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Wprost nie WerŻę ż€
Lrdało s ę tuta] zgromadŻ ć
lyle osób lak dUżo n']ło.

dŻjeży - powedŻał na po.

Wtani€, na]Wyraźn]e] bar
dŻo Żadowo ony Ż lvysoke]
frekwenctl. w cem nisier
ro njct\ła rozwo]u Wsi By.
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W IHAR-PIB w Radzikowie

lnnowacie - nowoczesne
technologie - transfer wiedzy

Ponad 300 osób UcŻ€stn cŻyło 3 czewca W dorocrnyrn Dn u oilvańych Drz,, zorgan zo
Wanym W PadŻikowe k WarsŻawy ptŻeŻ tamte]sŻy nstytu1 Hodow Aklmalyzacji Rośjn_
Państ\łowy ]rslytu Badawczy We Współpracy Ż Polsklm Zw]ązkiem ProdLrcenió\\' Boś n

Zbożolvych Po sk nr Zw]ąŻk]enr Plod ucenlóW KU kU rydŻy olaŻ Gllrpą AŻoty GłóWnym ce em
ie] mprezy edukacy]no-prornocy]nej ]est prŻede Wszystk]fir uŻrnocnien]e powąŻań nauk
Ż praktyką ro ncŻą oraŻ ltansier Wedry poprŻeŻ prŻyb żen e dorobku naLrko,'ego hodo\'.
laneoo lnsly1ulLr podkreśl ł dyrekior HAR PlB prof' Edwatd Arseniuk serdecŻn€ Wta]ąc
Żaproszonych qośc WsŻystkch prŻybyłyclr W lym dru do sedŻiby lns1ylLr1Lr Tę dogodną
okaŻję do uŻyskan a niolmac]] Ż pier\,l'sŻe] ręk stara się jak na]peln e] Wykorzystać rolnicy,

doradcy, przedstawiciee z,l/ ąŻkóW branŹowych |aukowcy Ż nnyclr pLacÓ\łek badawcŻych,
a szcŻegónie czne prŻyby UcŻnoWe ZespołóW SŻkółŻe sludŻieńca. ŁoWcŻa. Zduńske]
Dąbrowy Aeksandrolva Ku]awskego' ZNoler a' Ryk Teresna

nlsffiS
sŻłośc. po pod]ęc u pracy Żalvo-
dowel. W mLn sterstrve rolnLctlva

- ŻaŻnacŻył RysŻard ZarudŻki
staranry sę plzyootovr'ać nfra-

s1rLrktury na rzecŻ nnowacjj a e

to Wy mlodŻi mlscie być taklm
.prŻekażir kiem". sŻukać nowośc.

dobrych roŻNąŻań lwórcŻo e WdraŹać do
praklyk prŻy Wsparc !r doradŻ1Wa D ale_
go {l N4B RW tworŻony ]est Depa(ament
NaLrk DoradŻ1wa by nadaó nową ]akość
Vlaśc W e skooldyno\łaó plŻetransferoWać
WjedŻę prŻeŻ doradŻ1wo do praklyk od.o.
sŻąc się do probernu podnosŻoiryclr prŻez
naukę w tym prŻeŻ HAB zbyt n skich k{/ot
prŻ€znacŻanych na ] nansowanje badań na
Ukowych' Wcern nister ro n ctwa stw erdzł,
że posŻukiwan€ roŻlviąZań Wymaga poroŻU-

m enia z l,linlstrem Nauki
Byszald ZarudŻk zWróc ł !Waoę na

ulatwenle dostępu do środkóW na visparc e
1nansoWan a osób lea zu]ących pro]ekt

'Horyzont 2020'' l,4łodz zaape oWał
_ spÓ]rŻc e na to, jako na perspektywę
stud óW, dok1oraióW poszlk Wań, a e pa-

miętacie ż V/Vmaqa lo pracv pańnerske
\,/społplacy' Zapolviada]ąc spolkan a W ko.

elnyclr nslytutach lraukowych wicernin ster
Zalńzk Żazaa.Ż\t że HAR jesl pjerw_

szym który odlviedza' Do lakich nsty1LrtóW

trzeba jeźdŻić Wtedy kedy ]est co og ądać
na po ach cieszę s ę pow edział że
mogłern poznać Wasze prob emy zobacŻyć
pola rob WraŻene skaa prac, ich pow1a

rŻaność jakość HAR ze svr'om oddŻia
lam] W całym kra]U to eden z Wodącvch.
po skich matecŻn kóVJ ŻasobóW nasŻego
dobra W cŻęśc doiyczące] loś n Żaakcen
lovrał prŻedsta!ce k eroNn]ctwa lesodu
r0 n r1wa ]loŻWo]u Ws

W cŻęśc] WykladoW€] Dn!a otwartych
DrzW WŻę także udzał m'n' W.edyrek1ot
Depar1amentu siralegi, AnalŻ i BoŻWo]u
u/ MRiBW Edyta W eczork elv]cŻ.Dudek
prŻedslawic e BLrlm strza M as1a Gnr ny
Blor e dr A hed Sobczak wicedyreklor
Kratowego Cenlrum Doradzlrva Boln czego
Vr' Brlinoue KatarŻyna BocŻek Żaslepca
dyreklora MoDR W WalsŻa,łie Agata so-
s ńska prezes spół€k Grupy HAR: W smo
cach Władysław PoŚ edn k W strze

Ćach Wojc ech BłasŻcŻak w Zarnartem
AndrŻej PaWak dyreklor Generany PlN
HanIa KoWa prŻedstaw cie e pokr€Wnych

l rm lrodoWlanyclr, W tynr l'4ałoposkie] Ho_

szald zaludzki To vr'spaniała sytuac]a ze
W 1akch oko icŻnościach możemy podŻje ć
s ę informac]ami o rasŻych pracach Ża-

m €rzen ach W M I sterslw e Pracu]erny nad

straieg ą odpowedŻ a nego BoŻWojU' aby
ro|n ctwo i obszaly W e]skie były bardŻie]
n ż dotychczas dosilŻegare W ranrach
Lrnline] po tyk spó]nośc ' Podkreś a]ąc rolę
HAR W zakese iworŻen a \'ykorzystania
nnÓ\łaci W poske] prcdukc] roś!ine], Wr
cerni| ster Żaape ował W sŻcŻegónośc do

