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Ż klasy o plo1 U roln]cŻym Ż ZespołU szkólL! Aeksandrowe Kujaw'

skm' szkoene prowadŻłPrŻemyslaw Bochat cŻlarck zaftąd|)
Po]skego ZWązku ProducenlóW Roś ir Zbożowvch'
ProJ' dr hab' lMarek Kolbas Ż loB_P B
W Poznan u podsumował slan reaiŻac] in'
tegtowane] ochrony rośn W Żbożach klóra
obow ąZU]e od ] slycŻna2014r Sklpaona
\\lszystkie dostępne nretody' Realizac]a in
tegrowanet orhrony poega na odpowedn ei
dagnoze prŻyczyny choroby stopn a poraże| a rośiny' okeśeniu progLr sŻkod Wośc
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!praw BeŻorko\la iech|o og a !prawy poŻWa a na osŻcŻędność
czasu. energij pien ędŻy Z kolei rŻUlowy sjew Żbóż Umoż W a
ogran cŻen e rrormy \\lysiewu' Nasona sa Wys ewane beŻpośred.
nio W ściem
prŻykryWane plŻy Użyciu specia nego aoreoalu'

sko

W uprawe kukurydzy, rŻepaku burakóW rolnik ten stos!]e techno.
ogę slr]p 1 ' Poega ona na uplawe ro W rzędach, gdŻe lr'lys e
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a resŻtk pożijvf€ chron ą g ebę prŻed eroŻ]q Żallzymu]ą l,!odę są
osto]a życ a b o ogicŻnego Dużą rolę W gospodarstvje oc]qrywa]ą
m €dŻyp ony Są źródłem materj orga| cz|ej, aŻo1u (roś|y slrącŻ
kowe) chroną g]ebę prŻed eroŻ]ą

na pods1avl e badań naUkowych \łVborLr

meiody

ochrony roślnW Polsce prŻebiega zgodnie Ż Żałożenarn. W 20]4 r.
od 71 8o/" do 95.3'. proiesjorra nych uźytkown kóW dŻalalo zgodnie
Ż Wytycz|yrni integrov/ane] oclrrony lośll, ]ednak Wciąż pozosta]e
duże poe do dŻalan a'
Człalrek zavąd| PZPRZ prodLrcenl ro ny Ż KLrjaW Pjolr ooli'
qalśkipodzie iłsYA z L]cŻestn kamisŻkoen a wnioskanr Że slosowa
nych W jego rodŻinnym ]000.hektarowym gospodarslwie teclrno oo
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sk!rtecŻnośc ŻualcŻania choroby' PodsiaWo\łym sposobem prornowan a ide inlegro_
Wane] oclrrony rośn ]est WłaścWa €dukacja
prodlcentÓW lolnvch oEŻ doradcóW. Nalep-
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sŻVm sposobem te] ed!kac sa spolkania na
polu prŻy konkretnych Uprawaclr'

Prof' Korbas stwerdŻil, że W rarnach upowszechn an a WedŻy
z zakresu ntegrowane] ochrony roś n m in' uiworŻono spec]alną
p atlormę nformacy]ną (WWW minro gov p > nformaĆ]e blanżowe->ProdLrkc]a rośnna_>ochrona Rośn > PM' Ponadto prŻygoto\ła_
no 53 metodyk n1egrovra|ei ochtony Upraw roln cŻych sadown
cŻych WalŻywnych' Funkc]on!]e syslem sygna Żacj agrojaoólł
Na Wybranych osowo plantac]aclr są prowadzone obsell'!ac]e
VrystępoWan a organizmów niekWaran1annoWych oraŻ re]estrol,!any
jesi poŻ onr usŻkodŻeń Wywoływanych prŻez clroroby, sŻkodiik
i clrlvas1y co rna slolne znaczen e przy podejmowan ! decyzj
o V/ykonyuan ! Żab egóW' Waznym eementenr są stacje meteoro
cŻne, które re]estru]ą szereg Ważnych palamelróW: lenrperaturę
i W]golność pow€1rŻa, lośćopadóW sjlę Wa1lu i stop eń zW żer a
powetrŻa s1nje]e ież system obserwac] pO]aW! ep demi chorób
obe]mLrjąĆy m ędŻy nnyrni Wykrywa| € ga1!nkóW glŻybóW jlrŻary]_
nyrh (program Fusarl.
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Prol' Korbas podkreś ]ł ro ę

