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produkcji
ostrŻe]sŻe krytera nr' n mrozoodpornośc
i Ż rrrotNlałośc da odrnan Wp]sywanyclr do

Prof EdWard Arsen uk stwierdŻł ż€
prŻeŻ rnowan e roś n jest proceserrr skom.
p kowarym, lr'lymaga]ącyrn ciągłego mon10.
rowania Żrrran klmatycznych i dostepnośc
odman odpornyclr na skralre warlrnk kirna
tycŻne Hodo!,/ a Żbóż po$ nna W róWnynr
stopni! preferować W irakcie seekcj Jormy
łącŻące !,/ysok pÓlerc]ał p ennośc Ż mroŻo
odpornością (Żirnotfualośc ą). a także Ż od-
por|oścą na.lroroby PrŻewodn cŻEcy Bady
Ekspe11óW PZPBZ Wyraz ł prŻekonaI e
Że WprowadŻane sukcesywn e do hodoWi
|owych odnr an nowocŻesne nnowacyjne
melody bioch6rnicŻne, Vrykorzyslanje mar_
keróW moekuarnych 1echniki androgeneŻy
lraplodyŻac] pownny W na]b żsŻym cŻase
poprawć dostępność odporniejszych. a Żara_
Żem plenny.h odmin zboŻ.

naplY\łaące Żiarno Ż t€renóW l'schodnich
sŻaban'da Żbóż cŻesio nskie] ]akości

z€ Wschodu jes1 n ewys1arcŻa]ący' a może
poiaw ć sę ch ]esŻcŻe Więcei W naslępstwie
podnes€nia da Ukainy L]]rjnych beŻclo\łrych
kontyngentólv W mporce zbóŹ PZPBZpow_
nien leż Wywerać presję powedz]alPlŻe_
WodnicŻący Bady Eksp€ńó[l na budowę
term na a Żbożowego na WybrŻeżu klóry no
globy W dużym stopn U pomóc W roŻładouy_
Waniu nadw}żekŻarna na kra]owym rynku'

PrŻedstawając lvyn k dośW]adczeń do
tvcŻqcvch Ż mowan a lV ostatnch ]alach Ża
re]estrowanych l'! Posce odman Żbóż, prof
Arsenuk slw erdził ze W seŻone 20]5/2016
Wystąp lo ia]gloźn eisze d]a stanu prŻe
z mowa|ia oŻ rn n Ż]aW sko - beŻśn eżna
Żima gwallowne spadk tenrperatuly Bylo
to sŻcŻegÓ n e groŹne przy n ecałkowitynr
Żahańowan u roś . podczas ciepłej jes err '
Haitowan e Wy]aśn l prof Arsen uk trwa
długo co najmnie] k ka tygodn, a loŻhaŁ
1owan e krótko zalem nawet kikudnowe
ocep enia śródZ mo\\'e moqą spowodować
L]tratę nabylejmroŻoodpornośc śnr erć rośin
po powtórnym nastan u rnroŻU GłóWnyrn e e
rne|tern 2 motfuałośc jest rnrozoodporność
a]e W prŻeżyc! roś]n nra ńWneż znaczenie
pokrywa śn eżna, s ny \ł atr zamarzan e

rozmarŻan€ g eby, podatrrość na choroby
grŻyboLle, ŻWłasŻcŻa po uslan U mrozóW.

PsŻenżyta oŻirne Ż reguły zmU]ą epej
Wśród Żare]esllov/anych odm an najwyżsŻą
Ż mot&ałoŚca (65 W skaig_s1opn owei)cha'
rakteryŻująsię polsk]e odmiany Ż HB slrzece