bardŻo lcŻn e obecne] na spotkan u rnłodŻie

żV bV bvla Otwarta na nnowac]e szLrkała

ch 1uórcŻo Ż jak na]Wększym poży1kiem

WVkorŻVslVWała ie ]uŹ ieraŻ, a iakże W prŻy

lmo ś!
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FodcŻas l0lr0cŻąrr !l01kar3 podseIletaft n.nu P\rśŻelda ZaludŻie!]o l plledsia
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Bardzo rvaznyrn ce em tesl lLrtat wypra-
colvan e .necha| ŻmóW transleru technoog

innowac] z nslylu1u do spółek pravr'a
lrand owego prŻeds ęb orsl,^ hodoW ano_

IHAF"PIB lo inslylut kompletny, z no-
woczesnymi labolaioliami i sirukturą or.
ganizacyjną o chalaktelze hold ingu;
lobimy Wszyslko to. co jesl potrŻebne
w naukowym wsparciu wprowadzania
odmiany na rynek - zaakcentował prot'
Edward Arseniuk' Nasz sukces _ oświad.
cŻył - to nie tylko rośljna wydającą
zdlowy plon. ale leź młody, wyksztalcony
człowiek z dyplomem nagistra, doklota,

Ń

,.zdtowa toś]ina -

iy PBoW nlegrLr]ąc

praklyką ro n cŻą
promując programy
B+R+ , ]esieśrny

PreŻeniLr]ąc na]Wazn e]sŻe k erunk
dŻałań HAR P B prol. dr hab' Edwald
Arseniuk podkreś ł. że orga| zujac Dn
olwartych DrŻvJ ]|slytu1 chce zW ekszyć
ef ektylvność lvspółpracy pomiędŻy na!kq

pnktykq roln czą zachęcć do Wdrażan a

ODR, pracown kanrlhodowi ronikanr pro-

dUcen1ami żyWnośc krok przed konkLrenc]ą
powedŻjałprof Arsen uk
Dyrektor poinfornrował, że lHAB_P B

rea Żu]e W e o etn program badawcŻołOŻ_
\\lotoLly na ata 2015 2020 pl Trvorzenle
naukowych podsiaw posty"pu bjoog cznego
ochrona roś]nnych Żasobó\,l/ genowych źró

dle'n nnoWac] Wsparcia ŻróWnoWażonego
ro n c1wa oraŻ beŻp eczeństwa zywnośc owe_
go ka]Lr''' ZWrócłUWagę że \\l rea Żowanym
przeŻ nsty1Lrt od 2000 l prograrn]e badań
podslav]owych na rzecz pos1ępu b ologlcŻ_
nego lworŻena Wdlażania do hodow no
We] ]akośc no\łej Żrn ennośr genetycŻne]
preferowane są następ!]ące kierunk prac

. PosŻLrkWan e Wyodrębnian e form rośin
Lrprawnych o źródłach odpornośc]na cho-
roby sŻkodn ki i n esprŻy]a]ące cŻynn ki

Ana za j ocena Wai(ośc hodowanei ma.
lerałóW roślnnych do hodou/ prakiycz
n"tl
ocena WyróWnan a odrębnośc ma1era'
lóW roślnnych do hodowi z Wykorzysta_
n em markeróW moLek! arnych nretod

Doskonaenie WdraŻan € do prakiyczne]
lrodour różnych 1echn k posŻerŻan a
Żm enrrośĆi genelycŻ.e]j skracan e cyk u

hodowanego.

Wla]ąc uczeslnikóW spotkan!a W Badzjko.
Wje preŻes Po]skego Zuązku Producen1óW
Boś n Zbożowych slanisław Kacperczyk
Ina Ż.ji ponlzej Wspólnie z lzecŻnikien
plasaryn ZwiaŻku la.leusŻern szynańcza
k/e/i] serdecŻn e podŻiękował kierown ct\\lu

i pracoff korn HAB za coroczne spolkanla
W ns1ytlcie. Ża moż Wość p
l,locŻesnych 1echno ogi produkcji j nowych
odmia|. Ża codŻ enną Vrspółpracę' Wyraża-

]ąc łelk€ Żadowo]enle Ż obecnośc na le
gorocŻnym DoD tak icz]re] 0rupy młodzieży

ży\łcŻeoo. clrodŻ

ro HARPBw]oT

zywien ovrego pa.

do praklyk r0 nej !v lynr praktycznej hodowl
roślin Szef lHAB zaŻnaczył. że proglamy
B+R+l (Badania+Bozwó]+ nnol'!acje) nslyłU
tU nawąŻU]ą do PBoW 20]4.2020 którego
głównym ceem ]esl poprawa konkUrency]
nośc! ro n clwa prŻeŻ Wdrażan e innowac]
ŻróWnoważone ŻarŻądzanle zasobarni na_

tL]la!nyrni dŻalan a lagodZące skLrtk 2m]an
kimatu \\lsp era]ące ZróWno\lażonv rozwói
terytor a ny obsŻarÓW W]ejsk ch'
HAB_P B stwerdŻł]ego dyrektor
1o nsty1Lr1, który plowadząc bada-

n a Vr'yprŻedza]ące masŻerlr]e ,kok
prŻed szeleg em odśW eza starą'
1worzy nowa W edzę naukowe
podstawy dla po1rŻeb hodow roś .
uplawrych gdze obec| e n€ czy
sę prŻyslol^olły nos a konkret|a,
nowocŻesna WedŻa' nstytu1 chto-
n , gromadŻi. UlrŻymu]e \\l stan e
Żywym i czystości qenetyczne] ro

ślinne zasoby genowe roŻVr]a n_

notracyjne lechnooq e dla hodov/i
nas enn ctwa roś ]n Io n czych

Lrczesln cŻy W irans1erze W edŻy
k|o!V lrow do praktyk hodo\ł a_

preŻes PZPRZ po nJor

mo]r'/al że ZW ązek ma
sekc]ę ['lłodych. kióra
chce |aW ązywać b ske
kon1akty Ż nrłodym ro
n kam ne lyiko Ż Polsk
ae teŻ Ż nnych kra]Ólv

I aktywn e lr']łącŻa s ę
do lvspólplacy PZPBZ
n'] n Ż olganizac]am
roncŻym naukowcam
Ż anrerykańskiego stan!
Teksas Owocute to cy.
k cznym ]UŻ ,'y]aŻdam

studylfym, ,r'/ lym !!y
m anq młodych stazy
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NNOWACJE NOWOCZESNE
TECHNOLOG E TBANSFER W EDZY
DokońcŻen e Że str' 5

