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WPROWADZENIE
W dniach w dniach 17-19 września 2015 r. odbyła się w Krakowie
VI Konferencja Polskiego Towarzystwa Agronomicznego pt. „Badania i innowacje
w produkcji roślinnej – Research and innovations in the crop production”. Jej
organizacja przypadła Oddziałowi Krakowskiemu Towarzystwa w rocznicę 125-lecia
powołania Studium Rolniczego w ramach Wydziału Filozoficznego Uniwersytetu
Jagiellońskiego (w 1890 roku), a przed dwoma laty Wydział Rolniczo-Ekonomiczny
(współorganizator konferencji), bezpośredni sukcesor Wydziału Rolniczego
UJ obchodził 90-lecie istnienia. Jednakże postulat nauczania rolnictwa na poziomie
wyższym został zgłoszony znacznie wcześniej przez ówczesnego rektora Wyższej
Szkoły Koronnej Hugo Kołłątaja już w 1776 roku, a w 1807 r. utworzono na UJ Katedrę Gospodarstwa Wiejskiego. To umiejscawia ośrodek krakowski jako jeden
z pierwszych na ziemiach polskich podejmujących pracę na niwie naukowych podstaw
agronomii – obok Dublan (1858), Warszawy i Puław (1816) oraz Poznania (1870).
Dlatego cieszymy się, że przy okazji konferencji podejmując tak zacne grono
pracowników nauki z całego kraju i gości zagranicznych oraz doktorantów, a także
przedstawicieli praktyki rolniczej możemy zaprezentować bogatą historię i obecny stan
Uniwersytetu Rolniczego im. H. Kołłątaja w Krakowie.
Konferencję objęli honorowym patronatem Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Pan Marek Sawicki, Wicemarszałek Województwa Małopolskiego Pan Wojciech Kozak
oraz JM Rektor UR im. H. Kołłątaja Prof. dr hab. inż. Włodzimierz Sady. Dziękujemy
im za docenienie naszych działań. Ponadto Urząd Miasta Krakowa i liczne firmy
z otoczenia rolnictwa wsparły materialnie jej organizację. W ramach podziękowania
w ostatnim rozdziale drukujemy krótkie informacje o ich działalności, a na okładce
zamieściliśmy ich znaki firmowe.
W konferencji uczestniczyły aktywnie 162 osoby, w tym 12 gości
zagranicznych (z Austrii, Czech i Słowacji oraz Iraku). Wygłoszono 65 referatów i
doniesień natomiast liczba zaprezentowanych posterów wynosiła 74. Obrady i postery
pogrupowano w cztery sesje tematyczne, co odzwierciedlają niniejsze materiały.
W imieniu Komitetu Organizacyjnego dziękuję wszystkim uczestnikom, którzy znaleźli
czas na przygotowanie prac, chociaż jak mówił nasz Rodak „ Polscy uczeni, nieraz w
bardzo trudnych warunkach, z wielkim poświęceniem prowadzą prace badawcze
i dydaktyczne. Osiągają zaś nierzadko pozycje liczące się w nauce światowej” (JP II,
Kraków 1997).
Udział w konferencji zaowocował szeregiem spotkań nieformalnych, a kontakty
te z pewnością przyczynią się do integracji naszego środowiska, umocnienia współpracy
naukowej i pozwolą zachować dobre wspomnienia z pobytu w Krakowie.

Prof. dr hab. Bogdan Kulig
Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego
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125 lat studiów rolniczych w Krakowie
125 years of agricultural studies in Krakow
Barbara Filipek-Mazur
Katedra Chemii Rolnej i Środowiskowej, Uniwersytet Rolniczy
im. H. Kołłątaja, Al. A. Mickiewicza 21, 31-120 Kraków,
e-mail: rrfilipe@cyf-kr.edu.pl
Idea studiów wyższych z zakresu rolnictwa w Polsce pojawiła się pod koniec
okresu Odrodzenia. W okresie Oświecenia głównym orędownikiem utworzenia na
Akademii Krakowskiej katedry rolnictwa był jej rektor Hugo Kołłątaj, który już
wcześniej z upoważnienia Komisji Edukacji Narodowej przygotował program reformy
Akademii. W memoriale „O wprowadzeniu dobrych nauk do Akademii Krakowskiej”
w 1776 r. pisał; „…Rolnictwo trzecie miejsce pomiędzy naukami filozofii zmysłów
trzymać będzie. Profesor tej lekcji powinien doskonale umieć rolnictwo i chimię
rolniczą, inaczej nigdy pomyślnie dla kraju naszego tej nie rozpocznie nauki…”.
Przez następne kilkadziesiąt lat profesorowie Wydziału Filozoficznego
wykładający przedmioty przyrodnicze poświęcali część programu praktycznemu ich
zastosowaniu, a w 1804 roku na Wydziale Lekarskim utworzono Katedrę Weterynarii.
Zabiegi zmierzające do utworzenia Studium Rolniczego były powtarzane, ale dopiero
projekt utworzenia Oddziału Rolniczego opracowany przez dr. A. Sempołowskiego
w 1875 r. i przedstawiony przez prof. E. Glinkę-Janczewskiego w 1880 r. władzom
Wydziału Filozoficznego, został przez ten Wydział poparty i w 1881 r. przekazany do
Ministerstwa Wyznań i Oświaty w Wiedniu.
W 1889 roku Senat Uniwersytetu Jagiellońskiego zobowiązał Wydział
Filozoficzny do przedstawienia założeń organizacyjnych Studium Rolniczego. Zgoda
Cesarza Franciszka Józefa na uruchomienie zajęć dydaktycznych na Studium Rolniczym
Wydziału Filozoficznego w roku akademickim 1890/91 nosi datę 18 sierpnia 1889 r.
Statut Studium Rolniczego zakładał 3-letni program nauczania. Pierwszym
zarządzającym Studium Rolniczym, pełniącym obowiązki dyrektora, był z urzędu
dziekan Wydziału Filozoficznego prof. dr Franciszek Schwarzenberg-Czerny, a opiekę
merytoryczną nad Studium sprawował prof. Edward Janczewski. Od roku
akademickiego 1892/93 funkcję dyrektora pełnił prof. dr Emil Godlewski, kierownik
Katedry Chemii Rolniczej. Pierwszą siedzibą Studium Rolniczego było Collegium
Juridicum przy ulicy Grodzkiej 53. W 1911 r. Studium Rolnicze otrzymało własną
siedzibę - gmach przy al. Mickiewicza 21.
Znaczny rozwój Wydziału Filozoficznego, a równocześnie rozbudowa
organizacyjna Studium Rolniczego potwierdzały opinię władz Uniwersytetu, że Studium
powinno być przekształcone w samodzielny Wydział Rolniczy. Został on utworzony,
jako piąty na Uniwersytecie, na podstawie rozporządzenia Ministra Oświaty z 18
sierpnia 1923 r.
W 1934 roku wystąpiła groźba likwidacji Wydziału Rolniczego uzasadniana
względami ekonomicznymi. Zdecydowany, udokumentowany protest Rady Wydziału
Rolniczego i Senatu UJ, jak i organizacji studenckich, samorządowych i prezydenta
Krakowa skierowany do premiera i ministrów rządu Rzeczypospolitej spowodowały
rezygnacje z tego zamiaru.
Okupacja niemiecka przyniosła największe straty osobowe i materialne
Wydziałowi Rolniczemu. Aresztowanie 14 profesorów i wykładowców w dniu
6 listopada 1939 roku w auli UJ i ich deportacja, a także przejęcie gmachu Wydziału
przez Generalnego Gubernatora na biura jego rządu, spowodowało tragiczną przerwę
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w działalności Wydziału – jednak nie całkowicie.
W pierwszym roku akademickim, po zakończeniu wojny, studia podjęli
słuchacze, którzy rozpoczęli je jeszcze przed jej wybuchem. W roku 1946 zmieniono
nazwę Wydziału Rolniczego na Rolniczo-Leśny.
W czasie funkcjonowania w strukturze Uniwersytetu Jagiellońskiego
Wydziałem Rolniczym i Rolniczo-Leśnym kierowało 16 dziekanów. Ostatnim
dziekanem Wydziału Rolniczego UJ był prof. dr Józef Kubica, główny organizator
samodzielnej uczelni - Wyższej Szkoły Rolniczej.
Po powstaniu Wyższej Szkoły Rolniczej, na mocy Uchwały nr 565 Rady
Ministrów z 29 lipca 1953 r., w skład Wydziału Rolnego (taką nazwę Wydział wówczas
otrzymał) weszło dwadzieścia Katedr. Rektorem Uczelni został dotychczasowy dziekan
Wydziału Rolniczego UJ prof. dr Józef Kubica, a dziekanem Wydziału Rolnego - prof.
dr Michał Wójcicki.
W następnych latach struktura Wydziału ulegała częstym zmianom, co było
związane z dynamicznym rozwojem nowych jednostek. W 1966 r. utworzono Oddział
Ogrodniczy, który w 1968 r. dał początek nowemu Wydziałowi Ogrodniczemu. W 1972
r. powołano kolejny Oddział - Mechanizacji i Energetyki Rolnictwa, który
przekształcono w 1977 r. w Wydział o takiej samej nazwie. Najdłużej istniał utworzony
w 1974 r. Oddział Technologii Żywności, który usamodzielnił się w 1994 r.,
przekształcając się w Wydział Technologii Żywności
Ostatnie zmiany organizacyjne będące następstwem przyjętych uchwal Senatu
to zmiana nazwy Wydziału na Rolniczo-Ekonomiczny (2002 r.) i przyjęcie w zakresie
jednostek organizacyjnych struktury instytutowo-katedralnej. Zmianom organizacyjnym
na Wydziale towarzyszyły zmiany w zakresie nauczania na poszczególnych kierunkach
i specjalnościach.
W okresie 62 lat od utworzenia samodzielnej Wyższej Szkoły Rolniczej - która
w 1972 r. przyjęła nazwę Akademii Rolniczej, a w 1978 r. otrzymała imię patrona
Hugona Kołłątaja, a następnie w roku 2008 zmieniła nazwę na Uniwersytet Rolniczy
im. H. Kołłątaja - struktura Wydziału Rolniczego zmieniała się zasadniczo. Nastąpiło
znaczne rozszerzenie zakresu studiów i działalności naukowej.
Na Wydziale, na którym do 1994 r. funkcjonował jeden kierunek studiów Rolnictwo ze specjalnością agronomia, w roku akademickim 1994/95 utworzono nową
specjalność - agroekonomię. W następnych latach powstały kolejne specjalności:
ochrona środowiska rolniczego (1995 r.) i agrobiologia (1996 r.). W 1997 r. utworzono
drugi kierunek studiów - Zarządzanie i Marketing ze specjalnością zarządzanie
i marketing w gospodarce żywnościowej. Rozwój i zmiany jakie dokonywały się
zarówno pod względem profilu kształcenia, jak i problematyki badawczej Wydziału były
uzasadnieniem wniosku Rady Wydziału o zmianę nazwy. Od 2002 r. w strukturze
organizacyjnej Akademii Rolniczej im. H. Kołłątaja (obecnie Uniwersytet Rolniczy)
funkcjonuje Wydział Rolniczo-Ekonomiczny, na którym już w pierwszym roku
działania (2002/03) powołano trzeci kierunek studiów - Ochrona Środowiska, ze
specjalnością ochrona środowiska rolniczego. W roku akademickim 2007/2008
powołano studia pierwszego stopnia na kierunku Ekonomia, a w roku 2009/2010 studia
drugiego stopnia na tym kierunku.
Zgodnie z Kartą Bolońską, od roku 2006/2007 Wydział prowadzi studia
pierwszego stopnia (inżynierskie i licencjackie), drugiego stopnia (magisterskie)
i trzeciego stopnia (doktoranckie) w ramach ogólnouczelnianego Studium
Doktoranckiego. Kształcenie odbywa się na czterech kierunkach studiów Rolnictwo
(specjalności: Agroekonomia, Agrobiologia, Agroturystyka), Ochrona środowiska
(specjalności na Io kształcenia: Biotechnologia środowiska oraz Monitoring środowiska
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i zagrożenia ekosystemów, na IIo kształcenia: Zagrożenia i ochrona ekosystemów,
Monitoring ekologiczny środowiska, Kształtowanie i rewaloryzacja środowiska),
Ekonomia (specjalność: Ekonomika biznesu) i Zarządzanie, studia tylko Io(specjalność:
Zarządzanie w agrobiznesie).
W ofercie edukacyjnej Wydziału znajdują się programy studiów realizowane w
języku angielskim. Agriculture – studia inżynierskie od roku 2012/2013 oraz
Agroecology – magisterskie na kierunku Ochrona środowiska od roku akademickiego
2006/2007.
Studenci Wydziału Rolniczo-Ekonomicznego poszerzają wiedzę pracując
w Kole Naukowym Rolników i Kole Naukowym Ekonomistów.
Poza studiami podstawowymi na Wydziale Rolniczo-Ekonomicznym
prowadzone są liczne studia podyplomowe, m.in. Studium wiedzy o Unii Europejskiej
"Agro-Unia", Ochrona roślin w nowych technologiach rolniczych, Integrowana
produkcja rolnicza, Nowe biotechnologie rolnicze czy Rolnictwo dla absolwentów
kierunków nierolniczych.
W roku akademickim 2014/2015 na Wydziale Rolniczo-Ekonomicznym
zatrudnionych jest 160 nauczycieli akademickich, a wśród nich 30 profesorów
tytularnych na stanowisku profesora zwyczajnego (16) i nadzwyczajnego (14),
4 doktorów habilitowanych na stanowisku profesora nadzwyczajnego UR, 24 doktorów
habilitowanych na stanowisku adiunkta i 98 doktorów - na stanowiskach adiunkta (67),
asystenta (19) i starszego wykładowcy (12) oraz 4 magistrów na stanowisku asystenta.
W skład struktury Wydziału wchodzą Instytut Chemii i Fizyki z Zakładem
Chemii i Syntezy Organicznej, zakładem Chemii Biopolimerów oraz Zakładem Fizyki,
Instytut Ekonomiczno-Społeczny z Zakładem Ekonomii i Polityki Gospodarczej,
Zakładem Ekonomiki i Organizacji Rolnictwa oraz Zakład Polityki Społecznej
i Doradztwa, Instytut Produkcji Roślinnej z Zakładem Łąkarstwa i Zakład Szczegółowej
Uprawy Roślin, Instytut Ekonomiki i Zarządzania Przedsiębiorstwami z Zakładem
Ekonomiki i Finansów Przedsiębiorstw oraz Zakładem Zarządzania i Marketingu,
a także Katedra Agrotechniki i Ekologii Rolniczej, Katedra Chemii Rolnej
i Środowiskowej, Katedra Fizjologii Roślin, Katedra Gleboznawstwa i Ochrony Gleb,
Katedra Hodowli Roślin i Nasiennictwa, Katedra Mikrobiologii, Katedra Ochrony
Środowiska Rolniczego i Katedra Statystyki i Ekonometrii.
Projekty badawcze realizowane na Wydziale Rolniczo-Ekonomicznym
finansowane są z następujących źródeł: dotacja statusowa, dotacja celowa
na prowadzenie badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych,
służących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich,
7 Program Ramowy, Narodowe Centrum Nauki, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju,
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi,
Swiss Contribution (Program Szwajcarski), Fundusz Norweski. Liczne są badania
zlecone przez podmioty gospodarcze. Podsumowując należy stwierdzić, że zarówno
pracownicy, jak i studenci Wydziału dążą do zachowania statusu liczącego się w kraju
i regionie południowej Polski ośrodka naukowego, a także postrzegania Go jako lidera
transferu wyników badań do szeroko rozumianej praktyki.
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Dokąd zmierza polska agronomia?
Polish agronomy where it is going?
Andrzej Kotecki
Katedra Szczegółowej Uprawy Roślin, Uniwersytet Przyrodniczy,
Pl. Grunwaldzki 24 A, 50-363 Wrocław
W dziedzinie nauk rolniczych można wyróżnić między innymi dyscyplinę
agronomia, która jako odrębna, bardzo szeroka nauka o gospodarowaniu i gospodarstwie
rolnym powstała w połowie XIX wieku. Termin „agronomia” wywodzi się
z pierwotnego jego znaczenia w języku greckim „agronomos” (agros – rola, nomos –
władam) oznaczającego zarządzanie dobrami rolnymi. Agronomia nie obejmuje całości
gospodarowania rolniczego, a tylko jego część dotyczącą wytwarzania rolniczych
surowców roślinnych. Przeglądu definicji tej nazwy, w języku polskim, angielskim,
francuskim, niemieckim i rosyjskim dokonał pod koniec XX wieku Niewiadomski
i Szwejkowski (1994). Z przeglądu definicji pojęcia agronomia w ujęciu historycznym
i narodowym wyłania się dwubiegunowość, gdyż termin ten może być definiowany
wąsko bądź holistycznie.
Według Zimnego (1993) agronomia to nauka o produkcji roślinnej wraz
z dziedzinami z nią związanymi, jak fizjologia i anatomia roślin, chemia rolna,
gleboznawstwo oraz ochrona roślin.
Według Podlaskiego (2013) wyodrębnienie się z agronomii gleboznawstwa,
chemii rolnej, fizjologii roślin, genetyki a po wojnie biochemii, hodowli roślin a ostatnio
herbologii, doprowadziło do znacznego zawężenia zainteresowań naukowych agronomii,
która w coraz większym stopniu zaczęła się ograniczać do uprawy roli i roślin,
a w Polsce do technologii uprawy.
W naukowej literaturze rolniczej używa się różnych nazw, definicji i podziałów
systemów rolniczych (Zimny 2007). W ujęciu agronomicznym system rolniczy albo
system gospodarowania określa się najczęściej, jako sposób zagospodarowania
przestrzeni rolniczej w zakresie produkcji roślinnej i zwierzęcej oraz ich przetwarzania,
wyceniony kryteriami ekologicznymi i ekonomicznymi (Harasim 2006, Niewiadomski
1993).
Kuś (1995, 2002) wyróżnia we współczesnym rolnictwie trzy systemy
gospodarowania: konwencjonalny, ekologiczny i integrowany.
Nowe koncepcje rozwoju rolnictwa powinny bazować na zrównoważonym
rozwoju, który jest: „procesem mającym na celu zaspokojenie aspiracji rozwojowych
obecnego pokolenia, w sposób umożliwiający realizacje tych samych dążeń następnym
pokoleniom". Taka definicja, będąca dziś w powszechnym użyciu, została sformułowana
w 1987 roku w Raporcie Światowej Komisji Środowiska i Rozwoju ONZ, obradującej
pod przewodnictwem Gro Harlem Brundtland. Raport nosił nazwę "Nasza wspólna
przyszłość" i zdefiniowano w nim cytowane na wstępie pojęcie Zrównoważonego
Rozwoju.
System integrowanej produkcji rolniczej jest to sposób gospodarowania, który
umożliwia realizowanie celów ekonomicznych i ekologicznych poprzez świadome
wykorzystanie nowoczesnych technik wytwarzania, systematyczne usprawnianie
zarządzania oraz wdrażanie różnych form postępu, głównie biologicznego, w sposób
sprzyjający realizacji celów systemu (Majewski i in., 1995).
Podstawowym czynnikiem warunkującym efektywniejsze wykorzystanie
środków produkcji jest wiedza umożliwiająca precyzyjne ustalanie wielkości ich dawek
i terminów aplikacji (Diercs i Heitefuss, 1990; Wijnands, 1994; Kuś, 1999).
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Jeśli zatem rozwój zrównoważony jest ideą to precyzyjne rolnictwo jest
narzędziem wdrażania i upowszechniania tej idei.
Integrowany system uprawy roślin wspomagany jest na obszarze UE różnymi
aktami prawnymi.
W 1991 roku Rada Wspólnot Europejskich wydała Dyrektywę nr 91/676/EEC,
zwaną potocznie Dyrektywą Azotanową. Celem tej Dyrektywy jest ograniczenie
zanieczyszczenia wód azotanami, pochodzącymi bezpośrednio lub pośrednio ze źródeł
rolniczych.
Zgodnie z założeniami Dyrektywy Azotanowej, podstawową metodą
ograniczania zanieczyszczenia wód azotanami z rolnictwa jest przestrzeganie przez
rolników zasad dobrej praktyki rolniczej. W związku z tym Dyrektywa zaleca krajom
członkowskim UE opracowanie i wdrożenie kodeksu. Kodeks jest zbiorem zasad, porad
i zaleceń, które powinny być przyswojone przez każdego rolnika i uznane, jako
obowiązujące normy etycznego postępowania względem środowiska.
Od dnia 1 stycznia 2014 roku na mocy Dyrektywy Parlamentu Europejskiego
i Rady 2009/28/WE z dnia 21 października 2009 r. ustanawiającej ramy wspólnotowego
działania na rzecz zrównoważonego stosowania pestycydów, na terenie Rzeczpospolitej
Polskiej, obowiązuje przestrzeganie zasad integrowanej ochrony roślin przez wszystkich
profesjonalnych użytkowników.
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1307/2013 z dnia 17
grudnia 2013 roku ustanawia przepisy dotyczące płatności bezpośrednich dla rolników
w nowym okresie programowania 2014-2020.
Zgodnie z nowymi przepisami od dnia 1 stycznia 2015 r. płatności bezpośrednie
będą składały się z kilku komponentów. Jednym z nich jest nowy komponent systemu
płatności bezpośrednich - zazielenienie (greening), który w płatności na hektar
odpowiadał będzie kwocie około 74 euro.
Ustawa o ochronie roślin (Dz.U. z 2004 r., nr 11, poz. 94) oraz Rozporządzenie
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 lipca 2004 r. w sprawie Integrowanej
produkcji.
GLOBALGAP niezależny, dobrowolny system zapewnienia bezpieczeństwa
żywności dla pierwotnej produkcji rolnej. Standard GLOBALGAP powstał pierwotnie
pod nazwą EUREPGAP w 1997 r., jako inicjatywa grupy roboczej sieci handlu
detalicznego zrzeszonych w organizacji EUREP (Euro-Retailer Produce Working
Group) w celu wypracowania wspólnych procedur oraz jednolitego standardu dla Dobrej
Praktyki Rolniczej GAP (Good Agricultural Practice) i zapewnienia bezpieczeństwa
żywności.
W świetle wprowadzonych Unijnych i krajowych aktów prawnych, raportu
Brundtlanda „Nasza wspólna przyszłość" i dokumentu „Agenda 21” wydaje się, że w
Polsce po okresie przejściowym funkcjonować będą dwa systemy rolnictwa ekologiczny
i zintegrowany. Obydwa systemy wpisują się w holistyczną definicje agronomii, która
będzie ewoluowała w kierunku tworzenia modeli matematycznych. Być może będziemy
mówili o agronomi numerycznej?
Według Podlaskiego (2013) i Rudnickiego (2013) przyszły postęp w agronomii
będzie dotyczył:
• bardziej efektywnego (eleganckiego?) wykorzystania nakładów środków
produkcji wykorzystywanych na produkcję rolniczą,
• sposobu zbierania i analizowania informacji o charakterze biologicznym,
ekonomicznym, politycznym i społecznym z otaczającego gospodarstwo
środowiska i własnego gospodarstwa celem podejmowania właściwych decyzji
dotyczących produkcji rolnej,
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• badań nad biologią chwastów w zakresie herbologii oraz poszukiwania
najbardziej efektywnych i tanich herbicydów przyjaznych środowisku jak
również sposobów ich aplikacji,
• lepszego poznania zjawiska allelopatii, które na poziomie podstawowym jest
podstawą do wyjaśniania zasad zmianowania roślin,
• badań nad agrosystemami w ramach powstałej nowej dyscypliny wiedzy, jaką
jest agroekologia, która jest nauką o związkach i wzajemnych
współzależnościach zachodzących między środowiskiem przyrodniczym
a organizmami żywymi (głównie roślinami) występującymi na użytkach
rolnych oraz wzajemnie między tymi organizmami,
• badań nad czynnikami wpływającymi, na jakość i poziom usług
środowiskowych w tym nad czynnikami ograniczającymi negatywny wpływ
rolnictwa na środowisko.
Nowe kierunki badań prawdopodobnie przybliżą nas do stworzenia
uniwersalnego modelu plonowania roślin, jednak należy pamiętać, że produkcja roślinna
będzie prowadzona w warunkach zmian klimatycznych, którym towarzyszyć będą
ekstremalne zjawiska pogodowe. Dlatego istotne są badania nad:
Funkcjonowaniem rolnictwa w warunkach zmieniającego się klimatu,
wrażliwością agrosystemów na ocieplanie, modelami strategii adaptacji upraw
rolniczych do warunków regionalnych [Rykaczwska 2010].
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SESJA I: AGROEKOLOGIA I SYSTEMY ROLNICTWA
Tillage effects on plant-soil water relations
Wpływ systemu uprawy roli na stosunki wodne w układzie gleba-roślina
Hans-Peter Kaul
University of Natural Resources and Life Sciences, Vienna, Konrad Lorenz Str. 24,
3430 Tulln a. d. Donau, Austria, e-mail: hans-peter.kaul@boku.ac.at
Key words: soil tillage, drought stress, plant water availability
Soil tillage is an important management tool in arable cropping systems.
Roughly, we distinguish (I) conventional tillage (usually ploughing), (II) conservation or
reduced tillage and (III) no-tillage (direct seeding). Conservation or reduced tillage up
to no-tillage practices are increasingly applied due to economic and ecological
advantages (Derpsch et al. 2011).
Water scarcity and subsequent drought stress for crops is one of the major
challenges of the 21st century (UNESCO 2012). For crop production it is crucial to
distinguish between sites where growth relies mainly on – often during winter seasons –
stored soil water („storage driven“) and others with infrequently scattered rainfall across
the vegetation period („supply driven“) (Rodriguez-Iturbe et al. 2001).
Agronomy research must improve the mechanistic understanding of processes
on low scales and use that to optimize the management of cropping systems on the field
scale. Important objectives are:
1) to maximize infiltration, soil water holding capacity and rooting depth,
2) to minimize evaporation, surface runoff and leaching.
The present paper wants to foster our understanding of how conservation tillage
can help to meet these objectives with special focus on arable fields in Central Europe
that can be classified as „supply driven“, and keeping in mind the expected climate
change with more frequent drought periods in spring. Major contributions can
be expected from management measures like mulching, stubble tillage and reduced
tillage (Bodner 2014a). Especially with no-tillage also plant roots may play an important
role as biological tillage agents (“biodrilling”; Bodner et al. 2014b).
We conclude that conservation tillage up to no-till on semi-arid locations in
Central Europe can have a positive impact on plant water availability. Adapting sowing
technique and crop rotation is required. Eventual drawbacks due to weeds, pest and
diseases, however, must not be disregarded. The future of such soil tillage practices
depends on the balance between yield production and potential for reducing costs.
References
1. Bodner, G. (2014a) The hydrology of yield – Approaches to better crop water use in
the plant-soil-atmosphere continuum. Habilitation thesis, University of Natural
Resources and Life Sciences, Vienna.
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Funkcje i znaczenie płodozmianu w rolnictwie zrównoważonym
Functions and importance of crop rotation in sustainable agriculture
Marek Marks
Katedra Agroekosystemów, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Ul. Plac Łódzki 3,
10-727 Olsztyn, e-mail: marek.marks@uwm.edu.pl
Słowa kluczowe:
i produkcyjne

