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Nowoczesne technologie uprawy zbóŻ
Drry okazji spotkania ,,Nauka Do-
J- radztwu Rolniczemu" i prezen-
tacji prac badawczych i wdrozenio-
wych prowadzonych w IHAR-PIB,
Polski Związek Producentów Ro-
ślin Zbożowych przeprowadził ko-
lejne szkolenie w ramach Programu
Promocyjnego Ziarna Zbóż i Prze-
tworów Zbożowych, poświęcone no-
woczesnym technologiom uprawy
zbóż z uwzględnieniem integrowanej
ochrony roślin. Na program szkolenia
złożyły się referaty wygłoszone na
spotkaniu, a dotyczące hodowli, na-
siennictwa oraz uprawy i ochrony ro-
ślin zbożowych, a także prozdrowot-
nych walorów produktów zbozowych.
Ponadto przedstawiciele PZPRZ wy-
korzystali obecność naukowców i do-
radców do zaprezentowania swo-
jej działalności oraz przedstawienia
oczekiwań wobec tych środowisk.

luż na Samym wstępie Pre-
zes PZPRZ Stanisław Kacperczyk
(na zdjęciu poniżej) bardzo serdecz-
nie podziękował przedstawicielom
nauki i hodowli roślin za niezwy-
kle cenne i skuteczne wspieranie
praktyki rolniczej. Dzięki pracy na-
ukowców i hodowców mozliwy jest

- podkreślił - postęp w naszych

gospodarstwach, które mogą się roz-
wijać i osiągać coraz większe plony
oraz efektywniej funkcjonować na
konkurencyjnym rynku. Szeroko ko-
rzystając z tej pomocy,PZPRZ może
na różnych forach decyzyjnych pre-
zentować konstruktywne i innowa-
cyjne pomysły i rozwiązania' Jeste_
śmy wdzięczni _ zaakcentował szef
zbożowego związku _ że zawsze
mozemy liczyć na wsparcie licznego
grona wybitnych przedstawicieli na-
uki i praktyki rolniczej, skupionych
w Radzie Ekspertów Związku, któ-
rej od samego początku przewodni-
czy prof. dr hab. Edward Arseniuk,
wieloletni dyrektor IHAR-PIB.

Wiele uwagi prezes Kacperczyk
poświęcił inicjatywom zmierzają-
cym do zapewnienia opłacalności
produkcji zbóż i stabilizacji sytu-
acji na tym rynku. Podkreślił, że
dla poprawy słabnącej kondycji eko-
nomicznej gospodarstw zbożowych
duże znaczenie ma podtrzymywa-
nie cen skupu ziarna zbóż i kuku_
rydzy przez eksport ich nadwyżek
z krajowej produkcji i przeciwdzia-
łanie niekontrolowanemu napływowi
zza wschodniej granicy dużych ilości
ziarna niskiej j akości. Dlatego PZPRZ
nie ustaje w staraniach o doprowa-
dzenie do zasadniczej rozbudowy
bazy portowej i magazynowo-trans-
portowej przystosowanej do sprawnej
obsługi i szybkiego załadunku zbo-
ża na duże statki handlowe. Bez ta-
kiej infrastruktury rynki zagranicz-
ne - ostrzegał szef Związktl - będą
dla polskich producentów zbóŻ co-
raz trudniej dostępne, chociaż ub.
rok w eksporcie był dla Polski bar-
dzo dobry, bo sprzedaliśmy za grani_
cę prawie 6,5 mln tonzbóż. Świadczy
to o bardzo wysokim naszym poten-
cjale produkcyjnym w tej dziedzinie
i powinniśmy mieć zagwarantowa-
ne możliwości zbytu zboża.

Wciąż problemem dla rolników są

- stwierdził prezes PZPRZ - bada-
nia jakości zbóżw punktach odbio-
ru ziarna, w tym takze w portach.

oceny próbek W poszczególnych la-
boratoriach często znacznie się róż-
nią; mamy wrazenie, ze nie zawsze
są obiektywne, a dostawcy ziarna
bardzo częSto są WręCZ bezsilni, gdy
dzieje się im krzywda przy Wyce-
nie ziarna.

