zasklepiane mają 
podstawy ekonomiczne i wynikają z braku politycz-
nego kierunku w obszarze ochrony gruntów rolnych 
przed zasklepianiem. Nie wolno dopuścić do tego, aby 
nadal było możliwe przekształcanie gruntów rolnych 
w celu budowania na nich nowej infrastruktury zamiast 
wykorzystywania do tego terenów już nieodwracalnie 
„zawłaszczonych”. A to zwłaszcza dlatego, że sektor 
rolny będzie odgrywał istotną rolę w osiąganiu celów 
zapisanych w strategii na rzecz ochrony gleby. Zdro-
wa gleba jest i pozostanie jednym z najważniejszych 
elementów wykorzystywanych do produkcji przez rol-
ników, leśników i zarządców gruntów.

Osiąganie celów w kwestii gleby:  
lokalne problemy – lokalne rozwiązania
Copa i Cogeca z radością przyjęły informacje na temat 
aktualizacji strategii tematycznej w dziedzinie ochro-
ny gleby oraz wszystkie potencjalnie mogące z niej 
wyniknąć korzyści dla ochrony gleby będącej podsta-
wowym zasobem niezbędnym do ludzkiego przeżycia 
i dla jej odnowy. Jednak Copa-Cogeca wciąż sprze-
ciwia się wszelkim aktom prawnym czy prawnie obo-
wiązującym celom, które miałyby pomóc rozwiązać 
problem gleby czy jemu podobne. Jednocześnie uwa-
żamy, że aktualizacja dyrektyw dotyczących nawozów 
i pestycydów jest potrzebna, ponieważ chronią one 
gleby, zabezpieczając je przed szkodliwymi substan-
cjami, przykładowo ksenobiotykami pochodzącymi 
z materiałów poddawanych recyclingowi, które stano-
wią zagrożenie dla zdrowia gleby.  

Kluczowe znaczenie ma to, aby wszystkie przyszłe 
działania dotyczące celów i ambicji unijnej strategii na 
rzecz ochrony gleby 2030 przestrzegały zasady sub-
sydiarności i proporcjonalności. Strategia proponuje 
ograniczenia w zakresie korzystania z gruntów eko-
logicznych i, jak zapisano, „prawnie obowiązujących 
celów w kontekście przepisów w zakresie odbudowy 
przyrody, aby ograniczyć drenaż obszarów podmo-
kłych i gleb ekologicznych oraz przywrócić zagospo-
darowane i wydrenowane torfowiska, aby utrzymać 
i  zwiększyć ilość węgla zmagazynowanego w glebie, 
zmniejszyć zagrożenie powodzi i suszy, a także popra-
wić bioróżnorodność, uwzględniając wdrażanie tych 
celów dla przyszłych inicjatyw w zakresie rolnictwa 
węglowego i systemów produkcyjnych sektora rolnic-
twa i leśnictwa”. Ograniczenia dotyczą nie tylko gleb 
torfowych, ale także mułowych, w których zawartość 
substancji organicznych jest na poziomie 20-40%, co 
ma znaczące konsekwencje dla sektora biogospodar-
ki w tych krajach, gdzie gleby ekologiczne są typowe 
i stanowią znaczącą część rolnictwa i leśnictwa, jak 
np. w Finlandii i Estonii, gdzie odsetek torfowisk wy-
nosi odpowiednio 30 i 23%, a wynikiem mogłyby być 
szkody dla sektora mimo stosownych zrównoważo-
nych praktyk w zakresie zarządzania. Istotnym jest, 
aby państwa członkowskie, które mierzą się z proble-
mem deterioracji gruntów związanym ze zmianami kli-
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Rok 2022 był specyficzny. Można było zauważyć wiele niekorzystnych czynników, które 
znacząco wpłynęły na sytuację całego sektora rolniczego, takich jak szalejąca inflacja, 
rosnące ceny energii i paliw, drastyczny wzrost cen nawozów czy obniżka stawek za płody 
rolne w ostatnich miesiącach. Wielu rolników zastanawia się zatem, jaka będzie przyszłość 
ich gospodarstw. Czego można spodziewać się w nadchodzącym sezonie i czy jest szansa, 
by ponosić nieco mniejsze wydatki na środki niezbędne do produkcji rolnej?

Rolnicy już na starcie sezonu zmagają się z licz-
nymi wyzwaniami, spowodowanymi niezwykle nie-
stabilną sytuacją całej branży. Bardzo wysokie koszty 
produkcji, które ponoszą plantatorzy, oraz spadek cen 
płodów rolnych sprawiają, że dla wielu z nich opłacal-
ność prowadzenia działalności rolnej staje pod dużym 
znakiem zapytania.

Nawozy: 300% podwyżki… i 50% obniżki
W ubiegłym sezonie ciosem dla branży rolnej okazały 
się drastyczne, nawet kilkusetprocentowe podwyżki 
cen nawozów. Były one spowodowane nie tylko ro-
snącą inflacją, ale przede wszystkim ogromnym wzro-
stem cen gazu (niezbędnego do wytwarzania produk-
tów z tego segmentu) po wybuchu wojny w Ukrainie. 
Podczas lutowej konferencji minister rolnictwa Henryk 
Kowalczyk podkreślał, że po roku od rozpoczęcia kry-
zysu polityczno-gospodarczego stawka za megawa-
togodzinę gazu wynosiła aż 300 EUR, a w ostatnim 
czasie spadła nawet do 50 EUR.

Tegoroczny znaczny spadek i stabilizacja cen gazu 
przełożyły się tuż przed rozpoczęciem nowego sezo-
nu na bezprecedensowe obniżenie cen nawozów o ok. 
50% – czyli nawet o 2000 zł za tonę. Jednak wciąż 
jest to nieporównywalne do skali wcześniejszych 
podwyżek, sięgających niekiedy 300%. Nie zmienia 
to natomiast faktu, że rolnicy, którzy zakupili nawozy 
na kolejny sezon jeszcze przed tym spadkiem cen, są 
ogromnie rozczarowani i realnie ponieśli duże straty.

Jak zauważają analitycy, obecne niższe ceny gazu 
nie są standardowym zjawiskiem, dlatego w najbliż-
szym czasie można spodziewać się ich wzrostu. Za-
pewne przełoży się to na kolejną korektę w cennikach 
nawozów. Trzeba odnotować również, że w 2023 roku 
polski rząd nie przewiduje dalszych dopłat do nawo-
zów sztucznych dla rolników, zapowiada za to wspar-
cie finansowe dla ich producentów, choć na razie nie 
podaje szczegółów tego planu.

Mówiąc o negatywnych prognozach, należy wziąć 
pod uwagę także fakt, że jeżeli rolnicy – ze względu 
na ponoszone koszty – będą stosować mniejsze niż 
zalecane dawki nawozów, z dużym prawdopodo-
bieństwem poskutkuje to niższym plonowaniem oraz 
pogorszeniem jakości uzyskiwanych zbiorów. W per-
spektywie kraju może to oznaczać nawet zagrożenie 
dla bezpieczeństwa żywnościowego.

Ceny płodów rolnych spadają
Kolejnym aspektem, który ma wpływ na opłacalność 
produkcji rolnej, są oczywiście stawki uzyskiwane 
przez producentów za plony. O ile w ubiegłym roku ro-
sły one i były rzeczywiście korzystne, to od jesieni 2022 
do lutego bieżącego roku ceny skupu głównych upraw 
ewidentnie spadły. W przypadku rzepaku różnica wy-
nosi nawet ponad 500 zł za tonę, a jeśli chodzi o zboża, 
to ok. 300-400 zł mniej za tonę. Wielu rolników, którzy 
wstrzymywali się do tej pory ze sprzedażą swoich zbio-
rów, jest rozgoryczonych tym faktem – szczególnie ze 
względu na poniesione wcześniej koszty nawozów i in-
nych środków niezbędnych do produkcji.

Wśród przyczyn opisywanego zjawiska moż-
na wskazać nie tylko spadki cen na zagranicznych 
rynkach, ale również wznowiony, niekiedy niestety 
niekontrolowany import płodów rolnych z Ukrainy. 
Spowodował on znaczący spadek stawek za rze-
pak, pszenicę i kukurydzę – szczególnie w regionach 
przygranicznych. W związku z tym organizacje rolni-
ków z niektórych województw rozpoczęły już protesty 
w obronie interesów polskich producentów.

Co dalej z cenami środków ochrony roślin?
Jak wynika z analiz rynkowych, chociaż w okresie 
od grudnia 2021 do grudnia 2022 roku środki ochro-
ny roślin drożały, to podwyżki były nieporównywalnie 
niższe niż w przypadku nawozów. Można przyjąć, że 
poza nielicznymi substancjami aktywnymi, np. glifo-
satem, skala wzrostu cen w zasadzie odpowiadała 
rosnącej inflacji.

Rynek środków ochrony roślin i rynek nawo-
zów działają na odmiennych zasadach, jednak mają 
ogromny wpływ na koszty produkcji rolniczej. Trzeba 
pamiętać, że proces produkcyjny nawozów, zwłasz-
cza azotowych, opiera się na wykorzystaniu gazu – i to 
przede wszystkim jego ceny wpłynęły na aż tak duże, 
kilkusetprocentowe podwyżki. W porównaniu z nimi 
faktyczny wzrost cen środków ochrony roślin o kilka-
naście procent jest mimo wszystko niewielki. Cho-
ciażby z tego powodu klienci nie powinni spodziewać 
się obniżek w tym segmencie produktów, ponieważ 
w obecnej sytuacji nie ma ku temu żadnych przesła-
nek – zupełnie inaczej niż w przypadku nawozów. Ale 
czy to oznacza, że zamiast spadków cen nastąpią 
większe podwyżki? Okazuje się, że nie musi tak być.

Czy produkcja rolna będzie nadal opłacalna?

matycznymi (a nie zarządzaniem glebą) miały wspar-
cie w zakresie wdrażania zlokalizowanych rozwiązań, 
ale aby nie były zmuszane do zmiany użytkowania 
gruntów przez obowiązkowe przepisy na poziomie 
europejskim. Jest to prawdziwe zwłaszcza w tych re-
gionach leżących w obszarze Morza Śródziemnego, 
gdzie zmiany klimatyczne przyczyniają bardzo głębo-
kich zmian w warstwach gleby z powodu pustynnienia, 
niestabilności hydrogeologicznej, podnoszenia się 
warstw słonawych.

Przyjęcie do wiadomości i zaakceptowanie praw-
dziwej przyczyny tej deterioracji będzie pierwszym 
krokiem na drodze do opracowania konkretnych roz-
wiązań – jest to szczególnie prawdziwe w przypad-
ku zdrowia gleby. Chcemy także zwrócić uwagę, że 
w przypadku torfowisk, należy także doprecyzować 
kwestie istotne dla sektorów używających torfu (np. 
ogrodnictwo). Należy zadbać o to, aby wkład nie-
zbędny do produkcji był potrzebny, a więc skutki pro-
ponowanych działań muszą zostać przeanalizowane 
w sposób zrozumiały. Europejska strategia w zakresie 
zdrowia gleby mówi, że Komisja oceni możliwość usta-
nowienia obowiązkową na mocy prawa realizację celu 
w zakresie zmniejszania strat substancji odżywczych 
o co najmniej 50%. 

Wiąże się to z niebezpieczeństwem ograniczenia 
nawozów, co mogłoby prowadzić do spadku żyzności 
gleby. Korzystanie z nawozów powinno skupiać się na 
minimalizowaniu zagrożeń związanych z ich użyciem 
i zwiększaniu efektywności, a nie na ograniczaniu ilo-
ści. Optymalne straty substancji odżywczych i cele 
w zakresie wydajności odżywczej muszą być ustalane 
zanim ustalone będą cele ilościowe użycia nawozów. 
Nie jest możliwym stosowanie jednolitych wskaźników 
dla wszystkich państw członkowskich UE. Trzeba je 
określać w oparciu o specyfikę poszczególnych kra-
jów i na podstawie badań. Należy uwzględnić obec-
ny poziom wykorzystywania nawozów w państwach 
członkowskich oraz typy produkcji tam realizowanej, 
właściwości geograficzne i geologiczne itp.

Copa i Cogeca wzywają do uznania, że gleba jest 
kwestią regionalną, a postęp na drodze do osiąga-
nia europejskich celów musi być osiągany za pomo-
cą lokalnych rozwiązań i dobrowolnego podejścia. 
Od sztywnych przepisów znacznie skuteczniejsza 
będzie polityka zachęt, aby lepiej zarządzać gruntami.  
Europejska strategia na rzecz ochrony gleby 2030 po-
winna stawiać sobie jako najważniejszy cel to, aby być 
platformą promującą i wspierającą wymianę informa-
cji, dzielenie się najlepszymi praktykami, promowanie 
zrównoważonego zarządzania gruntami na poziomie 
UE, przy jednoczesnym uznaniu i poszanowaniu kom-
petencji państw członkowskich. 