rolnictwo

zrównoważone,

płodozmian,

funkcje

ekologiczne

Rolnictwo zrównoważone to system prowadzenia gospodarstwa oparty o zasadę
zintegrowanej produkcji roślinnej i zwierzęcej, charakteryzujący się optymalizacją oraz
równowagą nakładów i efektów. Jego idea opiera się na racjonalnie zmniejszonym
stosowaniu syntetycznych środków produkcji pochodzenia przemysłowego w postaci
nawozów i środków ochrony roślin, kosztem pełniejszego wykorzystania metod
agrotechnicznych, w tym szczególnie płodozmianu, z jednoczesną kontrolą gleby
względem potrzeb pokarmowych roślin i jakości uzyskiwanego plonu.
W rolnictwie zintegrowanym płodozmian jest szczególnym czynnikiem
plonotwórczym i plonochronnym o bardzo szerokim spektrum oddziaływania na
środowisko. Odpowiada za utrzymanie żyzności, sprawności i kultury gleby oraz
decyduje o wielkości i jakości plonu. Efekty te osiągane są poprzez odpowiedni dobór
i następstwo roślin. Ich uprawa wpływa na kształtowanie fizycznych, chemicznych
i biologicznych właściwości gleby. Decydują o tym: stan pola po zbiorze przedplonu,
masa i jakość resztek pożniwnych, ilość nasion i masa części wegetatywnych chwastów,
liczebność zarodników i grzybni patogenów roślin uprawnych, zawartość cyst nicieni,
larw, poczwarek i owadów dorosłych a także pozostałości szkodliwych substancji
w glebie (np. związki fenolowe).
Płodozmian w rolnictwie zrównoważonym spełnia wiele funkcji ekologicznych
i produkcyjnych m.in. poprzez:
 podnoszenie i utrzymanie zawartości Corg.i bioenergetycznego potencjału gleby;
 ochronę gleby przed biochemicznym jej zmęczeniem zachodzącym w wyniku
allelopatii ujemnej w wyniku stosowania korzystnych przedplonów oraz odpowiednich
przerw w powracaniu na to samo pole tych samych lub pokrewnych gatunków;
 regulowanie poziomu zachwaszczenia pól poprzez uprawę na przemian zbóż i roślin
niezbożowych, form ozimych i jarych, jednorocznych i wieloletnich itd.;
 ochronę gleby i roślin przed kumulacją patogenów i szkodników;
 ochronę przyległych siedlisk przed skażeniami chemicznymi i eutrofizacją.