Danko HR ti Tomko Tornado Transf-"r.
Trisrnań Warus JęcŻmeń ozinry zimu]e na
poziom e psŻenżyta' Wysoką mroŻoodpolno.
Ścą i Ż]motrwaloścq ceclru]ą sę Wszystkie
Żaecane odnrany ży1a ozrnego (popuacyjne

m eszańcow€) D atego podslawow}m kryre.
rum ich doboru do Uprawy powjnien być pon.
odporność na Wyegan e poraslan e choroby
oraz doslępnośó cena materialu se{lnego'

odnosŻąc sę do lych problemóW prcf'
Arsen Lrk LrŻnał, Że Wo]eVJódŻk e Zespoly
PDO powinny ia sty za ecanych odrn an
w re]onaclr o dużyrn ryzykL u'ystąp elr a n e_

korŻystnych cŻynn kóW meleoro ogicŻnych
(przew ekłe ] ostre Ż nry) WłącŻać odmiany
ŻbÓz o stab nej Wysokie] mroŻoodporności
ŻmolMałoŚc ' Poska hodowa ŻaŻnaczył

dyrekior HAR oferu]e Warlościowe odmjany
psŻenicy psŻe]rżya oŻimego o podu^r'żsŻo_

nej mroŻoodpornośc zmolnĄralośc Badane
odmiany psŻen cy oz me] u hodow] Żagra_
nicŻnych W polóWnan ! Ż odm ararni kra]o_
Wym charak1€ryŻują sę Wysoką poda1noścą
na mrÓŻ co skutku]e obrzym m s1ra1arn eko
nomcznym da polskleqo rolniclwa Dateqo
coBoBU dŻałając W nteresie po skego rol.
nka, pownen L]slanowić poŻa pone.n now'r

NaWązu]ąc do Wy-
poW€dz]pro1' EdWarda
Als€| uka plowadŻa.
cy obrady WcepreŻes
PZPBZ dr Tadeusz
solarski Żlr']rócł UWa'
gę jak oglomnym Ża'
groŹe| em d]a sy1Lrac]

!ospodarsiw w na.
sŻym cąge clrwejnym
kl rnac e jest io ]eśl
n e traj ą one na Wła_

śc Wq odm ane' DŻęk
1emu, że Ulatn po Sk rn

odmjanorn uprawalern lakże L! mjn onym
roku znaną z bardŻo dobre] mroŻoodpornośc
pszenicę oŻmą Tonac]e. I e mia|ern prob]e_

mu z Wymarzn ęĆem przesewarn doborern
gatL]nku zboża do ponownego obseWLr pÓl'
[4Lrsnry Wplylać na śWadorrrośÓ ron kÓW

zaakcentował W cepreŻes Żbożoweqo ŻWąŻ
ku ze dobla mrcŻoodpomość zmolrwalośó
odm an ]est róWnie Ważnaiak ich ponowanie'
N e mozemy dać s ę ŻWodŻić J rmom że jclr

odrnany Ż odm errnego k matu reweacy]nie
p onu]ą także W po sk ch Warunkach' bo
potem doslajemy nalrcŻkę laką ]ak W cŻase
Ż rj\y 2a11 i2a12 cŻy 2o15i2o16.

lnlercsujący Wykład na letna1 niegrowa.
ne] technoogi plodukc]] Żbóż lV WarUnkaclr
zmian klmalycŻnyclr prŻedsta,r'/jł plof. Jetzy
Glabiński z l]NG P B W Pllawach' Ekspeń
ŻastrŻegł. że nie Ża cza s ę do osób lwer
dzących. iż k mat sę b€Żpowro1nie oc epa
natom ast UWaża, że pewne Żm any śred_
ll €i t€mp€ratLrry ma]q charakier cyk]]czny
prze]śc o,',ry N e pod eoa ]ednak dYsk!s

Promocja integrowanych technologii
i ptozdtowotnych właściwości zbóż

Jesjenią Polski zwiąŻek Producentów
Boślin zboźovlych Wzno\ł lspotkan a sŻko_
en owe da ro nikóW pośWęcone glóWn e
nlegro\łanym technoog om plodL.rkc] zbóz

ch ebowych oraŻ Wa oronr odżywcŻym proŻ_

drovr'otnyrn prodLktóW Żbożo(ych W tym
szcŻegóne WylworŻonyclr z całego zarna.
W ostatnim czasie sŻkoena takie organŻo_
Wan€ W rarnach Proglamu Plomocyjnego
zialna zbóż i Przetwolów zbożowych,
odbyły sę W HAB V/ nadz]kowe k' WarsŻa.
Wy oraŻ lV cechoc nku V/ Woi ku]awsko.po.