PZPRZ ]esl baldŻo 2a nleresowany po

olęb arr em Współpracv Ż nauka' por ewaz
zaakcen1olvał plezes ]esleśmy śWadka

m modernŻac] roŻWo]u nasŻego ron rt$a
W ostatnch atach ,r'/ee qospodarsxł ŻakLr_

plo |owy sprzęl Wdrazane są do Lrprawy

no,ł€ bardzie] Wydajne od'niany Żbóż olaŻ
nowe lechno og e upra,,!y. Obok lradycyl-
n€] ro I cy slosLr]a upraWę L.rprosŻcŻollą

paso\,,r'ą' Wdrażane są novr'e techno ogie
Ż\r'r ąŻane Ż nawożeniem oclrroną' CoraŻ
VJ ece] ror kó!'/ stosu]e kwa]fko\r'rany ma1e_

riał sewny' Właścvreoo ŻnacŻer a nab era
n€ zawsŻe docen any etap prŻechowywan a

nragaŻynOWan a Żarna Żbóż' A musimy
pam ętać że cO roku 1lacjrny WskL]tek Żł€go
prŻeclro\ływan a Żbóż od k ku do kikLrnastu
procenl ŻebranYch uŻ ŻboróW PZPRZ całV
czas Żab ega o firożlWość bldowy magaŻy
nÓW zbożo\','ych |V ramach plan! rnodern Ża
c] ro| ctwa nnych dzałań Pows1ato Wee
pręznych gospodarst\' oiwańych na WedŻę
nowe technooq e i nnolr']ac]e WykorŻystu]e
się W ir ch rrroż Wośc plynące Że stosowan a
ro n cl\ła precyŻy]nego Normą slaie sę ba
dane o eby, a W niektórych mapovranje pó '
są 1o now€ zagad]r enia których Wdrożen€
Wymaga stałe] Wspólpracy nauk z praktyką
ro n cŻą' Te nowocŻesne gospodarstwa
mogą pow nny być m]e]scem odbywan a
praktyk ro]nicŻych da młodzeŻy
sŻkółronicŻych slL]dentóW.

Bardzo cenimy zaŻna
czył sŻ€f ŻboŻoWego ŻW ązku
- olwańość !nslytutu na kon]akty
Ż roln]kam ] pomoc ,ł roŻWiąŻy

Wan Lr problemóW. z ]akim s ę
borykają Naukowcy Ż lns1ytulu

aktywre uczeslniczą W pracach
Rady Ekspe'tó\'. dŻ ala]ąceiprzy
PZPBZ lym samym wspoma-
ga)ąc zw ązek aby LlsŻyslk e
podejmoWane dŻialan!a m ały
so dne Lrnrocowanle prawne
leoretyczne W na]noLlsŻych

osiąqn ęc ach nauk prakiyk . Wspiera]ą
nas lakże lł pracach ŻespołóW robocŻyclr
W coPA cocEcA' To dŻięki Wysokie]
kornpetenc]] oilvańośc pracown kóW nsty_

lLrlu możerny rea Żować swo]e cee 1akże na
lorum Un Europeiske Od weLr at prze'
lr'lodn cŻacym Hady EkspeńóW PZPRZ ]esi
Paf prof. dr hab. Edward Arseniuk Przed
stawciee nstytutu aktywnie uczes1nicŻą ieŻ
,',r róZn€go iypu sŻko€n ach organ Żolr']anyclr
plŻeŻ Z\ ązek d a roln kóW, które c esŻą
s ę dUżym Ża nteresowaniern Ternatern
ostatn ego cyklu spolkań była nlegrowana
ochrona roś n nowe technoog e uprawy,
nróW l śrny o ro nictw e ! klórym stosL]je
się Żb ansowane nawożene na podstawe
badań g eby a Wynikienr nasŻyclr dŻ ałań
nra być dobre akoścowo Żboże Ż któreqo

mogą powstać dobry cheb Vr'ysok ejjakośc

GlÓl,lne probemy, Ż któryrni obecne sę
zmagam-V W nasŻym ro n ct\ł e łskaŻal

ne państwa dofinansowanem ralk słabą
kondyc]ą f nansowa nasŻYch ]rstvtutóW
mamy nadŻ eje na poprawę syluac] zm arę
doiychcŻasowe] pol t\rk W lvfir Żakrese

preŻes PŻPBZ 10 skutk anoma
pogodoWych. \łyco1yWan]a ]r e kló
rych środkóW ochrony roś n Ż rynkLr

.iewspółm elnego do W e kośc go'
spodarslw Żb UrokralyŻowan a Myś ę,
że braku]e sŻerokej strale! przeci!/
dŻiałan a zm anom klmaiycznym W rol
n clrvie Bardzo duzo test co zrob en a
m. n' !v zakres e rne]iorac] pó kon_

sen"łac] sln e]ących Uządzeń bL]dowy
Żbjorn kóW reiency]nych n epokoją nas

ośWiadcŻył prŻedstaW c e ZW ązkLr
splavr'y Ż{liąŻane Ż opracowani€m

l]s1al,!y Prawo Wodne. gdŻe praklycŻ_

n e jn c]a1ywę plŻe]ęło [ł n s1erslwo
srodow ska które jak s ę Wydaie _ n]€

do końca roŻLrmie po1rŻeb)' ro n kó\l zda€
sobe splalvę Że skutkÓW te] Lrstawy' PZPRŻ
n epoko]ą ieŻ ko ejne Żapolv€dŻ Wycofywa
n a Ż rynku substancj akiywnych co Ża
tym dzie środkóW ochrony roś Ln co pro_

ladŻido WŻ'ostu kosz1ól,! produkcii(od k klr
do k kunasiu procent). Jak r,,, 1ej syluacli
mamy konkurować na wspó nyrn un ]nym
rynku? pytał preŻes KacpercŻyk Ta 5y1u

ac]a rodŻ też spec]a ne WyŻWana dla nauk
dla hodow nowych odm an roś]n odpolnych
na różnego typL patogeny stosolr'ran a no_

Wych lec]rnoogi, które oqran cŻałyby Wystę
poWanie chorób sŻkodn kó,ł

Zwlaca]Ec UWagę na rosnącą biurokraciY"
preŻes ZW ąŻk! Żauważył Że cŻba lóznych
regL] ac] pnwnych które beŻpośredno ub
pośredno do|yczą ro]n kóW ]est obecnie iak
dtlża. że cŻęsto ro nicy prŻy cał€jdobreiWol
Ż rh s1rony ne są W s1an e ŻorenlowaÓ sę
cŻy dopełrr i na cŻas WsŻyslklch obow ąŻkóW
forma nych i czy wykona te praw dlowo
chc e ibyśmv, bV nasŻe Wn]oski postu alv
ŻqłasŻane W lyrn |ernace paplŻez z\jtązk
blanżolve, zby ro n cze L]b ośrodk doradz
lwa ro nicŻego były blane pod uwagę