Cele na rok 2030 mogą zostać osiągnięte wyłącz-
nie dzięki ciągłemu rozwijaniu się rolników i leśników 
w obszarze ich codziennych działań, w tym także dzięki 
programom wynagradzającym stosowanie zrównowa-
żonych środków w zakresie zarządzania glebą, wspie-
rania innowacji w hodowli roślin (NGT), wspierania 

rolnictwa precyzyjnego na dużą skalę oraz innowacji 
w cyfrowe praktyki rolnicze, oraz promowanie techno-
logii, które przynoszą korzyści zarówno dla manage-
rów, jak i dla gleby. Aby korzystać z gleby w sposób 
możliwie najbardziej zrównoważony, osoby zajmujące 
się zarządzaniem nią muszą dysponować lepszymi 
danymi na jej temat, a ich umiejętności interpretacji 
tych danych muszą się rozwijać. Podejście oparte na 
danych musi także pozwalać rolnikom na kładzenie sil-
niejszego akcentu na oparte na zarządzaniu aspekty 
tych praktyk. Jednocześnie ważne jest prowadzenie 
dyskusji na temat własności i zgody na korzystanie 
z tych danych, bez której zarządcy gruntów nie mogą 
zbyt wiele z nimi zrobić. Kiedy patrzymy na praktyki 
w zakresie przyjaznego klimatowi rolnictwa inteligent-
nego na różnych typach gleb, to widzimy dużą prze-
paść między wiedzą na temat czynników emisyjnych 
w terenie a tą dostępną na poziomie zarządzania. 
Z tego powodu wysiłki i inwestycje w gleboznawstwo 
stosowane w rolnictwie i leśnictwie w różnych warun-
kach glebowo-klimatycznych powinny być traktowa-
ne priorytetowo w strategii na rzecz ochrony gleby. 
Ponadto, działania na rzecz zapewnienia zdrowej gle-
by nie mogą być podejmowane wyłącznie przez sektor 
pierwotny. W te działania powinny i muszą zaangażo-
wać się wszyscy. Ważne i wydajne gleby mogą zostać 
i zostały nieodwracalnie zniszczone przez zasklepia-
nie i zabudowę; tym bardziej ważne jest więc uznanie 
odpowiedzialności za zdrowie gleby wszystkich sek-
torów, co jest także niezbędne do utrzymania poten-
cjału rozwojowego gruntów rolnych i leśnych dla gleb 
uprawnych, które są podstawą bezpieczeństwa żyw-
nościowego, zapewniając surowce odnawialne i dobre 
warunki dla bioróżnorodności.

Podsumowanie
 Copa i Cogeca z radością przyjmują strategię 

na rzecz ochrony gleby; zdrowe i żyzne grunty są 
ważne dla rolników, leśników i zarządców gruntów. 
Copa-Cogeca wspierają ambicje w zakresie 
zachęcania rolników, leśników i zarządców gruntów 
do lepszego zarządzania glebą w celu zachowania 
zdrowszego i bardziej żyznego środowiska. Jednak 
to nie powinno wynikać z kolejnych przepisów.

 Gleba jest różna na terenie poszczególnych 
parceli, regionów i krajów. Lokalne 
wyzwania wymagają lokalnych rozwiązań. 
Nie zapewni ich wspólna polityka.

 Mamy już wiele przepisów, strategii, polityk 
i programów, które już dziś regulują kwestie 
gruntów w UE. Do tego w wielu krajach dochodzą 
przepisy krajowe i regionalne w zakresie ochrony 
gleby. Powielenie przepisów nie poprawi 
ich efektywności, a wręcz przeciwnie.

 Grunty rolne i leśne powinny być lepiej 
chronione przed zmianą użytkowania w celu 
zapewnienia bezpieczeństwa żywności i zasobów.

Copa-Cogeca
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W dniu 27 stycznia 2023 roku w siedzibie COBORU w Słupi Wielkiej odbyło się drugie 
posiedzenie Komisji ds. Rejestracji Odmian Roślin Oleistych i Włóknistych w kadencji  
2022-2025, obejmujące odmiany obu grup roślin. Posiedzeniu Komisji przewodniczył prof.  
dr hab. Marek Mrówczyński.

Posiedzenie Komisji poprzedzone zostało spotka-
niem członków Komisji z przedstawicielami jednostek 
zgłaszających odmiany i zaproszonymi użytkownika-
mi odmian roślin oleistych i włóknistych, na którym 
mieli oni możliwość przedstawienia swoich uwag oraz 
dodatkowych informacji i argumentów w odniesie-
niu do odmian, będących przedmiotem opiniowania 
przez Komisję. W trakcie posiedzenia Komisja m.in. 

pozytywnie zaopiniowała wpisanie do krajowego re-
jestru 21 nowych odmian roślin oleistych (18 odmian 
rzepaku ozimego i trzech odmian gorczycy białej) 
oraz jednej odmiany lnu włóknistego.

Po posiedzeniu Komisji ds. Rejestracji Odmian 
Roślin Oleistych i Włóknistych, Dyrektor COBORU  
wydał m.in. postanowienie o zamiarze wpisania 
do krajowego następujących odmian:

•  Amoroso (nazwa hodowlana – ESC20099) 
Odmiana mieszańcowa;  
zgłaszający: Lidea Poland sp. z o.o.

•  Anton (nazwa hodowlana – CBI 19-10)  
Odmiana populacyjna;  
zgłaszający: Cluser Breeding International GmbH

•  Attica (nazwa hodowlana – LE19/419)  
Odmiana mieszańcowa;  
zgłaszający: Limagrain Polska sp. z o.o.

•  Bogota (nazwa hodowlana – WRH 619)  
Odmiana mieszańcowa;  
zgłaszający: DSV Polska sp. z o.o.

•  Croissant (nazwa hodowlana – WRH 636) 
Odmiana mieszańcowa o potwierdzonej 
w badaniach IOR-PIB odporności na kiłę kapusty, 
w zakresie patotypów Plasmodiophora brassicae 
najczęściej występujących w Polsce;  
zgłaszający: DSV Polska sp. z o.o.

•  Cromat (nazwa hodowlana – RAP 602)  
Odmiana mieszańcowa o potwierdzonej 
w badaniach IOR-PIB odporności na kiłę kapusty, 
w zakresie patotypów Plasmodiophora brassicae 
najczęściej występujących w Polsce;  
zgłaszający: DSV Polska sp. z o.o.

•  Janosh (nazwa hodowlana – RAP20258W11) 
Odmiana mieszańcowa;  
zgłaszający: Saaten-Union Polska sp. z o.o.

•  Kuba (nazwa hodowlana – CBI 19-6)  
Odmiana populacyjna;  
zgłaszający: Cluser Breeding International GmbH

•  LG Adeline (nazwa hodowlana – LE20/434) 
Odmiana mieszańcowa;  
zgłaszający: Limagrain Polska sp. z o.o.

•  LG Aphrodite (nazwa hodowlana – LE20/445) 
Odmiana mieszańcowa;  
zgłaszający: Limagrain Polska sp. z o.o.

•  LG Baracuda (nazwa hodowlana – LE19/422) 
Odmiana mieszańcowa o potwierdzonej 
w badaniach IOR-PIB odporności na kiłę kapusty, 
w zakresie patotypów Plasmodiophora brassicae 
najczęściej występujących w Polsce;  
zgłaszający: Limagrain Polska sp. z o.o.

•  LG Wagner (nazwa hodowlana – LE19/428) 
Odmiana mieszańcowa;  
zgłaszający: Limagrain Polska sp. z o.o.

•  Marvin (nazwa hodowlana – CBI 18-4)  
Odmiana populacyjna;  
zgłaszający: Cluser Breeding International GmbH

•  Festina (nazwa hodowlana – GFN 201G)  
Odmiana populacyjna przydatna zwłaszcza 
do uprawy w międzyplonie ścierniskowym; 
zgłaszający: „Firma Nasienna GRANUM- 
Z.Manias-S.Menc-J.Szymański Spółka Jawna”

•  Rotex (nazwa hodowlana – GR/2020/1)  
Odmiana populacyjna przydatna do uprawy na 
nasiona, a także w międzyplonie ścierniskowym; 
zgłaszający: „Pietrzak” sp. z o.o. sp. k.

•  Teriwa (nazwa hodowlana – POH 320)  
Odmiana populacyjna o bardzo małej zawartości 
w nasionach glukozynolanów, w tym synalbiny oraz 
niskiej zawartości kwasu erukowego; przydatna 
do uprawy na nasiona, a także w międzyplonie 
ścierniskowym;  
zgłaszający: Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin 
Państwowy Instytut Badawczy.

•  Hera (nazwa hodowlana – HDH)  
Odmiana lnu włóknistego o dobrym plonie zarówno 
słomy jak i nasion;  

zgłaszający: Instytut Włókien Naturalnych i Roślin 
Zielarskich Państwowy Instytut Badawczy

INFORMACJE RYNKOWE

Posiedzenie Komisji ds. Rejestracji Odmian 
Roślin Oleistych i Włóknistych

– W związku z rosnącymi kosztami i uwarunkowa-
niami rynkowymi rzeczywiście wiosną tamtego roku 
musieliśmy wprowadzić pewne podwyżki cen prepa-
ratów z naszego portfolio, wynikające z realnych wzro-
stów kosztów produkcji. Natomiast obecna korekta 
cen na sezon 2023 jest u nas niewielka – podkreśla 
Marcin Kanownik, Menedżer ds. upraw rolniczych 
w INNVIGO. – Od początku celem naszej firmy jest 
dostarczanie produktów najwyższej jakości w przy-

stępnej, rozsądnej cenie. W obecnej sytuacji może 
okazać się to kluczowe. Stawki za płody rolne nie są 
już tak wysokie, jak kilka miesięcy temu, więc rolnicy 
będą zwracać jeszcze większą uwagę na dobór środ-
ków ochrony roślin i ich ceny. Dlatego przewidujemy, 
że w tym sezonie wybór preparatów INNVIGO będzie 
strzałem w dziesiątkę.

Innvigo

•  PT315 (nazwa hodowlana – X19WT299C)  
Odmiana mieszańcowa;  
zgłaszający: Pioneer Hi-Bred Poland sp. z o.o.

•  Richmond (nazwa hodowlana – DMH 568) 
Odmiana mieszańcowa o potwierdzonej 
w badaniach IOR-PIB odporności na kiłę kapusty, 
w zakresie patotypów Plasmodiophora brassicae 
najczęściej występujących w Polsce;  
zgłaszający: DSV Polska sp. z o.o.

•  Romeo (nazwa hodowlana – DMH 512)  
Odmiana mieszańcowa;  
zgłaszający: DSV Polska sp. z o.o.

•  Texas (nazwa hodowlana – RAP20270W11) 
Odmiana mieszańcowa;  
zgłaszający: DSV Polska sp. z o.o.

•  Valerian (nazwa hodowlana – RAP20284W11) 
odmiana mieszańcowa;  
zgłaszający: Saaten-Union Polska sp. z o.o.

Rzepak ozimy 

Gorczyca biała

Len zwyczajny – włóknisty

Na spotkaniu KZPRiRB reprezentował Juliusz 
Młodecki, prezes Krajowego Zrzeszenia Producen-
tów Rzepaku i Roślin Białkowych.

Źródło: www.coboru.gov.pl

Polska Federacja Rolna i Spółdzielnia Grup 
„Polski Rzepak i Zboża” dołączają do Polskiej 
Koalicji Biopaliw i Pasz Białkowych
Polski Związek Producentów Roślin Zbożowych oficjalnie przystąpił do Polskiej Koalicji Biopa-
liw i Pasz Białkowych! Jest to już kolejna organizacja rolnicza, która formalnie dołączyła do gro-
na koalicjantów, dzięki czemu biopaliwowy alians współtworzy już 12 związków i stowarzyszeń 
branżowych reprezentujących wszystkie ogniwa łańcucha produkcyjnego biopaliw w Polsce.

„Szczególną rolę w Polskiej Koalicji Biopaliw i Pasz Białkowych odgrywają organizacje rolnicze, ponieważ bez 
rodzimych surowców rolnych trudno byłoby mówić o biopaliwach w obecnej skali, jaką udało się nam przez te lata 
wypracować. Oficjalnie dołączenie Polskiej Federacji Rolnej oraz Spółdzielni Grup „Polski Rzepak i Zboża” do 
naszej Koalicji jest właściwie symboliczne, ponieważ ściśle współpracujemy od lat, a Prezes Mariusz Olejnik jest 
jednym z założycieli Koalicji w 2008 roku. Wówczas były to tylko 3 organizacje tj. Krajowa Izba Biopaliw, Polskie 
Stowarzyszenie Producentów Oleju oraz Krajowe Zrzeszenie Producentów Rzepaku. Dziś jest to silny alians 
11 organizacji, co również pokazuje istotność branży dla polskiego rolnictwa i przemysłu rolno-spożywczego” – 
powiedział Zygmunt Gzyra, Przewodniczący PKBiPB, Prezes Krajowej Izby Biopaliw.

„Środowisko rolnicze docenia rolę krajowej produkcji biokomponentów, jaką odgrywa ona w stabilizacji 
przychodów rolniczych i generalnie rozwoju rolnictwa w Polsce. Stąd nasza obecność w Koalicji podobnie jak 
Krajowej Rady Izb Rolniczych i pozostałych organizacji reprezentujących producentów rzepaku i zbóż. Razem 
jesteśmy bardziej dostrzegalni, a jak to ważne pokazały tegoroczne zawirowania z nowelizacją ustawy biopaliwowej. 
Głos rolników wraz ze wszystkimi uczestnikami łańcucha dostaw biopaliw tym bardziej nie może być pomijany” – 
stwierdził Mariusz Olejnik, Prezes Polskiej Federacji Rolnej oraz Spółdzielni Grup „Polski Rzepak i Zboża.
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BIOPALIWA

PE dostrzega rolę biopaliw 
w budowaniu bezpieczeństwa 
żywnościowego!

ADAM STĘPIEŃ
Dyrektor Generalny 
Krajowej Izby Biopaliw

Oby nie była to jedynie płonna nadzieja wynikają-
ca z faktu, że ta pierwotna propozycja dokumentu do 
dalszej „obróbki” w parlamentarnych młynach legisla-
cyjnych wyszła właśnie z Komisji AGRI, a więc z tego 
grona Europosłów, które najlepiej spośród deputowa-
nych sprawy rolnictwa i produkcji rolno-spożywczej 
czują i rozumieją. W kontekście celu zasadniczego 
inicjatywy rezolucji należy moim zdaniem szczególnie 
podkreślić kilka niezwykle istotnych postulatów. 

Strategia białkowa UE do rewizji
Konieczne jest przedstawienie przez Komisję Euro-
pejską kompleksowej (!) unijnej strategii białkowej, 
która z jednej strony skoncentruje się na produkcji lo-
kalnej, tak by w pełni wykorzystać jej potencjał i tym 
samym zmniejszyć zależność od przywozu z państw 
trzecich, a z drugiej strony dodatkowo zabezpieczy 
dochody ze zrównoważonej produkcji. W tym kontek-
ście Parlament wzywa KE, by ta, uwaga, „opracowała 
realną perspektywę dla produkcji biopaliw, ponieważ 
zaprzestanie produkcji, a tym samym wyeliminowanie 
produktu ubocznego w postaci białka znacznie pogłę-
biłoby kryzys żywnościowy, zamiast pomóc w jego 
złagodzeniu”.