PrŻewodnicŻący Hady Eks
perlóW PZPRZ. dyrek1or ]HAB
-PlB prol. Edward Arseniuk
po nformo,^al Uczest| kóW
sŻko ena W RadŻikowe, źe
iegoroczne Żbory ŻbóŻ W na
szym kra]U szacLie sę na 2s_

30 mn lon, r,obec28 mn ton
W roku poprzedn nr' WskaŻU]e
to że poskje rolnctwo dobrŻe
produku]e Ż tego na eży s]ę
c esŻyć' A e sŻtukE będz e
sprŻedan]e tego Żboża, bo
mamy nadprodukcję a dodai
kowych kłopolóW prŻysparza

Dyrektor HAR prŻypomnal ż€ jLz pod.
cŻas c ężkiei zimy W 20]2 l na naiw ęk.
sŻą ska ę V/ymarzły, co slw erdŻono m' n'
W Warunkach Radzkowa, zagran]cŻne odrna
ny pszency ozmet lake jak BaOou Byslra.
Gavano. Garanius Henrk Look Sade Me-
ister L nus czy oxa ' WsŻystke te odm any
charakteryŻL]ą się bardŻo nskm poŻomenr
mroŻoodpolności (] ] 5. W ska] 9 stopn o_

We]] Gdy W 20]2 r iempemlury spadły do
m nus 20-25.C okaŻalo sę że na]odpolne|
sze bj'ly starsze odrnany tak Lwi a Finezta
Arkad a. Kobelia Bogatka Natu a. Begra
l,4uza. Tonacja czy Leoenda. Podobna syt!-
ac]a poMórzyła sę podczas ostatniejz nry

WedłUg Kra]owego Be_

]es1l! Ż 20]6 r najlr'ryższą
mr0Żoodp0rnością (4,5o
i powyże]) cechlr]e sę około
20 odm an pszency oŻ me]
(SmLga Ostroga, Arkad a,
Bogatka Legenda Kohe a.
Sa or Tonacja Nar dana
Jantarka lr]arkŻa' Fde us
Fak r Forkda. Belissa, Ba-
etka, Arkls Hondia Natu a
Ro1ax Skaoen) prŻy czym
p elwsŻa .]0 to poŻa sa_
orem WyłEczn e po sk e
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bór d0 uprawy ga_

bardz e] ]ej spa an e' słonra ]est darmou}rn'
ŻÓdłenr jakże cennych da rośLn składnikóW
nr nera nych' Sprzedając słomę, rolniktrac na
każdynr hektarŻe \ły icŻał T SŻymańczak
- 0d ]78 Żl {słoma Żyta) do 273 zł (oW es)

dorodztr-uo

] ] mÓgl spełnić swo]ą ro ę
,;.'rolować' glebę) n]ożna

fakt Wzrosiu cŻęstot iwości Występowan a
W neklórych rąonach śWata nekorŻystnyclr
Ż]awisk k maiycz|ych, tak clr ]ak slsze' po