26

VI Konferencja Naukowa PTA - 6th Conference Polish Society of Agronomy

Czy rolnictwo konwencjonalne (intensywne) degraduje gleby?
Does conventional (intensive) agriculture degrade soils?
Stefan Martyniuk
Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – PIB, Zakład Mikrobiologii Rolniczej,
ul. Czartoryskich 8, 24-100 Puławy, e-mail: sm@iung.pulawy.pl
Słowa kluczowe: mikroorganizmy glebowe, oddziaływanie, rolnictwo konwencjonalne
W licznych artykułach i opracowaniach, niestety także naukowych, znaleźć
można zaskakująco dużo nierzetelnych, a nawet szokujących stwierdzeń na temat tego,
jak to intensywne rolnictwo, azwłaszcza chemiczne środki produkcji degradują glebę
i niszczą w niej życie biologiczne, łącznie zmikroorganizmami. Na przykład,
w publikacji zamieszczonej w jednym z krajowych czasopism naukowych, znaleźć
można następujące zdanie: „Negatywne skutki intensyfikacji produkcji roślinnej
prowadzonej metodami konwencjonalnymi doprowadziły do wyjałowienia
i zakwaszenia gleb, a w konsekwencji do degradacji środowiska”. Nie wiadomo skąd
autorzy takich nierzetelnych opinii czerpią wiedzę na temat stanu środowiska glebowego
w naszym kraju, ale wydaje mi się, że głównie z materiałów reklamowych licznie
występujących na rynku preparatów biologicznych lub para-nawozów, które
w nadzwyczajny czy wręcz „cudowny” sposób mają rzekomo polepszać prawie
wszystkie właściwości gleb, zwłaszcza tych „zdegradowanych”. Na przykład,
w broszurze reklamującej jeden z takich preparatów znaleźć można następujące zdanie:
„Zmiany, jakie zaszły w produkcji rolnej i środowisku spowodowały zanik
próchnicotwórczych mikroorganizmów w glebie”.
W niniejszym opracowaniu przytoczono wyniki badań, które przeczą opiniom,
że rolnictwo konwencjonalne (intensywne) wyjaławia i degraduje gleby, w tym także
pod względem mikrobiologicznym. Na przykład, analizy zasiedlenia wybranych gleb
Polski przez bakterie Azotobacter wykonane na początku i pod koniec XX wieku
wykazały, że intensyfikacja produkcji rolniczej jaka dokonała się w ubiegłym wieku nie
wpłynęła ujemnie nie tylko na występowanie, ale także na liczebność omawianej grupy
bakterii w glebach naszego kraju. Badania mikrobiologicznych, biochemicznych
i niektórych chemicznych właściwości próbek gleb pobranych z wieloletnich
doświadczeń polowych wykazały, że tylko nieprawidłowo wykonywane zabiegi, np.
wieloletnie nawożenie mineralne, zwłaszcza azotowe, bez wapnowania, mogą
powodować niekorzystne zmiany w glebach, takie jak: zmniejszenie liczebności
niektórych grup mikroorganizmów, głównie na skutek zakwaszenia środowiska
glebowego (tabela). Racjonalne nawożenie gleb NPK, nawet wysokimi dawkami,
w połączeniu z okresowym wapnowaniem nie jest oczywiście czynnikiem degradującym
- wprost przeciwnie - jest czynnikiem użyźniającym gleby.
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Wpływ nawożenia na niektóre mikrobiologiczne i chemiczne właściwości gleby
(Wieloletnie doświadczenie SGGW w Skierniewicach, zmodyfikowana tabela na
podstawie Myśków i in., 1986; 1996)
Aktywność
Zawartoś
Liczebność
Liczebnoś
dehydrogena
Obiekty/Nawożeni H(H2O
ć Corg.
bakterii
ć grzybów
z (µg
e
)
mg/kg
(milionach/
(tys./g
formazanu/g
gleby
g gleby)
gleby)
gleby)
Bez nawożenia
6,2
4,7
7,0
76
177
NPK,
N
w
4,4
4,5
2,3
220
44
NH4/2SO4
NPK, co 4 lata
6,9
5,6
7,6
72
231
wapnowanie
Obornik, 20t/ha
6,8
6,1
18,5
120
242
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Ekonomiczne następstwa stosowania różnych systemów uprawy roli
Economic evaluation of different aspects of land cultivation
Janusz Smagacz
Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – PIB, Zakład Systemów i Ekonomiki
Produkcji Roślinnej, ul. Czartoryskich 8, 24-100 Puławy,
e-mail: smagacz@iung.pulawy.pl
Słowa kluczowe: systemy uprawy roli, koszty bezpośrednie, nadwyżka bezpośrednia
Duże koszty tradycyjnej (płużnej) uprawy roli, związane ze znaczną energoi pracochłonnością wymuszają poszukiwanie alternatywnych metod przygotowania pola
pod zasiew roślin uprawnych. W ostatnich latach znacznie wzrosło zainteresowanie
konserwującą (zachowawczą) uprawą roli, której celem jest ochrona środowiska
przyrodniczego, wzrost żyzności gleby oraz racjonalne zmniejszenie nakładów bez
wyraźnego (ujemnego) wpływu na plonowanie roślin.
Celem przeprowadzonych w różnych warunkach siedliskowych badań jest
ocena ekonomiczna różnych technik uprawy roli (uprawa płużna, uprawa bezorkowa,
siew bezpośredni) na wybrane wskaźniki ekonomiczne: koszty bezpośrednie,
pracochłonność upraw, nadwyżkę bezpośrednią i produkcyjność roślin.
Stwierdzono, że ocenę ekonomiczną efektywności wykorzystania czynników
produkcji (ziemi, pracy, kapitału) przy zastosowaniu różnych technik uprawy roli należy
prowadzić w sposób zindywidualizowany, odnosząc ją do warunków konkretnego
gospodarstwa, w tym również do poziomu kultury rolnej. O wynikach analizy
porównawczej efektywności ekonomicznej decydują: poziom uzyskiwanych plonów
oraz poziom i zmienność cen. W warunkach niskiego poziomu plonów stosowanie
uproszczeń uprawowych może okazać się nieuzasadnione ekonomicznie. Ważnym
wyznacznikiem efektywności ekonomicznej porównywanych systemów uprawy roli jest
poziom uzyskiwanych cen skupu i ich zmiany w latach, co zmusza do stałej aktualizacji
oceny ekonomicznej. Przeprowadzona analiza, mimo szeregu uproszczeń, może być
istotnym elementem obiektywizującym i wzbogacającym ocenę stosowania
uproszczonych (bezorkowych) technik uprawy roli. Ocena taka powinna być jednak
prowadzona w dłuższym okresie czasu, podobnie jak ocena środowiskowa
i produkcyjna.
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Wpływ intensywności uprawy roli na efekty ekonomiczne technologii produkcji
pszenicy ozimej i jęczmienia jarego
The effect of soil tillage intensity on economic effectiveness of technologies production of
winter wheat and spring barley
Jerzy Grabiński
Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – PIB, Zakład Uprawy Roślin
Zbożowych, ul. Czartoryskich 8, e-mail: jurek@iung.pulawy.pl
Słowa kluczowe: pszenica ozima, jęczmień jary, uprawa orkowa, uprawa bezorkowa,
analiza ekonomiczna
Zboża stanowią najważniejszą grupę roślin w strukturze zasiewów w Polsce.
Ich udział w powierzchni upraw ogółem stanowi ponad 70%. Dlatego też poziom
opłacalności technologii produkcji tych roślin odgrywa decydującą rolę w kształtowaniu
się kondycji finansowej większości gospodarstw – zwłaszcza produkujących ziarno na
sprzedaż. Jednym z największych kosztów związanych z realizacją technologii produkcji
roślin jest uprawa roli.
Celem badań było porównanie produkcyjnych i ekonomicznych skutków
technologii produkcji ziarna pszenicy ozimej i jęczmienia jarego w zależności od
intensywności uprawy roli. W pracy wykorzystano dane z lat zbioru 2012-2014
pochodzące ze ścisłych doświadczeń polowych przeprowadzonych w Stacji
Doświadczalnej Osiny (51°28’ N; 22°04’ E), należącej do Instytutu Uprawy Nawożenia
i Gleboznawstwa – PIB w Puławach. Doświadczenia wykonano w ramach wieloletniego
zmianowania zbożowego z następującym następstwem roślin: pszenica ozima, pszenżyto
ozime, jęczmień jary. Badaniami objęto pszenicę ozimą odmiany Bamberka oraz
jęczmień jary odmiany Suweren. W przypadku obu gatunków stosowano dwa poziomy
intensywności uprawy roli: bezorkowy i orkowy. Wielkość poletek do zbioru wynosiła
180 m2. Wysokość nakładów środków produkcji ustalano na podstawie faktycznego
zużycia w doświadczeniu: nawozów, materiału siewnego i środków ochrony roślin.
Nakłady robocizny i siły pociągowej określano na podstawie badań przeprowadzonych
w warunkach produkcyjnych w tym samym zakładzie, w których realizowano
doświadczenie.
Koszty środków produkcji obliczano według cen kupna-sprzedaży. Wartość
ziarna ustalono według średniej ceny skupu. W ocenie ekonomicznej porównywanych
sposobów ochrony zasiewów uwzględniono tylko koszty bezpośrednie, nie brano pod
uwagę kosztów pośrednich. Obliczono równoważnik kosztów bezpośrednich wyrażony
w ilości ziarna niezbędnego do pokrycia tych kosztów. Oceniono także efektywność
ekonomiczną różnych sposobów uprawy roli przyjmując jako główne kryterium
nadwyżkę bezpośrednią na 1 ha i nadwyżkę bezpośrednią na 1 zł kosztów
bezpośrednich.
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Zmiany w strukturze użytkowania gruntów ornych w gospodarstwach
ekologicznych w Polsce południowo-wschodniej
Changes in the structure of arable land on organic farms in south-eastern
Poland
Maciej Chowaniak, Joanna Puła
Katedra Agrotechniki i Ekologii Rolniczej, Uniwersytet Rolniczy
im. H. Kołłątaja, Al. A. Mickiewicza 21, 31-120 Kraków,
e-mail: maciejchownaiak@tlen.pl
Słowa kluczowe: gospodarstwa ekologiczne, użytkowanie, programy rolnośrodowiskowe
Po wstąpieniu naszego kraju do członkowska Unii Europejskiej obszar
Polski został objęty programem Wspólnej Polityki Rolnej. W jego skład wchodzi
wiele instrumentów wspomagających rolnictwo, a wśród nich programy
rolnośrodowiskowe. Działania te mają na celu zapewnienie ciągłości rolniczego
użytkowania ziemi, co prowadzi do utrzymania żywotności obszarów wiejskich,
zachowania ich walorów krajobrazowych, a także promocji rolnictwa przyjaznego
dla środowiska.
Celem przeprowadzonej analizy było określenie zmian w strukturze
użytkowania gospodarstwach ekologicznych w Polsce południowo-wschodniej. Dla
porównania posłużono się danymi uzyskanymi z Agencji Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa, które dotyczyły wniosków rolno-środowiskowych
złożonych przez rolników w ramach PROW 2004-2006 i 2007-2013 oraz 20142020.
Na obszarze południowo-wschodnim Polski czyli w województwie
małopolskim i podkarpackich wzrasta zainteresowanie rolników uprawami
ekologicznymi. Tylko w województwie małopolskim liczba gospodarstw
ekologicznych w 2013 wzrosła o 30% w stosunku do liczby z 2006 roku.
Powierzchnia upraw ekologicznych wzrosła o 23%. Natomiast w województwie
podkarpackim, liczba gospodarstw ekologicznych w 2013 wzrosła o 50%
w stosunku do liczby z 2006 roku, a upraw ekologicznych wzrosła o 43%.
Dominującą grupę stanowiły łąki trwałe i mieszanki wieloletnie traw
z motylkowymi. Przeprowadzona analiza wskazuje, że w tej części Polski zwiększa
się liczba i powierzchnia gospodarstw rolnych objętych programami
rolnośrodowiskowymi, a tym samych wzrasta zainteresowanie rolników produkcją
ekologiczną.
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Plonowanie rzepaku ozimego uprawianego po przedplonach strączkowych
Yielding of winter rape seeds cultivated after-effect legumes plants
Grażyna Szymańska, Agnieszka Faligowska, Katarzyna Panasiewicz,
Jerzy Szukała, Wiesław Koziara, Karolina Ratajczak
Katedra Agronomii, Uniwersytet Przyrodniczy, ul. Dojazd 11, 60-632 Poznań,
e-mail: ptasz@up.poznan.pl
Słowa kluczowe: plon, rzepak ozimy, rośliny strączkowe, przedplon
Rzepak to najważniejsza roślina oleista w Polsce, uprawiana w 2014 roku na
powierzchni 900 tys. ha. Gatunek ten jest jednym z najbardziej wymagających roślin
rolniczych pod względem nawożenia i warunków glebowych. W uprawie rzepaku
szczególnie istotne są dwie cechy: wysoki plon oraz wysoka jakość nasion. Aby
osiągnąć ten cel należy poza doborem odmiany zapewnić roślinie odpowiednie warunki
do wzrostu oraz rozwoju. Wysokie ceny nawozów mineralnych powodują, że
niezmiernie ważnym aspektem w uprawie tego gatunku jest przygotowanie dobrego
stanowiska opartego na właściwym zmianowaniu roślin, które będzie stanowić naturalne
źródło składników pokarmowych. Tylko takie podejście agrotechniczne pozwoli
zbilansować nawożenie w uprawie rzepaku i zapewni roślinie dostęp do składników
pokarmowych.
Celem badań była ocena wpływu różnych przedplonów roślin strączkowych
oraz jęczmienia jarego na wzrost, rozwój oraz plonowanie rzepaku ozimego. Jako cel
dodatkowy postawiono sprawdzenie reakcji rzepaku ozimego na zmienne dawki azotu.
Dwuczynnikowe doświadczenie założono na polach ZDD Gorzyń, filia Złotniki
k. Poznania, należącego do UP w Poznaniu. Doświadczenie zostało przeprowadzone
w układzie losowanych podbloków w sezonach 2011-2014 w 4 powtórzeniach. Czynnik
I rzędu to roślina przedplonowa: łubin żółty – odm. Mister, łubin żółty – odm. Perkoz,
łubin wąskolistny – odm. Zeus, łubin wąskolistny – odm. Regent, łubin biały – odm.
Butan, groch siewny – odm. Tarchalska, jęczmień jary – odm. Antek. Czynnik II rzędu
to nawożenie azotem: 0, 70, 140 i 210 kg N∙ha-1.
Układ warunków pogodowych w trakcie badań wywarł duży wpływ na wzrost,
rozwój oraz plonowanie rzepaku ozimego. W pierwszym roku badań (2011/2012)
uzyskano najniższe plony rzepaku (6,1 dt·ha-1). Przyczyną tak niskich plonów była długa
i mroźna zima w trakcie której większość roślin wymarzło. Najwyższy plon nasion
zebrano w trzecim roku badań (2013/2014) - 55,0 dt·ha-1. Zarówno rodzaj przedplonu
jak i nawożenie azotowe wywarło istotny wpływ na wysokość plonów nasion. Uprawa
rzepaku po łubinie żółtym samokończącej odm. Perkoz, zapewniła uzyskanie
najwyższych plonów, które średnio z dwóch lat badań wyniosły 54,2 dt·ha-1.
Zwiększanie nawożenia azotowego prowadziło do wzrostu plonu nasion rzepaku
i średnio z 3 lat badań, najwyższy plon zebrano z obiektów nawożonych dawką 210 kg
N·ha-1.
Badania prowadzone były przy wsparciu z programu wieloletniego „Ulepszanie
krajowych źródeł białka roślinnego, ich produkcji, systemu obrotu i wykorzystania
w paszach”.
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Chemiczne zwalczanie chwastów inwazyjnych na gruntach odłogowanych na
przykładzie gatunków z rodzaju Fallopia i Solidago
The chemical control an invasive weeds on fallow lands in example Fallopia and
Solidago species
Krzysztof Domaradzki1, Marek Badowski1, Anna Jezierska-Domaradzka2,
Adam Matkowski2, Anna Stochmal1
1
Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – PIB, Zakład Herbologii i Technik
Uprawy Roli, ul. Orzechowa 61, 50-540 Wrocław,
e-mail: k.domaradzki@iung.wroclaw.pl
2
Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich, Katedra Biologii i Botaniki
Farmaceutycznej, ul. Borowska 211, 50-556 Wrocław
Słowa kluczowe: chemiczne zwalczanie, gatunki inwazyjne, Fallopia sp., Solidago sp.
W latach 2012-2014 wykonano doświadczenia, w których oceniono możliwość
chemicznego zwalczania gatunków z rodzaju Fallopia (F. sachalinensis i F. japonica)
oraz z rodzaju Solidago (S. canadensis i S. gigantea) na terenach odłogowanych.
Ogółem wykonano 9 doświadczeń, metodą losowanych bloków, w czterech
powtórzeniach, na poletkach o powierzchni 25 m2. Wszystkie doświadczenia
zlokalizowane były na odłogach, na glebach należących do gleb płowych klasy V.
W badaniach wykorzystano 11 herbicydów, stosowanych samodzielnie oraz
w mieszaninach. Skuteczność działania badanych herbicydów oceniono po 2, 4, 6 i 8
tygodniach od ich aplikacji, natomiast odrastanie analizowano jesienią po upływie 3 i 5
miesięcy od zastosowania badanych herbicydów.
Gatunki z rodzaju Fallopia należały do trudnych do wyeliminowania.
Skuteczność większości z badanych herbicydów była niewystarczająca. Środki te
powodowały zahamowanie wzrostu lub zniszczenie części nadziemnych, lecz po
3 miesiącach od aplikacji rośliny odrastały. Nie mniej jednak udało się opracować
warianty skuteczne. Najlepsze efekty (zniszczenie w 98% i minimalne odrastanie roślin)
uzyskano stosując dwukrotnie mieszaninę trichlopyr + fluroksypyr + chlopyralid.
Również dobre efekty zapewniało zastosowanie tej mieszaniny połączone z koszeniem
roślin. Herbicydy zawierające glifosat lub flazasulfuron były mniej skuteczne.
Gatunki z rodzaju Solidago były bardziej podatne na stosowane środki niż
rdestowce. Najwyższą skuteczność obserwowano po zastosowaniu trichlopyru, glifosatu
oraz mieszanin zawierających trichlopyr + fluroksypyr + chlopyralid lub flazasulfuron +
glifosat. Herbicydy te również bardzo dobrze zapobiegały odrastaniu roślin.
Badania prowadzono w ramach projektu nr 2011/03/B/NZ9/04763, finansowanego przez

Narodowe Centrum Nauki.
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Wpływ wieloletniego nawożenia i zmianowania na zachwaszczenie i plonowanie
pszenżyta ozimego
Effect of long-term fertilization and crop rotation on weed infestation and the yield of
winter triticale
Irena Suwara1, Wojciech Stępień2, Katarzyna Pruska2, Anna Tymińska1
Katedra Agronomii, 2Katedra Nauk o Środowisku Glebowym, Szkoła Główna
Gospodarstwa Wiejskiego, ul. Nowoursynowska 166, 02-787 Warszawa