KońĆŻąĆ swo]e Wyslqpien e, Slan słalv
KacpercŻyk podkreś ł że dla ron kóW ns1y'

tuty naLrkowe są bardŻo Waznym paarnera_

m beŻ których postęp W posk m ron ctwe
ne byłby moż Wy Datego leż z n epoko]ern
obsem'ujemy ocenił rnale za nieresowa-

lóW KUkurydŻy plo1'

w Dn Lr Otwartych
DrŻwiW HAR- ins1y-

Żasluq dla Wielu ro

nawąŻałluta] m irl do dŻialalnośc spólk
smo ce z Grupy IHAB' klÓra ma ogromny
Wklad lv roŻWó] lrodolv k!kUrydzy W Po sce
Je] produkc]a w nasŻyrrr kra]u doskonale
sę rozwja od kiku ]Lrż at aleal Wynosi
1ł ] mln lra co oznacŻa. ze ]est 10 j!ż pel
noprawna roś na uprawna Jeś Weźm e s ę
pod uwagę iy ko same Ż arno ]eoo locŻry
Żc ór W gran cach 3 4 m n 1on. to obecn e

]eslto 2_3 zboże (po psŻency e\le|tua n e
po psŻenżyc e) coWęce] Wodróżne|U
od podstavJowych Żbóż roŻlr']ój k!k!rydŻy
prŻypada W dUżej m erŻe na okres ]esenny

jes1 swego rodŻa]u blfÓrem d a słabsŻych
plonÓW Żv',łaszcza zbóż aĄ'ch

Kukurydza pO rrjomrował prol. l''] cha
sk ]est roś ną Żbożolvą o rekordolvym
pofowanlu W warunkach nawadnana lel
pony s ęqają nawel 330 q suchego Żjarna
Ż ha a W ,norrnanyclr' Warunkaclr 230 250
q/ha To o blŻym polenr]al roa kukL]rydŻy,

lakże ]ako roŚ ny bardzo c€nnej W żyW eir u

czloweka po\! nna Wzrastać także W Polsre
D atego od kiU at PŻPK plo!'r'adŻ kampa]r e
Kukulydza - słoneczne ziarno zdrowia'

aby b że] Ża nteresolvać 1akże spożyc em
teoo bardzo War1oścoweoo Żarna róŻlych
kukLrrydzanych produklóW' W tę akcę pro_

nrocy]rą duży Wklad l,V|oszą m' n' pracow_
ncy HAB _ ŻaŻnacŻyłpreŻes PZPK Żachę
ca]ąc UcŻestn kóW DoD do posmakowan a
WylobóW kuk!r./dŻanlch oielo\,VanYch na
f rmowynr sto skl] ZWiąŻkU'

E-_"ś,',...!!
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Na polach
W Dniu otwariych DrŻWj rz€cŻyw ście

szeroko otwai(e były d a Ża nleresowanych
specta siyczne pracownie aboraloria
lnsiytulLr' prowadzące m. n' tak Ważne d a
hodow i badaria Wyprzedzające oraz sto
su]ące nowocŻesne lechn k leclrno og e
(np' podWojonyclr hap o dóW nrarkery
molekLrlarne) pozWalające skróclć częslo
o połowę (z ]5 do 8' a n ekiedy nawel do 5
ai) cyk hodowany nowych odman Efekly
prac naukowcóW ]nstytLrtu prowadzonych na
rzecz cale]poske] hodowirośin oraz Weo
e1n] dorobek praktycŻne] hodowL skt]p]one]
obecnie W spółkach Grupy HAR doskonae
obraŻowały se1ki odm an tysiąc€ po etek
dośW adcŻa nych W BadŻ kowe'

Tę po oWą preŻenta-

cę rozpoczęto od plan_

tact nasennych i pro-

dukcyjnych ta'nie]sŻego
Zakładu DośWiadcza
neso. Jak oznajm I

tego dyreklor l4arek
Wawer Zakład gospo-
daruje na ponad 1000
ha uży1kóW rolnych,
z czego ptzeszta 404
ha znajduje s]ę W Ra
dŻ kowe a około 500

W czas e n etypowej bezśnleżne] Ż rny

dobrze spisala s ę po raŻ p erwsŻy tutaj
Wys ana na ]6 ha nowa psŻerica ozima
Belissa także WylrodoWana W spółce
HR Smo ce Gnrpa IHAB. Pszenca ta ne
WymarŻła choó Żaorano nne odrnany' Na
gólce inlornrowałdyfek1or zaobser_
Wowano trochę Wypadn ęć roś in Be issy,
ae na W osnę dobrŻe się rna rozklŻewjła

prak1ycŻnie braki Żostały LrŻUpełnione' Be_

ssa (dobta mroŻoodporność W granicach
4 5") charakteryzL]€ sę dość królką szlyw-
ną slomą odporną na Wyegan e i bardzo
Wysoką odpornością na chotoby grŻybowe'
Do 3 cŻerwca poinformowal sŻeJ ZD

WVkonane Żostatv dwa Żb]eq lunoicydo_
We l Żastanaw amy s ę czy po1lzebny ]esl
lrzec oprysk bo pszenca jesi Żdrowa, beŻ
oznak porażenia paiogenamj grzybowym
We WrŻeśnlu Zakład będŻ e oierować kwa i_

likowany materałs ewny tejodmiany, k1óra

W dośWadcŻen ach plonowała na poŻorn e
85-90 dt/lra.