Jeś chodz o prognoŻy da Eulopy to
teoretycŻn e na]korzyslnie]sz€ Żm any będą
dotycŻyły bogatych re]onóW północnych' cŻy
NoMeg i, gdŻe klmal sę ocepi' W Elropie
połUdn owe] klmal ma być ]esŻcŻe bardŻiei
posusŻny co może skornp kować sytuację
kajóW które ]Uż leraŻ cerpą na niedobory
Żarna Ż Własne] p.odlrkcji (Hiszpania, Wło
chy) W ELrope srodkowe] rnożna s]ę spo
dŻ ewać pozy,lywnych zmian lermcŻnych, a]e
będzie bardzie] sucho' i|s!,łUt oclrlony Śro-
dowska przewiduje dla Poskj do końca XX
W' Wzrosi średn ej iemperatury o ]!c Żde-
cydowan e cep]e]szy stycreń nawet o 5oC,
mnie]sze opady śn egLr dłlgo1rwałe okesy
pogody słoneczrre] p[eryWane bL]rŻami, pży
]esŻcze W ęksŻej częsiol iwośc ampiludŻe
Żmar temperatury rawei W cągu doby. co
moż€ być badŻo nekorys1neda roś n'

WskaŻując na moż We prŻeciwdz]ałan a
skutkonr slrsŻy iub nadmiernego uW gotn -4

n a prof' Grabńsk Ża |a]Ważnie]szą spEWę
uŻnałWłaściwą Uprawę roi. Pokazu]ąc Wady

Ża e1y o.k. ekspear ocenl' że uprcszcŻ€nia
uprawow€ slają się Wymog em n e lyko Że
WzględU na baldzie] racjona ne WykorŻy-
stane ograncŻonych zasobóW Wody, ae
także d alego, ze sŻcŻegóne da WęksŻych
gospodarstw często są ]edyną melodą do1rzy
man]a term nóW siewóW oĆŻVWiś.e łŻ_"ba

zmian k maiycznych W nasŻym re]on e będze
rn. ll' WydłUżen€ okresu Wegelacy]nego. od
pewneoo cŻasu obserWL]iemV przesuwan e
się ternrinóW siewu oŻnr n np pszency na_

We1na ]stopad' ltlożlWy stan e sę seW Żmą
odirian tzw. przewódko\Ąych' .]uż dziś n ektó_
le irrny nasenne W Ni€mczech proponu]ą do
siewL odmiany]are psŻency prŻeŻ cały okres
zimowy - od lstopada do marca.

ŻWykle w Warl]nkaclr strcsowych WykonL_

]e się qęstsze siewy ale W p rzyszłości b ęd2 e
slosowany rnaler ał s ewry coraz epszej
]akośc laczejdrożsŻy, także (a rnoże prŻede

Wszysikm) odmian m esŻańcowyclr dlalego
nieŻaezne od zm]an k malu, !ęs1ośc sewu
będą coraz mn e]sŻe' Żmni€]szone ]oŚc
\łys ewu będą odgryWały Ważną rolę W ogra
n czan U Wy egan a Upraw' Prol Glabjńsk
uprzedŻił Źe okresowe n edoboly opadóW
będa utrudniać slosowane dawek dŻieonvch
aŻolu' a ! ewne deszcŻe nas ać WVrnV_

Wan e składn kóW pokatmowych
z gleby' Może 10 Wywołać Żapo_

irŻebowan e na tŻW' nte gentne
nawoŻy o spowoln onym dŻiałan!'

Wielk m WyŻWan enr dla produ_

centóW stanie się m.in zwaczanie
,,noWyclr' sŻkodn kóW FoŻWó]
ch popuac]] będŻe naslępstwern
specyl]cznych UkładóW Waru1r_

kóW pogodowych W połącŻ€niu
z uprosŻcŻeniam Żm a.oWań

Uprawy rol' Nowym Żaoroże_
ni€m będzie zapewne nr' n' tantniś
krŻyżow aczek cŻyl jasiobląŻowy
moty k1órego naoty WŻmaga]ą
się podcŻas suchych ci€plych at

349 Żł(kukurydŻa)
Tade!sŻ sŻymańczak

UWaża, że płL]g ]esl de
sinrkcytny dla g eby, bo
odwrócen e skby ne ly-
kO powoduje ŻWększone
siraly W goc ale także
nlekorŻystne przem €sz-
cŻe'r e dwóch grup bak-
ter (tenowych beŻl e
nowych). Wskulek t-"go
prŻerywane spowana-
ne są pożądane procesy
W g ebie, masa organcŻna bUlWe]e WydŻe
ane są ŻWązk toksyczne (leno i siarkowo
dól) szkod We da nowych ŻasewóW rośln'
- N e spotkałem pluga informowal rolnik Że
skrŻeewa - W Źadnyrn gospodars1we, jakie

