Wydano 2 numer kwartalnika „Zagadnienia Doradztwa Rolniczego”
w 2022 roku.

Artykułem otwierającym drugie wydanie czasopisma ZDR jest artykuł przedstawiający efektywność produkcji
rzepaku ozimego w indywidualnych gospodarstwach rolnych pogrupowanych według wzrastającego poziomu
nadwyżki bezpośredniej uzyskanej z jego uprawy. W pracy przedstawiono informacje o charakterze
ekonomicznym z 432 gospodarstw indywidualnych, badanych w ramach systemu zbierania danych
AGROKOSZTY. Czytelnik może zapoznać się z wynikami z uprawy rzepaku w badanych gospodarstwach na tle
gospodarstw w Polsce ogółem.
Równie interesująco przedstawia się artykuł na temat możliwości zastąpienia śruty sojowej rzepakową w żywieniu
trzody chlewnej. Pomimo tego, iż śruta sojowa jest najczęściej zagospodarowywana jako dodatek do pasz, wciąż
poszukuje się krajowych produktów, alternatywnych do soi, nadających się do hodowli trzody chlewnej. Ma to na
celu uniezależnienie producentów pasz od importowanego produktu oraz obniżenie kosztów tuczu trzody
chlewnej. W artykule scharakteryzowano oba surowce, przybliżono proces fermentacji śruty rzepakowej wraz
z mikroorganizmami, jako jedną z alternatyw zastąpienia soi oraz przedstawiono aktualne wyniki badań dotyczące
możliwości wykorzystania śruty rzepakowej w skarmianiu trzody chlewnej i jej wpływu na jakość mięs.
Kolejny artykuł prezentuje środowiskowe i produkcyjne skutki przyorywania słomy, które zostały określone na
podstawie wieloletniego doświadczenia polowego. Celem badań było poznanie długofalowych skutków
środowiskowych i produkcyjnych przyorywania słomy w zmianowaniu ozimin: rzepak-pszenica-pszenżyto.
Uzyskane wyniki wskazują, że w trosce o dobry stan gleb, rolnicy prowadzący gospodarstwa
bezinwentarzowe i stosujący uproszczone płodozmiany zbożowe, powinni przyorywać słomę co najmniej
jednej rośliny, a najlepiej dwóch, bowiem prowadzi to do nagromadzania się w glebie próchnicy, która ma
duży wpływ na biologiczne, chemiczne i fizyczne właściwości gleb.
Treścią zamykającą dział ARTYKUŁY jest artykuł nt. ubezpieczeń upraw w rolnictwie. Badania zostały
przeprowadzone na przykładzie gminy Sicienko i zostały przeprowadzone w 2021 roku. Udział w badaniach
wzięło 50 rolników. Badania pozwoliły na zdiagnozowanie poziomu wykorzystania dotowanych ubezpieczeń
upraw przez rolników.
W dziale INFORMACJE prezentujemy dwa równie interesujące artykuły informacyjne. Pierwszy z nich dotyczy
oceny intensywności wzrostu, kwitnienia i plonowania odmian żurawiny wielkoowocowej. Badania
przeprowadzono w latach 2020-2021 w Instytucie Ogrodnictwa – PIB w Skierniewicach na roślinach posadzonych
w kolekcji odmian w 2017 roku. Drugi natomiast przedstawia historię samorządu rolniczego na ziemiach polskich
na przykładzie Wielkopolskiej Izby Rolniczej. Opracowanie powstało mając na uwadze potrzebę ugruntowania
pamięci o początkach samorządu rolniczego i tych, którzy pracowali na jego dorobek ideowy, materialny
i merytoryczny oraz upowszechnianie wiedzy o początkach i historii rozwoju samorządu rolniczego. Przybliżono
czytelnikowi także historię samorządu rolniczego, na przykładzie Izby Rolniczej w Poznaniu, która powstała
w grudniu 1895 roku, jako pierwsza izba rolnicza na ziemiach polskich.
Kontynuując KARTKI Z HISTORII, w numerze została zamieszczona kolejna interesująca Kartka opisująca
funkcjonowanie Pomorskiego Towarzystwa Rolniczego w okresie międzywojennym. Towarzystwo to powstało
w celu upowszechniania nowoczesnych metod gospodarowania, szerzenia postępu rolniczego oraz podejmowania
działalności na rzecz rozwoju oświaty i kultury na wsi.
Zapraszamy do lektury oraz zamieszczania artykułów na łamach kwartalnika
Zagadnienia Doradztwa Rolniczego.