Prezes zaznaczył, że w trosce o do-
chody gospodarstw PZPRZ opowiada
się za utrzymaniem dotychczasowych
zasad i wskaźników wykorzysty-
wania produktów rolnych, głównie
rzepaku i kukurydzy na produkcję
biokomponentów do paliw. Bardzo
ważny celem działan Związku jest też

- zaakcentował - walka o skuteczne
substancje aktywne środków ochro-
ny roślin, aby nie znikały tak szybko
z naszego rynku. Ma to istotne zna-
czenie szczególnie w sytuacji, gdy
kraje ościenne, a zwłasz cza tzw. kraje
trzecie nie przestrzegają reguł i prak-
tycznie mogą Stosować wszystkie
dostępne środki, a my później mu-
simy z nimi konkurować na rynku.
Związek wielokrotnie przedstawiał
skutki wycofywania wielu waznych
substancji i produktów, wskazując
na negatywne tego konsekwencje
dla skutecznej ochrony upraw przed
wielu chorobami i szkodnikami. Nie-
stety, nasze ostrzeżenia i działania
- wyjaśnił - nie zawsze przynoszą
efekty i są zrozumiałe dla konsu-
mentów. Np. wydawało się, ze w tym
roku będzie mozliwość rozwiązania
problemu neonikotynoidów, szcze-
gólnie w odniesieniu do zapraw na-
siennych rzepaku. okazuje się jed-
nak, że nadal będziemy musieli się
mierzyć z tym problemem. ostatnio
toczyła się równiez prawdziwa bata-
lia o utrzymanie na rynku glifosa-
tu, czyli środka chemicznego, który
praktycznie,,wyzwolił'' nasze pola
i polskich rolników od jakże dokucz-
liwego perzu. Związek z satysfakcją
odnotował natomiast uproszczenie
formalności związanych z zawieta_
niem i reaLizacją umów handlowych,
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szczególnie przez umożliwienie wy-
korzystywania do tego celu drogi
mailowej.

Stanisław Kacperczyk podkreślił,
że Zw iązek pr zy w iązuj e b ar d,z o dużą
wagę do różnego typu szkoleń, które
przyczyniają się do podnoszenia po-
ziomu produkcji w gospodarstwach.
Bard,zo wysoko ocenił też korzyści
płynące z realizowanych od wielu już
lat różnych form współpracy zagta-
nicznej, m.in. wyjazdów studyjnych
i wymiany młodych stażystów mię-
dzy PZPRZ a 5 organizacjami bran-
żowymi i uniwersytetem w Teksa-
sie w Stanach Zlednoczonych. Prezes
Kacperczyk podziękował przedsta-
wicielom firm, zwłaszcza Syngenta,
Bayer oraz Grupie Azoty za wspieranie
tej współpracy, dzięki której w Pol-
SCe są popularyzowane nowoczesne
technologie, m.in. system nowator-
skiej uprawy pasowe.

Nawiązując do działań Związku
prowadzonych wspólnie z innymi
organizacjami oraz na forum unij-
nych Grup Roboczych CopaCogeca,
wiceprezes PZPRZ Tadeusz Solarski
(na zdjęciu powyżej) przychylił się do
oceny przedstawionej w Brukseli, że

,,obecnie świat zasypany jest zbożem".
W tej sytuacji dla Polski, a zwłaszcza
dla rolników, newralgiczne znaczenie
ma to wszystko, co w gospodarc e zbo-
zowej dzieje się za naszą wschodnią
granicą. Na międzynarodowym rynku
pojawili się nowi, bardzo mocni gracze
(Rosja, Ukraina, Kazachstan), którzy
kierują na eksport bardzo duże ilości
ziatna zbóż i kukurydzy. Duży kon-
tyngent bezcłowego wejścia na ryn-
ki UE ma Ukraina. W załozeniu zbo-
że z tego kraju ma trafiać na teren
całej Unii, ale ponieważ my jesteśmy
najbliżej, zar'az za miedzą, najwięcej
tego ziarna pozostaje u nas i desta-
bilizuje Sytuację na polskim rynku
zbożowym, zwłaszcza we wschodniej