ŻW€dŻalenr podcŻas 3' koe]nych wy]aŻdóW
sŻko en owych do USA To WskaŻuj€, że
powinniśmy także W Pohce coraŻ szybc e]

] sŻerŻej WprowadŻaó bardzi€] prŻyjazne tech.
nooge uprawy' Wyslalczy podać, ze płLglenr
4_skbowym moha zaorać W godŻnę od ]'8
do 2 ha a nowocŻesnym agrega1ern pra.
cuiącym z prędkością ]].]5 kngodŻ łab\/

Spoi|a] e vko en 09e u nadŻ k!
łe soanIWił cŻlollel( ZalŻądu

',obrob ć' praw]e 2-kot]r e
Wększą pow erzchn ę' pży
praktyczf e iyrn samynr
zuŹyciu pa Wa Ron k za
preŻenloWał UcŻestn kom
sŻko enia na zdięc ach
pokaŻyWany niedaWno na
Dniach KukurydŻy W Skrze
Lewie - nalnowszy rnode
WielocŻtonowego agregau
(Ż naw]gacią saie iiarną na
ciągn kU beŻ kerowcy) do
lprawy i siewu bezpośred.
nio W ścernisko kukurydzy,

Żdawać sobie sprawę.
że L]prosŻczen a upta
Wowe n e są ,,różą beŻ
ko cÓW"' Po\\'ażn ynr
problemem szcŻegó]
ne W n ektórych atach.

]est ŻachWasŻczen e,
ae rnożna sobe Ż n m
poradŻ ć poprzeŻ od-
poW edIią och ronę'
Nowym 1re'rdenr lest
meloda s1r]pł l klóla
polega na Lrpraw e tylko
Wąskiego pasa WysiewU

ociep]an]e k imalu' cŻęsto Wązare z W ęk
sŻVrn deficiem Wody ne Żawsz€ est r eko
rŻys1ne, bo sprzyja rozwo]owi W nasŻym
telen e Upraw roślin c epłolubnych, prŻede
WsŻystkjrn klrkurvdŻv i so Baldzo dńe zna-
cŻenie da powodŻena integrowanych l€ch
noLogi produkc]i Żbóż W WarL]|kach zmienia

]ącego się k .nalu będŻie m al jakzaznaczyl

Ekspeń Ż |UNG P B zaakcentowal, że
ogronrną rolę W pŻecWdŻ ałaniu skulkom
Żm an k malu ] n edobolóW ]r'/ody odegrać
może prawdłowo tlksŻ1altowana struktura
g eby Tak Ważne Żabiegi ]ak Wapn owan e
pÓ cŻy ViprcWadŻan e maleri organ cŻnej
(poplony sloma) ŻWiąŻane sa Że stosunkowo
duzym kosŻtam Ls1otne korŻyśc] można uŻy'
skać iakże W sposób niemal beŻnweslycy]ry
- prŻeŻ poprawe zmanowań. to jest jedno

z naiważn eiszych Wskazań Ża eceń na dŻś
na nadchodŻące dekady'

a 1akże opryskWacŻ tulb nowy do ŻWacŻania
omacn cy prosowiank gdy kukurydza nra
Wysokość ]_2 m'