1

Słowa kluczowe: nawożenie mineralne, monokultura, zmianowanie, zachwaszczenie,
plon, pszenżyto ozime
Celem niniejszych badań była ocena wpływu zróżnicowanego nawożenia
mineralnego na zachwaszczenie, wzrost i plonowanie pszenżyta ozimego uprawianego w
monokulturze oraz w zmianowaniu bez roślin motylkowatych.
Do badań wykorzystano dwa statyczne doświadczenia polowe założone w 1925
roku w Wydziałowej Stacji Doświadczalnej w Skierniewicach na glebie płowej,
zaliczanej do kompleksu żytniego bardzo dobrego, klasy bonitacyjnej IVa. W obydwu
doświadczeniach porównywano następujące obiekty nawozowe: Ca, CaNPK, NPK,
CaPK, CaPN i CaKN. Pszenżyto w tych doświadczeniach jest uprawiane od 1986 roku.
W latach 2012 - 2014 oznaczono obsadę roślin, dynamikę narastania suchej masy części
nadziemnych 50 roślin, zachwaszczenie łanu w fazie krzewienia oraz przed zbiorem
pszenżyta ozimego, plon i wybrane elementy składowe plonu.
Uprawa pszenżyta w monokulturze zwiększała istotnie liczbę i suchą masę
chwastów w stosunku do jego uprawy w zmianowaniu. Zmianowanie mimo, że
ograniczało zagęszczenie chwastów na 1 m2, jednak zwiększało ilość gatunków
chwastów. Nawożenie mineralne miało mniejszy wpływ na kształtowanie
zachwaszczenia niż zmianowanie. Stwierdzono jedynie, że nawożenie azotem
zmniejszało liczbę chwastów na 1 m2 przy jednoczesnym zwiększaniu ich biomasy.
Pszenżyto
ozime
uprawiane
w zmianowaniu
plonowało
istotnie
wyżej
i charakteryzowało się korzystniejszymi parametrami struktury plonu w porównaniu
z pszenżytem uprawianym w monokulturze.
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Plastyczność fenotypowa chwastów w odpowiedzi na zagęszczenie
roślin uprawnych
Phenotypic plasticity of weeds in response to crop density
Alina Stachurska-Swakoń1, Helena Trzcińska-Tacik1, Joanna Puła2,
Wacław Bartoszek1, Beata Barabasz-Krasny3, Anna Smołka1
1
Instytut Botaniki UJ, ul. Kopernika 27, 31-501 Kraków,
2
Katedra Agrotechniki i Ekologii Rolniczej, Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja,
Al. A. Mickiewicza 21, 31-120 Kraków,
3
Instytut Biologii Uniwersytet Pedagogiczny, ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków,
e-mail: alina.stachurska-swakon@uj.edu.pl
Słowa kluczowe: Agrostemma githago, chwasty segetalne, gatunki zagrożone, biologia
populacji
Plastyczność fenotypowa roślin jest zjawiskiem decydującym o przeżywalności
w zmiennych warunkach środowiskowych. Zdolność genotypu rośliny do wytwarzania
różnych fenotypów wynika z optymalizacji alokacji energii w dostosowaniu się do
środowiska zmiennego w czasie i przestrzeni. Może ono dotyczyć morfologii rośliny,
anatomii oraz procesów fizjologicznych i rozwojowych. W przypadku chwastów, roślin
towarzyszących uprawom, im lepsza plastyczność fenotypowa tym większe szanse
gatunku na przetrwanie.
Agrostemma githago, kąkol polny, jest chwastem upraw zbożowych
występującym na prawie całym obszarze Eurosyberyjskim. Wywodzi się
prawdopodobnie z obszaru śródziemnomorskiego. Obecnie należy do gatunków
chwastów zagrożonych ze względu na drastyczny spadek liczby stanowisk oraz
wielkości populacji. Poznanie dokładnej biologii kąkolu polnego będzie przydatne
w zachowaniu gatunku w populacjach poza agrocenozami.
Plastyczność fenotypową kąkolu polnego testowano w odpowiedzi na zmienne
zagęszczenie rośliny uprawnej oraz warunki klimatyczne. Zjawisko adaptatywności
badano poprzez cechy rozwojowe (kiełkowanie, długość faz fenologicznych),
morfologiczne (wysokość, krzewienie), biologiczne (produkcja nasion). Badania
wykonano na terenie stacji doświadczalnej należącej do Uniwersytetu Rolniczego
w Krakowie (lata 2007-2008, Wyżyna Krakowsko-Częstochowska) oraz na Pogórzu
Rożnowskim (lata 2010-2011, Pogórze Karpackie).
Zagęszczenie rośliny uprawnej (pszenicy) wpływało modyfikująco na badane
cechy kąkolu polnego. Przy małym zagęszczeniu pszenicy obserwowano tendencję do
krzewienia się, produkcji większej liczby torebek nasiennych i nasion. Duże
zagęszczenie wpływało negatywnie na przeżywalność siewek kąkolu.
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Allelopatyczny wpływ wodnych ekstraktów z gwiazdnicy pospolitej
(Stellaria media L.) na kiełkowanie i rozwój siewek różnych odmian kukurydzy
(Zea mays L.)
Effect of the aqueous extracts of Stellaria media L. on germination and development of
seedlings of Zea mays L
Joanna Puła1, Beata Barabasz-Krasny2, Katarzyna Możdżeń3, Anna Sołtys-Lelek4
1
Katedra Agrotechniki i Ekologii Rolniczej Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja,
Al. A. Mickiewicza 21, 31-120 Kraków
2
Zakład Botaniki, Instytut Biologii, 3Zakład Fizjologii Roślin, Instytut Biologii,
Uniwersytet Pedagogiczny, ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków
4
Ojcowski Park Narodowy, Ojców 9, 32–045 Sułoszowa
Słowa kluczowe: kiełkowanie, morfologia, świeża i sucha masa, Zea mays, Stellaria
media
Allelopatia odnosi się głównie do substancji chemicznych wydzielanych do
podłoża, które wpływają na kiełkowanie i rozwój roślin żyjących w bezpośrednim
sąsiedztwie. W pracy podjęto próbę zbadania allelopatycznego wpływu wodnych
ekstraktów ze świeżych pędów chwastu Stellaria media L., na kiełkowanie i rozwój
siewek Zea mays L. o odmianach: Lokata, Wilga, San, Mas 31 WX, Lindsey, Ricordinio.
W tym celu z pędów Stellaria media przygotowano wodne wyciągi o stężeniach 1, 3, 5,
10, 15, 20, 25 i 50%. Co 24 godziny monitorowano energię i siłę kiełkowania
ziarniaków podlewanych ekstraktami. W pierwszej dobie w żadnej z odmian nie
zaobserwowano kiełkowania, ale przez kolejne dwie doby energia kiełkowania
ziarniaków intensywnie wzrastała. Po 72 godzinach stwierdzono najwięcej
wykiełkowanych ziarniaków odmiany Wilga, a najmniej odmiany San. W następnych
godzinach kiełkowanie ulegało stabilizacji i po 7 dniach siła kiełkowania ziarniaków
była największa wśród odmian Mas 31 WX, Lindsey, Ricordinio, a najmniejsza dla
odmiany San. Najdłuższe korzenie i koleoptyle odmiany Wilga zaobserwowano wśród
siewek wyrosłych na podłożach z 1% ekstraktem ze S. media – przy wyższych
stężeniach allelopatin koleoptyle i korzenie były krótsze.
Istotnie stymulujący wpływ na wzrost siewek przy wszystkich stężeniach
ekstraktów ze S. media odnotowano w przypadku odmiany Lokata. Długość korzeni
i koleoptyli malała wraz ze wzrostem stężeń, jednakże siewki były istotnie dłuższe
w porównaniu do obiektów kontrolnych. W wyciągach 3% najkrótsze siewki miały
siewki odmiany San. W pozostałych ekstraktach zaobserwowano istotny przyrost
korzenia tej odmiany. Odmiana Wilga najdłuższe siewki posiadała na podłożach z 1%
ekstraktem ze S. media, a najkrótsze u siewek podlewanych wyciągami 15%.
W przypadku trzech pozostałych odmian Z. mays zaobserwowano stymulujący wpływ
na przyrost korzeni i koleoptyli ekstraktów o niskich stężeniach, a inhibicyjny wyciągów
o wysokiej koncentracji allelopatin. Wraz ze wzrostem stężeń obserwowano
zahamowanie przyrostu siewek na długość. Wartości świeżej i suchej masy oraz
zawartości wody różniły się w każdej z odmian w zależności od zastosowanego stężenia
ekstraktu.
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Wpływ biostymulatora Kelpak SL na pszenicę ozimą w aspekcie
chemicznej ochrony przed chwastami
Influence of biostimulant Kelpak SL on winter wheat in terms of chemical protection
against weeds
Renata Kieloch
Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – PIB w Puławach, Zakład Herbologii
i Technik Uprawy Roli, ul. Orzechowa 61, 50-540 Wrocław,
e-mail: r.kieloch@iung.wroclaw.pl
Słowa kluczowe: pszenica ozima, biostymulator, herbicydy, plon, fitotoksyczność
Zboża w trakcie wegetacji narażone są na różnego rodzaju czynniki stresowe,
w tym stres wywołany stosowaniem herbicydów. Biostymulatory, poprzez usprawnienie
procesów życiowych roślin przyczyniają się do lepszego plonowania oraz poprawiają
wytrzymałość roślin na czynniki stresowe. Celem badań była ocena wpływu
biostymulatora Kelpak SL na pszenicę ozimą w warunkach stosowania herbicydów.
W latach 2012-2013 wykonano doświadczenia polowe założone w pszenicy
ozimej, na glebie lekkiej. W badaniach uwzględniono dwa herbicydy: 1. mieszaninę
izoproturonu z pendimetaliną, którą stosowano jesienią, 2. mieszaninę aminopyralidu
z florasualmem stosowaną wiosną. Biostymulator Kelpak SL oraz każdy z herbicydów
stosowano samodzielnie lub łącznie w układach: 1. biostymulator a następnie herbicyd,
2. herbicyd a następnie biostymulator. W przypadku herbicydu stosowanego jesienią,
biostymulator (po herbicydzie) zastosowano jesienią oraz bezpośrednio po ruszeniu
wiosennej wegetacji.
Mieszanina izoproturonu z pendimetaliną spowodowała zahamowanie wzrostu
roślin oraz zmniejszenie obsady na poletkach, co skutkowało obniżeniem plonowania.
Zastosowanie biostymulatora Kelpak SL, niezależnie od sposobu aplikacji (samodzielnie
lub z herbicydem) przyczyniło się do uzyskania wyższych plonów w porównaniu
z herbicydem stosowanym samodzielnie, przy czym najwyższe plony osiągnięto gdy
Kelpak SL stosowano wiosną po herbicydzie. Mieszanina aminopyralidu z florasulamem
wykazała selektywne działanie na pszenicę ozimą, niezależnie od sposobu aplikacji
(samodzielnie lub z biostymulatorem). Nie wykazano różnic w wysokości plonowania
pomiędzy kontrolą a obiektem herbicydowym oraz obiektami na których stosowano
herbicyd i biostymulator.
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Przydatność wyselekcjonowanych szczepów bakterii w ochronie i
wspomaganiu rozwoju roślin uprawnych
Usefulness selected bacterial strains to biocontrol and plant growth promotion
Sebastian Wojciech Przemieniecki1, Tomasz Paweł Kurowski1,
Krzysztof Krawczyk2
1
Katedra Entomologii Fitopatologii i Diagnostyki Molekularnej,
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
2
Instytut Ochrony Roślin – PIB, Zakład Wirusologii i Bakteriologii, Poznań
Słowa klucze: bakterie, ochrona roślin, wspomaganie wzrostu roślin, ekologiczna
uprawa roślin, zaprawianie bakteryjne
Plon roślin uprawnych w dużej mierze zależy od czynników naturalnych oraz
antropogenicznych. Powszechnie używane środki chemiczne wpływające na wzrost
plonu, po dłuższym czasie stosowania powodują zniszczenie agroekosystemu.
Alternatywą może być zastosowanie mikroorganizmów posiadającym antagonistyczny
charakter wobec fitopatogenów oraz wspomagających wykorzystanie substancji
pokarmowych zawartych w glebie. Zastosowanie bakterii wraz z nawozami
mineralnymi, organicznymi i naturalnymi jest podejściem proekologicznym,
stanowiącym strategię prowadzącą do poprawy jakości środowiska naturalnego i płodów
rolnych. Ponadto niektóre drobnoustroje mogą być użyte wraz z chemicznymi środkami
ochrony roślin, co ogranicza zaburzenie zbiorowości mikroorganizmów naturalnie
występujących w glebie, odpowiedzialnych za obieg pierwiastków w agroekosystemie,
aktywność biologiczną i enzymatyczną.
W niniejszej pracy badano bakterie wyizolowane z różnych środowisk
naturalnych oraz antropogenicznych pod względem ograniczania rozwoju patogenów,
ułatwiania przyswajania pierwiastków biogennych przez korzenie roślin, produkcji
fitohormonów i antybiotyków. Wyselekcjonowane szczepy zastosowano do zaprawiania
ziarna pszenicy jarej oraz nasion roślinach okopowych. Analizowano podstawowe
parametry biometryczne, a u pszenicy jarej oszacowano potencjalny przyrost plonu
ziarna.
Zaobserwowano pozytywny wpływ zapraw bakteryjnych na parametry
biometryczne, a w niektórych przypadkach wzrost masy tysiąca ziaren pszenicy jarej.
W krótszym doświadczeniu doniczkowym z wykorzystaniem bakteryjnego zaprawiania
nasion buraka cukrowego, zaobserwowano zwiększenie masy i wielkości
poszczególnych organów roślin. Podczas dodatkowych analiz zaobserwowano zmiany
w przeżywalności poszczególnych szczepów w glebie. Następnie opracowano koncepcję
przeciwdziałania wypierania mikroorganizmów wspomagających rozwój roślin
ze środowiska glebowego i optymalizację ich aktywności.
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Zdrowotność orkiszu ozimego w zależności od jego udziału w płodozmianie
The health of winter spelled according to its share in the crop rotation
Tomasz Paweł Kurowski, Marta Damszel, Paweł Wodzyński
Katedra Entomologii i Fitopatologii, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski,
ul. Oczapowskiego 8, 10-719 Olsztyn
Słowa kluczowe: orkisz, choroby lićci i korzeni
Orkisz jako reliktowa forma pszenicy jest bardzo dobrze przystosowany
do warunków ekstensywnych panujących w agroekosystemie ekologicznym
w porównaniu do gatunków zbóż intensywnych. Uproszczenia płodozmianu nie
marginalizują jego udziału a w produkcji integrowanej gdyż rośnie na popyt. Ponadto,
w produkcji roślinnej wykorzystuje się uwarunkowania genetyczne orkiszu: niskie
wymagania glebowe, odporność na niekorzystne warunki atmosferyczne i dużą zdolność
wykorzystania deponowanych w glebie składników pokarmowych.
W latach 2014-2015 badano zdrowotność orkiszu odmiany Schwabenkorn
w zależności od jego udziału w zmianowaniu (25%, 50%, 100%). Doświadczenie
założono metodą losowanych podbloków w czterech powtórzeniach, na poletkach
Zakładu Produkcyjno-Doświadczalnego w Bałcynach. W każdym okresie wegetacji
prowadzono: analizę zdrowotności korzeni orkiszu (BBCH 55), ocenę porażenia liści
(BBCH 65) oraz ocenę zdrowotności podstawy źdźbła (BBCH 85). Obiekty
doświadczenia nie były chronione chemicznie.
We wszystkich seriach doświadczenia niezależnie od zmianowania na orkiszu
ozimym odnotowano niewielkie nasilenie objawów zgorzelowych na korzeniach.
Na liściach stwierdzono Blumeria graminis, Puccinia recondita, P. striiformis oraz
grzyby rodzaju Septoria. W pierwszym roku obserwacji odnotowano w wysokim
nasileniu fuzaryjną zgorzel podstawy źdźbła (Fusarium spp.) oraz łamliwość źdźbła
zbóż i traw (Tapesia yallundae, T. acuformis). Najniższe nasilenie ostrej plamistości
oczkowej (Rhizoctonia spp.) odnotowano w zmianowaniu z 50% udziałem orkiszu
ozimego.
Struktura zbiorowisk grzybów zasiedlających podstawę źdźbła orkiszu ozimego
objęła zarówno gatunki patogeniczne, wśród których dominantami w 100% udziale
orkiszu ozimego w zmianowaniu były grzyby z rodzaju Fusarium, jak i ich
antagonistów, z niską frekwencją rodzaju Trichoderma.
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Ocena skuteczności preparatów roślinnych w zwalczaniu mszyc w ekologicznym
systemie uprawy jabłoni
Assess the effectiveness of plant extracts in controlling aphids in organic apple growing
system
Witold Danelski, Teresa Badowska-Czubik, Elżbieta Rozpara
Instytut Ogrodnictwa, ul. Konstytucji 3 Maja 1/3, 96-100 Skierniewice,
e-mail: witold.danelski@inhort.pl
Słowa kluczowe: Dysaphis plantaginea, Aphis pomi, preparaty roślinne, zwalczanie
mszyc, ekologiczna uprawa jabłoni
W latach 2013-2014 oceniano skuteczność preparatów roślinnych w zwalczaniu
mszycy jabłoniowo-babkowej Dysaphis plantaginea (Pass.) i mszycy jabłoniowej Aphis
pomi (Degeer) w ekologicznym sadzie jabłoniowym. Zastosowano przygotowane we
własnym zakresie napary ze skrzypu polnego Equisetum arvense (L.), czosnku Allium
sativum (L.), nasion gorczycy białej Sinapis alba (L.) i sarepskiej Brassica juncea (L.)
(2014), wywar z Quassia amara (L.) oraz gotowy ekstrakt z miodli indyjskiej
Azadirachta indica (L.) oraz mydło ogrodnicze potasowe z wrotyczem, z dodatkiem
alkoholu etylowego. Zabiegi ochronne wykonano trzykrotnie w siedmio dniowych
odstępach. Po upływie ok. 6 dni od ostatniego zabiegu pobrano próby pędów oraz liści
i oceniono wpływ zastosowanych preparatów na śmiertelność mszyc. W obydwu latach
najwyższą śmiertelność obu gatunków mszyc zanotowano w kombinacjach
z zastosowaniem wywaru z Quassia amara (37,6% - 2013 i 20,5% - 2014) oraz
ekstraktu z miodli indyjskiej (34,1% - 2013 i 35,1% - 2014). W roku 2014,
w odróżnieniu od poprzedniego, zanotowano wyższą śmiertelność mszyc w kombinacji
z zastosowaniem mydła ogrodniczego potasowego (33,7%). Pozostałe preparaty
wykazały zdecydowanie mniejszy i bardziej zróżnicowany wpływ na śmiertelność
mszyc, która wyniosła od 8,2% do 24,3%. W okresie zbioru pobrano losowo próby
owoców w każdej kombinacji i oceniono je pod kątem wystąpienia deformacji będących
wynikiem żerowania mszycy jabłoniowo-babkowej na zawiązkach. Zebrane owoce
podzielono na trzy grupy w zależności od stopnia deformacji (silnie, średnio, słabo).
Ogółem w roku 2013 zanotowano od 4,5 do 7% zdeformowanych owoców a w roku
2014 od 9,3 do 16,8%.

