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Ro liny str czkowe- powracaj  do ask

W dniu 9 listopada 2016 roku w Barlineckim O rodku Kultury, Zachodniopomorski
rodek Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach zorganizowa  konferencj  pn. „Wykorzystanie

krajowych róde  bia ka ro linnego w produkcji, obrocie i przeznaczeniu na cele paszowe”.
Konferencja zorganizowana zosta a w ramach  w ramach Uchwa y Rady Ministrów z dnia 15
grudnia 2015r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazw  ,,Zwi kszenie
wykorzystania krajowego ród a bia ka paszowego dla produkcji wysokiej jako ci produktów
zwierz cych w warunkach zrównowa onego rozwoju”. Na wst pie omówiono tematyk   „Sieci
na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich”, któr  przeprowadzi  Marian
Marynowski  (ZODR  w  Barzkowicach).  Nast pnie  dr.  Wojciech  Mikulski  z  Uniwersytetu
Przyrodniczego w Poznaniu przedstawi  tematyk  „Hodowli nowych odmian ro lin str czkowych
dla zaspokojenia deficytu bia ka paszowego”,  „Wybrane aspekty rynku ro lin str czkowych”
oraz „Rozwój rynku rodzimych ro lin str czkowych jako czynnik bezpiecze stwa ywno ciowego
w Polsce.  W dalszej  cz ci  prof.  dr  hab.  Jerzy  Szuka a  omówi  „Wp yw technologii uprawy na
wyniki produkcyjne i ekonomiczne uprawy ubinu” oraz  „Warto  przedplonowa trzech
gatunków ubinu, j czmienia jarego dla rzepaku i pszenicy ozimej”. Temat: „Mo liwo ci
wykorzystania krajowych róde  bia ka ro linnego w ywieniu drobiu i trzody chlewnej”
przedstawi  dr in . Marcin Hejdysz, który na wietli  korzy ci wynikaj ce z  karmienia zwierz t
nieco zapomnianymi - ro linami str czkowymi, uprawianymi s  w Polsce. Pan Piotr Burczyk z
Pozna skiej Hodowli Ro lin omówi  bardzo dok adnie zalecan   list  nowych odmian ro lin
str czkowych do siewu wiosn  2017 r. Poruszone w trakcie konferencji zagadnienia wywo y
bardzo o ywion  dyskusj  w trakcie i w czasie przerwy programowej. W konferencji wzi o
udzia  ponad 60 osób. Uczestnikami konferencji byli: plantatorzy ro lin wysokobia kowych,
hodowcy trzody chlewnej i drobiu, rolnicy oraz  doradcy rolnie.  Uczestnicy konferencji
otrzymali materia y informacyjne. Du e zainteresowanie z jakim spotka a si  poruszona
tematyka potwierdza konieczno   organizacji tego typu konferencji w przysz ci. Konferencja
zosta a zrealizowana w ramach Planu Operacyjnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata
2016-2017 w zakresie SIR.



Fot.1. Wyk ad prof. dr hab. Jerzego Szuka y pn. „Wp yw technologii uprawy na wyniki
produkcyjne i ekonomiczne uprawy ubinu”

Fot 2. Pani Emilia Niemyt -Dyrektor ARiMR ZOR-, Pan Adam Kalinowski -Dyrektor ZODR w
Barzkowicach oraz pozostali uczestnicy konferencji



Fot. 3. Od lewej: dr Wojciech Mikulski (UP Pozna ), Pani Zofia Szypowska- kierownik TZD
My libórz, dr in . Marcin Hejdysz (UP Pozna ),Pan Piotr Burczyk- Dyrektor ds. Sprzeda y i
Marketingu (PHR), prof. dr hab. Jerzy Szuka a (UP Pozna ), Pan Adam Kalinowski-Dyrektor
ZODR w Barzkowicach, Pani Emilia Niemyt-Dyrektor ARiMR ZOR, Justyna Jaszczowska
ZODR w Barzkowicach, Paulina Marach ZODR w Barzkowicach, Bartosz Skrypski- ZODR w
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