Tadeusz szymańczak członek Bady
EkspertÓW PZPBZ ro n k ze SkrŻe ewa
w mazowleckiel 9m r e Teres n przekony-
Wal ]ak bardŻo n ekorŻystnej Że Wzg ędóW
ekonom cznyclr iśrodowskowych a także
zdrowotnvch ies1 sprŻedawan e słornv' a 1vrn

o Waotach odżywcŻych ] proŻdrowolnych

zarna zbóz móWla naspotkan ! ptof' Danuta
Borcs Ż HAB PlB RadŻkóW' PrŻypoirina]ąc,
ż zboża są da czlow]eka głóWnynr żrÓdł€rn
energji ]ŻnacŻącym balka oraz Wtarnin,
a także naiwaźnesŻVnr źródlem błollnka po'
karmowego i ]rnych ŻWqŻkóW boakiywnych
o WlaścWoścach prozdrowotnych. Ple egent
ka sŻcŻegó| e zaakc€nlowala roę W nasŻe]
d erie ch eba produktÓW WytworŻonyclr
Ż całego Ż ana Żbóż, a ŻWłaszcza zla Plat'
Boros ŻWróc la uwagę, że na rynku Żywnośc
prawdŻWy renesans prŻeżvwa 1akże owies,
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PBOMOCJA NTEGHOWANYCH TECHNO-
LOGI PBODUKCJ I PBOZDROWOTNYCH
WŁAŚc]WoŚc] ZBÓZ
DokÓńcŻenie Że slr 4]

Ż którego produkty są rekom€ndowane do
spożywania pżynajnrn ejraŻ dzenn e Prcbe
matykę tę sŻ€roko preŻentu]emy W b eżącyrn
nLmerŻ€ Agrc serw srr na stlonach 18 i 19'

Efektonr hodow iW kortekśce ponowania
Żbóż chebowych pośWęcl swoje Wystąpie_
nie dr inż. Tadeusz oleksiak Ż lHAH-PlB'
Pojntomował' że ma eie łącŻna powerŻchnia
UpIaWy Żbóż chlebowych (psz€n cy ż!ła)
ae nadal slanowią one ok' 52% ogó nego
areatu prŻeŻnaczonego co roku pod zboża'
WskaŻUjąc cŻynnjkidecyd!]ące o p onowaniu
zbóż, dr oleksak skup ls ę
na odm anach jakośc mate
rał! s ewneqo' UdŻ ał poslę
pU hodowanego W prŻyroście
ponóW WzróslŻ ok 18% do
60_66% obecn e' WykorŻysta_
n e potenc]alu p onotwórcŻego
odmlan ]est jak WykaŻały ba_

danla ark etowe prowadzone
prŻeŻ pre eoenta - dużo epsze
w gospodarstwach towarowych.
o e W lalach 2008_2013 śred_
n oW Po]sc'" pol€nc]al psŻenjcy

byl wykorzyslywany na poz o

cŻłonek Bady EksperlóW PZPRZ dt
WiIo]d Bzepiński Wskazał na potrŻebę
zwrócenia WęksŻe] uwagi na Żawarlośó s ark
W qebe' Po Żaslosowan! lanie s arkiW po

slacikrysla lcŻnego siarczan! l0ś ny są rnni€j
podatre na nlekcje a róWnocŻeśnie ograni_
cza się iość pa1ogenóWW gleble'

Z kole Właścic e 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_
tychcŻas badań prŻestregasę W odn es en u
do Żiemn akóW eksportowanych Ż Posk
a zaqran czne, np' hoenderskie, Wjeżdżaą
na teren nasŻeoo kra]! beŻ sp€łnien a tego

Roś inonr energetycŻnym
prŻydatnym do Żagospodaro_
Wana geb o słabejWańośc
rolnicŻej pośWęclła głóWnie

swoją ple ekc]ę dl inż' oa_
nuta lvla yniak Ż HAB_P B
0d dłUższego cŻasL.] testu]e
nry W nsl!,luc e ŻaŻnaczyła

- i]e ty ko rodz]rne roś]ny
nadające s ę do uprawy na
cele €nergetycznej ae lakże
qatunk z odleglych regonóW
m'ir. m skanta, proso rózgo_
Wate' sorgo span nę prero

Wą, syfię' cŻyi rożn ka prŻerośnęlego oraŻ
paulownię (drŻewo oxy1ree)' Na]niższym
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
obsŻarowej (ok. 470 Żłlha)'