40

VI Konferencja Naukowa PTA - 6th Conference Polish Society of Agronomy

Wpływ nalistnej aplikacji wybranych substancji pochodzenia naturalnego
na wzrost i rozwój inwazyjnej nawłoci kanadyjskiej (Solidago canadensis L.)
The influence of foliar application of naturally derived compounds on growth and
development of invasive Canadian goldenrod (Solidago canadensis L.)
Dorota Gala-Czekaj, Agnieszka Synowiec
Katedra Agrotechniki i Ekologii Rolniczej, Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja,
Al. A. Mickiewicza 21, 31-120 Kraków, e-mail: d.gala@ur.krakow.pl
Słowa kluczowe: biologiczne zwalczanie roślin inwazyjnych, allelopatia
Celem badań była ocena wpływu nalistnej aplikacji wodno-acetonowych
roztworów wybranych olejków eterycznych: fenkułowego, kminkowego i tatarakowego
oraz wybranych kwasów pochodzenia naturalnego: cytrynowego i octowego na wzrost i
rozwój inwazyjnej nawłoci kanadyjskiej.
Doświadczenie mikropoletkowe przeprowadzono w 2014 r. w Krakowie –
Mydlnikach na odłogu trwale porośniętym przez zwarte łany nawłoci kanadyjskiej.
W przypadku olejków eterycznych zastosowano stężenie roztworów 10%, natomiast dla
kwasów karboksylowych: 10, 20 i 30%. Aceton w ilości 2,5% dodawano do roztworów
olejków eterycznych i do oprysku kontrolnego (woda) jako adiuwant. Nalistna aplikacja
badanych substancji została wykonana w fazie 7-8 liści nawłoci. Po aplikacji dwukrotnie
dokonano wizualnej oceny uszkodzeń pędów nadziemnych nawłoci w skali EWRC
(Rola i in. 1980). Pod koniec sezonu wegetacyjnego rośliny zebrano i w obrębie każdego
obiektu doświadczalnego dokonano pomiaru wybranych parametrów morfologicznych
nawłoci (m.in. świeża masa, liczba roślin, średnia wysokość roślin i średnia długość
kwiatostanu).
Stwierdzono, iż nalistna aplikacja roztworów wszystkich zastosowanych
olejków eterycznych i kwasu octowego spowodowała rozległe nekrozy pędów
nadziemnych nawłoci kanadyjskiej. W drugim, późniejszym, terminie analizy
wykonanej po oprysku uszkodzenia nawłoci pogłębiły się. Jako efekt następczy
aplikowane roztwory spowodowały istotne skrócenie średniej długości kwiatostanu
nawłoci oraz, w mniejszym stopniu, średniej masy jednej rośliny i jej średniej
wysokości.
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Uprawa roślin zbożowych, a różnorodność zbiorowisk okrzemek
(Bacillariophyceae)
The cultivation of cereals and diversity of diatom assemblages
Anita Pajączek1, Natalia Kochman-Kędziora3, Łukasz Peszek3,
Jadwiga Stanek-Tarkowska1, Teresa Noga2
1
Katedra Gleboznawstwa Chemii Środowiska i Hydrologii, Uniwersytet Rzeszowski,
ul. Zelwerowicza 8B, 35-601 Rzeszów, e-mail: anita.pajaczek@gmail.com
2
Katedra Biologicznych Podstaw Rolnictwa i Edukacji Środowiskowej,
3
Katedra Agroekologii, Uniwersytet Rzeszowski ul. Ćwiklińskiej 1A, 35-601 Rzeszów
Słowa kluczowe: uprawa, okrzemki (Bacillariophyceae), podkarpackie
Badania na różnorodnością zbiorowisk okrzemek w różnych miejscach na
terenie woj. Podkarpackiego prowadzone są od 2009 roku. Stanowiska wyznaczono na
glebach o różnym sposobie użytkowania (pod uprawą pszenicy ozimej, kukurydzy oraz
na terenach odłogowanych).
Celem pracy jest ukazanie wpływu jaki ma uprawa na życie biologiczne
w glebie i jej jakość, na przykładzie bioindykacyjnej roli okrzemek.
Prowadzone badania wykazały, iż największą różnorodność biologiczną
posiadają gleby nieużytkowane rolniczo, co świadczy dobitnie o fakcie, iż rolnictwo ma
duży wpływ na środowisko naturalne. W uprawach największą różnorodnością
odznaczały się stanowiska pod uprawą pszenicy ozimej. Jak dotąd oznaczono łącznie
ponad 150 taksonów okrzemek, wśród których rangę dominatów przypisano m. in.
Hantzschia amphioxys, Mayamaea atomus, Nitzschia palea, N. pusilla, Pinnularia
obscura and Stauroneis thermicola.
Na niektórych stanowiskach oznaczono okrzemki rzadkie, zagrożone i nowe dla
flory Polski, m.in. Diploneis parma, Neidium alpinum, Pinnularia nodosa,
P. schoenfelderii, P. subrupestris, Sellaphora pseudopupula, czy Cymbella cistula,
Eunotia meisteri, Fragilaria exigua, F. oxyrhynchus, Gomphonema tergestinum.
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Wpływ biologicznej aktywizacji gleby na zmiany struktury gleby
w monokulturze pszenżyta ozimego
Effect of soil biological activation on changes in soil structure in winter triticale
monoculture
Michał Paluch, Danuta Parylak, Roman Wacławowicz
Katedra Kształtowania Agroekosystemów i Terenów Zieleni, Uniwersytet Przyrodniczy,
Pl. Grunwaldzki 24 A, 50-363 Wrocław, e-mail: danuta.parylak@up.wroc.pl
Słowa kluczowe: pszenżyto ozime, monokultura, zabiegi regeneracyjne, struktura gleby
Wysoki udział zbóż w strukturze zasiewów może prowadzić do wielu
negatywnych zmian właściwości fizykochemicznych i biologicznych gleby oraz
pogorszyć jej żyzność. Konieczne zatem staje się wskazanie możliwości złagodzenia
negatywnych skutków powtarzanej uprawy zbóż, np. międzyplony na przyoranie lub
preparaty poprawiające właściwości gleby.
Podstawę badań stanowiły dwa doświadczenia polowe. W pierwszym 1czynnikowym czynnikiem badawczym było następstwo roślin (pszenżyto
w płodozmianie: ziemniak+ – owies – pszenżyto ozime oraz uprawiane
w monokulturze). W drugim 2-czynnikowym czynnikiem I rzędu była obecność lub brak
aktywizatora mikrobiologicznego w postaci preparatu EM-Farming z udziałem
efektywnych mikroorganizmów. Czynnikiem II rzędu były cztery różne pożniwne
zabiegi, których zadaniem była aktywizacja gleby: oprysk preparatem EKO-Użyźniacz
lub UGmax oraz uprawa międzyplonu ścierniskowego z gorczycy białej
z przeznaczeniem na przyoranie. Zabiegi te stosowano pojedynczo lub w połączeniu
(międzyplon ścierniskowy + UGmax). Wskaźniki struktury gleby oznaczono w terminie
zbioru pszenżyta. Ocenę trwałości agregatów glebowych przeprowadzono metodą
separacji na sucho i na mokro w warstwie 0-20 cm.
Pod wpływem różnego następstwa roślin odnotowano zmiany wybranych
wskaźników struktury warstwy ornej gleby. W monokulturze pszenżyta w porównaniu
z płodozmianem zmniejszył się wskaźnik zbrylenia, mechanicznej trwałości struktury
oraz średnia ważona agregatu, natomiast nie stwierdzono zmian wodoodporności
agregatów. Z kolei zastosowane w monokulturze pszenżyta zabiegi aktywizujące glebę
i roślinę uprawną na ogół nie wpływały na trwałość struktury gleby. Jedynie
po zastosowaniu preparatu z udziałem efektywnych mikroorganizmów stwierdzono
istotny wzrost odporności agregatów glebowych na działanie wody.
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Wpływ różnych przedprzedplonów na zdrowotność ziarna pszenicy ozimej
Effect of different crop rotations on the health of winter wheat grain
Agnieszka Pszczółkowska, Adam Okorski, Gabriel Fordoński, Jacek Olszewski
Katedra Entomologii, Fitopatologii i Diagnostyki Molekularnej,
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Słowa kluczowe: grzyby z rodzaju Fusarium, pszenica ozima, ziarno
Zdrowotność ziarna zbóż przeznaczonego na cele konsumpcyjne i paszowe ma
kluczowe znaczenie w żywieniu ludzi i zwierząt. Zainfekowane grzybami ziarno stanowi
niepełnowartościowy surowiec do produkcji żywności i pasz. Wśród grzybów
zasiedlających ziarno zbóż szczególnie niebezpieczne są grzyby z rodzaju Fusarium.
Gatunki te bnie tylko zanieczyszczają ziarno zbóż ale także są odpowiedzialne
za syntezę mykotoksyn.
W zawiązku z powyższym przeprowadzono badania, których celem było
zbadanie wpływu różnych przedprzedplonów roślin strączkowych w porównaniu do
obiektu kontrolnego, gdzie przedprzedplonem była pszenica jara oraz zróżnicowanego
nawożenia azotem (0, 60, 120 i 180 kgN/ha) na zdrowotność ziarna pszenicy ozimej
odmiany Muszelka. Bezpośrednim przedplonem dla pszenicy ozimej był rzepak ozimy
uprawiany po roślinach strączkowych.
W badaniach wykazano, że przedprzedplony roślin strączkowych (groch, łubin
wąskolistny, bobik tradycyjny, bobik samokończący) przyczyniły się do zmniejszenia
zasiedlenia ziarna pszenicy ozimej przez grzyby patogeniczne, w tym grzyby z rodzaju
Fusarium dla nawożenia azotem w dawkach 0, 60 i 120 kgN/ha. Przy dawce 180 kgN/ha
nie wykazano jednoznacznego wpływu przedprzedplonów roślin strączkowych na
poprawę zdrowotności ziarna pszenicy ozimej. W przypadku dawki 180 kgN/ha
najmniejsze porażenie ziarna pszenicy ozimej stwierdzono w obiekcie, gdzie
przedprzedplonem był łubin wąskolistny – 8,06%, zaś największe w obiekcie, gdzie
przedprzedplonem był bobik samokończący - 28,99%.
Badania realizowane w ramach programu wieloletniego: „Ulepszanie krajowych źródeł
białka roślinnego, ich produkcji, systemu obrotu i wykorzystania w paszach”, w ramach
zadania 3.6. finansowanego przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
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Wpływ wodnych ekstraktów z tasznika pospolitego (Capsella bursa-pastoris (L.)
Medik.) na kiełkowanie i rozwój sałaty siewnej odmiany ‘Maryna’ (Lactuca sativa
L. cv. Maryna)
Effect of the aqueous extracts of Capsella bursa-pastoris on germination of Lactuca
sativa L. cv Maryna
Joanna Puła1, Beata Barabasz-Krasny2, Katarzyna Możdżeń3, Anna Sołtys-Lelek4,
Alina Stachurska-Swakoń5
1
Katedra Agrotechniki i Ekologii Rolniczej, Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja,
Al. A. Mickiewicza 21, 31-120 Kraków, e-mail: rrpula@cyf-kr.edu.pl
2
Zakład Botaniki, Instytut Biologii, 3Zakład Fizjologii Roślin, Instytut Biologii,
Uniwersytet Pedagogiczny, ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków
4
Ojcowski Park Narodowy, Ojców 9, 32-045 Sułoszowa
5
Instytut Botaniki, Uniwersytet Jagielloński, ul. Kopernika 27, 31-501 Kraków
Słowa kluczowe: allelopatia, germination, Capsella bursa-pastoris, Lactuca sativa
Współczesne rolnictwo opiera się nie tylko na chemicznych środkach ochrony
roślin, ale coraz częściej postrzega istotną rolę wzajemnych oddziaływań
allelopatycznych roślin uprawnych i współwystępujących z nimi chwastów. Poznanie
wpływu chwastów na rośliny uprawne jest dodatkową szansą dla naturalnej ochrony
agrocenoz, stąd potrzeba tego rodzaju eksploracji. W pracy podjęto próbę zbadania
wpływu wodnych wyciągów z korzeni i pędów tasznika pospolitego Capsella bursapastoris (L.) Medik. na wybrane procesy fizjologiczne sałaty siewnej Lactuca sativa L.
cv. Maryna – energię i siłę kiełkowania nasion, świeżą i suchą masę oraz zawartość
wody w siewkach. Z wysuszonego materiału roślinnego sporządzono wodne wyciągi
o stężeniach 1, 2, 3 i 5%, którymi podlewano nasiona sałaty.
Po 24 h od wyłożenia na szlaki Petriego procent wykiełkowanych nasion był
niewielki, zwłaszcza przy najwyższych stężeniach ekstraktów z tasznika. W drugiej
dobie odnotowano największy wzrost wykiełkowanych nasion na podłożach z 1%
wyciągami z korzeni. Po 72 h stwierdzono największą ilość wykiełkowanych nasion
sałaty na szalkach z 1% ekstraktami z korzeni i pędów tasznika, w porównaniu
do pozostałych wyciągów. W kolejnych dobach obserwowano stopniowy wzrost liczby
kiełkujących nasion, który ustabilizował się po 96 h. W przypadku wyciągów 2%
wykazano większą ilość wykiełkowanych nasion na szalkach z allelopatinami zawartymi
w korzeniu, w stosunku do ekstraktów o tym samym stężeniu z pędów. Wodne 3%
wyciągi z korzeni i pędów tasznika hamowały zdolność kiełkowania nasion sałaty i 5%
ekstrakty z pędów opóźniały ich kiełkowanie. Ogólnie wraz ze wzrostem koncentracji
substancji allelopatycznych w wodnych ekstraktach z C. bursa-pastoris obserwowano
hamowanie kiełkowania nasion L. sativa. Wartości świeżej i suchej masy były
najwyższe dla siewek sałaty uzyskanych na podłożach o niskich stężeniach związków
allelopatycznych, w stosunku do siewek wykiełkowanych w wyciągach o stężeniach 3
i 5%. Zawartość wody w siewkach różniła się w zależności od rodzaju stosowanego
wyciągu.
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Oddziaływanie wodnych wyciągów z melisy lekarskiej (Melissa officinalis L.) na
zachowanie wybranych szkodników roślin uprawnych
The effects of water extracts from Melissa officinalis L. on the behavior of selected pests
Milena Rusin, Janina Gospodarek
Katedra Ochrony Środowiska Rolniczego, Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja,
Al. A. Mickiewicza 21, 31-120 Kraków, e-mail: milena_rusin@wp.pl
Słowa kluczowe: wyciągi roślinne, olfaktometr, melisa lekarska, oprzędziki, mszyca
burakowa, stonka ziemniaczana
Celem przeprowadzonych badań było określenie oddziaływania różnych stężeń
wodnych wyciągów sporządzonych ze świeżej i suchej masy melisy lekarskiej (Thymus
serpyllum L.) na żerowanie oprzędzika pręgowanego (Sitona lineatus L.), mszycy
burakowej (Aphis fabae Scop.) i stonki ziemniaczanej (Leptinotarsa decemlineata Say.).
Ponadto przy użyciu olfaktometru zbadano reakcje chrząszczy na zapach wyżej
wymienionej rośliny.
Doświadczenie zostało przeprowadzone w warunkach laboratoryjnych
w sześciu powtórzeniach. Wyciągi z suchej masy sporządzono w stężeniach: 2%, 5%
i 10%, z kolei ze świeżej masy w stężeniach: 10%, 20% i 30%. Ocena intensywności
żerowania oprzędzików została przeprowadzona poprzez mierzenie powierzchni
wyżerek powodowanych przez chrząszcze. W celu określenia wpływu wyciągów na
mszycę burakową określano śmiertelność bezskrzydłych samic i larw mszycy.
W przypadku stonki ziemniaczanej określano masę pokarmu zjedzonego przez larwy
stadium L2 i L4. W badaniach nad reakcją olfaktometryczną wykorzystano szklany
olfaktometr „Y-tube” oraz 4-ramienną arenę olfaktometru.
Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdzono, że wyciągi z suchej masy
najczęściej przyczyniały się do istotnego ograniczenia żerowania oprzędzików. Wyciągi
ze świeżej i suchej masy w najwyższych stężeniach powodowały najczęściej wzrost
śmiertelności samic i larw mszycy burakowej i przyczyniały się do ograniczenia
żerowania larw L2 stonki ziemniaczanej. Wyciąg z suchej masy o stężeniu 10%
najbardziej niekorzystnie oddziaływał na żerowanie larw L4.
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Ocena wykorzystania programów rolno-środowiskowych przez rolników
południowo-wschodniej Polski
Use of agri-environment schemes by farmers in the south-eastern Poland
Barbara Sawicka1, Talal Seead Hameed1, Barbara Krochmal-Marczak2,
Dominika Skiba1
1
Katedra Technologii Produkcji Roślinnej i Towaroznawstwa Uniwersytet Przyrodniczy,
ul. Akademicka 15, 20-950 Lublin, e-mail: barbara.sawicka@up.lublin.pl
2
Zakład Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, PWSZ im. St. Pigonia,
ul. Dmochowskiego 22, Krosno
Słowa kluczowe: ochrona przyrody, systemy rolnictwa, rolnictwo zrównoważone,
programy rolnośrodowiskowe
Zasadniczym celem programów, wprowadzanych na mocy Rozporządzenia
Rady 2078/92/WE, jest promocja systemów produkcji rolniczej, przyjaznej dla
środowiska oraz ochrona walorów przyrodniczych i kulturowych obszarów wiejskich.
Pierwszy program rolnośrodowiskowy został zrealizowany w latach 2004-2006,
następny  w latach 2007-2013. Obecnie jest realizowany program na lata 2014-2020.
Celem pracy była ocena wykorzystania programów rolnośrodowiskowych
PROW 2004-2006 i PROW 2007-2013 przez rolników południowo-wschodniej Polski.
W tym regionie chętniej są realizowane te pakiety przyrodnicze, które charakteryzują się
mniejszą uciążliwością wykonania. Większość programów rolnośrodowiskowych,
realizowanych przez rolników kładzie bardzo duży nacisk na ochronę przyrody
i zachowanie krajobrazu wiejskiego. Program rolnośrodowiskowy zwiększa świadomość
ekologiczną wśród rolników, którzy go realizują i przyczynia się do zahamowania
rozwoju intensywnego rolnictwa. Nie wszystkie jednak działania, zakładane
w programach rolnośrodowiskowych, przynoszą tylko pozytywne efekty. Przystąpienie
do pakietów, które są realizowane na TUZ, sprzyja spadkowi pogłowia zwierząt
hodowlanych. Ponadto nałożenie na rolników zobowiązań ograniczania wykaszania traw
do maksymalnie 1. lub 2. pokosów w ciągu roku oraz regulacja terminów wypasu
na łąkach i obsada zwierząt nieprzekraczająca 1 DJP/ha powodowała zmniejszenie
pogłowia zwierząt. Uproszczenie dokumentacji związanej z programem
rolnośrodowiskowym, może wpłynąć na zwiększenie ilości nowych rolników, chętnych
realizować te programy.
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Problemy ekologiczne wynikające z zaprzestania użytkowania łąk w wybranych
mezoregionach Karpat Zachodnich
Environmental problems arising from the cessation of the use of meadows in selected
mesoregions the Western Carpathians
Kamila Musiał¹, Wojciech Szewczyk², Beata Grygierzec²
1
Małopolskie Stowarzyszenie Doradztwa Rolniczego¹
2
Zakład Łąkarstwa, Instytut Produkcji Roślinnej, Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja,
Al. A. Mickiewicza 21, 31-120 Kraków²
Słowa kluczowe: zbiorowiska łąkowe, zaprzestanie użytkowania, różnorodność
florystyczna
Zagospodarowanie rolnicze trwałych użytków zielonych na obszarach
górzystych stanowi w Polsce duże wyzwanie. Problem intensyfikacji użytkowania ziem
rolniczych o niższym potencjale produkcyjnym, do których zalicza się łąki i pastwiska
występujące na obszarach górskich, pojawił się w Polsce po roku 1990, a w latach
następnych uległ nasileniu. Trwałe użytki zielone w Polsce charakteryzują się dużą
różnorodnością zbiorowisk roślinnych, które wyróżniają się specyficznym składem
florystycznym. Powyżej 600 m n.p.m. występują typowe górskie łąki i pastwiska, które
cechują się udziałem innych gatunków roślin, niż użytki zielone z obszarów niżej
położonych.
Teren badań pod względem fizjograficznym zlokalizowano w obrębie
3 mezoregionów, położonych w południowej części Polski. Były nimi zaliczające się do
Karpat Zachodnich: Pogórze Wiśnickie, Gorce i Beskid Sądecki. Materiał bazowy
stanowiło 120 zdjęć florystycznych, wykonanych w latach 2010-2013 w zbiorowiskach
użytkowanych i nieużytkowanych. Celem badań było określenie wpływu zaprzestania
gospodarowania w tego typu użytkach zielonych na różnorodność występujących w nich
gatunków roślin naczyniowych, jak również na wartości użytkowe analizowanej runi
łąkowej. W rezultacie przeprowadzonych badań w terenie stwierdzono znaczące
zmniejszenie się liczby gatunków roślin, jak również wartości użytkowych
w zbiorowiskach niekoszonych w czasie kilku kolejnych sezonów wegetacyjnych.
Wyraźnie dało się to zaobserwować zwłaszcza w zbiorowiskach cechujących się dużą
różnorodnością florystyczną, jak: Arrhenatheretum elatioris, Gladiolo - agrostietum
capillaris czy Cirsietum rivularis. Przy braku użytkowania liczba gatunków nie tylko
zmniejszała się znacząco, ale co istotne doszło do ustępowania gatunków uznawanych za
rzadsze, przez co bardziej cenne z przyrodniczego punktu widzenia.
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Koegzystencja w łanie pomiędzy roślinami lnu oleistego i grochu siewnego w czasie
wspólnej wegetacji
Coexistence in the canopy between plants, linseed and field pea by the joint vegetation
Tadeusz Zając, Andrzej Oleksy, Agnieszka Klimek-Kopyra
Zakład Szczegółowej Uprawy Roślin – Instytut Produkcji Roślinnej,
Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja, Al. A. Mickiewicza 21, 31-120 Kraków
Słowa kluczowe: groch, uprawy mieszane
Warunkiem powodzenia upraw mieszanych roślin rolniczych jest duża
zgodność rozwojowa, co sprowadza się do analogicznych terminów siewu i zbioru.
Ważnym atrybutem jest także możliwość rozdzielenia plonu nasion na frakcje
gatunkowe, które mogą być użytkowane rozdzielnie, zgodnie ze składem chemicznym.
W Polsce dominują w uprawie mieszanki zbóż jarych, rzadziej spotyka się mieszanki
zbożowo-strączkowe, a mieszanki dwugatunkowe (oleisto-strączkowe) lnu oleistego
z grochem siewnym to rozwiązanie agrotechniczne prawie nieznane. W takich
fitocenozach len oleisty pełni funkcję rośliny podporowej dla grochu oraz korzysta z
azotu wydzielanego przez system korzeniowy tej rośliny strączkowej, co ogranicza
wysokość nawożenia azotowego, stosowanego przedsiewnie. W badaniach
uwzględniono dwie mieszanki, które badano w latach 2004-2006, a dobór odmian
i zestawienie mieszanek zamieszczono w tab. 1.
Tabela 1.Udział (%) lnu oleistego w plonie nadziemnej biomasy mieszanek w
wybranych fazach rozwojowych
Faza rozwojowa
Mieszanki
dojrzałość
jodełka pąkowanie kwitnienie zielona pełna
Flanders 50% + Ramrod 50%
29.1
38.3
45.3
54.4
48.5
Barbara 50% + Phönix 50%
33.5
34.2
45.8
44.2
40.8
NIR (P≤0.05)
0.49
0.73
NS
0.82
1.70
Wyższy udział w plonie powietrznie s.m. mieszanek oleisto-strączkowych miał
len oleisty w bardziej zaawansowanych fazach rozwojowych, poczynając od kwitnienia.
W fazach kwitnienie i dojrzałość zielona istotnie w plonie mieszanki zwiększył się
udział odm. ‘Flanders’, która wykształciła wyższe rośliny, w porównaniu do odm.
‘Barbara’. Dostatek azotu zwiększył powierzchnię asymilacyjną pędów lnu oleistego,
uprawianego w siewie mieszanym, co wymaga stosowania desykacji łanu mieszanek
przed zbiorem. Więcej informacji o plonowaniu mieszanek lnu oleistego z grochem
podano w pracy Zając i in. 2013.
Zając T., Oleksy A., Stoklosa A., Klimek-Kopyra A., Kulig B. 2013. The development
competition and productivity of linseed and pea-cultivars grown in a pure swing or in a
mixture. European Journal of Agronomy. 44: 22-31.
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Ocena wpływu ekstensywnych sposobów użytkowania łąki górskiej na
zawartość makroelementów w runi
Assessment of the effect of extensive management on the mountain grasslands
macronutrient content in the sward
Jan Zarzycki1, Michał Kopeć2
Katedra Ekologii, Klimatologii i Ochrony Powietrza, 2Katedra Chemii Rolnej
i Środowiskowej, Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja, Al. A. Mickiewicza 24/28,
30-059 Kraków, e-mail: j.zarzycki@ur.krakow.pl
1

Słowa kluczowe: łąki górskie, ekstensywne użytkowanie, zawartość makroskładników
Zachowanie pół naturalnych, wielogatunkowych łąk górskich wymaga
tradycyjnego, ekstensywnego użytkowania. W celu uzyskania dopłat w ramach
programów rolno-środowiskowych rolnicy muszą przestrzegać wymogów, które często
stoją w sprzeczności z produkcją paszy o dużej wartości pokarmowej. Celem podjętych
prac była ocena wartości pokarmowej paszy, pod względem zawartości
makroelementów, uzyskiwanej przy różnych sposobach ekstensywnego użytkowania,
a także po czasowym zaprzestaniu koszenia. Stwierdzono, że pasza pozyskana w 7 roku
ekstensywnego użytkowania łąki górskiej, przy każdym sposobie użytkowania,
zawierała niewystarczającą z punktu widzenia żywienia zwierząt, zawartość azotu,
fosforu i sodu. Zawartość wapnia, magnezu i potasu była dość niska, lecz wystarczająca.
Pozyskana biomasa, ze względu na kryterium zawartości w niej makroskładników, może
być wykorzystana jedynie w ekstensywnym chowie zwierząt.
Zastosowane w doświadczeniu ekstensywne sposoby użytkowania były za mało
zróżnicowane, aby zasadniczo wpłynąć na skład gatunkowy runi w okresie
przeprowadzonego doświadczenia. Wyróżniają się wprawdzie pod tym względem
powierzchnie niekoszone, koszone co 2 lata, nawożone obornikiem oraz koszone dwa
razy w roku. Z uwagi na niski poziom nawożenia, wydaje się, że ilość doprowadzonych
składników pokarmowych nie miała bezpośredniego wpływu na pobieranie
pierwiastków przez rośliny, mogła jednak kształtować obfitość występowania
poszczególnych gatunków czy grup roślin, co z kolei determinowało skład chemiczny
runi. Zawartość azotu zależała np. od udziału w runi roślin bobowatych, a zawartość
wapnia i magnezu od udziału innych roślin dwuliściennych.
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Występowanie kielisznika zaroślowego w uprawach kukurydzy na terenie
wybranych mezoregionów Małopolski
Occurrence of hedge bindweed in maize in the selected mesoregions of Lesser Poland
Agnieszka Synowiec1, Dorota Gala-Czekaj1, Michał Gąsiorek2, Wiktor Halecki3
Katedra Agrotechniki i Ekologii Rolniczej, 2Katedra Gleboznawstwa i Ochrony Gleb,
3
Katedra Melioracji i Kształtowania Środowiska, Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja,
Al. A. Mickiewicza 21, 31-120 Kraków, e-mail: a.stoklosa@ur.krakow.pl
1