Już w komunikacie Komisji Europejskiej z dnia 
23 marca 2022 r. „Zapewnienie bezpieczeństwa 
żywnościowego i zwiększenie odporności systemów 
żywnościowych” wskazywano, że jedną z najbardziej 
rażących słabości unijnego systemu żywnościowego 
jest jego zależność od importowanego białka paszo-
wego. Newralgicznym elementem systemu produkcji 
zwierzęcej UE nie jest jednak dostępność zbóż paszo-
wych, a właśnie komponentów wysokobiałkowych ta-

kich jak towarzyszące nierozłącznie produkcji biopaliw 
wytłoki roślin oleistych (śruta poekstrakcyjna i makuch 
rzepakowy) oraz podestylacyjne wywary zbożowe:

•  Na każdy litr odnawialnego bioetanolu wyprodu-
kowanego ze zbóż przypada 1 kilogram suszo-
nego zbożowego wywaru gorzelnianego (DDGS). 
W 2021 r. europejscy producenci bioetanolu wy-
produkowali więcej pasz (ok. 4,5 mln ton) niż paliw 
(4,4 mld litrów bioetanolu);

•  Z 1 tony rzepaku otrzymujemy 400 litrów biodiesla 
z oleju rzepakowego oraz prawie 600 kg wysoko-
białkowej paszy w postaci poekstrakcyjnej śruty 
rzepakowej. Tylko polscy producenci estrów mety-
lowych produkując ok. 900 tys. ton biodiesla z ole-
ju rzepakowego w 2021 roku umożliwili wyprodu-
kowanie jednocześnie ponad 1,2 mln ton pasz.

Wydaje się z perspektywy powyższego zapisu 
w projekcie sprawozdania PE, że wreszcie ktoś do-
strzegł, i to na tym poziomie, że lokalna produkcja 
biopaliw realnie zwiększa niezależność i odporność 
UE na kryzysy żywnościowe. W strategii białkowej 
przyjętej już jakiś czas temu przez KE niestety próżno 
było szukać  choćby słowa na temat śruty rzepakowej 
czy DDGS-u, a to przecież największe wolumenowo 
rodzime źródła białka paszowego. Z kolei Parlament 
Europejski już w 2018 roku w swojej rezolucji w spra-
wie europejskiej strategii na rzecz promowania roślin 
wysokobiałkowych podjął kwestię biopaliw i roli, jaką 
odgrywają produkty uboczne towarzyszące ich wy-
twarzaniu w UE, tym niemniej pojawiła się ona – wo-

bec zasadniczego celu dokumentu, jakim było zachęcenie 
europejskiego rolnictwa do produkcji roślin wysokobiałko-
wych i strączkowych – jako wątek, nomen omen, jedynie 
poboczny. Teraz temat ten wybrzmiewa wreszcie w apelu 
PE adekwatnie do rynkowej skali oddziaływania biopaliw 
na podaż pasz wysokobiałkowych.

Po wtóre nie marnować
O walce z marnotrawstwem żywności powiedziano już 
chyba wszystko, a dokumenty strategiczne przyjęte w tym 
obszarze na poziomie UE oraz w poszczególnych krajach 
członkowskich trudno byłoby pewnie zliczyć. Tym niemniej, 
ciekawym pomysłem PE w zakresie przeciwdziałania temu 
zjawisku jest ograniczanie patogenów w żywności, co mia-
łoby się odbywać m.in. dzięki dobrym praktykom higienicz-
nym i udoskonalonym technologiom w całym łańcuchu 
dostaw żywności. Kwestia ta pojawia się w dokumencie sy-
multanicznie do konieczności promowania gospodarki obie-
gu zamkniętego. Według Europosłów wykorzystanie przez 
zrównoważone, a jednocześnie wysoce wydajne rolnictwo 
możliwości oferowanych przez bioenergię i biogospodarkę 
może przyczynić się do bezpieczeństwa żywnościowego. 
Na pierwszy rzut brzmi to bardzo górnolotnie i… teoretycz-
nie, ale przecież to właśnie produkcja biopaliw z surowców 
rolnych jest integralnym elementem biogospodarki. Warto 
o tym głośno mówić i pokazywać, dzięki czemu być może 
wreszcie utrwali się nieco inny obraz branży aniżeli ten ne-
gatywny przedstawiany często przez pryzmat importu ole-
ju palmowego z upraw, nad którymi jeszcze unosi się dym 
spalonego lasu pierwotnego. 

Europejski Zielony Ład na wstrzymanie?
W kontekście produktywności rolnictwa europejskiego, 
od czego przecież wprost będzie zależeć czy jesteśmy 
w stanie realnie wyjść naprzeciw wyzwaniu związanemu 
z bezpieczeństwem żywnościowym, w omawianym pro-
jekcie rezolucji Europosłowie przytomnie wskazują, że 
„w obliczu obecnego kryzysu zaopatrzenia i rosnącej inflacji 
odłogowanie żyznych gruntów i nieukierunkowane zakazy 
stosowania środków ochrony roślin są nieodpowiedzialne”. 

Pierwszy test przekazu z projektu w pozostałych niż ko-
misja rolnictwa gremiach parlamentarnych za nami, albo-
wiem 1 marca br. nad poprawkami do sprawozdania deba-
towali, a następnie głosowali, członkowie Komisji Rozwoju 
(DEVE) oraz Środowiska, Zdrowia Publicznego i Bezpie-
czeństwa Żywności (ENVI). Ich opinie nie mają jednak mocy 
wiążącej stanowiąc jedynie głos doradczy dla wiodącej dla 
dokumentu Komisji. Debata oraz finalne głosowanie na fo-
rum plenarnym PE nad dokumentem zostało zaplanowane 
na maj, wówczas okaże się, jakie ostatecznie brzmienie 
przyjmie przedmiotowa rezolucja. Oczywiście sama w so-
bie nie zmieni ona zasadniczo legislacji europejskiej, ale 
być może dzięki niej ugruntowany zostanie nieco szerzej niż 
dotychczas pogląd trakujący kwestię biopaliw bardziej kom-
pleksowo i komplementarnie do produkcji żywności.

Na forum Parlamentu Europejskiego, a dokładniej z inicjatywy Komisji Rolnictwa i Rozwoju 
Wsi (AGRI), trwają prace nad projektem sprawozdania w sprawie zapewnienia bezpieczeń-
stwa żywnościowego i długoterminowej odporności rolnictwa UE. Szereg niezwykle istotnych 
czynników implikujących na produkcję rolną prowadzoną we Wspólnocie, wśród których Izba 
wymienia jednym tchem pandemię, zmiany klimatyczne i napaść wojskową Rosji na Ukra-
inę, powodują konieczność według Europosłów podjęcia systemowych działań traktujących 
zapewnienie dostępu do żywności jako najwyższego priorytetu. W uzasadnieniu inicjatywy 
podjęcia takiej kierunkowej rezolucji jednocześnie wskazano, że ostatnie sytuacje kryzysowe, 
jakich doświadczamy, pokazały również, że Unia Europejska musi stać się bardziej niezależna 
w strategicznych obszarach, co – oprócz zasadniczej dla dokumentu żywności – dotyczyć ma 
także obronności, dostępności leków oraz dostaw energii. W kontekście tej ostatniej kwestii, ale 
także właśnie zapewniania bezpieczeństwa żywnościowego Europejczyków, po raz pierwszy od 
dawna, w projekcie sprawozdania pojawił się wyważony, pozytywny głos na temat biopaliw do-
strzegający komplementarność i zróżnicowany charakter usług świadczonych przez łańcuch 
wytwórczy biokomponentów oparty na rolnictwie. Powiało racjonalizmem? 



37

Informator  Krajowego Zrzeszenia Producentów Rzepaku i  Rośl in Białkowych

36

w różnym stadium rozwoju. Ich poszczególne płaty 
osiągają średnicę 30-100 mm. Dość mocno przyra-
stają do drewna. Nie są zbyt jaskrawo ubarwione. Za-
zwyczaj kolory świeżych owocników oscylują między 
czerwonobrązowym a oliwkowo-brązowym, często 
z fioletowym refleksem. Suche grzyby ciemnieją. Star-
sze natomiast mogą być miejscami zielonkawe od roz-
wijających się na ich powierzchni alg. Bardzo malow-
nicze są owocniki ścięte mrozem, połyskujące wtedy 
szklistą powierzchnią.

Mają charakterystyczną, galaretowatą lub chrząst-
kowatą konsystencję. Na zewnątrz uszaki są płonne 
i delikatnie aksamitne. Wewnętrzną 
powierzchnię owocnika pokrywa 
warstwa płodna – hymenofor, gdzie 
dojrzewają białe zarodniki grzyba. 
Wilgotny miąższ jest elastyczny 
i prześwitujący. Wysuszony robi się 
twardy, pomarszczony i łamliwy. 
Uszak potrafi bez widocznej szko-
dy dla swoich funkcji życiowych 
kilkakrotnie zasychać, gdy robi się 
zbyt sucho, by ponownie wrócić 
do poprzedniej postaci, gdy znów 
spadnie deszcz. 

Ta zdolność znakomicie sprzyja wykorzystaniu 
uszaków w kuchni. Okazuje się bowiem, że są to 
grzyby jadalne. Chociaż same nie mają ani wyraźne-
go smaku, ani zapachu, chętnie wykorzystuje się je 
w potrawach kuchni orientalnej. O ich atrakcyjności 
we wschodnich daniach decyduje właśnie charaktery-
styczna, chrząstkowata konsystencja. Owocniki suszy 
się, a przed przyrządzeniem namacza. Można je go-
tować, dusić, smażyć czy marynować. Schab z usza-
kami i ananasem, sałatka z uszaków z warzywami czy 
babeczki ziemniaczane z uszakami – to propozycje 
kulinarne z internetowej strony smacznapyza.blog-
spot.com, gdzie zaglądam z pełną ufnością. 

Uszak bzowy znajduje się na liście grzybów do-
puszczonych do obrotu handlowego w Polsce decyzją 
Ministra Zdrowia z 17.05.2011 r. Sąsiaduje tam z pocho-
dzącym z Azji bliźniaczym gatunkiem Auricularia nigri-
cans, uszakiem gęstowłosym. To on, znany w Polsce 
pod nazwą grzyba Mun, jest oryginalnym składnikiem 
tych wszystkich chińskich zup, sosów czy dań z woka. 
W Chinach uszaki uprawia się na szeroką skalę nie-
zwykle prostą metodą zaszczepiania kawałków drew-

na specjalnymi kołkami grzybni. Tak zarażone drewno 
okazuje się bardzo wydajnym substratem dla uszaków. 
Szacuje się, że światowa produkcja tego grzyba w Azji 
wynosi obecnie około pół miliona ton rocznie.

W polskich sklepach bez trudu kupimy susz usza-
ków. Grzyby reklamowane jako produkt polski kosz-
tują około 100 zł za kilogram. Cena tych prezentowa-
nych jako chińskie grzyby Mu-er (Mun) – jest o połowę 
wyższa. Bardzo interesujące są handlowe opisy prze-
znaczenia i oceny wartości tych grzybów. Producenci 
zachęcają do regularnego spożywania tych grzybów, 
powołując się na opinię, że to poprawia ogólną kon-

dycję zdrowotną człowieka, a także 
wpływa korzystnie na wydolność 
układu krążenia, sprzyja obniżeniu 
ciśnienia krwi oraz zapobiega róż-
nym problemom zdrowotnym.

No i na koniec dotarliśmy do 
bardzo delikatnej kwestii lecznicze-
go wykorzystywania owocników 
uszaka bzowego. W perspekty-
wie historycznej wiadomo, że jego 
właściwości prozdrowotne ceni-
li Chińczycy. Według przekazów 
z czasów dynastii Tang (VII-X w.) 

stosowano go już wówczas w leczeniu hemoroidów. 
W Europie nowożytnej co najmniej od XVII do połowy 
XIX wieku wymienia się go wśród naturalnych składni-
ków używanych w oficjalnej medycynie. Przypisywano 
mu skuteczność w łagodzeniu bólu, w stanach zapal-
nych oczu i czyrakach na ciele. Uważano, że poprawia 
wydolność układu krążenia, przeciwdziała skrzepom, 
uelastycznia naczynia i sprzyja obniżeniu ciśnienia 
krwi. W pewnej formule, którą można by nazwać „ludo-
wym myśleniem o medycynie”, wciąż żywy jest pogląd, 
jakiemu hołdowali balwierze z minionych czasów, że do 
leczenia schorzeń pewnych obszarów ciała należy sto-
sować grzyby, które przypominają wyglądem i strukturą 
te obszary. I tak uszak bzowy nadawał się do leczenia 
chorób oczu, gdyż oczy są galaretowate, jak ten grzyb. 
Ponieważ ktoś dopatrzył się podobieństwa powierzchni 
uszaka do wnętrza ludzkiego gardła, należało leczyć 
nim problemy z gardłem. Nie będę dalej w to brnął, 
zwłaszcza w kontekście kuracji hemoroidów… Nie sły-
szałem natomiast o leczeniu uszakiem uszu, choć taka 
paralela byłaby tu najbardziej oczywista.