Na początku czerwca dobrŻe lokowała
około 50 heklarowa plartacja jęcŻmiena ]a
rcgo na k1órą skladalo sę po 20 ha odmian
Bubinek Rubaszek oraz ]0 ha pó ho
dowanych tego zboża Koejne 6 ha zajmo
Wala nowo Żare]estrowana odrn ana Binqo
o skróconym źdźbe tynr sarnym mn ejsŻei
podalnośc na Wyegan]e olaŻ bardŻo d!żej
odpornośc na choroby pochodŻen a glŻy_

PokaŻu]ąc po e prŻesare burakami cU

krowym po zaoranei pszen cy' dla kiórei
prŻedp onem byla kL]kurydŻa l'łarek Wa_
Wer zwróc l Lrwagę na zaŻnacŻającą s ę
Żm enność gLeboWą ] Wyraźnie slabsŻy
rozwój bLtakóW na żejsŻe] g ebie, gdŻ e
do odchwaszczan a kukurydzy siosowany
był herbicyd Lumax U nas dodal nqdy

po kt]ktlrydŻy nie sie]enry buraków ae tyrn
raŻenr clr lplawa Żostata 

'WyrnusŻonaj 
tly

marŻn!ęc €m psŻenLcy'
Dyr€ktor po n]orrnowal Że z 60 hektaro_

Wej plantacji rzepaku ozirnego pozos1ało po

zime 1ylko ok. 35 ha' o ]e Wcz€sną Wosną
Żasewy Wyglądały źe i obsada n€ prz€kra
czała 17 roś rim? to po prŻekwtnęcL ocena

]€st bardz e] optym slyczna moŻna spodze'
Wać s ę plonóW powvże 30 dt/ha

Z ŻaĆekawienern og ądano dwe planla
c]e m]skanlusa, Żalożone W 2007 r (20 ha)
i W 2009 r' (1] ha) sredn o Żbera się raŻ
W loku' po perwsŻych rnrozach po 15 ]7
ilha slclrej słomy lej roś ny energetycŻn€j
klóra spalana jest W m eiscowe] kotłown
Ia bjomasę. Plantacja n e jest nawożona
j chroniona prŻed patooenanr a głębokie
ukorzenlan€ się 1ej roślny poŻWa a ]e] ]epej
znos ć susze' co pokazał choćby rn n ony
rok' M skanlusa nie Wys1arcza na pełne za_

spoko]€n e zapolrzebowanja kotłown (]000
ton rocznie) !Żupeln enern ]estsloma Żbóz.

ha w drlgim gospodarslwie w Mloclrowie
w qm n e Nadarzyn. Na tym areae lprawia
się nr'in' Żboża o2 me i jare na ok' 400 ha,
kukurydŻę na 200_250 ha, burak clkrowe na

ok' 100 ha olaŻ na podobne]powelŻchn że_
pak oŻimy RadŻikowsk ZD Żajrnuje się lakże
hodow ą twÓlcŻą ŻachowawcŻą jęcŻmien a
jaI€go typL paszowego oslalnio zareiesiro-
Wana Żostała odm ana Ringo a spośród
WcŻeśne] Wpsanych do re]estr! odm]an ce-
n one są pżeŻ ronkóW zwłaszcŻa Rubinek
i Bubaszek. Np w ub rok! Rubaszek plono-

Wał W Wsokośc 77 d'ha cŻV na poŻjomie

rekordowym W tynr Zakładze'
Na potrzeby paszowe ]80 krÓW o Wy_

dajnoścj śr€dn o 10,5 tys' m eka roczn e
W ZakładŻie uprawa sję na około 80 ha
kukL]rydŻę k sŻonkową Że Smolc W tynr

]edrą z rowsŻych odmia. o nazwie Legion.
AkLrat na prezenlowanej 36 hektarowel
p anlacjj plzedp onem był ]ęczmj€ń, choć
zwvkle po lvm zbaż| plzychadzi Eepak.
Jednak W WarLrnkach dolkliwe] L]begłorocŻ_
ne]susŻy (W sierpn L] spadłW lynr rejone 1yl
ko 1 rnrn deszcŻU) pole nje nadawało s ę do
jakejkoWek uprawy i dopiero Wosną mogło

być obsiane W tym prŻypadk! kUkurydŻą
Leg on ma dość brysok e FAo (260 270) ae
dyr' Wawer iczy że W ]L dekadze Wrześna
planlacja (s ewy wykonano 22-24 kwietnia)
będŻje nadawała się do Żbjoru spodŻiewa
s ę p onu rŻędu 60_65 ton Ż elone] masy
Ż heklara przy zas1osowaniu Um arkowane
go nawozen a azolowego (250 kg/ha mocz

na ze Wzg ędu

1ość energetycz

I
E

3
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DoD W tym młodŻ

ozi'nej (ok I00)
onŻ psŻenżyla oz nrego
Żapam ęlać jak nróWi

Warto Wyb erać do seW!'
Prol Edward ArseniLrk leqo asysten

ci szcŻegółol,!o ob]aśn 2W edŻa ącym
rnetodę tŻW sŻtt]cŻ|eoo zakaŻarj a zbóż
Żarodn karn seploroŻ' PoŻ\ła a 10 dokładn e
ocenić W 1ych samycl Warunkach podatność

2godn e podkreślj dyr€ktor lHAB Edward
Arsen uk w ceprezes PZPBZ Tade!sz
So]arsk tak dUże zrÓzn cowan e odpornoścj
Żbóż na głóWne choroby grŻybowe roln Ćy
pow]nn Lr\'!Żględnać podcŻas doboru odrn an
do L]prawy W określone]technoog produkc]

Z ko e pr01' lrena Kolasińska prŻy
po etku z nam 01ami lo ]owyrn sŻeroko
oirÓVr la n !anse skomp kowanego proce-
sLl Żapylan a uo ac i pŻeslrŻenne oraz
Wyodrębn a| a materiałóW matecŻnych Wy-
korŻystyv/anych W hodowli meszańcowych
odm an żYta' Na]WęksŻVm sukcesenr lHAR

WspółpracLrjącyclr spółek hodoWlanych
Smo ce Danko tesl nowa odmiana Tur.
plonU]ąca na poŻomie na]epsŻych odnrian
Żagranic2nyclr'

(ponad 50]' chcąc

skulk zimy W Żas ewach ozitn n oraŻ
dLrże Żróżn cowan e odpornoścl na rnlóz' za
re]esirowanych odm]an. ŻWłasŻrŻa psŻen c
oŻmych' i nowych materałóW hodowanyclr
doskona e były W docŻie na po eikach
dośWadcza nych Jak sę ocen a.lv tym se
Żone odnolowano około 30"" \{}mrożonych
ozmn W tyrn rra]Węce] odman Żagranjcz
nych o bardŻo nlskej mrozoodpornośc na
poŻom e 1 5_2'W ska i9 slopn owe]'

lia l'im p! łli! 6łr.! p! Żme l]rakl''lł e n l n!