Słowa kluczowe: Calystegia sepium; zachwaszczenie, chwast segetalny
Celem badań była ocena zagrożenia upraw kukurydzy w Małopolsce przez
nowy gatunek chwastu segetalnego – kielisznik zaroślowy, w powiązaniu z analizą jego
preferencji siedliskowych.
Wraz ze wzrostem popularności i powierzchni uprawy kukurydzy, wysokiej rośliny
o sztywnej łodydze i długim okresie wegetacji, pojawiły się też w jej zasiewach nowe
gatunki agrofagów, w tym chwastów. Jednym z nich jest kielisznik zaroślowy, gatunek
rodzimy, wieloletni, o wiotkiej łodydze, dotąd typowy dla tzw. siedlisk welonowych.
W latach 2011 – 2013 wykonano metodą marszrutową lustrację upraw
kukurydzy na terenie wybranych mezoregionów Małopolski: Rowu Skawińskiego,
Garbu Tenczyńskiego, Pogórza Wielickiego, Płaskowyżu Proszowickiego i Wyżyny
Olkuskiej. Łącznie zlustrowano 88 pól z uprawami kukurydzy. Na każdym z pól, gdzie
wystąpił kielisznik, określano jego ilościowość w skali Braun-Blanqueta. Ponadto
pobierano do analizy próbki wierzchniej warstwy gleby, w celu określenia ich odczynu
(w KCl) i składu granulometrycznego (met. areometryczną Bouyoucosa-Casagrande’a w
modyfikacji Prószyńskiego). Oznaczano też inne cechy pola uprawnego, jak np. jego
powierzchnię, nachylenie terenu czy bliskość cieków wodnych.
Wyniki poddano wielowymiarowej analizie składowych głównych (PCA)
i analizie redundancji (RDA). Kielisznik zaroślowy na badanym obszarze wystąpił na
27 stanowiskach, co stanowi nieco ponad 30% zlustrowanych pól uprawnych.
Stwierdzono korelację między obecnością kielisznika a zawartością w glebie frakcji
piasku i bliskością cieku wodnego.
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Produktywność pszenicy ozimej w różnych stanowiskach płodozmianowych
Winter wheat productivity in different positions in crop rotation
Maria Wanic, Kinga Treder, Przemysław Makowski
Katedra Agroekosystemów, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Plac Łódzki 3,
10-718 Olsztyn, e-mail: maria.wanic@uwm.edu.pl
Słowa kluczowe: płodozmian,
nadziemna, plon ziarna

przedplony,

fotosynteza,

transpiracja,

biomasa

Podstawę badań stanowiło ścisłe, statyczne doświadczenie polowe,
zrealizowane w 4 powtórzeniach na glebie średniej w Zakładzie ProdukcyjnoDoświadczalnym w Bałcynach (obiekt badawczy UWM w Olsztynie). Założono je
jesienią 2011 roku, na glebie średniej. W doświadczeniu porównuje się cztery
płodozmiany z pszenicą ozimą (odmiana Muszelka) w następującym układzie roślin: A.
rzepak ozimy + międzyplon (facelia) – jęczmień jary – groch siewny – pszenica ozima
(obiekt kontrolny); B. rzepak ozimy – pszenica ozima + międzyplon (facelia) – groch
siewny – pszenica ozima; C. rzepak ozimy + międzyplon (facelia) – groch siewny –
pszenica ozima – pszenica ozima; D. rzepak ozimy – pszenica ozima + międzyplon
(facelia) – jęczmień jary – pszenica ozima. Zakres prac obejmował: pomiary
pochłaniania CO2, transpiracji, biomasy nadziemnej w fazach rozwojowych pszenicy:
krzewienie (po ruszeniu wegetacji wiosną), strzelanie w źdźbło i kłoszenie oraz
oznaczenia plonów ziarna w fazie dojrzałości pełnej.
Wykazano, że intensywność asymilacji CO2 przez rośliny pszenicy zwiększała
się do fazy strzelania w źdźbło, po czym na zbliżonym poziomie utrzymała się do fazy
kłoszenia. W miarę pogarszania się wartości stanowisk stwierdzano spadek
intensywności fotosyntezy. Rośliny pszenicy najsprawniej asymilowały dwutlenek
węgla na polu po grochu (bez względu na płodozmian), a najgorzej w warunkach
uprawy po sobie (płodozmian C) i po jęczmieniu jarym (D). Proces transpiracji
najintensywniej przebiegał wfazie strzelania w źdźbło, po czym w fazie kłoszenia uległ
osłabieniu. Rośliny pszenicy najwięcej transpirowały wody w płodozmianie A
(kontrolnym), w czteropolówce B w stanowisku po rzepaku i C – po grochu. Następstwo
pszenicy po sobie (płodozmian C) oraz uprawa w obu stanowiskach płodozmianu z 75%
zbóż (D) wpływały ujemnie na ten proces. Pszenica największy plon masy nadziemnej
i ziarna wykształciła na polu po grochu siewnym (płodozmiany A, B i C), a najmniejszy
w stanowisku z jej uprawą po sobie (C).
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Changes of enzymatic activities and microbial communities in soil under long-term
maize monoculture and crop rotation
Zmiany aktywności enzymatycznej i liczebności mikroorganizmów w glebie pod
wpływem wieloletniego stosowania uproszczonej uprawy kukurydzy w monokulturze
1

Anna Gałązka1, Karolina Gawryjołek1, Maria Król1, Jerzy Księżak2
Department of Agriculture Microbiology, 2Department of Forage Crop Production;
Institute of Soil Science and Plant Cultivation – State Research Institute,
Czartoryskich 8, 24-100 Puławy, Poland; e-mail: agalazka@iung.pulawy.pl

Keywords: monoculture, crop rotation, maize, microbial communities, enzymatic
activities
The aim of this work was to examine effects of long-term maize monoculture
and crop rotation on biological activities of soil especially soil enzymatic activities and
microbial communities. The reaction of maize cultivated in perennial monoculture for
the direct sowing was investigated and compared to full tillage monoculture and crop
rotation full tillage cultivation in the following phases: six leaves, twelve leaves,
flowering phase, before harvest and after harvest. The results of the experiment
conducted from 2004 to 2012 in Experimental Station in Grabów (mazowieckie
voivodship) on podzolic soil – very good rye soil, were the basis for this elaboration.
Three objects were included into this research: maize cropped continuously monoculture
- zero tillage, maize monoculture cropped continuously – full tillage, crop rotation
(spring barley, winter wheat, maize) – full tillage. The evaluation of the biological
activity of the soil was based on the determination of the number of basic groups of soil
microorganisms and enzyme activities. The maize was sown with the use of seed drill.
The statistically significant increase in soil enzymatic activity and total number
of bacteria and actinomycetes in soil where the direct sowing in monoculture was
implemented.
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Właściwości fizyczne gleby w uprawach następczych po zakończonym
krótkotrwałym ugorowaniu gruntów ornych
Physical soil properties in successive crops after short-term fallowing of arable land
Janina Zawieja, Wiesław Wojciechowski
Katedra Kształtowania Agroekosystemów i Terenów Zieleni, Uniwersytet Przyrodniczy,
Pl. Grunwaldzki 24 A, 53-363 Wrocław, e-mail: wieslaw.wojciechowski@up.wroc.pl
Słowa kluczowe: następcze oddziaływanie ugorowania pól, właściwości fizyczne gleby
Celem pracy było określenie następczego wpływu ugorowania pól na wybrane
właściwości fizyczne gleby lekkiej i średniej. W latach 2002-2006 przeprowadzono
eksperyment, w którym wyłączono glebę z użytkowania rolniczego. W badaniach
zastosowano trzy sposoby zagospodarowania ugorów: ugór herbicydowy, ugór obsiany
roślinami okrywowymi (koniczyna czerwona + życica trwała na glebie średniej
i stokłosa bezostna + komonica rożkowa na glebie lekkiej) i ugór samozarastający.
Po pięciu latach ugory zlikwidowano i bezpośrednio po nich zasiano pszenicę ozimą,
a w roku drugim jęczmień jary na glebie lekkiej oraz żyto i owies na glebie lekkiej.
Po zbiorze zbóż przy użyciu cylinderków Kopecky’ego, w dwóch
powtórzeniach na poletku w warstwach 5–10 i 15–20 cm oznaczono: gęstość
objętościową, porowatość ogólną i kapilarną, wilgotności oraz zapasu wody w glebie.
Zwięzłość gleby oznaczono za pomocą sondy uderzeniowej w pięciu powtórzeniach
na poletku w warstwach, co 5 cm do głębokości 30 cm.
Różnice we właściwościach fizycznych gleby na skutek oddziaływania
następczego różnych sposobów konserwacji były niejednoznaczne. W stanowisku po
ugorze herbicydowym w porównaniu z innymi sposobami konserwacji pól wykazano
najwyższą gęstość gleby zarówno dla lekkiej jak i średniej. Zauważono tendencję
do zmniejszania się gęstości objętościowej wraz z głębokością gleby, a istotne różnice
stwierdzono w głębszej warstwie gleby. Porowatość ogólna gleby nie była zależna od
wykorzystanych w doświadczeniu sposobów ochrony gruntów ornych przed degradacją
w czasie ich wyłączenia z użytkowania rolniczego. Podobnie sposoby pola nie
różnicowały istotnie porowatości kapilarnej gleby. Najmniejszą zwięzłość gleby lekkiej
wykazano po ugorze herbicydowym, a największą w stanowisku z rośliną okrywowa
celowo wysiewaną. W stanowiskach usytuowanych na glebie średniej zależności były
odwrotne.