Drzewa mają uszy
Zacznę od legendy. Jej źródło tkwi w biblijnym przekazie o Judaszu, który 
„rzuciwszy srebrniki ku przybytkowi, oddalił się, potem poszedł i powiesił 
się” na drzewie rosnącym na polu garncarza. Odsuwając na bok samą istotę 
tych dramatycznych wydarzeń, proszę zwrócić uwagę na gatunki drzew, jakim 
w ciągu wieków przypisywano niechlubny udział w samobójstwie zdrajcy. Otóż 
w różnych ludowych interpretacjach pojawiają się: Cercis siliquastrum, judaszowiec 
południowy, którego białe kwiaty zarumieniły się ze wstydu, Populus tremula, 
topola osika, której liście do dziś drżą ze strachu przed bożym gniewem i Sambucus 
nigra, czarny bez, któremu na konarach wyrastają grzybowe uszy. Stara angielska 
przypowieść o ponad czterystuletniej tradycji sugeruje, że te uszy to widoczne 
pozostałości udręczonego ducha Judasza Iskarioty.

JACEK  
CIECHANOWSKI

Dzisiaj nazywamy tego 
grzyba uszakiem bzowym, 
jednak wśród jego historycz-
nych i ludowych mian nie brak 
nawiązania do biblijnego wąt-
ku. Nazywano go judaszowym 
uchem i ta nazwa wciąż ma się 
całkiem nieźle w świadomości 
grzybiarzy. Te same znaczenia 
znajdziemy w dwumianowej 
łacińskiej nazwie naukowej: 
Auricularia auricula-judae. 

Tymczasem przyjrzyjmy 
się jego ekologii. To bardzo 
pospolity gatunek nizinny. 
Można go spotkać właściwie 
wszędzie tam, gdzie rosną 
stare krzewy czarnego bzu, 
szczególnie w miejscach cie-
nistych i wilgotnych. Czasem, 
choć rzadko, owocniki tego 
uszaka pojawiają się też na 

obumierających klonach, je-
sionach, wierzbach, na gro-
chodrzewie i morwie. Jest sła-
bym pasożytem, a po śmierci 
drzewa kontynuuje wzrost jako 
saprotrof. Rozkłada wówczas 
drewno umożliwiając wtórny 
obieg pierwiastków w przyro-
dzie. Tworzy owocniki w ciągu 
całego roku w okresach długo-
trwałej wilgotnej pogody. 

W sprzyjających warun-
kach powstają całe kępy 
owocników. Początkowo są 
miseczkowate, w miarę rozwo-
ju coraz mniej regularne, po-
fałdowane i żyłkowato żebro-
wane. Czasem przypominają 
kształtem ludzką małżowinę 
uszną. Zdarza się, że w jed-
nym miejscu znajdziemy kilka 
zrośniętych ze sobą uszaków 

Z WIZYTĄ... NA ŁĄCE
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Z WIZYTĄ W… WIOSENNYM OGRODZIE

Z wizytą w… SONIA 
KAMIŃSKA- 
-STĘPIEŃ

Wiosna w ogrodzie to pracowity okres. Efekty wiosen-
nych porządków w ogrodzie będziemy doceniać przez 
cały sezon. Pierwszymi zabiegami, jakie musimy prze-
prowadzić, są posprzątanie terenu wokół domu i przy-
cięcie roślin. Jak zabrać się do wiosennych porządków 
w ogrodzie? Jakie prace trzeba wykonać?

W tym miesiącu najczęściej nasz ogród nie jest 
już przykryty warstwą śniegu. Pod koniec marca 
możemy więc wziąć się za jego porządkowanie oraz 
renowację elementów małej architektury. Jest to 
możliwe praktycznie od razu po tym, jak rozmarznie 
ziemia. Marzec to też doskonały czas na sadzenie 
drzew – m.in. brzóz, dębów, grabów, czy buków. 
Konieczne jest też przeprowadzenie zabiegów pie-
lęgnacyjnych już posiadanych krzewów i drzew. 
Mowa tu głównie o przycinaniu krzewów owocowych 
i ozdobnych. Możliwe jest też sadzenie krzewów 
owocowych – na przykład jeżyn lub malin.

Zanim zaczniemy gruntowne sprzątanie warto 
najpierw usunąć z drzew i krzewów okrycia. Może-
my to zrobić tuż po ustąpieniu mrozów, kiedy przez 
kilka dni utrzymuje się dodatnia temperatura oraz 
słońce. Następnie możemy przystąpić do sprzątnię-
cia rabat, trawnika i oczek wodnych.

Od czego zacząć porządki?

•  Z grządek usuwamy suche pędy, rośliny jed-
noroczne lub te, które zbyt mocno się rozrosły. 
To idealny moment na rozdzielenie bylin i rozsa-
dzenie ich na nowe miejsca. Wczesna wiosna to 
także idealna pora na sadzenie nowych drzew 
i krzewów w ogrodzie.

•  Trawnik dokładnie grabimy, usuwając suche lub 
zbite źdźbła, podcinamy ją, a w miejscach, gdzie 
trawa wypadła dosiewamy nasiona. Możemy 
także rozpocząć nawożenie.

•  Oczko wodne czyścimy, usuwamy pozostałości 
roślin i zanieczyszczeń. Możemy także usunąć 
nagromadzony muł, a w tym celu używamy spe-
cjalnego odkurzacza do zbiorników wodnych. 
Przy okazji sprawdźmy, w jakim stanie jest dno 
oraz ogólny wygląd oczka oraz elementów na-
wadniających.

•  Krzewy i drzewa przycinamy, w szczególno-
ści suche, połamane lub zainfekowane gałązki. 

Wiosna – dla 
właścicieli ogrodów 
czas ten oznacza 
koniec zimowej 
przerwy w pracach, 
początek nowego 
sezonu i konieczność 
wykonania wielu 
niezbędnych prac 
ogrodowych. Dzięki 
nim zarówno 
na wiosnę, jak 
i w kolejnych 
miesiącach ich 
ogród będzie robił 
fantastyczne 
wrażenie.

Z krzewów usuwamy łuszczącą się korą, suche, 
nadłamane i przemrożone gałęzie. Koniecznie 
sprawdźmy, czy pomiędzy gałązkami nie pojawi-
ło się gniazdo – to moment, kiedy ptaki szykują 
miejsca na złożenie jaj. W takim przypadku nie 
ruszamy danego krzewu lub drzewa.

Co oprócz roślin?
Zanim rozpocznie się sezon warto przeprowadzić 
czyszczenie nawierzchni w ogrodzie. Zadbajmy 
o podjazd oraz ścieżki. Jeśli wykonane są z kamienia, 
klinkieru lub betonu polewamy je silnym strumieniem 
wody. Do plam z oleju lub trudnych zabrudzeń dodat-
kowo stosujemy specjalny preparat. Nawierzchnie 
żwirowe grabimy, a w przypadku widocznych braków 
uzupełniamy je tym samym materiałem. 

Koniec zimy to także doskonały moment na po-
sprzątanie tarasu. Zamiatamy go, a następnie myje-
my ciepłą wodą z detergentem. W przypadku silnych 
zabrudzeń zastosujmy silniejszy preparat w zależ-
ności od rodzaju podłoża. Jeśli mamy drewniany, 
olejowany taras należy co roku odnawiać warstwę 
oleju. Dotyczy to także altanek, drabinek i mebli 
ogrodowych. Warto je przejrzeć, sprawdzić czy nie 
ma na nich uszkodzeń ani zabrudzeń.

Przygotowanie działki do wiosny wymaga cza-
su oraz nakładu pracy, dlatego najlepiej rozłożyć 
porządki i działania na kilka dni lub weekendy. Naj-
większą nagrodą będzie natomiast relaks oraz czas 
spędzony z najbliższymi w pięknym i zadbanym 
ogrodzie.

wiosennym ogrodzie
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dr hab. ROMAN KRAWCZYK 
Instytut Ochrony Roślin –  
PIB

Rośliny strączkowe należą do upraw bardziej podatnych na zachwaszczenie, stąd odpowied-
nia ochrona przed chwastami jest istotna dla opłacalności ich produkcji. Integrowana ochrona 
roślin strączkowych przed zachwaszczeniem obejmuje wszystkie dostępne działania i metody, 
przy czym kluczową rolę ma stosowanie działań i metod niechemicznych (agrotechnicznych, 
mechanicznych, hodowlanych i in.). 

Chwasty są stałym elementem pól uprawnych. Wy-
stępujące w glebie diaspory chwastów (nasiona, kłą-
cza, rozłogi, cebulki), zdolne do kiełkowania, stanowią 
główną przyczynę zachwaszczenia. Jest to tak zwane 
„zachwaszczenie potencjalne”. Liczebność diaspor jak 
i skład gatunkowy jest zależny od prowadzonych zabie-
gów agrotechnicznych. Natomiast „zachwaszczenie ak-
tualne” stanowią chwasty w łanie rośliny uprawnej.

W integrowanej ochronie duże znaczenie mają za-
biegi uprawowe, które odpowiednio przeprowadzone 
maja znaczny wpływ na ograniczenie zachwaszczenia 
potencjalnego czyli zmniejszenie liczby aktywnych dia-
spor chwastów w wierzchniej warstwie gleby. Powierz-
chowna uprawa gleby stymuluje nasiona do kiełkowania 
a wyrastające z nich chwasty najskuteczniej niszczo-
ne są w fazie siewek zarówno podczas uprawy roli jak 
i w trakcie zabiegów mechanicznego odchwaszczania. 

Znaczącym czynnikiem ograniczającym ryzyko za-
chwaszczenia jest uzyskanie wyrównanych wschodów 
o optymalnej obsadzie roślin. Dlatego należy wysiewać 
zdrowy, dobrej jakości materiał siewny w zalecanych 
terminach agrotechnicznych i gęstościach siewu. Opty-
malna obsada roślin zmniejsza ryzyko zachwaszcze-
nia wtórnego. Stosowanie kwalifikowanego materiału 
siewnego zapewnia wysiew nasion o wysokiej energii 
i zdolności kiełkowania. Kwalifikowany materiał siewny 
zapewnia wyrównane i szybkie wschody roślin. Siew 
wykonany w dobrze uprawioną glebę w zalecanych 
ilościach kiełkujących nasion oraz zalecanym terminie 
umożliwia wyrównane zakrycie międzyrzędzi. Materiał 
siewny charakteryzuje się największym wigorem, gdy 
zdolność kiełkowania jest wysoka. Natomiast niższa 
zdolność kiełkowania przekłada się na słabszy wigor, 
czyli właściwości nasion, które określają poziom ak-
tywności i zachowania się nasion podczas kiełkowania 
i wschodów siewek. Obniżenie tych właściwości nasion 
prowadzi do zmniejszenia szybkości i równomierności 
kiełkowania oraz zmniejszonej tolerancji na stresy śro-
dowiska, szczególnie temperatury i uwilgotnienia gleby. 
Prowadzi to w konsekwencji do słabszych wschodów 
lub słabszego wzrostu siewek szczególnie w warunkach 
niewyrównanej głębokości siewu a tym samym podnosi 
ryzyko zachwaszczenia.

Mechaniczne odchwaszczanie może być bardzo 
skuteczne, gdy jest wykonane w fazie siewek chwastów 
podczas suchej, słonecznej pogody i suchej wierzchniej 

warstwie gleby. Mechaniczne odchwaszczanie jest sku-
teczniejsze, gdy jest prowadzone na glebie lekko prze-
suszonej. Najlepiej przeprowadzić w warunkach sprzy-
jających mniejszemu turgorowi (jędrności) roślin, gdy 
wierzchnia warstwa gleby jest sucha. 

Mechaniczne odchwaszczanie po wschodach roślin 
strączkowych może być przeprowadzane za pomocą 
następujących zabiegów:
•  bronowanie plantacji bobiku i grochu od fazy 2-3 

liści, łubinu od fazy 3-4 liści, a w soi od fazy 3. li-
ścia do okresu, kiedy rośliny uprawne osiągną około  
10-15 cm wysokości; 

•  stosowanie opielaczy w międzyrzędziach (w przy-
padku zastosowania odpowiednio szerokich mię-
dzyrzędzi) z wyjątkiem grochu, dla którego ryzyko 
wyrwania roślin jest zbyt duże. 
W integrowanej ochronie roślin przed zachwasz-

czeniem zastosowanie mają także metody hodowlane. 
Podstawą metody hodowlanej jest odpowiedni dobór 
gatunku/odmiany pod kątem wymagań glebowych i kli-
matycznych. Tylko w prawidłowych warunkach wzrostu 
i rozwoju roślin uprawnych ich zdolność do konkurowa-
nia z chwastami jest największa. Ponadto odmiany cha-
rakteryzujące się większym wigorem w początkowym 
okresie rozwoju są mniej podatne na zachwaszczenie. 
Także odmiany, których pokrój roślin stwarza lepsze 
warunki zacienienia powierzchni gleby są zazwyczaj 
bardziej konkurencyjne względem chwastów, a przede 
wszystkim mniej podatne na zachwaszczenie wtórne.

Chemiczne odchwaszczanie
W uprawach strączkowych zwalczanie chwastów dwuli-
ściennych oparte jest głównie na herbicydach stosowa-
nych bezpośrednio po siewie. Skuteczność tych środ-
ków chwastobójczych zależna jest od wilgotności gleby. 
W warunkach niedostatecznego uwilgotnienia gleby ich 
działanie jest słabsze, a w skrajnych sytuacjach chwasty 
mogą pozostać niezwalczone.

Należy mieć na uwadze, że w terminie powschodo-
wym możliwości zwalczania chwastów dwuliściennych 
są bardzo ograniczone w zasiewach bobiku, grochu 
i soi, natomiast na plantacjach łubinu w ogóle nie ma ta-
kiej możliwości. Do zwalczania chwastów jednoliścien-
nych dostępny jest szeroki asortyment środków chwa-
stobójczych, które stosuje się po wschodach roślin.

Integrowana ochrona 
roślin strączkowych 

przed zachwaszczeniem

www.agro.basf.pl

 Dzięki
BeneFito!

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.

Zakupy od 02.01.2023 do 30.06.2023 r. 
Dostarczenie dowodów zakupu do 31.08.2023 r.

Warunkiem skorzystania z akcji jest uczestnictwo w programie BeneFito.
Szczegóły promocji w regulaminie programu BeneFito.

