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czyleksp€ń lym Wększy WpłyW odman na
plonowanie, ae pod warunk em, że efekly
placy hodowcóW sŻybko trafią do odborcy'
TyrrrcŻasem WykorŻystanie kwal iikowanego
materiałU s ewnego odm an zbóż paplzez

kióre wnoszony ]€si postęp hodowany do

pralqk ronjcze]

Waha s]ęw posŻczegó nyclr
gaiunkach od l7 do 25%. Po k kLrleln rn okrese WŻroslollym W bI' ta korŻyslna tendenc]a
Wyhamowała nada pasu]emy się pod tynr
WŻgLędern na ]ednyrn Ż os1atnich rn eisc

zwrócenia WęksŻe] uwagi na Żawarlośó s ark

qebe' Po Żaslosowan! lanie s arkiW po
slacikrysla lcŻnego siarczan! l0śny są rnni€j
podatre na nlekcje a róWnocŻeśnie ograni_
cza się iośćpa1ogenóWW gleble'
Z kole Właścice dużego gospodarslwa
Ż oko c chelmzy AndEej Wiśniewski
upomnał sę o io by Ż€mniak przywożone
WywoŻone Ż Poisk były badane (np' pod
kąlem porażen a bakteroŻą pierścien oWą)
na takch sanrych Żasadach Warunkach Do_

raszego konlynentL]
powiedŻlal, że dŻęk hodowl
nasląp ł znaczny Wzros1 po1enciału p ono
Wan a psŻer cy, W lyjn szcz€gó nje odm an

oeksak

]akościowych Poienc]ał ten ]esi Wykorzysly_

Wany W coraz W ęksŻym stopn u W prodUkcj
a]e wcąz nje jesi io poziom zadowalaiący
Wysok e plony odm an ]akoŚciowych pszer cy
Wyn

kają zalóWno Ż dużeoo ich polenc]ału

plonowana' ]ak preferowania lch prŻeŻ roLn_
kóW jeślchodŻ o stanowiska oraz stosowa_

EffiN

gdy W bogaŻe Ż zakiszone] kostrŻewy tlŻcinowet metanu lesl n ewe e ponad 50%. Nai
Więcej biogaŻ! można UŻyskać zb]era]ąc blo_
nrasę W oplyma nych fazach lenologicŻnyclr
1rawy W okres

e kwlnenia, kukurydzę

W faŻle

doirzałośc Woskowe] ziarna' sylfię po kW1ni€niu, a soĘo W iaŻie m ecznei ziarna'
Dr l,lańyniak pÓdkreślla źe rozwó] en€r
geiyk odnaw a ne] może ŻagWarantować
ty ko umowa kontnldacyjna na dostawy sLrb
stratL przyna]nrn ej na okres 10 al Żawarla
pom ędŻy nwestoreir b oe eklrown (b oga
Żown) a ro nkern' Bzecz także We WprowatychcŻas badań prŻestregasę W odn es en u
dŻen u Żdlowyclr nrechanjzmów które nr'!n'
do Żiemn akóW eksportowanych Ż Posk
sprawią ż pod UpaWę rośjn energeiycznych
a zaqran czne, np' hoenderskie, Wjeżdżaą przeznaczane będą grurrly o n skjej klas e
na teren nasŻeoo kra]! beŻ sp€łnien a tego
(V-V), Lrgo.y' odłog a ogranicŻane będŻie
l^rykorŻys1anie na 1en ce gleb pszenno_blracŻanych. Trzeba prŻy 1ym ogran cŻyć lprawę
lYielkoobsŻaroeych rrorokUltur roś] n jednego
ga1unku (iak to ma m ejsc€ W prŻypadku
Roś inonr energetycŻnym
prŻydatnym do Żagospodaro_
kuk!rydŻy W NiemcŻech)' NaeŹyŻatern L]pra.
Wana geb o słabejWańośc l,,Jiać różne roś|ny eneroetvcale dostosowa
rolnicŻej pośWęclłagłóWnie
ne do gleb i uw gotnienia w darym reglon e
swoją ple ekc]ę dl inż' oa_ (Wzrosi b oróżnorodnośc )' lnacŻe] móWąc,
nuta lvla yniak Ż HAB_P B
chodŻi o roŻwó] enerqe1vki lŻW rozprosŻo
0d dłUższego cŻasL.] testu]e
ne], opańe] na loka nych Żasobach bornasy
nry W nsl!,luc
ŻaŻnaczyła
taki model pow]n eir dom nować W każdei
- i]e ty ko rodz]rne roś]ny gm nie, re]one Preegentka scharak1eryŻo.
nadające s ę do uprawy na Wała podstawowe ceclry Uprawowe Waność
cele €nergetycznej ae lakże en€rqetyczną poszcŻegó nych rośin iesiowa
qatunk z odleglych regonóW
nyclr W lrsty,nrc e Na]nowsŻą propoŻycją ]est
m'ir. m skanta, proso rózgo_ pau own a (Oxytree) - drzewo hybrydowe,
Wate' sorgo span nę prero
będące krŻyżóWką 2 ga1urkóW które n e
Wą, syfię' cŻyi rożn ka prŻerośnęlegooraŻ
Wydaje nason' o mskancie innych epe]j!ż
paulownię (drŻewo oxy1ree)' Na]niższym poznanyclr galunkach rośin energetycŻnych