54

VI Konferencja Naukowa PTA - 6th Conference Polish Society of Agronomy

Wpływ wodnych wyciągów z szałwii lekarskiej (Salvia officinalis L.) na zachowanie
i przeżywalność wybranych szkodników roślin uprawnych
Effect of water extracts of sage (Salvia officinalis L.) on the behavior and survival of
selected crop pests
Barbara Biniaś, Janina Gospodarek
Katedra Ochrony Środowiska Rolniczego, Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja,
Al. A. Mickiewicza 21, 31-120 Kraków, e-mail: binias.barbara@gmail.com
Słowa kluczowe: wyciągi roślinne, szałwia lekarska (Salvia officinalis L.),
mszyca burakowa (Aphis fabae Scop.), oprzędzik pręgowany (Sitona lineatus L.), stonka
ziemniaczana (Leptinotarsa decemlineata Say.), bób (Vicia faba L.), ziemniak (Solanum
tuberosum L.)
Ekstrakty roślinne to przykład naturalnych środków, które pomagają uchronić
rośliny m.in. przed agrofagami i chorobami. Ich działanie polega nie tylko na ich
toksycznych właściwościach wobec szkodników, ale również na odstraszaniu, które
przyczynia się do zmniejszenia utraty plonów. Najważniejszą cechą wyciągów
roślinnych, oprócz łatwości w ich przygotowaniu oraz niskich kosztów pozyskiwania
materiału, jest bezpieczeństwo stosowania dla człowieka. Dlatego też wyciągi roślinne
cieszą się coraz większym zainteresowaniem rolników zajmujących się uprawą
ekologiczną.
Do sporządzania wyciągów roślinnych (opartych na bazie wody bądź alkoholu),
wykorzystywać można susz i świeżą masę roślin. W poniższych badaniach dotyczących
wpływu roślin zielnych na szkodniki upraw, podjęto obserwację działania szałwii
lekarskiej (Salvia officinalis L.).
Celem niniejszych badań było określenie wpływu wodnych wyciągów z suszu
(w stężeniach 2-, 5- i 10 %) oraz świeżej masy (10-, 20- i 30 %) szałwii lekarskiej
naprzeżywalność larw i dorosłych samic bezskrzydłych mszycy burakowej (Aphis
fabae Scop.) w działaniu kontaktowym wyciągu oraz żerowanie samic i samców
chrząszczy oprzędzika pręgowanego (Sitona lineatus L.) na bobie (Vicia faba L.).
Ponadto określono zachowanie się stonki ziemniaczanej (Leptinotarsa decemlineata
Say.) na ziemniaku (Solanum tuberosum L.) w działaniu żołądkowym.
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Emisja gazów cieplarnianych z rolnictwa w Polsce i jej przestrzenne zróżnicowanie
Greenhouse gas emissions from agriculture in Poland and its regional differentiation
Janusz Jankowiak, Jerzy Bieńkowski, Małgorzata Holka, Radosław Dąbrowicz
Zakład Systemów Rolniczych, Instytut Środowiska Rolniczego i Leśnego PAN,
ul. Bukowska 19, 60-809 Poznań, e-mail: janusz.jankowiak@isrl.poznan.pl
Słowa kluczowe: emisje GHG, produkcja rolnicza, struktura, rozkład przestrzenny
Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady [2013] włączyła rolnictwo
i leśnictwo do unijnej polityki przeciwdziałania zmianom klimatu i kształtowania
konkurencyjnej gospodarki niskoemisyjnej w perspektywie 2050 roku. Polska została
tym samym zobowiązana do podjęcia wysiłków badawczych, upowszechnieniowych,
wdrożeniowych i administracyjnych dla szacowania emisji i jej ograniczania. Celem
badań była ocena ilościowa emisji gazów cieplarnianych (CH4 i N2O) z rolnictwa oraz
jej strukturalna i przestrzenna alokacja. Materiałami źródłowymi do badań były dane
statystyczne, udostępniane w banku danych regionalnych GUS, dla lat 2009-2012. Do
szacowania emisji wykorzystano autorski program komputerowy EMKAL1
[Bieńkowski i in. 2013]. Wbudowane do programu algorytmy obliczeń oparto na
metodologii IPCC 2006.
Roczna, średnia emisja gazów cieplarnianych (CH4 i N2O) dla całego kraju,
wyrażona w ekwiwalencie CO2, wynosiła 27,7 mln. t. W przeliczeniu na 1 km2
powierzchni stanowiło to średnio 82,8 t CO2 ekw. Występowało duże zróżnicowanie
przestrzenne i strukturalne emisji. Obrazują to rysunki 1 i 2.
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Rys. 1. Regionalne zróżnicowanie emisji GHG z rolnictwa w Polsce
Rys. 2. Krajowe poziomy emisji GHG w produkcji zwierzęcej i uprawach polowych
Największe obciążenie emisjami występuje w województwach: podlaskim
i wielkopolskim, a najmniejsze w województwach: zachodniopomorskim, lubuskim
i podkarpackim. Na wielkość emisji w przeważającej części (61,2%) rzutowała
produkcja zwierzęca, a w mniejszej uprawy polowe (38,8%). Wyniki badań emisji GHG
będą umożliwiać wybór najefektywniejszych technicznie i ekonomicznie praktyk
mitygacyjnych.
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Rola uprawy koniczyny czerwonej w kształtowaniu wybranych właściwości
gleby oraz plonowania roślin
The role of red clover in the formation of selected soil properties and crop yield
Katarzyna Pawlak, Irena Suwara, Alicja Gawrońska-Kulesza
Katedra Agronomii, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego,
ul. Nowoursynowska 159, Warszawa
Słowa kluczowe: bobowate, struktura gleby, plon
Stosowanie w zmianowaniu roślin bobowatych ze względu na ich korzystny
wpływ na produktywność gleby ma duże znaczenie w rolnictwie integrowanym.
Wskazują na to wyniki wieloletnich doświadczeń polowych, które pozwalają
na dokonanie oceny wpływu czynników agrotechnicznych na żyzność gleby i
plonowanie roślin.
Celem prezentowanych badań była ocena wpływu zróżnicowanego
zmianowania stosowanego w dwóch wieloletnich statycznych doświadczeniach
polowych założonych w 1955 roku w RZD SGGW „Chylice” w Jaktorowie na czarnej
ziemi o składzie granulometrycznym gliny lekkiej na wybrane właściwości czarnej ziemi
oraz plonowanie roślin uprawianych w czteroletniej rotacji. Badania przeprowadzono
w latach 2010-2013.
W doświadczeniach porównywano dwa zmianowania: doświadczenie bez
koniczyny czerwonej (burak cukrowy – jęczmień jary – rzepak ozimy – pszenica ozima
), doświadczenie z koniczyną czerwoną (burak cukrowy – jęczmień jary z wsiewką
koniczyny czerwonej – koniczyna czerwona – pszenica ozima). Określono plon roślin
i strukturę plonu, a po zbiorze roślin uprawnych pobrano próby glebowe do oznaczenia
pH, zawartości węgla organicznego, gęstości gleby, stanu struktury oraz polowej
pojemności wodnej. Wyniki opracowano statystycznie przy wykorzystaniu analizy
wariancji jednoczynnikowej i procedury Tukey’a.
Otrzymane wyniki wskazują, że zmianowanie norfolskie z koniczyną czerwoną
zwiększa zawartość C org w glebie, poprawia trwałość struktury gleby i pojemność
wodną, zmniejsza zagęszczenie gleby, natomiast powoduje obniżenie pH gleby.
Włączenie do zmianowania rośliny bobowatej korzystnie wpłynęło na
plonowanie uprawianych w zmianowaniu roślin. Świadczą o tym istotnie wyższe plony
roślin uprawianych w zmianowaniu norfolskim.
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Wpływ uproszczonych systemów uprawy roli na wybrane wskaźniki
jakości gleby
Effect of soil tillage systems on selected indicators of soil quality
Paweł Frąckiewicz, Stanisław Lenart
Katedra Agronomii, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego,
ul. Nowoursynowska 159, Warszawa, e-mail: pawel_frackiewicz@sggw.pl
Słowa kluczowe: siew bezpośredni, uprawa bezpłużna, materia organiczna gleby,
gęstość, wilgotność i struktura gleby
Utrzymanie jakości gleby odgrywa kluczową rolę dla działalności człowieka
i przetrwania ekosystemów. Nie tylko zapewnia bezpieczeństwo żywnościowe, ale
i wpływa na jakość wody i powietrza, różnorodność biologiczną, zmiany klimatyczne
czy zdrowie ludzi. Jednym z powodów występowania lub nasilania się degradacji gleby
jest tradycyjna, płużna uprawa roli. Konieczne staje się zatem poszukiwanie
uproszczonych systemów uprawy roli przy jednoczesnym zachowaniu zadowalającego
poziomu plonowania roślin uprawnych.
Celem badań była ocena wpływu systemów uprawy roli na wybrane
właściwości fizyczne i chemiczne gleby decydujące o jej jakości. Podstawę badań
stanowiło długotrwałe (40-letnie) doświadczenie w Chylicach, w którym porównywane
są następujące systemy uprawy roli: od 1975 roku – system płużny i siew bezpośredni
(uprawa zerowa) oraz od 2011 roku dwa dodatkowe systemy kombinowane: uprawa
bezpłużna po siewie bezpośrednim oraz uprawa bezpłużna po uprawie płużnej.
Doświadczenie zlokalizowano na czarnej ziemi właściwej, wytworzonej z gliny
zwałowej lekkiej pylastej odgórnie spiaszczonej.
Badania przeprowadzone w 2014 roku obejmowały następujące właściwości
gleby: zawartość i zasoby C org do głębokości 50 cm, odporność gleby na rozmywanie,
gęstość objętościowa, wilgotność aktualna warstwy powierzchniowej w trakcie sezonu
wegetacyjnego.
Na podstawie zebranych wyników badań stwierdzono, że 37 lat uprawy zerowej
korzystnie wpłynęło na następujące wskaźniki jakości gleby: koncentrację i zasoby
węgla organicznego w warstwie 0-20 cm, wilgotność aktualną powierzchniowej warstwy
gleby, wodoodporność makroagregatów glebowych (efekt ten utrzymuje się po 3 latach
uprawy bezorkowej), gęstość objętościową w warstwie 10-30 cm. Potwierdzono tym
samym przydatność uproszczonych systemów uprawy roli w ochronie gleb przed
degradacją oraz mitygacji i adaptacji rolnictwa do zmian klimatycznych.
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Wpływ metod regulacji zachwaszczenia na zawartość miedzi i manganu w
nasionach fasoli zwyczajnej
The influence of weed regulation methods on the content of copper and manganese on
the seeds of common bean
Aleksandra Głowacka
Katedra Technologii Produkcji Roślinnej i Towaroznawstwa, Uniwersytet Przyrodniczy,
Ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin, e-mail: aleksandra.glowacka@up.lublin.pl
Słowa kluczowe: fasola zwyczajna regulacja, zachwaszczenia, plon nasion, miedź,
mangan
Rośliny strączkowe są bardzo wrażliwe na zachwaszczenie, szczególnie
w początkowym okresie wzrostu i wymagają skutecznego odchwaszczania, w tym
stosowania herbicydów. Herbicydy nie tylko niszczą niepożądane chwasty, ale również
mogą wpływać na pobieranie składników pokarmowych przez rośliny, poprzez wpływ
na oddychanie korzeni, modyfikowanie przepuszczalności ścian komórkowych
i antagonizm jonów.
Celem badań była ocena wpływu różnych metod regulacji zachwaszczenia na
zawartość i pobranie miedzi i manganu w nasionach fasoli zwyczajnej (Phaseolus
vulgaris L.). Eksperyment polowy przeprowadzono w latach 2010-2012,
w gospodarstwie indywidualnym położonym we wsi Frankamionka, powiat zamojski, na
glebie brunatnej, lekko kwaśnej, o średniej zasobności w przyswajalne formy miedzi
i manganu. W doświadczeniu analizowano 7 metod regulacji zachwaszczenia:
1. Kontrola nieodchwaszczana, 2. Kontrola odchwaszczana ręcznie, 3. Afalon
Dyspersyjny 450 SC, 4. Afalon Dyspersyjny 450 SC + Mistral 70 WG, 5. Harrier
295 ZC, 6. Harrier 295 ZC + Mistral 70 WG, 7. Basagran 480 SL stosowany dwukrotnie.
W doświadczeniu uwzględniono herbicydy zarejestrowane w Polsce do stosowania
w zasiewach fasoli, jak również te, które nie są zarejestrowane, ale badania prowadzone
w innych krajach wskazują na możliwość ich wykorzystania do odchwaszczania fasoli
zwyczajnej.
Zastosowane metody regulacji zachwaszczenia istotnie różnicowały zawartość
badanych mikroelementów. Najniższą zawartość miedzi i manganu, odpowiednio 4,1 mg
Cu·kg-1 s.m. i 2,5 mg Mn·kg-1 s.m. stwierdzono w fasoli nieodchwaszczanej.
Mechaniczne usuwanie chwastów jak i zastosowanie kombinacji herbicydowych
zwiększało zawartość i pobranie mikroelementów z plonem nasion. Najwyższą
zawartość miedzi odnotowano po zastosowaniu kombinacji herbicydów Afalon
Dyspersyjny 450 SC + Mistral 70 WG, zaś manganu po odchwaszczaniu mechanicznym.
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Ilościowa i jakościowa zawartość chwastów zasiedlających pola uprawne
obsiane zbożami na przykładzie rodzinnego gospodarstwa rolnego
Quantitative and qualitative contents of weeds in cereals sowing fields in family farm
Natalia Machałek
Katedra Fitopatologii, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, ul. R. Prawocheńskiego 17,
10-721 Olsztyn, Gospodarstwo Rolne Jedzbark 53, 11-010 Barczewo,
e-mail: nataliamachalek@gmail.com
Słowa kluczowe: chwasty, pola uprawne, stadium wegetacyjne, zboża
Chwasty są nieodłącznym elementem lokalnej agrocenozy. W miejscach, gdzie
nie ma roślin uprawnych, a istnieją dobre warunki do wzrostu i rozwoju i jest dostępność
składników pokarmowych oraz wody chwasty doskonale radzą sobie z zasiedleniem
terenu. Obecność chwastów w zasiewach roślin zbożowych jest trudna do usunięcia
a wręcz niemożliwa. Gospodarstwo, w którym zostały przeprowadzone obserwacje
zajmuje się produkcją roślinną. W skład uprawianych zbóż wchodzą: pszenica ozima,
pszenżyto ozime i żyto. Pomimo stosowania corocznej pełnej ochrony chemicznej
zauważyć można występowanie w łanach tych samych gatunków chwastów.
Rozmieszczenie gatunków chwastów jest bardzo podobne rokrocznie. W części
środkowej pól można zauważyć miotłę zbożową (Apera spica-venti L.), pojedynczo
występuje ostrożeń polny (Cirsium arvense L.). Na obrzeżach pól spotykanymi
gatunkami są: chaber bławatek (Centaurea cyanus L.), maruna bezwonna (Matricaria
inodora L.), rumian polny (Anthemis arvensis L.). W sąsiedztwie rowu melioracyjnego
punktowo wystąpiła przytulia czepna (Galium aparine L.). Miejscowo na obrzeżach pól
obsianych zbożami występującymi chwastami były: bniec biały (Melandrium album
Mill.), gwiazdnica pospolita (Stelaria media L.), tobołki polne (Thlaspi arvense L.),
tasznik pospolity (Capsella bursa pastoris L.), wyka szorstka (Vicia hirsuta L.) ,mak
polny (Papaver rhoeas L.), krzywoszyj polny (Lycopsis arvensis L.). Obserwacji
dokonywano na podstawie stanu morfologicznego roślin; w czasie kwitnienia chwastów
oraz w fazie dojrzałości mleczno-woskowej zbóż. Powtórne oznaczenie zachwaszczenia
zostanie przeprowadzone po żniwach za pomocą cylinderka Kopecky’ego, gdzie
w próbkach gleby zostanie oznaczona ilościowa i jakościowa zawartość nasion w 1m3
gleby. Problem zachwaszczenia zbóż można korygować zabiegami agrotechnicznymi,
chemicznymi oraz stosowaniem roślin motylkowatych drobno i grubonasiennych.
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SESJA II: PRODUKCJA ROŚLINNA A STAN
ŚRODOWISKA
Impact of crop production on the environment - new challenges
Vplyv rastlinnej produkcie na životné prostredie - nové výzvy
Ľuboš Vozár, Peter Kovár, Petra Verešová, Ján Jančovič, Peter Hric
Slovenská Poľnohospodárska Univerzita v Nitre
Key words: temporary sown grassland, fertilization, cut, botanical composition,
productivity, quality, phenology
The aim of this study was to assess the impact of selected pratotechnics
interventions on botanical composition and presence of sown species in temporary sown
meadow. The experiment was based in maize production area in Nitra. The observation
period was from 2010 to 2014 years. There was evaluated the impact of different levels
of fertilization and three cuts on changes in botanical composition, in grassland
production, in quality of dry matter of aboveground phytomass and changes in
agrochemical properties of the soil. Monitored were six variants (1 – abandoned, 2 –
mowed, unfertilized, 3 – mowed and fertilized with PK, 4 – mowed and fertilized with N
(30 kg.ha-1) and PK, 5 – mowed and fertilized with N (60 kg.ha-1) and PK, 6 – mowed
and fertilized with N (90 kg.ha-1) and PK) in four replications.
In the initial year of experiment (2010) were all mowed variants characterized
by dominance of herbs, mainly dominance of Achillea millefolium L. Nitrogen nutrition
positively affected the proportion of grass component in the next growing season,
especially the application doses of 60 and 90 kg.ha -1 N. Variability in coverage
of legumes was manifested by increasing their presence in 2011 and the subsequent
decline in 2012. During the experiment decreased the number of species and sward was
simpler by influence of nitrogen nutrition.
The resulting ecological stability of the individual variants was decreased by
application different pratotechnical interventions.
Variants which were fertilized by nitrogen had each year despite decreasing
tendency higher total production as variants, where nitrogen was absent. The lowest
dry matter production we reached by application only P and K nutrition.
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Środowiskowe i agrotechniczne uwarunkowania wydajności i jakości plonów
wybranych roślin rolniczych
Environmental and agrotechnological productivity conditions and quality yields of
selected agricultural plants
Grażyna Harasimowicz-Hermann
Katedra Agrotechnologii, Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. J. J.
Śniadeckich, ul Kordeckiego 20, 85-225 Bydgoszcz, e-mail:hermanng@utp.edu.pl
Słowa kluczowe: rośliny rolnicze, zioła, technologie uprawy, plon, wartość użytkowa
Badania w produkcji roślinnej prowadzą do właściwego doboru gatunków
i odmian oraz dostosowania rośliny do zmiennych warunków środowiska. Uzupełniają je
działania agrotechniczne, które przez wykorzystanie postępu biologicznego i szerokiego
asortymentu środków plonotwórczych i plonochronnych z zastosowaniem innowacji
w technologii skutkują wysokim i stabilnym plonowaniem roślin oraz pozyskaniem
surowca oczekiwanej jakości.
Przedmiotem badań realizowanych w Katedrze Agrotechnologii UTP
w Bydgoszczy było określenie możliwości wprowadzenia do uprawy w warunkach
środowiskowych woj. kujawsko-pomorskiego nowych gatunków roślin bobowatych rutwicy wschodniej i koniczyny kaukaskiej. Wyselekcjonowano również klony wierzby
przeznaczone na cele energetyczne do uprawy na glebie lekkiej. Doskonalono
technologie uprawy wybranych gatunków roślin rolniczych z uwzględnieniem ich
wpływu na środowisko w tym: wpływ sposobu siewu roślin uprawianych
w międzyplonie ścierniskowym na ich kiełkowanie, dynamikę wzrostu i rozwoju oraz
plonowanie; dobór klonów wierzby oraz opracowanie zaleceń nawozowych i zasad
prowadzenia plantacji do produkcji biomasy na glebie lekkiej; rozwój i plony nasion
oraz oddziaływanie na żyzność gleby rutwicy wschodniej (Galega orientalis Lam.); plon
i jakość surowca odmian rumianku pospolitego (Chamomille recutita L. Rauschert)
w zależności od nawożenia azotem i uprawy po międzyplonach ścierniskowych; rozwój
i plonowanie Trifolium ambiguum Bieb. w zróżnicowanych warunkach glebowych;
ocena efektów stosowania preparatu Kelpak w uprawie pszenicy, jęczmienia, kukurydzy,
marchwi i cebuli; wpływ genotypu na zawartość i jakość oleju w nasionach wybranych
roślin strączkowych; paszowa i przedplonowa wartość odmian owsa siewnego (Avena
sativa L.) uprawianego w międzyplonie ścierniskowym; ocena przydatności genotypów
ostropestu plamistego (Silybum marianum Gaertn.) do wykorzystania na cele
farmaceutyczne i energetyczne; rozwój i plonowanie ostropestu plamistego (Silybum
marianum L.) w zależności od sposobu przygotowania materiału siewnego; stosowanie
antywylegaczy w uprawie nasiennej odmian trawnikowych kostrzewy czerwonej
w warunkach zróżnicowanego poziomu nawożenia azotem; wpływ siewu bruzdowego
na kiełkowanie, dynamikę wzrostu i rozwoju oraz plonowanie roślin uprawianych
w międzyplonie ścierniskowym; wpływ sposobu siewu rzepaku ozimego w płytkich
bruzdach na jego zimotrwałość, zdrowotność i plonowanie; ulepszanie krajowych źródeł
białka roślinnego, ich produkcji, systemu obrotu i wykorzystania w paszach –
zagadnienia przyrodnicze, produkcyjne i ekonomiczne skutki różnej intensywności
uprawy łubinu w regionie kujawsko-pomorskim; rolnicza i ekonomiczna waloryzacja
przedplonów strączkowych w uprawie pszenżyta ozimego w regionie kujawskopomorskim; siew punktowy jako nowy trend w agrotechnice roślin strączkowych
w regionie kujawsko-pomorskim; przezimowanie i plonowanie ozimych i jarych odmian
grochu siewnego i łubinu białego; ocena możliwości pozyskiwania biomasy na cele
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energetyczne z jednorocznych gatunków w uprawie polowej w zależności od poziomu
nawożenia azotem; Trifolium ambiguum M. Bieb. jako alternatywna roślina pastewna do
uprawy w Polsce w siewie jednogatunkowym i współrzędnym z życicą wielokwiatową
lub zbożami ozimymi przeznaczonymi na zielonkę; ocena cech użytkowych wybranych
gatunków wieloletnich roślin motylkowatych.
Uzyskane wyniki pozwoliły na rozszerzenie asortymentu gatunków, odmian
i form roślin zalecanych do uprawy w warunkach siedliskowych woj. kujawskopomorskiego. Opracowano technologie produkcji roślin rolniczych i zielarskich, które
prowadzą do wzrostu plonowania roślin pozwalają na pozyskiwanie surowca wysokiej
jakości dla przemysłu rolno-spożywczego, farmaceutycznego, paszowego,
energetycznego. Oceniono przydatność innowacyjnego bruzdowego sposobu siewu
(Patent nr 215714) rzepaku ozimego i roślin międzyplonowych.
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Ocena aktywności biologicznej gleb w trzech systemach uprawy roli (opracowanie
systemu uprawy gleby dla rolnictwa zrównoważonego)
Evaluation of the enzymatic activity of soils in three tillage systems based on field
experiments
Anna Gałązka1, Karolina Gawryjołek1, Janusz Smagacz2
Department of Agriculture Microbiology, 2Department of Systems and Economics of
Crop Production; Institute of Soil Science and Plant Cultivation – State Research
Institute, Czartoryskich 8, 24-100 Pulawy, Poland; e-mail: agalazka@iung.pulawy.pl

1

Key words: microbial biomass, enzymatic activities, physic-chemical properties of soil
Jednym z ważnych elementów środowiska przyrodniczego jest gleba. Jest
to obszar, w którym panujące czynniki (abiotyczne i biotyczne) mają decydujący wpływ
na zmianę jej składu i właściwości oraz na aktywność enzymatyczną znajdujących się
w niej mikroorganizmów. Prawidłowe użytkowanie gruntów, a przede wszystkim
właściwe zagospodarowanie rolnicze musi uwzględniać mikrobiologiczny
i fizykochemiczny stan gleb.
Z uprawą gleby nierozerwalnie wiąże się jakość środowiska glebowego.
Intensywna uprawa roli prowadzi do znacznej degradacji środowiska glebowego,
co wymusza ciągłe poszukiwanie nowych technik uprawy, które sprzyjają ochronie
gleby i jej bioróżnorodności. Rolnictwo zrównoważone, którego założenia sprzyjają
zachowaniu naturalnego środowiska oraz wzrost produkcji bez ingerencji w naturalne
zasoby środowiska przyrodniczego bazuje na wspieraniu naturalnych procesów
biologicznych bez naruszania procesów odtwarzających życie biocenozy i naturalną
strukturę gleby. Głównym założeniem rolnictwa zrównoważonego jest ochrona
środowiska naturalnego oraz zapewnienie bioróżnorodności w agrocenozach. Aktualnie
głównym celem uprawy jest nadanie roli możliwie najkorzystniejszych właściwości
(fizycznych, biologicznych, chemicznych) produkcyjnych oraz zwiększenie biologicznej
aktywności gleby. Zwiększona liczebność drobnoustrojów glebowych oraz wyższa
aktywność enzymatyczna są czułym wskaźnikiem decydującym o prawidłowym
układzie całego kompleksu właściwości glebowych, stanowiących o jej żyzności
i urodzajności. Prowadzono badania oceny aktywności biologicznej gleb jako jednego
z wskaźników oceny systemu uprawy gleb dla potrzeb rolnictwa zrównoważonego
w celu opracowania metody uprawy roli zmniejszającej liczebność oraz masę chwastów
występujących w zbiorowiskach upraw polowych oraz zwiększającej zawartość materii
organicznej w glebie i jej aktywność biologiczną. Oceny aktywności biologicznej gleb
przeprowadzono w warstwach: 0-5 cm i 15-30 cm, gdzie oznaczono aktywność
enzymatyczną oraz ocenę biomasy mikroorganizmów glebowych metodą fumigacji –
ekstrakcji.
Wysoką aktywność enzymatyczną stwierdzono w glebie brunatnej właściwej
w systemie uprawy bezpośredniej w poziomie powierzchniowym. Ponadto stwierdzono
silne korelacje pomiędzy aktywnością enzymatyczną gleb a węglem organicznym
w biomasie drobnoustrojów w warunkach siewu bezpośredniego. W przeprowadzonych
badaniach najwyższą aktywnością biologiczną gleby charakteryzowała się gleba spod
uprawy roślin w systemie siewu bezpośredniego oraz uprawy uproszonej. W glebie spod
uprawy roślin w systemie siewu bezpośredniego stwierdzono statystycznie istotne
wyższe ogólne liczebności bakterii i promieniowców oraz statystycznie istotne wyższe
aktywności badanych enzymów glebowych: dehydrogenaz, fosfatazy zasadowej
i kwaśnej. Udział roślin zbożowych w zmianowaniu nie zawsze musi być związany ze
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zmianą aktywności enzymatycznej. Świadczą o tym zarówno niewielkie wahania
w aktywności dehydrogenaz i fosfataz oraz wielkości potencjalnego mikrobiologicznego
wskaźnika żyzności. Uprawa tradycyjna z orką przyczyniała się do obniżenia liczebności
drobnoustrojów i obniżenia aktywności enzymatycznej gleb w stosunku do uprawy
w systemie siewu bezpośredniego oraz uprawy uproszczonej.
Prace prowadzono w ramach realizowanego przez IUNG-PIB projektu „Opracowanie
systemu uprawy gleby dla rolnictwa zrównoważonego” WND-POIG.01.03.01-00-042/09
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach POIG 2007-2013.
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Wpływ wieloletniego nawożenia i zmianowania roślin oraz siewu bezpośredniego na
zawartość w glebie węgla organicznego oraz właściwości fizyczne gleby w trzech
najstarszych doświadczeniach polowych w Polsce
Effect of long-term fertilization, crop rotation and no-tillage system on soil organic
carbon and soil physical conditions in the three oldest field experiments in Poland
Stanisław Lenart1, Wojciech Stępień2, Aneta Perzanowska1
Katedra Agronomii, 2Katedra Nauk o Środowisku Glebowym, Szkoła Główna
Gospodarstwa Wiejskiego, ul. Nowoursynowska 166, 02-787 Warszawa,
e-mail: stanislaw_lenart@sggw.pl