Żareiestlo\łanych odnr an noWych rodóW
hodow]anych na poraże. e 1ą na]g'oŹn ejszą
clrorobą 9rŻybową pszency oraz poróWnać

skt]1ki infekc]i Ż po etkami chron onym JL]ng _

cydern co rnożra było łalwo Żaobserwować
M pÓ e1kach (pfzyk}a.l prwyżej)'

odr-Abny blok dośW adcŻeń pośW ęcony
]est W ]HAR badan orn odpornośc zbÓż na
pres]ę paioaenóW z rodŻailr Fusal L.rrn Jak

Do rekomendac]i W 20]6 r' d a ro nikóW
Wo] maŻowieckeqo odmian pods1aWoWych
gaunkóW Żbóż' W1ym m. r' pszen]cy Oz me]

KWs oŻon Lils Pa1ras Arkad a. Arlst
SaioriMu an, prŻyczyniły s e także doślviad
cŻenja prowadŻone r,! PadŻjkowie k1Óre jest

ogó nopolsk ego

Odm anowego.

znał ro n kóW plol'
dr hab. He n ryk
Czembor



Prezęnla<i@ 
-To co tLrlaj robimy. ndlkując hap o dy

rrralecŻnej zm en a Wyoblażen a o hodow
kLrkulydzy st\\l erdŻł K erov/n k Pracow|
KL]kUrydŻy PsŻenżyla lr'] HAR - dl inż. Bo.
man Warzecha' PlŻy pomocy spec]a nego

d\\'a]arny lcŻbę

iW cągu 2 seŻo_

\\l ]00'l homoŻyoo1ycŻne' podcŻas gdy
tradycy]rry clróW V/sobny to Żapy an e ro

ś n prŻeŻ 7 poko eń' To pole kLrkLrrydŻy
\! RadŻikow e ]€st prowadŻone !!e Wspólpra_
cy z fu]ałoposką Hodową RoŚ n'

Ta nnowacyjna metoda slwarza v''ęc
moż Wość ŻnacŻnego WręcŻ rev/o]ucy]ne_
go skrócen a cyklu hodoW a|eqo nowych
odm an Wyn k enr leqo sŻ1andarowe9o
pro]eklu naukowego nsiylLrtLr W Żakresie
kukurvdŻV est m' n edna 1orma matecŻna
smoickei odmiany Bosomak kióla Żdobvła
na tegoroczrrych PoŻnańskch Targaclr Pola
gra Prem ery dl'lla Złote l4edae (drL]g meda
\ł konkUrs e.WybóI Kons!nren1óW )

PrŻy p ękn e prezen]u]ącyfir se polelku
bało kWtnącego groclrU ogó noużytkowe
go. lada neoo, po ecanego do uprawy na
o eby zasobne. mocne dr Lech Boros po-

nformo[lał że pozom
p onowan a cŻołowych
polskich odmlanlakich
grochó' WVnos po-
nad 5 t/lra cŻego do
WodŻq dośW adcŻe| a
PDo Ż osta1n clr 5'€
lat. Obecne w Kra.
jo\,''ym BejesiIZe są
22 odmiany groch!,
Ż klÓrych ]4 ma Węk
sŻe viymagania gLebo
Vre są one przeŻ|a
czone do uprarvy na
fBs ona ladalne ub

pasŻowe olaŻ 8 odmian o mrr e]sŻych Wy.

rrragan ach g ebowych (paslewne]' WsŻlsl.
k e odmiany o WyŻszych Wyrnagan ach co
do stanoW ska 1o 10rmy \lasolstne, ktÓre

lvr'olŻą baldŻej ŻWarly, pow ąŻany Że sobą
łan co Żrnnie]sza ch podatność na Wy ega
n e' Dr Boros ŻaŻnacŻył że W RadŻikoł e
praĆe nad qrochefir kÓncentrL]]ą sję na
popla'!e sŻ1yWnośc łodyg oraz p01enc]alu

stab nośc p ono\lan a, a lakze poszlk
tran U źródel Ż$ eksŻone] odpol|ośc na
clroloby' olóWn e askochylozę nącz| ak

kośc {np. zalr'lariośc bałka \'( Żar. e]'
W oslatn ch alach coraŻ powsŻech-
nie]sŻy s1a]e s ę dostęp do danyĆh
Iaslrowych z sale itóW le edelekcy]nyclr
lUb dtonóVJ czyli bezzalogowych sa
moloióW LLrb mu itikopleróW nlorrnacie
poŻyskane Ż lak]clr źródełpoŻWa a]ą na
oc€nę zmiennośc lanu roś n W obrębe
poa na podslalvie v!'skaźn kól'lr Wege-
1acy]nych, okeślonyclr Ż użycem róŻ
nych ŻakresóW la ś\ł atla lna]częśce]

DokońcŻenie |a str ]0

Precyzyine rolnictwo
Na spotkaniLr lr'r Radz kowLe prŻedsta

W ono róWn eż no[locŻesne roŻV/iązan a
Ż Żakresu precyzy]nego m n Ćt[/a nrob ne
go zarządzania gospodarstlYem' Pżedsta-
wciee Grupy Azoty Tomasz Sikora i Da-
iusŻ Wojss lna zdl' obok] zapreŻenlowaj
Fatmster cŻy _ jak ocen pem'SŻyŻn_
tegrowany sys1em do ŻarŻądzan a pra.ami
poolvym ' Jes1 10 ap kac]a Żapro]ektowana
po to, aby ulalwć ŻarŻądzan e gospodar
s1wem ronyrn klórego glóWnym obsŻarem
dŻ ałania jest produkc]a po ov',a Farmster
Żas1ęp!]ąc 1radycyjiy sposób konlrc]oWan a
prac W gospodars1lvie. poŻWala ŻapanoWać
a następ| € zare]estrować vr'sŻysik e zab eg]
po orve podczas ch wykonylvan a takle tak
orka, s ew cŻy na['ożen e Żapsuąconch
dane na koncie użytko\,ln ka cŻy i całe
swo]e po€ ro n k ma ]ak na dłoni okreśene
obszaru po a ŻaŻnacŻy eksperci rob nry