*lub tę samą liczbę punktów w programie BeneFito. 
Punkty można wykorzystać na atrakcyjne nagrody

rabatu*
10 l 

Caryx®
240 SL

5 l 
Pictor®

400 SC

400PLN

Caryx® pozwala nam z jednej strony kontrolować wzrost i pokrój ro-
śliny, a z drugiej – zabezpieczyć rzepak przed najgroźniejszymi choro-
bami grzybowymi. Pictor® pozwala też rzepakowi łatwiej wytrzymać 
warunki stresowe, znosić okresy suszy i zawiązywać więcej łuszczyn. 
Myślę więc, że można powiedzieć o jego dodatnim wpływie na plon.

Józef Mika, Cichawa, woj. małopolskie
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Takie warunki zmniejszają możliwości poraża-
nia przez grzyby występujące w grochu powodują-
ce choroby takie jak: mączniaki, rdzę, zgorzelową 
plamistość. Jednak nadal groźne są grzyby obecne 
w glebie, czy wnoszone z nasionami do gleby. Ga-
tunki grzybów należące do rodzaju Fusarium w gro-
chu będącego w fazie kwitnienia powodują fuzaryjne 
więdnięcie grochu. Ze względu na to, że choroba za-
czyna być widoczna najczęściej w okolicy 24 czerw-
ca, czyli wtedy, gdy Jan obchodzi imieniny, choroba 
ta nazywana jest też świętojańską chorobą grochu. 
Dla grochu ważne choroby to: askochytoza, fuzaryj-
ny uwiąd (choroba świętojańska),  bobiku – czekola-
dowa plamistość, fuzaryjny uwiąd i rdza. Łubiny naj-
bardziej narażone są na porażenie przez sprawców 
antraknozy i fuzariozy, brunatnej plamistości liści. 
W soi problemem wydaje się, że jest zgnilizna twar-
dzikowa i plamistości występujące na liściach. Gdy 
rośliny wylegają zagrożone są na porażenie przez 
sprawcę zgnilizny twardzikowej. 

W tabelach 3-6 dla wybranych gatunków poda-
no jakie fungicydy zarejestrowane są do występują-
cych chorób, a właściwie do zwalczania ich spraw-
ców. Można zauważyć, że dla niektórych sprawców 
chorób w opisywanych gatunkach występuje brak 
lub niedobór fungicydów lub są to środki zawierają-
ce tylko jedną tę samą s.cz. 

Ubogi też jest zestaw substancji czynnych w do-
stępnych fungicydach do zwalczania sprawców 
chorób bobiku – ograniczony tylko do zwalczania 
mączniaka prawdziwego. Do zwalczania sprawcy 
antraknozy łubinu zarejestrowana jest jedna s.cz. 
– prochloraz z grupy chemicznej imidazoli. W tym 
roku już ta substancja czynna znika z rejestru, tym 
samym tak ważnego sprawcy choroby występują-
cego w łubinie nie będzie można zwalczać, a obec-
ność tej choroby w łubinach to klęska dla plonowa-
nia łubinów.

Również niewiele jest zarejestrowanych zapraw 
do zaprawiania nasion bobowatych grubonasien-

prof. dr hab.  
MAREK KORBAS
Instytut Ochrony  
Roślin – PIB, Poznań

dr JOANNA HOROSZKIEWICZ 
Instytut Ochrony Roślin – PIB, 
Poznań

Integrowana 
ochrona roślin 
strączkowych przed 
patogenami
Warunki przebiegu choroby, a w szczególności 
korzystny rozkład opadów sprzyja roślinom bobowatym 
grubonasiennym. Gdy zabraknie wody w glebie, rozwój 
roślin, ale też sprawców chorób jest utrudniony.

Tab. 1. Przykłady zapraw zarejestrowanych do zaprawiania nasion grochu i bobiku

Zaprawa Substancja czynna i jej zawartość Zgorzel siewek Askochytoza

Celest 025 FS, Fluarto 50 FS, 
Madron 50 FS, Maxim 025 FS, 
Omnix 025 FS, Prepper, Trigof 50 FS

fludioksonil – 25 g  
(fenylopirole) + +

Tab. 2. Przykłady zapraw zarejestrowanych do zaprawiania nasion łubinu i soi

Zaprawa Substancja czynna i jej zawartość Zgorzel siewek

Celest 025 FS, Fluarto 50 FS, 
Madron 50 FS, Maxim 025 FS, 
Omnix 025 FS, Prepper, Trigof 50 FS

fludioksonil – 25 g  
(fenylopirole) +

Tab. 3. Przykłady fungicydów zarejestrowanych do ochrony grochu w trakcie wegetacji

Fungicyd Substancja czynna 
i jej zawartość

A
skochytoza

M
ączniak 

praw
dziw

y

Zgnilizna 
tw

ardzikow
a

Szara pleśń

R
dza grochu

Chamane 250 SC azoksystrobina – 250 g 
(strobiluryny) + - - - -

Avalon, Erune, Laitane, Pretil pirymetanil – 400 g 
(anilinopirymidyny) - - - + -

Siarkol 80 WG, Siarkol 80 WP,  
Siarkol 800 SC, Siarkol Bis 80 
WG, Siarkol Extra 80 WP

siarka – 80% - + - - -

Cosavet DF siarka – 800g - + - - -

Bamse, Botrefin, Fludiocyp Pro 62,5 
WG, Mars 62,5 WG, Pleśń Stop, Puenta 
62,50 WG, Serenva, Sextans 62,5 
WG, Society, Sorvin, Switch 62,5 WG

cyprodynil – 375 g 
(anilinopirymidyny), fludioksonil 

– 250 g (fenylopirole)
+ + + + -

Largus Extra 500 SC, Luna 
Senstation 500 SC

trifloksystrobina – 250 g (stro-
biluryny), fluopyram – 250 g 
(pirydynyloetylobenzamidy)

- - + + -

Cobalt, Sarantos 33 WG, Signum 33 
WG, Singapur 33 WG, Spector 33 WG

piraklostrobina – 67 g 
(strobiluryny),  

boskalid – 267 g (anilidy)
+ - - - +

Tab. 4. Przykłady fungicydów zarejestrowanych do ochrony bobiku w trakcie wegetacji

Fungicyd Substancja czynna i jej zawartość Mączniak prawdziwy

Siarkol 80 WG, Siarkol 800 
SC, Siarkol Bis 80 WG siarka – 80% +

nych. W trakcie wschodów są narażone na pora-
żenie przez wiele grzybów glebowych bytujących 
w glebie i nie tylko. Powodować one mogą zgorzel 
siewek, ale także askochytozę lub antraknozę (in-
fekcja z nasion). W tabelach 1 i 2 przedstawiono 
przykłady zapraw, które można zastosować do za-
prawiania nasion.

Bobowate grubonasienne mają wiele cech ko-
rzystnych, gdy znajdują miejsce wśród uprawianych 
roślin w gospodarstwie. Jest to grupa roślin liścia-
stych o zdolnościach, które poprawiają strukturę 
gleby i wzbogacają ją w azot. Patogeny, które pora-
żają bobowate nie mają zdolności porażenia innych 
uprawianych na polu gatunków roślin jednoliścien-
nych i dwuliściennych (np. zboża, rzepak). W inte-
growanej ochronie roślin jest to bardzo ważne, bo 
stan fitosanitarny gleby po bobowatych jest korzyst-
ny dla uprawianych roślin następczych. 

Z powodu niewielkiej liczby zarejestrowanych do 
ochrony chemicznych środków (herbicydy, insek-

tycydy, fungicydy) następuje mniejsze zagrożenie 
wprowadzania do agrocenozy w nieakceptowa-
nych ilościach syntetycznych substancji czynnych. 
Wybierając do uprawy odmiany roślin bobowatych 
charakteryzujących się zwiększoną odpornością na 
wymienione wyżej grzyby chorobotwórcze powodu-
jące choroby zmniejszać można zagrożenie występo-
wania chorób. Przygotowując starannie stanowisko 
przed siewem bobowatych grubonasiennych – stwa-
rzając dobre warunki do wzrostu roślin pośrednio 
wpływa się na obniżenie porażenia roślin przez pato-
geny porażające korzenie i wywołujące uwiądy. 

W integrowanej ochronie bobowatych grubo-
nasiennych metoda hodowlana i agrotechniczna 
odgrywa ważną rolę. Z powodu niewielkiej liczby 
środków ochrony zawierających nieliczne substan-
cje czynne, które je budują w tej grupie roślin jest 
to szczególnie ważne, aby możliwie w największym 
stopniu kontrolować stan zdrowotny bobiku, grochu, 
łubinu i soi. 

AGROTECHNIKA
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Tab. 5. Przykłady fungicydów zarejestrowanych do ochrony soi w trakcie wegetacji

Fungicyd Substancja czynna 
i jej zawartość

A
ntraknoza

A
skochytoza

Fuzarioza

Septorioza 
soi (brązow

a 
plam

istość)

C
erkosporioza 

soi

Zgnilizna 
tw

ardzikow
a

Szara pleśń

R
dza soi

Purpurow
a 

cerkopsporioza 
soi

Bolid Plus 250 SC, Conclude 
AZT 250 SC, Makler Plus 250 
SC, Mirador 250 SC, Zaftra 
AZT 250 SC, Zakeo 250 SC

azoksystrobina – 250 g 
(strobiluryny) + + - - - + + + -

Treso fludioksonil – 500 g 
(fenylopirole)

+ + - + - - + - +

Geoxe 50 WG - - - - + + - -

Protikon 250 EC, 
Virid 250 SC

protiokonazol – 
250 g (triazole) - - + + - + - - -

Claro 375 SC, Gavial 375 
SC, Kier Pro 375 SC

azoksystrobina - 
250 g (strobiluryny), 

protiokonazol – 
175 g (triazole)

- - + + - + - - -

Propulse 250 SE 

fluopyram – 125 g 
(pirydynyloetyloben-
zamidy), protiokona-
zol – 125 g (triazole)

- - - - - + - - -

Amistar Gold Max, Angle, 
Bicanta, Quadris Gold

azoksystrobina – 
125 g (strobiluryny), 

difenokonazol – 
125 g (triazole)

+ - - - + + - - +

Xilon Trichoderma asperellum 
(preparat biologiczny) - - - - - + - - -

Tab. 6. Przykłady fungicydów zarejestrowanych do ochrony łubinu w trakcie wegetacji

Fungicyd Substancja czynna 
i jej zawartość

Antraknoza

Brunatna 
plam

istość

M
ączniak 

praw
dziw

y

Zgnilizna 
tw

ardzikow
a

Szara pleśń

R
dza

Pabza 450 EC, Prokarb 450 EC prochloraz – 450 g (imidazole) + - - - - -

Siarkol 80 WG, Siarkol 
800 SC, Siarkol Bis 80 WG siarka – 80% - - + - - -

Bamse, Botrefin, Fludiocyp 
Pro 62,5 WG, Mars 62,5 WG, 
Pleśń Stop, Puenta 62,50 WG, 
Serenva, Sextans 62,5 WG, 
Society, Sorvin, Switch 62,5 WG

cyprodynil – 375 g 
(anilinopirymidyny), 
fludioksonil - 250 g 

(fenylopirole)

- - + + + -

Cobalt, Samar, Signum 33 WG, 
Singapur 33 WG, Spector 33 WG

piraklostrobina – 67 g 
(strobiluryny), boskalid 

– 267 g (anilidy)
- + - - + +

Zabiegi uprawowe wiosną należy ograniczyć do minimum, zapewniając jednak optymalne wyrównanie pola i przygo-
towanie odpowiednio gleby do siewu. Należy stosować zasadę: uprawiamy tak mało, jak to jest możliwe i tak dużo, jak 
jest to konieczne.

Soję wysiewamy, gdy temperatura gleby na głębokości 5 cm osiąga około 12°C. Z reguły jest to trzecia dekada kwietnia. 
Nasiona wysiewamy równomiernie na głębokość około 3-4 cm. Gęstość siewu powinna gwarantować uzyskanie obsady 
roślin po wschodach w przedziale 35-50 szt. nasion na 1 m2. W przypadku suchej wiosny należy rozważyć wałowanie 
posiewne w celu zwiększenia podsiąkania i dodatkowego wyrównania powierzchni pola, również ze względu na skutecz-
ność doglebowych herbicydów stosowanych posiewnie.

Reklama

Jakie stanowisko 
pod uprawę soi? 
AUTOR: dr inż. Krzysztof Gawęcki

Soja wymaga gleb szybko ogrzewających 
się wiosną, średniozwięzłych o dobrych 

stosunkach powietrznowodnych 
i odpowiedniej strukturze. 

Nie toleruje gleb podmokłych, ciężkich iłów 
i głębokich piasków.

Soja wymaga gleb średnio zasobnych 
w składniki pokarmowe, co nie oznacza, 

że jest rośliną na słabe stanowiska! 
Ze względów technicznych i ograniczenia 

strat podczas zbioru, nie należy soi siać na 
polach zakamienionych o niewyrównanej 

powierzchni, na których nie będzie 
możliwe niskie prowadzenie hederu i zbiór 

kombajnem na wysokości cięcia około 5 cm.

Soja źle znosi stanowiska kwaśne. 
Optymalne pH powinno się zawierać 

w przedziale między 6-7.

Najlepszy przedplon. Z reguły 
mamy do czynienia z mniejszą 
presją chwastów. Również 
pod względem zawartości 
azotu zboża pozostawiają 
stanowisko mniej zasobne 
w azot, co sprzyja nodulacji, 
tzn., zawiązywaniu brodawek 
i symbiozie z bakteriami 
wiążącymi azot.

Dobry przedplon pod warunkiem, 
że zastosowane w ochronie kukurydzy 
herbicydy uległy rozkładowi w okresie 
wegetacji. Jeżeli kukurydza była uprawiana 
w sezonie o korzystnym przebiegu pogody, 
w optymalnych warunkach uwilgotnienia 
gleby, a po zbiorze wykonano głęboką 
uprawę, pozostałości herbicydów 
nie powinny mieć wpływu na rozwój 
i plonowanie soi.