części naszego kraju. Tym bardziej, ze
na naszym terenie są dwa duże ter-
minale przeładowcze w Brodach na
Zamojszczyźnie oraz wWoli Żydow_
skiej w woj. świętokrzyskim, gdzie
zboże z transporterów kolejowych
przesypywane jest do elewatorów, na
TIR-y i często ,,rozchodzi się'' wokół.
Wszystko to sprawia, że polscy rolni-
cy i handlowcy są wypierani z najbar-
dziej korzystnych rynków zbytu' tym
skuteczniej ze wspomniani dostawcy
nie tylko mają tańsze zboże, ale tez nie
ponoszą konsekwencji przestrzegania
norm jakościowych. Ponadto, polscy
rolnicy - ocenił T' Solarski - są słabo
zorganizowani, są W )'rozsypce'' i nie
mają takiego mocnego ramienia go-
spodarczego, jakim w rozwiniętych
krajach, np. We Francji są organiza_
cje spółdzielczości rolniczej.

Wiceprezes PZPRZ zwrócił się do
naukowców, hodowców roślin i do_
radców o pomoc w rozwijaniu kra-
jowej bazy produkcji soi i innych ro-
ślin wysokobiałkowych. W całej UE
przywiązuje się dużą uwagę - zaak_
centował - do rozwoju uprawy tych
roślin, aby mozna było w większym
stopniu uniezalezniać się od drogiej
soi genetycznie modyfikowanej pro-
dukowanej na innych kontynentach.

Grzegorz Milewski

oferta INNVIGO bogatsza o następne produkty 
:

f;olski producent środków ochrony - spółka INN-
J- VIGO - konsekwentnie rozbudowuje ofertę pre-
paratów, ptzeznaczonych do ochrony zbóż, rzepaku
ozimego oraz buraka cukrowego. Listopad przyniósł
rejestracje produktów Major 3oo SL, Cevino 5oo SC
oraz Madron 50 FS.

|uz wiosną 2018 r do sprzedaży trafi produkt Major
3oo SL zawierający chlopyralid - substancję sprawdzo-
ną w zwalczaniu chwastów dwuliściennych W upra-
wach zbóż, rzepaku ozimego oraz w buraków cu-
krowych. Etykieta przewiduje stosowanie preparatu
Major 3oo SL samodzielnie oraz w mieszaninach
zbiornikowych, w dawkach o,3-0,4 llha. Z herbicy-
dem Major 3oo SL zwalczanie chabra bławatka, ru-
mianowatych, ostrożenia polnego oraz innych chwa-
stów dwuliściennych będzie zdecydowanie prostsze.

}esienią rolnicy będą mogli zaopatr.zyć się w her-
bicyd do ochrony zbóż Cevino 5oo SC' zawierający

flufenacet o działaniu nalistnym i doglebowym. Cevino
5oo SC będzie można stosować zarówno przedwscho-
dowo, jak i powschodowo solo oraz w mieszaninach
zbiornikowych z diflufenikanem czy metsulfuronem
w dawkach o,21+_0,35llha. Specjaliści z firmy Innvigo
spodziewają się, że będzie to dobry produkt, pozwala-
jący elastycznie budować wysoce skuteczne rozwią-
zania w ochronie herbicydowej zbóż ze szczególnym
ukierunkowaniem na zwalczanie miotły zbożowej.

Natomiast Madron 5o FS to zaprawa, oparta o do-
skonale znany i ceniony w praktyce fludioksonil Ety-
kieta przewiduje możliwość zaprawiania pszenicy ozi-
mej, pszenżytaiżyta' Madron 5o FS będzie skutecznie
zabezpieczaŁ zboża przed infekcjami ze strony takich
patogenów, jak: pleśń śniegowa zbóżitraw, śnieć cuch-
nąca pszenicy, śnieć gładka pszenicy, zgorzel siewek.
Maksymalna zalecana dawka to 1oo ml środka z do_
datkiem 7oo ml wody na 1oo kg ziarna siewnego. r