]edyn e raz jesi 10 kor ecŻne' by móc W pel
ni korŻyslać Ż możliwośc Fannst€ra Del-
niu]emy poe Ża pomocą zaznaczen a ]ego
pL]nktól'l gra| cznych oraŻ poplŻeŻ Wp san e
dodatko,,,/ych o n m |formac] Poe możemy
Żde] n ować na dwa sposoby na s1ro|ie
WVrW oraŻ W apl]kac]' korŻysta]ąc Ż sekĆ]
ZarŻądŻan e' ZaWańy W ap jkac]]Agro czn k

kalkl] a1or nawoŻoviy poŻV/aa na precyŻy]

ne Wy]czen e Żapollzebowana na posŻcŻe
gólne na!,/oŻy, a 1akże sprawdzen e cŻy
są o|e Żużywane W na]bardŻ€] efektywny
sposób' Ap kac]a Farms1er to de faclo dwa
agro cŻn kj aŻotowy poŻWaa]ący okreś ć
zapolrŻeboLlanje na nawozy aŻOtowe olaŻ
Wieoskładn kowy W klórym ob ]cza sę Ża-
potrŻebowanie na na\,!ozy NPK'

Farrnster lo n e ty ko p anowan e prac

- l0lakże ak1ua na spec]a]s1yczna plognoza
pogody. b eżące notowan a .en pfod!któW
ro nych niormac]e Że ś{' ata ro n czego oraŻ
p aiforma dz ęk klóre] można Żas ęgnąć
1acholr'/e] połady eksperta RoŻsŻerŻona
iLrrrkc]onanośÓ ap kac] mob ne] dosiępna
]est prŻeŻ Żintegrowaną Ż syslernem stronę
l]1e rretow ą l a r n st e m aW a zy. e L

o prŻygotowan u map na potrzeby ro

n ctwa precyŻy]nego moż lr'rośc ach ]clr

Wykorzystan a mólr'] ł dl Dariusz Gozdow_
ski Ż WydŻal! Bollr ctlr']a Biooqii SGGW
W WarsŻawe slwetdzjł m i ' że !1/drażanie

J€dnym z glóWnych e ementó\ł poŻ\\lala

]ących na gromadzen e analŻę daiych
]esl oprogramo\,!an e Gls' Na polrŻeby
ro n ctv/a precyzy]nego WykorŻystane są
przede WsŻystkm n1ormac]e klóre dotyczą
Żm e|nośc WarUnkóW g ebowyclr W obrębe
pó Uprawnych Pozvskane lakich nforrnac

]est nroz il,!e m in' Ż ]Lrż slnie]ącvch map
glebouojoi cŻych lstn e]e moŹ lr']ość prŻe

ksŻ1ałcen a Wlasnych archWa nych map pó

z formy paperowej na cyflolvą' Wymaga lo
zeskanowan a lych map, a naslępnj-e prze
ksZtalcen a na iormę Wektoro!vą poprŻeŻ
Wyrysowan e W komputerŻe qlanic obszaróW
pzedstawonych na tyclr rnapach i przypsa-
n e danych pow]ązanyclr Ż lym obszararn!
(np. nlormacj o kompeksach glebolvych).

UpowsŻechnien e odbornikóW GPS spo-
lvodowało L]latw]e|ie '.\l pozyskiwaniu danych
na po1rŻeby ror ctwa precyŻy]nego' odbor_
n k 1e są \łykorzystyl'lane m ]r' do precyzy]

nego \łyznacŻan a mjejsc pob erania próbek
g e3y co poŻWaa po okleśeniu Vrybra|ych
Właścwośc g eby (np' zasobnośc W P' K

pH) na spożądŻen e rnap W€ Wlasnynr
Żakresi€' Ponadto 0db orn k GPs mogą
Współpncować Ż lóŻnego rodŻa]u cŻujn kam
k1óre reieslru]ąWybrane Właśc lrośc gleby ub
łanu' obecne shie]e m'in' nrożlWość re]e
slroLlania W i€n sposób pH g eby przewod
nośc e e|tryczne]g eby (klora ]esl pow ązana
z uŻarnienem) mapowania ponÓN cech ]a

*.:m"llf
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czerwier i blskiej podczerweni) Moz]Wość
trarsleru darych z urŻądzeń przenoś|ych
do komputeróW PC W kerunku odwrotryrn
posŻerŻa moż iwości WykorŻyslania różnego
rodŻa]! danych prŻy Wdrażan u loŻW ąŻań
ro]niclwa precyŻy]nego' sln e]e nroŹ]iwość
p anowania ŻabegÓW agro1echncŻnych oraz
plŻygo1owania map ma]ących na celu stoso-
wanie technk ron clwa precyzyjnego z t\lko
rzyslanem komprrteńW Pc' a naslępne Wy

korŻystanie 1ych jnforrrracj na UrŻądŻeniach
plŻ€nośnych W tym kompuleraclr s1ertr]ącyclr

Precyzyjnie powie-
my Ci co w Twoim
plonie piszczy iak
puenluje praktyczne ko'
rzyśc,,Rolnciwa Ptecy'
Ży]'l€go" Właścicj-" l rrny
KAl,r!-BOL Kamil Szy.
mańczak Że SklŻeewa
w grn ne Teresin k So
chaczewa. Od 2004 r

fjrma 1a śWiadczy Wsze
k e UsłUgj ŻWiązane ze
siafdardowym specja
stycŻnyrni (do 120 cm

głębokośc] badanianr gleb oraŻ oieru]e do_
radztwo W Wylczan Lr potrŻeb pokarmowych
rośln. Ża]mLie się teŻ doradztwem W zakre-
sie sprzęlu Wykorzystywanego do precyry|
nego ro]n ctwa, dostarcŻanie'n na]nowszych
roŻWiąŻalr W zakrese slerowania masŻynarnl
ro ncŻyrniŻa pomocą eleklron ki systemÓW
GNSS oraz serwisem gwarancytnym lpo
gwarancyjnym sysiernóW slerowana i naw

sacj maszynam mlniczym

UcŻeslncy Dn a otwanych DrŻW] W Ba_

dŻkow]e mog ŻaŻna]onrió siY" z dwoma Że-

s|awarn rnasŻVn (jeden na Żdi' pawvżet)
z e ektronjcŻnym i sa1e]1amym oprŻy'Żądo"
Waniern, olerowany.n prŻ€Ż i rmę Kam_Bo '
Kam sŻymańcŻak promowal m. n' opiBx
cŻWańej generacj Wyspecjalzowane czu]n k
odcŻytujące kondyc]ę roślin ość bomasy
z aklywnym ośW e1 eniem poŻWa]a]ącym
pracować W pełn precyzy]| e 24 oodŻiny na

dobę Podkreś ł że na podslawie odcŻyttl
kondyci roś]n moŻna siosować Żm enne
dawkowan e nawoŻóW m]neralnych oraŻ
środków ochrony roś n co prŻynos ro n ko_

W konkretne osŻcŻędnośc lnansowane.
Wprowadza]ąctechnoogie roŻWjąŻania

'PrecyŻyjnego Rohiciwa' które Wca e n e

]est 1yko sys1emem d]a na]bogatszych moż-
na - iak ŻapewnłWłaścc€ fimy KAl,l RoL
m. n. zredukować koszty nawożenia do 509..
zWększyć potencia ne ponowan e (do 20%),

Wye minować tzw. nakład
k podcŻas WykonyWan a
prac po owych Żw]ęksŻyć
Wyda]ność lych prac śred
nood5do35%.