Zasobne stanowiska po 
roślinach okopowych 
mogą nieco wydłużać 
okres wegetacji, co 
zwłaszcza w przypadku 
późniejszych odmian 
soi, może niekorzystnie 
wpływać na termin 
osiągania dojrzałości 
technicznej do zbioru.

Stanow
isko pod upraw

ę soi

Po zbożach Po kukurydzy Po roślinach  
okopowych

Strip  
Till

Na glebach lżejszych możliwy jest wysiew soi w systemie Strip Till, zatem w sytuacji, gdy pozostawiliśmy 
ściernisko po zejściu rośliny przedplonowej w dobrym stanie, tzn. bez kolein, z dobrze rozdrobnioną i rów-
nomiernie rozrzuconą słomą, a dysponujemy odpowiednim siewnikiem, możemy z powodzeniem wybrać ten 
rodzaj technologii siewu. Na glebach ciężkich, zlewnych, wolno ogrzewających się wiosną, nie zaleca się tech-
nologii Strip Till, z racji na możliwość istotnego ograniczenia tempa i równomierności wschodów nasion soi.

Sfinansowano z Funduszu  
Promocji Roślin Oleistych

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

KZPRiRB_NU_Jakie stanowisko pod soje_2023_204x284mm+3mm.indd   1KZPRiRB_NU_Jakie stanowisko pod soje_2023_204x284mm+3mm.indd   1 15.03.2023   14:33:2815.03.2023   14:33:28
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Stopniowy wzrost udziału roślin bobowatych (strączkowych) w strukturze zasiewów, zmiany 
klimatu i uproszczenia uprawy to czynniki potencjalnie zwiększające presję ze strony 
szkodników – zwłaszcza na plantacjach nasiennych. 

Dr inż. PRZEMYSŁAW STRAŻYŃSKI
IOR–PIB w Poznaniu

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

Szkodniki zagrażają uprawom roślin strączko-
wych już na etapie siewu i wschodów. W tych fazach 
szkody mogą powodować larwy śmietek (kiełkówki 
i glebowej) – szczególnie na glebach z wyższą za-
wartością materii organicznej. Żywią się głównie ma-
terią organiczną i resztkami roślin, ale mogą także 
podjadać kiełkujące nasiona i młode siewki. Z kolei 
ograniczona liczba zabiegów uprawowych to sprzy-
jające warunki dla rozwoju szkodników glebowych 
(rolnic, pędraków i drutowców), które w ostatnich la-
tach nabierają coraz większego znaczenia. Te wielo-
żerne szkodniki żerują na pęczniejących nasionach, 
młodych korzeniach lub podgryzają młode siewki 
u nasady. W warunkach wyższej wilgotności powie-

trza i gleby problemem mogą być ślimaki, szczegól-
nie w zasiewach grochu. Żerują na roślinach przez 
cały okres wegetacji, lecz największe szkody powo-
dują w fazie kiełkowania i rozwoju pierwszych liści. 
Uszkodzenia powodowane później (w fazach rozwoju 
i dojrzewania strąków) mają zdecydowanie mniejsze 
znaczenie gospodarcze. Podobnie jak oprzędziki – 
głównie pręgowany, wielożerny, łubinowy i szary, któ-
re przezimowały jako chrząszcze pod powierzchnią 
gleby. Wygryzają na brzegach liści charakterystycz-
ne ząbki (tzw. żer zatokowy), a ich larwy żerując na 
korzeniach i brodawkach korzeniowych zakłócają 
wiązanie azotu atmosferycznego. Oprzędziki mogą 
żerować przez cały okres wegetacji roślin, ale naj-

większe szkody powodują do fazy 6 liści, kiedy sprzy-
ja im sucha i ciepła pogoda. 

Zwykle w maju mogą pojawiać się pierwsze 
mszyce (w zależności od gatunku rośliny, ale przede 
wszystkim grochowa, burakowa i lucernowo-gro-
chodrzewowa). W największym nasileniu tworzą 
liczne kolonie w okresie kwitnienia i rozwoju strą-
ków. Mszyce zasiedlają młodsze fragmenty roślin, 
głównie liście, kwiatostany i rozwijające się strąki. 
Na skutek ich masowego żerowania zahamowany 
jest wzrost roślin, a zasiedlone fragmenty mogą być 
silnie zdeformowane. Dodatkowo uszkodzone tkan-
ki mogą być infekowane przez sprawców chorób. 
Mszyce mogą też przenosić wirusy, choć na razie 
ten problem w uprawach bobowatych nie występuje 
często. Podobnym do mszyc rodzajem szkodliwości 
charakteryzują się pojawiające się na uprawach ro-
ślin bobowatych skoczki. Lokalnie znaczenie mogą 

mieć także wciornastki (grochowiec i tytoniowiec), 
które pojawiają się w maju i czerwcu. Osobniki do-
rosłe i larwy wciornastków wysysają soki z tkanek – 
szczególnie z najmłodszych części roślin. Lokalnym 
szkodnikiem jest paciornica grochowianka, która 
jedynie w większym nasileniu może powodować 
poważne straty. Stadium szkodliwym są beznogie 
i bezgłowe larwy paciornicy – na skutek ich żero-
wania skróceniu ulegają wierzchołki pędów i szy-
pułki kwiatowe, pąki kwiatowe z czasem zasychają 
i opadają, a uszkodzone strąki są mniejsze i zde-
formowane. Zwykle pod koniec maja ma miejsce 
wylot motyli pachówki strąkóweczki i trwa do 8 ty-
godni. Uszkodzenia powodują jej żółtawe gąsieni-
ce wewnątrz strąków, gdzie żerują na zewnętrznej 
warstwie nasion. Nasiona są nieregularnie wygry-
zione, w otoczeniu odchodów i przędzy, przez co 
znacznie spada ich energia kiełkowania i wartość 

AGROTECHNIKA
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strączkowych przed szkodnikami

Tab. 1. Znaczenie gospodarcze szkodników roślin bobowatych 

Szkodnik Główne rośliny 
żywicielskie

Znaczenie Brunatna plamistość

Aktualnie Prognoza

Oprzędziki groch, bobik, łubin, soja +++ +++

Mszyce groch, bobik, łubin, soja +++ +++

Pachówka strąkóweczka groch +++ +++

Strąkowiec grochowy groch +++ +++

Strąkowiec bobowy bobik +++ +++

Śmietka kiełkówka groch, bobik, łubin, soja + ++

Wciornastki groch + ++

Paciornica 
grochowianka groch + ++

Zmieniki groch, soja + ++

Szkodniki glebowe groch, bobik, łubin, soja ++ +++

Ślimaki groch, bobik, łubin, soja ++ +++

+  szkodnik o znaczeniu lokalnym;  ++  szkodnik ważny;  +++ szkodnik bardzo ważny

Tab. 2. Niechemiczne metody i sposoby ograniczania szkodników w uprawach bobowatych 

Szkodnik Metody i sposoby ochrony

Drutowce płodozmian, podorywki, talerzowanie, spulchnianie gleby, niszczenie chwastów, 
zwiększenie normy wysiewu ziarna, głęboka orka jesienna

Mszyce izolacja przestrzenna od upraw okopowych (m. burakowa) i wieloletnich bobowatych  
(m. grochowa), wczesny siew ziarna, zrównoważone nawożenie

Nicienie niszczenie resztek pożniwnych, głęboka orka jesienna

Oprzędziki płodozmian, podorywki, wczesny siew, izolacja przestrzenna od wieloletnich bobowatych

Pachówka 
strąkóweczka

płodozmian, podorywki, talerzowanie, spulchnianie gleby, wczesny siew ziarna, możliwie 
szybki zbiór, głęboka orka jesienna

Paciornica 
grochowianka

podorywki, talerzowanie, spulchnianie gleby, zaprawianie ziarna, głęboka orka jesienna, 
opryskiwanie roślin selektywnymi insektycydami

Pędraki płodozmian, podorywki, talerzowanie, spulchnianie gleby, niszczenie chwastów, 
zwiększenie normy wysiewu ziarna, głęboka orka jesienna

Rolnice
izolacja przestrzenna od roślin zbożowych, okopowych i kapustowatych, wczesny 
siew ziarna, zwalczanie chwastów, zwiększenie normy wysiewu ziarna, zwiększenie 
nawożenia, głęboka orka jesienna

Strąkowce zaprawianie ziarna, izolacja przestrzenna od magazynów, możliwie szybki zbiór, 
niszczenie resztek pożniwnych

Ślimaki

podorywki, talerzowanie, staranna uprawa roli, wapnowanie gleby, niszczenie chwastów, 
izolacja przestrzenna od roślin zbożowych, krzyżowych i kapustnych, wczesny i głębszy 
siew ziarna, zwiększenie normy wysiewu ziarna, usuwanie resztek roślinnych po zbiorach, 
wykaszanie traw, uprawa mniej wrażliwych odmian

Śmietki wczesne przygotowanie gleby pod siew, wczesny siew ziarna, zwiększenie normy 
wysiewu ziarna, niszczenie i usuwanie chwastów, dokładne przyorywanie obornika

Wciornastek 
grochowy

izolacja przestrzenna od innych bobowatych, zrównoważone nawożenie, głęboka orka, 
niszczenie chwastów
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handlowa. Chrząszcze strąkowców wylatują na 
pierwsze żerowanie i kopulację po przezimowaniu 
wewnątrz ziaren w magazynach (część popula-
cji zimuje w kryjówkach na zewnątrz). Największe 
ich nasilenie obserwuje się w okresie kwitnienia. 
Samice składają jaja najczęściej na powierzch-
ni młodych strąków, a młode larwy wgryzają się 
do ich wnętrza, a następnie do nasion. Wewnątrz 
nasiona następuje przepoczwarczenie – w przy-
padku grochu w jednym rozwija się jedna larwa 
strąkowca grochowego, natomiast w bobiku – kilka 
larw strąkowca bobowego. Zagrożeniem dla roślin 
bobowatych przez cały okres wegetacji mogą być 
także zmieniki i ozdobnik lucernowiec, gąsienice 
motyli (szczególnie rusałkowatych na plantacjach 
soi czy zwójek i sówkowatych) oraz wiele gatunków 
owadów wielożernych, jak np. ogrodnica niszczy-
listka i listnik zmiennobarwny. Plantacje położone 
w pobliżu skupisk leśnych mogą być uszkadzane 
przez zwierzynę. Zmiany klimatu i przedłużenie we-
getacji powoduje, że szkodniki wcześniej pojawiają 
się na plantacjach i dłużej na nich żerują, mogąc 
rozwijać więcej generacji. Wzrasta także znacze-
nie szkodników ciepłolubnych oraz tych gatunków, 
które do niedawna nie miały większego znacze-
nia gospodarczego, jak np. zwójek, rusałkowatych  
czy miniarek.

Właściwe przestrzeganie podstawowych zale-
ceń agrotechnicznych jest kluczowym elementem 
integrowanej ochrony roślin przed szkodnikami. 
Wybór odpowiedniego stanowiska i odmiany pod 

kątem rejonu uprawy oraz zbilansowane nawożenie 
zwiększy tolerancję roślin na ewentualne uszkodze-
nia. W przypadku roślin bobowatych bardzo duże 
znaczenie ma stosowanie prawidłowego płodozmia-
nu, który powinien uwzględniać rośliny zbożowe, 
okopowe i pastewne. Należy także w miarę możli-
wości stosować izolację przestrzenną od innych 
upraw bobowatych, a także ograniczać chwasty, 
które stanowią bazę pokarmową dla wielu gatunków 
szkodników (np. polifagicznej mszycy burakowej). 
Jednym z ważnych elementów integrowanej ochro-
ny jest wykorzystanie pożytecznych gatunków dra-
pieżnych. Istotny jest optymalny termin zbioru plonu 
– zbyt późny stwarza ryzyko powstawania więk-
szych strat – szczególnie jakościowych powodowa-
nych przez szkodniki żerujące wewnątrz strąków. 
Decyzję o zastosowaniu ochrony chemicznej nale-
ży podejmować indywidualnie dla każdej plantacji 
w oparciu o progi szkodliwości. Program ochrony ro-
ślin bobowatych oparty jest głównie na pyretroidach 
(które są „w kolejce” do wycofania) i neonikotyno-
idach, co znacznie ogranicza możliwości rotacyjne-
go stosowania insektycydów w celu zapobiegania 
wykształceniu odporności niektórych szkodników. 
Problemem od wielu lat jest brak zapraw nasiennych 
przeznaczonych do ochrony bobowatych ogranicza-
jących szkodniki w pierwszych fazach wegetacji 
(szczególnie oprzędziki w grochu i łubinie) i śmietki 
(szczególnie w grochu), a także szkodniki glebowe. 
Zmiany klimatu i przedłużenie wegetacji powodują, 
że szkodniki wcześniej pojawiają się na plantacjach 

Tab. 3. Progi szkodliwości szkodników grochu, bobiku i łubinu 

Uprawa Szkodnik Termin obserwacji Próg szkodliwości

Groch

Mszyca grochowa przed kwitnieniem pojedyncze mszyce na 20% roślin

Oprzędziki od wschodów do 
stadium 2–3 liści

10% roślin z uszkodzonymi liśćmi 
lub 2 chrząszcze na 1 m2

Pachówka strąkóweczka formowanie strąków 1 złoże jaj na 3 roślinach

Wciornastek grochowiec kwitnienie 20 jaj lub larw na 10 kwiatach

Bobik

Mszyca burakowa
przed kwitnieniem pojedyncze mszyce na 20% roślin

kwitnienie początek kolonii na 10% roślin

Oprzędziki od wschodów do 
stadium 2–3 liści 10% roślin z uszkodzonymi liśćmi

Strąkowiec bobowy formowanie strąków 2 chrząszcze na 1 m2  
lub 1–2 chrząszcze na 50 roślinach

Łubin Mszyca grochowa  
Mszyca burakowa przed kwitnieniem pojedyncze mszyce na 20% roślin 

lub początek kolonii na 10% roślin

Tab. 4. Przykładowe substancje czynne zarejestrowane do zwalczania szkodników roślin bobowatych 

Uprawa Szkodniki Substancje czynne 

Bobik

Oprzędziki acetamipryd

Mszyce acetamipryd, cypermetryna 

Zmieniki cypermetryna 

Wciornastki acetamipryd 

Strąkowiec bobowy acetamipryd 

Gąsienice zjadające liście Bacillus thuringensis ssp. kurstaki,  
Bacillus thuringensis var. aizawai

Groch

Oprzędziki gamma-cyhalotryna

Mszyca grochowa cypermetryna, deltametryna,  
gamma-cyhalotryna

Śmietki acetamipryd 

Wciornastki acetamipryd, olejek pomarańczowy 

Zmieniki cypermetryna 

Strąkowiec grochowy acetamipryd 

Pachówka strąkóweczka gamma-cyhalotryna

Gąsienice uszkadzające liście Bacillus thuringensis var. aizawai

Łubin wąskolitny

Oprzędziki acetamipryd 

Mszyce acetamipryd, cypermetryna 

Zmieniki acetamipryd, cypermetryna 

Wciornastki acetamipryd 

Pachówka strąkóweczka acetamipryd 

Soja

Oprzędziki acetamipryd 

Mszyce acetamipryd, cypermetryna 

Zmieniki acetamipryd, cypermetryna 

Strąkowiec bobowy acetamipryd 

Gąsienice motyli sówkowatych Bacillus thuringensis ssp. kurstaki

Ślimaki metaldehyd

i dłużej na nich żerują, a także mogą rozwijać wię-
cej generacji (np. mszyce, rolnice, śmietki). Wzrasta 
znaczenie szkodników ciepłolubnych, np. oprzędzi-
ki powodują większe straty podczas ciepłej i suchej 
wiosny. W przypadku wielu szkodników nie ma opra-

cowanych progów szkodliwości. Problemem są też 
niewielkie możliwości ochrony upraw wieloletnich 
bobowatych, które stanowią bazę pokarmową i są 
miejscem zimowania dla wielu szkodników.