odm an odpornych na choroby
iszkodn ki. W lym kon1ekśce bardzo Ważna roę spełn a lpov/sŻeclr_
n an e Wyn kóW Pore]eslrowego DośWadcza nlctwa odm anowego
W atach 20]3 20]4 coBoRL] dokonał oceny Warlości gospodar
cŻe] 24 galunkó,r'/ roś n ro n cŻych 7 gatlnkóW Warzyw, lruskalvek
oraŻ W erŻby energelycŻre]' Przeptowadzono b skÓ 2 tys. doś\ładcŻeń z 700 odnriarrami. PDo da]e ro nikom .,zywa'' nformac]ę o od_
pornośc odman a \\l prŻypadku odman Wraż l,lvch umoŹ Wa ch
emnac]ęzuprawy Ub moż Wośćprzygolowana sędoochro|y
Prof Korbas omóWłteż slan rea Żac] inleorowanej ochrony rośn
W aspekce konlro stosowan a środków oclrrony rośjn oraŻ ch po
zostałoścW płodach ro nych ZWlócluwagę, że nowoczesne formu
lac]e m n
koncenka1 \,v form e Żawes ny o e]o\,]e]
no
lr'roczesne granu e rozpuszcŻa ne W Wodze. podnosŻą skltecŻiość
stosowan a środkóW ochrony roŚin' Podsurnowu]ąc slan inleorowa_
nejochlony roś . móWca slwerdzil, z€ mp emenlac]a integrowanej
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Dt inż' Roman Warzech a Ż HAH PlB \\l RadŻ kow e p.Żedslaw ]
ory odżywcŻe i prozdrowolne prŻetWoIóVJ Ż Ż arna k!kUrydzy
kL]kL.]rydŻy cLrkrowe]' Te plodUkly zawiera]ą W swojm składŻ e
kofirp et V/1amin i Wiele jnakro. ] rn kroe eme|tÓW' są źródłem błon_
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Ż Żarna kukurydŻy służydo prodUkc] bezg Ulenowych produktóW
spożywczych' Diela bezo uteno{'a ]est bardŻo WaŻna d a osób nleloeru]ących tego bałka. a zwłasŻcza dla chorych na celak ę. Z Żarna
k!kurydŻy]esi produkowana skob a - Ważny skladn k We u prodLrk_
tóW spożywcŻych W Wystąp en u podkreśloiro sŻcŻegó ną ro ę se e
nu który raŻenr Ż \łtam na E zapob ega chorobonr nowotworowym
\\l lym na]częŚce] Występuqcym nowotworotn plLrc pers odbytu
pros1a1y' Wysląpen e v,lylr'rolalo duże zajnteresowan
dvskuse.
Wniosło nową Wedzę da We u UcŻestn kóW sŻkoenia
[,1gr inż' slelan Ttoka Ż Un l,lersyletu Techno oq cŻno PrŻy
rodn cŻego W BydgosŻcŻy móWjł o Wańośc p onotwórcŻe] słomy
PrzedsiawiłWyn k różnyclr dośW adcŻeń' lV klórych do roŻkładU
resłek pożniwnych Żastosowano LrżyźnacŻ glebowy UGmax W naslępstwe stosowan a tego preparallr uŻyskano sŻereg poŻ)1ywnych
e1eklóW. rrr n zwyżk plonów W różnych Lrprawaclr. ZW ększyła sę
zahańośćpróchn cy aŻollr nrinera nego W Warslwie ornej i nnych
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l]Gmax powodował roŻWąŻywan e lóżnych probemóW g ebowyclr:
Żastosklvodnych. susŻy sprŻy]ałroŻrrźnen u g eby'
lrlgr inź' Baltłomiej Lubiński Ż K!]awsko Pomorskego oDB
W fu] n kow e ornóW ł zm any lr'l PRoW na ata 20]4_2020 a mgr inż'
Andrzej [luszyński cŻłonek Bady Ekspei(óW PZPRZ po ntornrował
o podstawowych

Żasadach Warurkach Żacho\lan

rametróW zbóż W

okrese prŻechowywana

a wlaściwyclr pa.

Dr inź' Roman Warzecha