Pawel Sosnowski
z f rmy AgroP xe ŻWróc l

UWagę na sŻeroke rnoż]i_

Wości WykorŻystan a zda _

nie slerowanych Ż Żemi
beŻŻałogowyclr apalatóW
lala]ących W mon lorowa
r u wegeiact czy kondycii
roś ll oraz W prowadŻen u

nadzoru nad uprawam (dokumenioWanie
skuikóW suszy wymarŻn ęć a iakże sŻkód
łoW€ckch)' Zapewn ł' ze Żairudn enl W tei
firm e p oci posiadaią śW adeclwa kwaii ka_

c] Wydane przez UlŻąd Loh c1wa cyw nego
oraz pelne ubezpieczen e od skuikćW ope-
racii olnicŻVch. Poza slar1em ądowan em
ot Wyko]rywany ]est ŻaznacŻył - po Ża-
programowane] lras]e Ż pomocą aulopi]ola

pod stałym nadŻolern cŻłow eka W skład
naszego ŻespołLr dodał WchodŻą źecŻo-
Żnawcy ds' sŻkód łoweckch dŻała]qcy pod
pa1ronatefir Kra]owe] Bady lŻb Bo]n cŻych'
Eksperi sŻerŻe] Wyjaśn l zasady melody
wykorŻysian a dronóW do szacowan a sŻkód
WyrządŻanych W Uprawach rolnych przez

dŻ ką zwierŻynę W osiatnich
lataclr straly z tego 1}'1uł! sla_
ly slę dużym obc ążen ern
i utrapien em d a w elu go
spodarstW zWłasŻcŻaŻna]_
dL]ących sęw pobliżU asóW

co Ża lym dze powo
dem We ! konilik1ÓW m ędŻy
ro n karn kolam łoW eck m

adminis1.ac]ą państWoWą
LJżyc e dronóW do sŻacowa
nia szkód łowjeck ch pozwaa

- podkreślł plŻedstawice 1r
my AgroPxe n enra natyclr-
m ast Żare]€sirować prŻypadkl

skLrtk| takieqo prZ€marszLr'

ŻWierŻyny bardzo precyzyjnie Lrsla|ć roŻ-
ma. ŻnjsŻcŻeń' co daje firożLWość sŻybkie
go dokladnego oszacowan a We kośc]stral'
Natom ast na przygolowanie iotomapy, tl.

L]WdocŻnien e ŻnsŻcŻeń iokreśen e ch do_
kładne] pow elŻchni potrzeba z| yke'|-2 drji'
Te nlormacie spoikały s ę z żywym za niere
sowan em n€ 1yko roIn kóW i ich zwązkóW
branżowych' ae lakże prŻeds|awice oka
|ych samorządóW oraz resołU ror ctwa

Kukurydza - słoneczne
ziarno zdrowia

Poska dołączyła W XXl W' do grona cŻo_
łowyclr producentóW kUkutydŻy W Europ e

ale dolychcŻas n e prŻełożyło się to na odpo
Wiedn WŻrosl spożVcia plzeŻ PolakóW pro

duktóW olrŻymywanyclr z tego bardŻo War
toścowego Żiarna. Datego Posk Związek
Producen1óW KukL]rydzy rea zu]e specja ny

plogram,,Kukurydza słonecz-
ne ziamo zdrowia" fnansowany
z FundUszu Promocj Zarna Zbóż

PrŻe1worÓW Zbożowych' Wygla
sza]ąc pre ekĆję na ten lerna1 mgl
inż' Moł'ika zwek (na zdj' pÓnl-

zel z Pru.awn KUkurydŻy ] Pszen_
żyta HAR P B zaakcentowała że
Warlo WykorŻystać ogromny polen_

cjal ]aki n ese ze sobą kukurydŻa
W ce u zWększenia rćżnorodnośc
d ety' otrzymywane z Żiarna kU_

kurydzy: ojej mąka kaszka. Wy
korzystywane następn e m in. do

wyp eku clrLeba pro-

dukcli bardzo smacz
nych platkÓW chrL]pek
mogą stanowić śW '"tne
UŻL]pełn enie d ety bez

!l|tenowej W żywien L]

osób chorych na ce_
akę WWeukrajach

bardzo popu arna jesl
teŹ konsumpcja kuku
rydzy cukrowej, k1óre]

najwięksŻym prodUc€n-

lam są UsA]Ausira a
W S1anaclr ZjednocŻo_
nvclr esl to WręcŻ Wa.Żvwo narodowe tam
jei spożyc e Wynos ]0_]5 kg/mieszkańca
rccŻn e, na1om ast W Po sce ty ko 0,5 kg/
rnesŻkańca' Duża Waitość pokarrnowa kLkU

rydzy Wynjka z Wysoke] zawai(ości błon| ka,
komp etu makro i m kroe emeniów W e u

Wtamin sŻcŻegó n e E, okre
ś ane] Wltam ną nrłodości,
a 1akże bardzo duże] ości
seenrr, któremu plŻyp su]e
sę olbrŻym ą roę W proJ-

za eiy iprzepisy Ż kuch
n połUdn]oWoamerykańskiej,
gdz e kukurydza ]esl powsŻech
n e konsumowana od Żawsze' mozna spró
bowaó prŻenieść - Żachęcała \łon ka Zurek

na polsk grlnl i dos1osować do 9ustu
srnaku naszego spoleczeństwa' W Posce
poinformowała preegen1ka Wykorzysta

nie zaren kuk!rydzy na ce€ konsumpcyjno
przernysłowe 10 niespełra 10% rodz me]

produkcj' D a poróWnar a' We Franc]i lo po

nad 20% a W Aus1r i ponad 3a". (więcej na
ten tenat napjszeny W llpco|,,,/yn ljłydan]u
n aszesa dwutysodnika).

,\
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Grzegolz [łilewski