AGROTECHNIKA
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Ochrona roślin bobowatych 
przed szkodami powodowanymi 
przez ssaki łowne i ptaki

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

Uprawy wszystkich gatunków roślin bobowatych w Polsce są w mniejszym lub większym stopniu 
narażone na szkody powodowane przez niektóre gatunki zwierząt kręgowych. Szkody w uprawach 
tych roślin mogą powstawać we wszystkich fazach ich wegetacji. Z roślin bobowatych w strukturze 
zasiewów w Polsce największy udział ma łubin. W obrębie tego gatunku znaczenie gospodarcze 
ma łubin żółty i biały oraz łubin wąskolistny, który jest uprawiany na największej powierzchni. Jed-
nym z powodów dużej atrakcyjności żerowej roślin łubinu dla zwierząt łownych jest zmniejszenie 
zawartości alkaloidów i innych substancji antyżywieniowych, które stanowiły ewolucyjnie wykształ-
coną obronę przed roślinożercami. Rośliny łubinu przygryzane i wydeptywane przez jelenie, sarny 
i daniele mają przedłużoną wegetację, nierównomiernie dojrzewają i dają niższy, gorszej jakości 
plon. Uszkodzenia roślin przez zwierzęta łowne trwają aż do fazy rozwoju strąków.

Wkrótce po zasiewach amatorami pęczniejących 
nasion roślin bobowatych grubonasiennych, przede 
wszystkim fasoli, grochu, łubinu, bobu, bobiku, soi, 
seradeli, wyki, peluszki są różne gatunki ptaków 
oraz dziki. Nasiona tych roślin ze względu na bardzo 
dużą zawartość białka wynoszącą od 20% do ponad 
50%, a także do 20% tłuszczu, mikroelementów i wi-
tamin stanowią dla zwierząt na przedwiośniu bardzo 
wartościowy pokarm.  

Spośród gatunków ptaków nalatujących na za-
siewy roślin bobowatych najczęściej można spotkać  
gawrony, żurawie, wrony, gołębie, kawki oraz mewy. 
W Polsce ze względu na liczebność populacji naj-

więcej szkód w zasiewach tych roślin czyni gawron 
– Corvus frugilegus L. (populacja gawrona w Pol-
sce szacowana jest na około 250 000 osobników). 
Gawron należy do rodziny krukowatych – Corvidae. 
Dorosły osobnik osiąga długość ciała około 45 cm; 
rozpiętość skrzydeł 90–95 cm; wagę ciała około 
500 g. Upierzenie gawrona jest czarne z metalicz-
nym fioletowym odblaskiem. U nasady dzioba wy-
stępuje jasnoszara pozbawiona piór obwódka skóry. 
Gawron jest ptakiem stadnym (niekiedy kolonie liczą 
ponad 1000 gniazd, które zakładane są na wyso-
kich drzewach) i charakteryzuje się wykształconym 
życiem społecznym. W Polsce jest gatunkiem za-

Żuraw na zasiewach Ptaki na zasiewach

równo osiadłym, jak i przelotnym. Wiosną od końca 
marca do połowy kwietnia samice składają od 2 do 
5 zielono-niebieskich, brązowo nakrapianych jaj. 
Mają jeden okres lęgowy w roku. Okres wysiadywa-
nia jaj wynosi 18–19 dni. Młode opuszczają gniaz-
da po 28–35 dniach od wylęgu. Dojrzałość płciową 
osiągają w drugim roku życia. Gawron jest ptakiem 
wszystkożernym i rodzaj pokarmu, z którego korzy-
sta uzależniony jest od jego dostępności, pory roku 
i warunków klimatycznych. W rejonach, w których 
populacja gawrona jest bardzo liczna, ptaki te po-
wodują znaczne szkody stanowiąc często plagę za-
siewów, wydziobując nasiona i wyciągając młode 
rośliny aż do osiągnięcia przez nie wysokości około 
10 cm. Największe szkody w zasiewach wszystkich 
gatunków roślin bobowatych grubonasiennych wy-
rządzają gawrony wiosną wkrótce po zasiewach. 
W przypadku tego gatunku duże znaczenie w zasie-
dlaniu obszarów rolniczych ma struktura krajobra-
zu. Gawron zakłada gniazda kolonijnie w koronach 
wysokich drzew w parkach i zadrzewieniach w oko-
licach wsi i miast. W okresie zimnych wiosen oraz 
w latach, kiedy panują ostre zimy, do Polski przyla-
tują stada gawronów ze wschodniej Europy. 

Szkody powodowane przez gawrona i inne wy-
mienione gatunki ptaków występują rokrocznie 
w określonych rejonach ich występowania, natych-
miast po zasiewach i w czasie kiełkowania roślin. 
Rolnicy mający swoje uprawy w okolicach występo-
wania omawianych gatunków ptaków zazwyczaj są 
dobrze zorientowani o możliwym zagrożeniu i pró-
bują szkodom zapobiegać. Niestety nie jest to ła-
twe. Ważną przeszkodą jest między innymi aspekt 
prawny – Rozporządzenie Ministra Środowiska 
z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony gatun-
kowej zwierząt, które na podstawie art. 49 ustawy 
z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. 
U. z 2016 r. poz. 2134) mówi, że nie wolno ptaków 
zabijać, niszczyć ich gniazd, jaj, siedlisk, nie wolno 
też ptaków płoszyć i niepokoić. Z tego faktu wynika-
ją więc trudności w doborze metod ochrony upraw 
rolniczych przed tymi zwierzętami. Obecnie metoda 
chemiczna w odstraszaniu ptaków jest prawie nie-
możliwa. W 2020 roku została wycofana substancja 
czynna mesurol, stosowana jako repelent przy za-
prawianiu nasion. Obecnie jeszcze do 30 paździer-
nika bieżącego roku można korzystać ze środka 
chemicznego Korit 450 FSW, którego substancją 
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czynną jest ziram (dimetyloditiokarbaminian cynku) 
stosowany jako fungicyd i jako repelent odstraszają-
cy ptaki, gryzonie oraz ssaki łowne.

W związku z niewielkimi możliwościami ochrony 
chemicznej stosuje się głównie metody mechanicz-
ne – akustyczne i wizualne, których skuteczność nie 
zawsze jest zadowalająca. Popularne w ostatnich 
latach sznury hukowe, detonujące petardy w okre-
ślonych przedziałach czasowych są obecnie naj-
częściej wykorzystywaną metodą płoszenia ptaków 
na polach. Wykorzystuje się również drony oraz fo-
topułapki, informujące o momencie przylotu ptaków 
na uprawę, co pozwala na szybką interwencję.

Oprócz ptaków amatorami kiełkujących nasion 
roślin bobowatych grubonasiennych są również 
dziki. Zwierzęta te potrafią w ciągu kilku nocnych 
wypraw na zasiewy dokonać dużych zniszczeń, 
zwłaszcza jeśli są to watahy liczące kilkanaście 
lub kilkadziesiąt osobników. Trzeba wiedzieć, że 
na przedwiośniu pęczniejące nasiona i kiełki roślin 
bobowatych są dla niedawno urodzonych warchla-
ków, jak i dla loch produkujących mleko wspaniałym 
uzupełnieniem diety, między innymi dzięki dużej 
zawartości aminokwasów egzogennych – głównie 
lizyny, metioniny, argininy i tryptofanu. Zagrożone 
uprawy można chronić przed dzikami przy użyciu 
pastuchów elektrycznych, gdzie powinno się za-
stosować dwa rzędy drutu. Pierwszy na wysokości 

ok. 25 cm - żeby chronić przed wejściem na pole 
młodych osobników i drugi na wysokości około 60-
70 cm. O ile zagrożone pole znajduje się w obrębie 
obwodu łowieckiego o powstawaniu szkód należy 
powiadomić zarząd koła gospodarującego w tym 
obwodzie. Myśliwi wyposażeni coraz częściej 
w sprzęt termowizyjny i noktowizyjny skutecznie 
chronią wschody roślin, co swoją drogą jest rów-
nież w ich interesie ponieważ prawnie są zobowią-
zani do wypłacania odszkodowań powodowanych 
przez dziki, jelenie, daniele i sarny w uprawach rol-
niczych.*

Szkody powodowane przez inne gatunki łowne, 
głównie jelenie, sarny, daniele i łosie powstają czę-
sto w okresie późniejszej wegetacji roślin bobowa-
tych zarówno grubonasiennych jak i drobnonasien-
nych. Wśród gatunków drobnonasiennych głównie 
dotyczy to upraw koniczyny, lucerny, komonicy, 
esparcety oraz nostrzyka białego. Wysoka zawar-
tość wapnia, fosforu, magnezu, żelaza, potasu, se-
lenu, cynku i ważnego w budowie kośćca prohormo-
nu – witaminy D3 u roślin bobowatych wspomaga u 
samców zwierząt jeleniowatych proces nakładania 
poroża, stąd wiosenne poszukiwanie przez nie ro-
ślin bogatych w wymienione składniki. 

Ochrona roślin bobowatych przed zwierzętami 
jeleniowatymi jest bardzo trudna. Potrafią one sfor-
sować każde ogrodzenie ponieważ bez trudu po-

*W razie wystąpienia szkód łowieckich w uprawach roślin bobowatych proces ich likwidacji oraz aspekt prawny odpowiedzialności za te 
szkody opisuje dokładnie znowelizowana  w dniu 15.06.2018 r. ustawa Prawo łowieckie z dnia 13 października 1995 r. W myśl tej ustawy 
dzierżawca lub zarządca obwodu łowieckiego zobowiązany jest do wynagradzania szkód wyrządzonych przez dziki, łosie, daniele, 
jelenie i sarny w uprawach i płodach rolnych. Nowe uregulowania i zmiany w ustawie Prawo Łowieckie obowiązują od dnia 23.08.2018 r.  
Wniosek o szacowanie szkód łowieckich oraz ustalenie wysokości odszkodowania właściciel albo posiadacz gruntów rolnych składa do 
dzierżawcy albo zarządcy obwodu łowieckiego. Wzory tych wniosków oraz wzory protokołów szacowania szkód można pobrać między 
innymi na stronach internetowych Polskiego Związku Łowieckiego.

konują wysokość 2,5 metra. Nie działają też na nie 
substancje zapachowe, do których się przyzwycza-
iły. W integrowanej ochronie upraw rolniczych przed 
zwierzętami łownymi i ptakami bardzo ważnym ele-
mentem jest odpowiedni dobór stanowiska pod za-
siewy i odmiany rośliny. Przykładowo, przy wyborze 
odmian łubinu należy pamiętać, że najbardziej na-
rażone na uszkodzenia przez zwierzęta jeleniowate 
będą odmiany słodkie. Im mniej zawierają alkalo-
idów tym chętniej będą zjadane. Odmiany gorzkie, 
łubinu wąskolistnego zawierające większe ilości 
alkaloidów, są z kolei niechętnie przygryzane przez 
zwierzęta jeleniowate. W badaniach prowadzonych 
w Instytucie Ochrony Roślin – Państwowym Instytu-
cie Badawczym poziom uszkodzeń spowodowanych 
przez zwierzynę łowną, a w konsekwencji strat plo-
nu nasion w odmianach gorzkich był nieznaczny.

Trudności w ochronie roślin bobowatych gru-
bonasiennych i drobnonasiennych przed zwierzę-
tami łownymi i ptakami w Polsce wynikają głównie 

z trzech powodów. Pierwszy to wzrastająca liczeb-
ność zwierząt jeleniowatych zwłaszcza jelenia w na-
szym kraju, którego populacja wynosi obecnie oko-
ło 300 tys. osobników, ale również sarny (900 tys.), 
łosia (około 30 tys.) i daniela (15 tys.). Podobnie 
stwierdza się stały wzrost liczebności niektórych 
gatunków ptaków, głównie żurawia. 

Drugim czynnikiem jest wycofywanie chemicz-
nych substancji, do niedawna stosowanych w za-
prawach nasiennych o działaniu repelentnym dla 
ptaków, gryzoni i ssaków łownych (ziram, tiuram, 
metiokarb).