kosztenr (ok' 2700 złlha) nażna zalaŻyć
(a po1em na]prośc ej z kwidować) planiac€
perŻ]r kępowego a najwięcej lrzeba Wydać
na m skania (16 lys' zlha)' Do uplaw rośln

energetycŻnych przysłUgU]ą dopłaty lytułem
zaŻelenienia (ok' 320 rllha) oraŻ płahości

Wlęce] pisŻenry na stronach

częścsuko_
enia W BadŻikoWie
preŻes PZPRZ sla_
nislaw Kacperczyk

m31t b ooaŻU; subs1ral Że spań nV za
pewn a w przeLczen L na lonę 415 nr3 b oga_

zW

oi)- 543

zu, a kostEewa irzcinowa ni€spelna ]70 m3
b]ogaŻU. Na]WyżsŻą ŻawarloścEmetanu od
Żnacza]ą s ę biogaz uzyskiwany z ksŻonki Że
spańny kukurydŻy (potyżej 60';), podcŻas
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W drug e]

podkreś]ł,że Żbożowy

ązek

ro n kóW bar-

dŻo bt]lwersu]€ impoń
Żarna Żbóż kukurydŻy
Że Wschodu' Destabi
]ŻUjący WpłyW na nasŻ
rynek może rrr eć plo'

poŻycia podIies

lośń' dt GtząotŻ

]4

Uczestniczący

obsŻarowej (ok. 470 Żłlha)'
Na]WięksŻe lościb ogaŻu Ż sL]bslralóW po
Żakszen! można uzyskaó Ż kukrrrydzy lłody_

Wśród krajóW

Dr

dt

e

jak WykaŻały ba_

danla ark etowe prowadzone
prŻeŻ pre eoenta - dużo epsze

n

PZPRZ

W

Ż którego produkty są rekom€ndowane do
spożywania pżynajnrn ejraŻ dzenn e Prcbe

ponóW WzróslŻ

cŻłonek Bady EksperlóW

WiIo]d Bzepiński Wskazał na potrŻebę

'Ania

prŻeŻ UE o ] fir n ton beŻclowego kontyn
gentu na |rnpoń Żboża Ż Uklainy' Ron ctwo
n €Wątp Wje pon es e t€Ź szcŻególre kon_
sekwenc]e podpisania poloŻLrmenia nr ędŻV

UE i Kanadą bo otweramy sę na imporl
BI
z calego śWiala' W tvnr Ż kaóW W ktÓtvch nie

sę norrn rygolóW narzucanych
polsk]m roln korn' PZPBZ będŻ e ieŻ €ner
prŻestrŻega
gicŻnie

zabegał ośWadcŻyłpleŻesby

nie

Żostalobn żony udzałboestńW W pa iwaclr
Zw ązek z zaskaczenien plzy)ął fal(t. że !beŻ_
pi€czeń 2 doplalanrl (PZU' concord a TUW)

pols'
Gtzegorz l\lilewski

slarcŻVło tylko na ]_2 dniŻaW eran a

IJ

'

3