Na]WięksŻe lości b ogaŻu Ż sL]bslralóW po
Żakszen! można uzyskaó Ż kukrrrydzy lłody_
oi)- 543 m31t b ooaŻU; subs1ral Że spań nV za
pewn a w przeLczen L na lonę 415 nr3 b oga_
zu, a kostEewa irzcinowa ni€spelna ]70 m3

b]ogaŻU. Na]WyżsŻą ŻawarloścE metanu od
Żnacza]ą s ę biogaz uzyskiwany z ksŻonki Że
spańny kukurydŻy (potyżej 60';), podcŻas

loś ń' dt GtząotŻ

gdy W bogaŻe Ż zakiszone] kostrŻewy tlŻci-
nowet 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 kW1-

ni€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 Wprowa-
dŻen u Żdlowyclr nrechanjzmów które nr'!n'
sprawią ż pod UpaWę rośjn energeiycznych
przeznaczane będą grurrly o n skjej klas e
(V-V), Lrgo.y' odłog a ogranicŻane będŻie
l^rykorŻys1anie na 1en ce gleb pszenno_blra-
cŻanych. Trzeba prŻy 1ym ogran cŻyć lprawę
lYielkoobsŻaroeych rrorokUltur roś] n jednego
ga1unku (iak to ma m ejsc€ W prŻypadku
kuk!rydŻy W NiemcŻech)' NaeŹyŻatern L]pra.
l,,Jiać różne roś|ny eneroetvcale dostosowa
ne do gleb i uw gotnienia w darym reglon e
(Wzrosi b oróżnorodnośc )' lnacŻe] móWąc,
chodŻi o roŻwó] enerqe1vki lŻW rozprosŻo
ne], opańe] na loka nych Żasobach bornasy
taki model pow]n eir dom nować W każdei

gm nie, re]one Preegentka scharak1eryŻo.
Wała podstawowe ceclry Uprawowe Waność
en€rqetyczną poszcŻegó nych rośin iesiowa
nyclr W lrsty,nrc e Na]nowsŻą propoŻycją ]est
pau own a (Oxytree) - drzewo hybrydowe,
będące krŻyżóWką 2 ga1urkóW które n e
Wydaje nason' o mskancie innych epe]j!ż
poznanyclr galunkach roś in energetycŻnych
Wlęce] pisŻenry na stronach ]4 15

rnie ok. 52%, to w gospodarsiwach iowaro-
wych w gran cach 65:1, w gospodarstwach
iowarowych s1osuiących kwalf kowany male'
rał s ewny W ponad 70% a gdy slosowano
1eż Wysokie nawożene i ochronę chemczną
w ok. 75%. Nalomiasl w 9ospodaElwach,
które s1osowałV Własny malerialsewnY onz
n ske nawoŹene i ochronYó chemiczną, po

tenc]ałpszency byłspoż}łkowany tyko W po_

lowie. lrn wększy postęp hodowlany Żazna:
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 okre-
se WŻroslollym W bI' ta korŻyslna tendenc]a
Wyhamowała nada pasu]emy się pod tynr

WŻgLędern na ]ednyrn Ż os1atnich rn eisc
Wśród krajóW raszego konlynentL]

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

]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 jeśl chodŻ o stanowiska oraz stosowa_

Uczestniczący
W drug e] częśc suko_

enia W BadŻikoWie
preŻes PZPRZ sla_
nislaw Kacperczyk
podkreś]ł, że Żbożowy
zW 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 

'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
z calego śWiala' W tvnr Ż kaóW W ktÓtvch nie
prŻestrŻega sę norrn rygolóW narzucanych
polsk]m roln korn' PZPBZ będŻ e ieŻ €ner
gicŻnie zabegał ośWadcŻyłpleŻes by 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)
slarcŻVło tylko na ]_2 dniŻaW eran a pols'

Gtzegorz l\lilewski
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