Trzecim czynnikiem, który ma duże znaczenie 
jest aspekt etologiczny dotyczący ptaków i ssaków 
łownych. Zwierzęta te bardzo szybko uczą się i przy-
zwyczajają do metod odstraszania ich od upraw rol-
niczych. Wymienione czynniki sprawiają, że ochrona 
upraw roślin bobowatych w Polsce wymaga dużych 
nakładów, które nie zawsze gwarantują zadowalają-
cą skuteczność.

Ptaki na zasiewach
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Wiadomości prawne 

dr JACEK MONIUK 
Radca Prawny

Wyższa emerytura dla rolnika

Na podstawie znowelizowanej ustawy o ubez-
pieczeniu społecznym rolników wzrośnie emerytura 
podstawowa z KRUS. Równolegle zostanie zmody-
fikowany sposób waloryzacji rolniczych świadczeń 
emerytalnych oraz rentowych. 

Główne założenie zmian w przepisach polega 
na powiązaniu emerytury podstawowej w systemie 
rolniczego ubezpieczenia społecznego z najniższą 
emeryturą ZUS. W efekcie ma to skutkować pod-
wyżką świadczenia o ok. 345 zł. Oprócz tego zmiany 
zasad waloryzacji pozostałych świadczeń emerytal-
nych i rentowych spowodują wyraźne wzrosty kwot 
wypłacanych przez KRUS emerytur i rent.

Składka w górę

Równolegle – na skutek podwyższenia eme-
rytury podstawowej – wzrośnie wysokość składek  
KRUS na ubezpieczenie emerytowano-rentowe. Bę-
dzie to dość duża podwyżka, bo o około 1/3 w górę. 
Dla osób, które opłacały podwójne lub dodatkowe 
składki na rolnicze ubezpieczenie emerytalne i ren-
towe przewiduje się wprowadzenie nowego dodatku 
do emerytury z KRUS. W szczególności dotyczyć to 
ma tych, którzy poza rolnictwem zajmowali się pro-
wadzeniem działalności gospodarczej. 

Aby nie było zbyt różowo należy też wspomnieć, 
że nowe regulacje ograniczają zakres osób, które 
będą uprawnione do rehabilitacji leczniczej. Opisy-
wane powyżej zmiany w emeryturach mają wejść 
w życie w marcu 2023 roku.

OKIEM PRAWNIKA

Początek obecnego roku był bardzo trudny dla gospodarki i dla rolników. Coraz dotkliwiej 
odczuwalne są skutki kryzysu, inflacji oraz wojny toczącej się w sąsiednim kraju. 

Geopolityczne skutki

Poważnym problemem, który pojawił się jako 
jeden ze skutków ubocznych wojny w Ukrainie jest 
niekontrolowany import płodów rolnych z tego pań-
stwa. Bez jakiejkolwiek kontroli i nadzoru już od 
wielu miesięcy wjeżdżają do Polski ogromne ilości 
zboża lub rzepaku określanych jako „surowce tech-
niczne”. Dochodzi przy tym do różnego typu nad-
użyć, przykładowo przywozu rzepaku określonego 
w dokumentacji jako kukurydza.

Pochodzące z Ukrainy zboża lub rzepak nie 
spełniają rygorystycznych norm produkcyjnych lub 
fitosanitarnych obowiązujących w krajach Unii Eu-
ropejskiej. Całości obrazu dopełnia wojenny chaos 
oraz powszechna korupcja, tak charakterystyczna 
dla krajów położonych na wschód od Polski. 

Decyzji brak

Trzeba podkreślić, że opisywany problem nie jest 
nowy, ale trwa już od wielu miesięcy. Pomimo tego 
nadal nie opracowano systemowego rozwiązania tej 
kwestii. Należy bowiem założyć, że wojna w Ukra-
inie będzie się toczyć jeszcze bardzo długo. Polskie 
władze powinny wypracować jakieś pragmatyczne 
rozwiązanie tej sytuacji, która obecnie bezpośred-
nio uderza w interesy polskich producentów. Na ra-
zie bowiem ogromne ilości zbóż i rzepaku zalegają 
w silosach i magazynach. Skutkiem tego są niskie 
ceny uderzające w całą branżę rolniczą.

Potop z Unii

W ostatnim czasie krajowa opinia publiczna 
została poruszona wiadomością, że urzędnicy 
z Brukseli planują zatopić 400 tys. hektarów grun-
tów rolnych w Polsce. Związane jest to z dyskusją 
publiczną poprzedzającą wydanie rozporządzenia 
w przedmiocie odtworzenia stanu przyrody.

W praktyce funkcjonariusze UE proponują za-
przestanie jakichkolwiek działań melioracyjnych na 
powierzchni ok. 400 tys. hektarów obecnie użytko-
wanych rolniczo. W efekcie doprowadzi to do zala-
nia tych terenów lub co najmniej ich zabagnienia. 
Warto sobie uzmysłowić, że obszar, o którym mowa 
jest równy mniej więcej połowie wielkości całego 
województwa opolskiego. Patrząc na mapę Polski 
możemy sobie łatwo wyobrazić jak duży obszar kra-
ju miałby podlegać zalaniu. Te dziwaczne pomysły 
należy ocenić jako całkowicie nieodpowiedzialne. 
Nie wspominając nawet o dramatycznych skutkach 
społecznych tego typu propozycji.

Stacja paliw w gospodarstwie

Kolejny pomysł legislacyjny, który należy ocenić 
zdecydowanie krytycznie, pochodzi od rządu pol-
skiego. Otóż w ostatnim czasie pojawił się projekt 
tworzenia tzw. „zakładowych stacji paliw” w gospo-
darstwach rolnych. Dotyczyć to ma każdego rolni-
ka, który posiada zbiornik na paliwo o pojemności 
2,5 m3 lub większej. Będzie to skutkować obciąże-
niem takiego gospodarstwa skomplikowanymi i bar-
dzo uciążliwymi obowiązkami związanymi z monito-
ringiem obrotu paliwami. 

W praktyce oznaczałoby to m.in. obowiązek reje-
stracji w systemie SENT miejsc dostarczania paliw, 
obowiązek przekazywania danych o stanach liczni-
ków urządzeń pomiarowych oraz odmierzaczy. Pro-
jekt wyłącza również możliwość przewozu do 500 kg 
lub litrów paliwa bez zgłoszenia do systemu monito-
rowania.

Izby Rolnicze protestują

Opisywany projekt został bardzo negatywnie 
oceniony m.in. przez Krajową Radę Izb Rolniczych. 
Podniesiono, że przedstawione propozycje naru-
szają prywatność rolników i są rażąco sprzeczne 
z zasadą minimalizacji regulacji. 

Oprócz tego zwrócono uwagę, że w rolnictwie 
nie występuje szara strefa obrotu paliwami, ponie-
waż rolnicy zainteresowani są otrzymaniem faktury 
VAT. Później taka faktura jest podstawą do ubiega-
nia się o zwrot części podatku akcyzowego.

Kryzys czy też zagrożenie wojenne nie zmniej-
szyły postępów prac legislacyjnych. Warto zawsze 
śledzić na bieżąco aktywność organów władzy 
w tym zakresie, aby nie być później niemile zasko-
czonym. 

Powyższe okoliczności nie zaburzają działania organów państwa. Procesy legislacyjne trwają nadal, a rząd 
wprowadza lub planuje wprowadzić kolejne nowości prawne. Nie zawsze są one korzystne z punktu widzenia 
rolnika.



Sekretarka wchodzi do gabinetu:
- Panie dyrektorze, wiosna przyszła!
- Niech wejdzie!

***

- Szefie, mamy wiosnę i żona strasznie 
mi marudzi, że powinienem wziąć dwa 
dni wolnego i pomóc jej posprzątać 
i odświeżyć całą chałupę? 
- W żadnym wypadku, Kowalski! Nie ma 
mowy o urlopie, chcę Cię codziennie 
widzieć w pracy od rana do wieczora! 
- Dzięki szefie, na Pana to zawsze 
można liczyć!

***

Wiosna jest jak kobieta… mówi „już idę”, 
a siedzi jeszcze w łazience z mokrą 
głową i maluje paznokcie.

***

Idzie wiosna, pewna 
babcia zaczyna 
przygotowania:
- Co tam dziergasz 
babciu?
- Sweterek
- A dlaczego robisz 
to tak szybko?
- Bo chcę skończyć, 
zanim zabraknie mi 
wełny!
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Najsmaczniejsze przepisy opublikujemy na łamach 
kolejnego numeru Naszego Rzepaku, a autorzy 
zostaną nagrodzeni kuchenną niespodzianką.

Prosimy o przesyłanie przepisów na adres redakcji 
do dnia 30 kwietnia 2023 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

Kurczak pieczony w oleju 
rzepakowym z imbirem

Racuchy z jabłkami

SONIA KAMIŃSKA-STĘPIEŃ

Składniki:
•  6 udek kurczaka, 

•  1 bulwa imbiru średniej wielkości, 

•  150 ml oleju rzepakowego 
tłoczonego na zimno, 

•  sól, pieprz  

Przygotowanie
•  Obieramy imbir i ścieramy na tarce. 
•  Rozgrzewamy piekarnik do 180°C. 
•  Olej podgrzewamy na niewielkim ogniu i sma-

żymy imbir przez 2-3 min, aż uzyska lekko 
złotą barwę. Zdejmujemy rondel z ognia, od-
sączamy imbir na papierze kuchennym, olej 
zachowujemy. 

•  Układamy udka w naczyniu żaroodpornym, so-
limy, posypujemy pieprzem, zraszamy olejem, 
na którym smażył się imbir i pieczemy 40 min, 
obracając co jakiś czas udka. 

•  Pod koniec pieczenia rozkładamy na kurczaku 
wysmażony imbir (na skórce) i pieczemy jesz-
cze 5 min. Podajemy z młodymi liśćmi sałaty, 
zroszonej resztą oleju.

Składniki:
•  olej rzepakowy do smażenia

•  jajka 2 sztuki

•  mąka pszenna 2 szklanki

•  cukier ¼ szklanki

•  proszek do pieczenia 1 łyżeczka

•  cukier waniliowy 1 łyżeczka

•  kefir 2 szklanki

•  sól szczypta

•  jabłka 3 sztuki

•  1 łyżeczka

Przygotowanie
•  Oddzielamy białka od żółtek. W misce łączy-

my mąkę, cukier, proszek do pieczenia, żółtka, 
cukier waniliowy i kefir – mieszamy, by uzyskać 
jednolitą masę.

•  W oddzielnej misce ubijamy białka ze szczyp-
tą soli na sztywną pianę. Łączymy ją z ciastem 
na racuchy. Jabłka kroimy w talarki, usuwamy 
gniazda nasienne. Na patelni rozgrzewamy olej 
rzepakowy, pojedynczo moczymy talarki w cie-
ście i wrzucamy je na rozgrzany tłuszcz.

•  Smażymy z każdej strony, aż zrobią się złote. 
Po zdjęciu racuchów z patelni odsączamy je 
z tłuszczu na papierowych ręcznikach.
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Litery czytane rzędami w kolorowych polach utworzą rozwiązanie,  
które prosimy nadsyłać pod adresem redakcji:

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

Prosimy o dopisek na kopercie – „Krzyżówka nr 21”, rozwiązanie 
krzyżówki prosimy nadsyłać do 30 kwietnia 2023 roku.

Nagrodę w postaci koszulki ufundowało Krajowe Zrzeszenie 
Producentów Rzepaku i Roślin Białkowych.

Nagrody otrzyma pierwszych pięć 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

Szczegóły i zapisy na stronie www.b4sportonline.pl/olejarska_dycha/

Poziomo:
3) browar z Brzeska
9) zawór w oponie

10) kobieta, która bywa „słodka”
11) żałosny głos psa
12)  największa planeta Układu 

Słonecznego
13) … Dymsza
15) przynosi ulgę
19) rodzaj samochodu
20)  gdy on mówi, to wszyscy 

ziewają
22) część mostu, lodołam
23) biokatalizator
27) zarządca eparchii
29) nieporządek, bałagan
30)  maszyna do czyszczenia 

nasion
31) talizman
32)  uniemożliwia swobodną 

wypowiedź

Pionowo:  
1) sprzeciw, protest
2) słynny Zenon z Kition
3)  drzewo z rodziny 

brzozowatych
4) okamgnienie
5)  najbardziej znane greckie 

i rzymskie

Autor: OLSTRO
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6)  w towarzystwie kłów 
i trzonowców

7) strach na wróble
8) wszystko pałaszuje

12)  o podatku nakładanym na 
bogatsze samorządy na rzecz 
tych biedniejszych

14) prosta droga w lesie

16) zespół zakładów przemysłowych
17) kobieta wygłaszająca mowy
18) najkrótszy miesiąc
21) szumią, gdy płonie ognisko
24) do zdobycia na mistrzostwach
25) wiatr na Saharze
26) drogowy lub przestankowy
28) trudno o niego na Saharze



XV Forum Producentów 
Rzepaku i Roślin 

Białkowych

Poznań
13 stycznia

Eurorzepak
Minikowo k. Bydgoszczy

18 maja

O-Polski Rynek 
Rzepaku i Zbóż

Prószkowo k. Opola
24 maja

Spotkanie Rolników 
na Lubelszczyźnie

Plebania Wola
6 czerwca

XVIII spotkanie 
na Demonstracyjnych 
Polach Rzepakowych

Wiszniów
16 czerwca

Kalendarz imprez 
KZPRiRB
w 2023 r.

Kontakt:
Biuro Krajowego Zrzeszenia Producentów Rzepaku 

i Roślin Białkowych:
Ewelina Spłocharska – Dyrektor

ul. Szkolna 2/4, lok. 403, 00-006 Warszawa
Tel. 882 133 153, e-mail: biuro@kzprirb.pl

www.kzprirb.pl
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Egzemplarz bezpłatny

Integrowana ochrona 
roślin strączkowych przed 

zachwaszczeniem