1

Słowa kluczowe: nawożenie organiczne i mineralne, uprawa zerowa, C organiczny, CPOM, struktura i retencja wodna gleby
Zawartość i trwałość glebowej materii organicznej, odporność gleb
na rozmywanie i erozję oraz retencja wodna gleb to wyzwania dla rolnictwa
zrównoważonego i strategii dostosowania rolnictwa do zmian klimatu. Podstawę
opracowania stanowią wyniki badań z dwóch doświadczeń nawozowych (pole D i E)
założonych w 1923 roku w Stacji Doświadczalnej w Skierniewicach oraz
z doświadczenia polowego z uprawą płużną (UP) i siewem bezpośrednim (SB)
założonego w 1975 roku w Chylicach. Określono następujące cechy jakościowe gleby
i ich wzajemne współzależności: zawartość C organicznego ogółem (Corg), C lekkich
frakcji (C-POM) oraz C frakcji związanych z cząsteczkami gleby <0,053 mm (HF),
odporność gleby na rozmywanie (MWDg), gęstość (Gg), polową pojemność wodną przy
potencjale – 10 kPa i - 33 kPa (PPW).
Skierniewice. Najlepsze efekty zapewniły obiekty w kolejności: 1) CaNPK +
obornik (OB) - pole D, 2) zmianowanie z koniczyną (pole E), 3) CaNPK (pole E).
Obiekt CaNPK+OB, w porównaniu do kontroli spowodował zwiększenie: 1) zasobów
Corg o 31%, 2) zasobów C-POM o 58%, 3) MWDg o 18%, 4) PPW przy pF 2,0 o 9%.
Zmianowanie z koniczyną (pole E), w porównaniu do monokultury żyta (pole D)
spowodowało zwiększenie: 1) zasobów Corg o 20%, 2) zasobów C-POM o 13%, 3)
MWDg o 4%, 4) PPW przy pF 2,0 o 14%. Wapnowanie (CaNPK) w porównaniu
do NPK, spowodowało zwiększenie: 1) zasobów Corg o 16%, 2) zasobów C-POM
o 24%, 3) MWDg o 13%, 4) PPW przy pF 2,0 o 6%.
Chylice. Siew bezpośredni w porównaniu do uprawy płużnej spowodował
w warstwie 0-20 cm zwiększenie: 1) zasobów Corg o 27% (w warstwie 0-10 cm o 41%),
2) zasobów POM o 197%, 3) MWDg o 142%, 4) PPW przy pF 2,0 o 6%.
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Kształtowanie się wybranych właściwości fizycznych gleby pod wpływem
wsiewek międzyplonowych zastosowanych w ekologicznej uprawie żyta
The formation of selected soil physical properties affected by interseeded species under
organic winter rye cultivation
Ewa Tendziagolska, Piotr Sobkowicz, Roman Wacławowicz
Katedra Kształtowania Agroekosystemów i Terenów Zieleni, Uniwersytet Przyrodniczy,
Pl. Grunwaldzki 24 A, 50-363 Wrocław, e-mail: ewa.tendziagolska@up.wroc.pl
Słowa kluczowe: rolnictwo ekologiczne, wsiewki międzyplonowe, żyto, właściwości
fizyczne gleby
Doświadczenie zlokalizowano na glebie lekkiej kompleksu żytniego dobrego.
Realizowano je w latach 2011-2014 jako statyczne dwuczynnikowe doświadczenie
polowe założone metodą losowanych podbloków. Jako czynnik I rzędu przyjęto sposób
siewu żyta: siew czysty (jedna odmiana) oraz siew mieszany (trzy odmiany).
Czynnikiem II rzędu była obecność wsiewek międzyplonowych: koniczyny białej
lub seradeli siewnej. Wsiewki wsiano w żyto wiosną po ruszeniu wegetacji. Na obiekcie
kontrolnym nie uprawiano międzyplonu. Badania przeprowadzono w czasie zbioru żyta.
Wilgotność objętościową, porowatość oraz gęstość gleby określono w warstwie 5-10
i 15-20 cm, a zwięzłość w warstwie 0-20 cm co 5 cm.
Stan uwilgotnienia gleby był wyraźnie różnicowany pod wpływem badanych
czynników. W warunkach siewu mieszanego wilgotność gleby była istotnie mniejsza niż
na poletkach obsianych jedną odmianą żyta. Również wprowadzenie do agrotechniki
żyta wsiewek koniczyny białej oraz seradeli skutkowało istotnym zmniejszeniem
wilgotności gleby. Z kolei gęstość objętościowa nie była modyfikowana pod wpływem
czynników doświadczalnych. Zróżnicowanie porowatości ogólnej, jak i kapilarnej przez
sposób siewu lub obecność wsiewki było niewielkie, a tendencje w obrębie
zastosowanych czynników niejednoznaczne. Parametrem istotnie kształtowanym pod
wpływem sposobu siewu i gatunku międzyplonu była zwięzłość gleby. Oba czynniki
w różnym stopniu kształtowały zwięzłość gleby w poszczególnych warstwach, natomiast
w całej warstwie 0-20 cm zastąpienie żyta uprawianego w siewie czystym jego
mieszaniną trójodmianową przyczyniło się do istotnego zwiększenia zbitości gleby.
Także dodatkowe wprowadzenie do agrotechniki tego zboża wsiewki z koniczyny białej
oraz seradeli wpłynęło na udowodniony statystycznie wzrost zwięzłości gleby.
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Niedobory i nadmiary opadów w okresie wegetacji wybranych roślin
uprawnych na przykładzie województwa opolskiego (1981-2010)
Precipitation deficiencies and excesses during the growing season selected crops for
example the opole province (1981-2010)
Barbara Skowera1, Joanna Kopcińska2, Agnieszka Ziernicka-Wojtaszek1,
Jakub Wojkowski1
Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja
1
Katedra Ekologii, Klimatologii i Ochrony Powietrza, Al. A. Mickiewicza 24/28,
30-059 Kraków, e-mail: rmskowera@cyf-kr.edu.pl
2
Katedra Zastosowań Matematyki, , ul. Balicka 253 C, 31-149 Kraków
Słowa kluczowe: niedobory opadów, nadmiary opadów, jęczmień jary, groch, ziemniak
późny, województwo opolskie
W pracy przedstawiono problem niedoborów i nadmiarów opadowych
występujących w okresie wegetacji jęczmienia jarego, grochu i ziemniaka późnego
w warunkach ocieplenia klimatu w latach 1981-2010 na przykładzie województwa
opolskiego. Wykorzystano dane miesięczne dotyczące średniej temperatury powietrza
isum opadów ze stacji meteorologicznych IMGW: Stare Olesno, Opole, Głubczyce oraz
ODR Łosiów. Określono potrzeby opadowe wymienionych roślin z uwzględnieniem
dynamiki temperatury powietrza w badanym okresie. Wraz ze zmianą temperatury
zmniejszano lub zwiększano odpowiednio potrzeby opadowe analizowanych gatunków
roślin. Dodatnie różnice pomiędzy opadami a skorygowanymi potrzebami opadowymi
(P-Pw) oznaczały nadmiary opadów, zaś ujemne ich niedobory. W województwie
opolskim w latach 1981-2010 stwierdzono występowanie cyklicznie powtarzających się
niedoborów lub nadmiarów opadów w kolejnych miesiącach wegetacji. W przypadku
jęczmienia jarego i grochu, w kwietniu i maju we wszystkich miejscowościach częściej
występowały niedobory opadów. W kwietniu niedobory opadów dla grochu i jęczmienia
jarego były wysokie i przekraczały wartość jednego odchylenia standardowego (P-Pw),
natomiast w czerwcu i lipcu częściej obserwowano nadmiary opadów. Najmniejsze
i najmniej zróżnicowane przestrzennie wartości odchyleń standardowych dla różnic (PPw) występowały w kwietniu i wynosiły 21-23 mm. W kolejnych miesiącach wartości te
rosły adekwatnie do wzrostu sum opadów i potrzeb opadowych roślin i kształtowały się
w maju od 38 mm w Głubczycach do 44 mm w Łosiowie, w czerwcu od 33 mm
w Starym Oleśnie do 45 mm w Łosiowie i analogicznie w lipcu od 60 do 73 mm.
W sierpniu i wrześniu (w miesiącach, w których analizowano tylko potrzeby opadowe
ziemniaka późnego), odchylenia standardowe były mniejsze i wynosiły od 40 mm
w Głubczycach do 45 mm w Łosiowie, a we wrześniu od 28 mm w Opolu do 42 mm
w Głubczycach. Analiza trendów zmian niedoborów i nadmiarów opadowych wykonana
w oparciu o współczynniki korelacji rang Spearmana nie wykazała w większości
miesięcy istotnych statystycznie zmian dla analizowanych roślin, oprócz czerwca,
w którym stwierdzono istotny statystycznie trend wzrostowy niedoborów opadów dla
ziemniaka późnego. Wielkości niedoborów i nadmiarów opadów badanych roślin
w analizowanych miejscowościach nie różniły się statystycznie.
Na podstawie przebiegu występujących niedoborów i nadmiarów opadów
zaobserwowano ich cykliczność w okresie badawczym. Lata ze znacznymi niedoborami
opadów przekraczającymi 100 mm obserwowano we wszystkich dziesięcioleciach;
największe niedobory wystąpiły dla grochu i jęczmienia jarego w latach 1982, 1994
i 2006, a dla ziemniaka późnego w latach 1982, 1989, 1992, 2003 i 2006. W drugiej
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połowie okresu badań 1981-2010 obserwowano występowanie dwóch cykli o dużych
nadmiarach opadów dla wszystkich roślin, w których najwyższe wartości przekraczały
250 mm dla ziemniaka w 1997 roku i 300 mm w 2010 roku.
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Uwarunkowanie plonu ziarna pszenicy jarej przez składowe plonu w różnych
warunkach środowiskowych
Spring wheat grain yield determination by yield components in different environmental
conditions
Grzegorz Sobczyński, Magdalena Wijata, Marcin Studnicki, Stanisław Samborski,
Jan Rozbicki
Katedra Agronomii, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego,
ul. Nowoursynowska 166, 03-727 Warszawa, e-mail: grzegorz_sobczynski@sggw.pl
Słowa kluczowe: uwarunkowanie plonu ziarna, składowe plonu, pszenica jara
Celem pracy było określenie sposobu uwarunkowania zmienności środowiskowej
plonu ziarna dla 15 odmian pszenicy jarej. Dane eksperymentalne: plon ziarna z 1m2 oraz
składowe plonu, tj. liczbę kłosów na jednostce powierzchni (LK), średnią liczbę ziaren w kłosie
(LZ/K) oraz masę tysiąca ziaren (MTZ), uzyskano z doświadczeń prowadzonych w ramach
PDOiR serii L koordynowanego przez COBORU. Obserwacje i pomiary wykonano
w sezonach wegetacyjnych 2013 i 2014 dla pszenicy jarej w 7 miejscowościach na terenie
Polski, reprezentujących różne warunki glebowe i klimatyczne. W oparciu o przydatność gleby
do uprawy pszenicy oraz przebieg pogody, wydzielono cztery grupy środowisk, tj. „o dobrych
warunkach glebowych i korzystnym przebiegu pogody (KK)”, „o dobrych warunkach
glebowych i niekorzystnym przebiegu pogody (KN)”, „o słabszych warunkach glebowych
i korzystnym przebiegu pogody (NK)” oraz „o słabszych warunkach glebowych
i niekorzystnym przebiegu pogody (NN)”.
Określenie sposobu uwarunkowania plonu ziarna w wydzielonych środowiskach
łącznie dla badanej populacji odmian pszenicy jarej wykonano z użyciem analizy ścieżek.
W oparciu o wyniki tej analizy stwierdzono odmienny dla warunków środowiskowych sposób
uwarunkowania plonu ziarna. W warunkach środowisk KK plon ziarna pszenicy jarej
w największym stopniu był uwarunkowany przez LK (35%), a wpływ pozostałych składowych
malał wraz z sekwencyjnym porządkiem ich kształtowania się (odpowiednio 33 i 32%).
W środowiskach KN największe znaczenie miała druga składowa – LZ/K (38%), następnie LK
(35%) i MTZ (27%). W środowiskach NK na kształtowanie się plonu ziarna równoważny
wpływ miały LK i MTZ po 36%, a MTZ (28%). W środowiskach NN uwarunkowanie plonu
ziarna było przeciwstawne w stosunku do środowisk KK, największy wpływ miała MTZ
(38%), następnie LZ/K (36%), zaś najmniejszy LK (26%).
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Wpływ warunków środowiskowych oraz przebiegu pogody na plonowanie i cechy
jakościowe ziarna pszenicy jarej
Effect of environmental conditions and course of weather on yield and grain quality of
spring wheat
Magdalena Wijata, Grzegorz Sobczyński, Marcin Studnicki, Stanisław Samborski,
Dariusz Gozdowski, Jan Rozbicki
Katedra Agronomii, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego,
ul. Nowoursynowska 166, 02-787 Warszawa, e-mail: wijata.magdalena@wp.pl
Słowa kluczowe: pszenica jara, jakość ziarna, plon ziarna, środowisko
Celem pracy było określenie zmienności plonu i cech jakościowych ziarna
pszenicy jarej w zależności od warunków środowiska oraz przebiegu pogody w trakcie
sezonu wegetacyjnego. Dane eksperymentalne - plon ziarna z 1 m2 oraz 5 parametrów
jakościowych (zawartość białka (ZB), zawartość glutenu mokrego (ZGM), zawartość
skrobi (ZS), test sedymentacji Zeleny’ego (TS) oraz gęstość ziarna w stanie zsypnym
(GZ) uzyskano z doświadczeń przeprowadzonych w ramach PDOiR w serii L w dwóch
sezonach wegetacyjnych 2013 i 2014 dla 15 odmian pszenicy jarej w 7 miejscowościach
badawczych. Biorąc pod uwagę kompleks przydatności rolniczej gleby oraz przebieg
pogody w sezonie wegetacyjnym wydzielono 4 grupy środowisk: o korzystnych
warunkach glebowych i korzystnym przebieg pogody (KK), o korzystnych warunkach
glebowych i niekorzystnym przebiegu pogody (KN), o niekorzystnych warunkach
glebowych i korzystnym przebiegu pogody (NK) oraz o niekorzystnych warunkach
glebowych i niekorzystnym przebiegu pogody (NN).
Na podstawie oceny komponentów wariacyjnych wykazano, że środowisko ma
największy udział w całkowitej zmienności dla wszystkich badanych cech. Wydzielone
grupy środowisk charakteryzowały się zróżnicowanym plonem i jakością ziarna odmian
pszenicy jarej. Ta sama populacja 15 odmian uprawiana w środowiskach KK
charakteryzowała się bardzo wysokim plonem oraz dobrą jakością ziarna. Zmniejszenie
plonu ziarna oraz znaczne pogorszenie jego jakości zaobserwowano w środowiskach
KN. W warunkach środowisk NK uzyskano zadowalający plon ziarna, natomiast jakość
ziarna była niska. W środowiskach NN stwierdzono silne obniżenie plonu ziarna,
ponadto pomimo wysokich wartości parametrów jakościowych: ZB, ZGM oraz TS,
pogorszona gęstość ziarna (GZ) wpływała niekorzystnie na przemiałowość ziarna
i znacznie obniżała jego przydatność na cele wypiekowe.
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Zmiany właściwości siedliskowych pod wpływem zróżnicowanych
sposobów polowego zagospodarowania liści buraka cukrowego
The changes in soil properties under varying methods of field management of sugar beet
residues
Roman Wacławowicz, Danuta Parylak, Ewa Tendziagolska,
Wiesław Wojciechowski
Katedra Kształtowania Agroekosystemów i Terenów Zieleni, Uniwersytet Przyrodniczy,
Pl. Grunwaldzki 24 A, 50-363 Wrocław, e-mail: roman.waclawowicz@up.wroc.pl
Słowa kluczowe: nawożenie liśćmi buraka cukrowego, uprawa roli, zwięzłość gleby,
aktywność biologiczna gleby
Celem badań było określenie wpływu wprowadzenia do gleby liści buraka
cukrowego na zwięzłość, a także aktywność biologiczną gleby wyrażoną zdolnością
respiracyjną i tempem rozkładu celulozy. Eksperyment polowy przeprowadzono w
latach 2005–2007 w oparciu o ścisłe trzyczynnikowe doświadczenie (split-split-plot).
Czynnikiem pierwszego rzędu były cztery sposoby uprawy roli: orka na głębokość
25 cm, orka płytka (15 cm), talerzowanie oraz brak uprawy jesiennej. Drugi czynnik
badawczy stanowiła obecność liści buraczanych (40 t∙ha-1), a trzeci − zróżnicowane
nawożenie azotem (50, 75, 100 kg N∙ha-1).
Zwięzłość gleby określono dwukrotnie: w fazie krzewienia pszenicy oraz
w terminie jej zbioru przy użyciu sondy uderzeniowej. Badania wykonano w warstwach:
0-10, 10-20 i 20-30 cm w trzech powtórzeniach na każdym poletku. Aktywność
respiracyjną gleby oznaczono w fazie kwitnienia pszenicy poprzez pomiar ilości
wydzielanego CO2, natomiast aktywność drobnoustrojów celulolitycznych przez
wagową ocenę stopnia ubytku bibuły filtracyjnej umieszczonej w glebie.
Zwięzłość gleby była istotnie uzależniona od sposobów uprawy roli. Zarówno
w początkowej fazie wzrostu pszenicy, jak i w czasie zbioru zwięzłość na ogół wzrastała
wraz ze stopniem uproszczenia uprawy roli. Nie udowodniono natomiast wpływu
zagospodarowania liści na zwięzłość gleby. Nieznaczne zmniejszenie zanotowano tylko
po wprowadzeniu do gleby liści buraka za pomocą pługa. Także aktywność respiracyjna
gleby nie zmieniała się pod wpływem badanych czynników. Uprawa roli i poziom
nawożenia azotem różnicowały natomiast aktywność drobnoustrojów w glebie.
Największy ubytek błonnika stwierdzono po zaniechaniu jesiennej uprawy roli.
Zwiększeniu aktywności biologicznej sprzyjało również nawożenie azotem w dawce
100kg N∙ha-1.
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Wydajność wieloskładnikowych mieszanek zbóż jarych
Performance of multi-component mixtures of spring cereals
Piotr Sobkowicz, Ewa Tendziagolska, Agnieszka Lejman
Katedra Kształtowania Agroekosystemów i Terenów Zieleni, Uniwersytet Przyrodniczy,
Pl. Grunwaldzki 24 A, 50-363 Wrocław, e-mail: piotr.sobkowicz@up.wroc.pl
Słowa kluczowe: mieszanka zbożowa, konkurencja, komplementarność, białko
W latach 2009-2011 przeprowadzono ścisłe doświadczenie polowe na glebie
lekkiej w celu porównania wydajności 3-składnikowych mieszanek jęczmienia, owsa,
pszenicy i pszenżyta, mieszanki zawierającej wszystkie cztery zboża oraz zasiewów
czystych. W zasiewach mieszanych stosowano jednakowy udział komponentów
w odniesieniu do gęstości zasiewów jednoskładnikowych. Badano plon biomasy roślin
w okresie strzelania źdźbło i w fazie dojrzałości pełnej, plon ziarna i elementy
plonowania, zawartość białka w ziarnie, plon białka a także konkurencję
międzygatunkową.
W fazie strzelania w źdźbło wszystkie mieszanki dały większy plon biomasy
niż zasiewy czyste, ale w okresie dojrzałości pełnej nie stwierdzono istotnego
zróżnicowania. Plon ziarna mieszanek w latach badań i średnio w trzyleciu był zbliżony
i w przypadku każdej z nich mieścił się pomiędzy najwyżej i najniżej plonującym
komponentem uprawianym samodzielnie. Nie stwierdzono plonotwórczego charakteru
mieszanek (LER≈1,0). Plonowały one natomiast stabilniej niż zasiewy jednogatunkowe
jęczmienia, owsa i pszenżyta. Mieszanka owsa, pszenicy i pszenżyta zawierała najwięcej
białka w ziarnie i dała większy plon tego składnika niż zasiewy czyste oraz inne
mieszanki z wyjątkiem zasiewu jęczmienia z pszenicą i pszenżytem. Jęczmień i owies
ujemnie reagowały na uprawę w mieszankach, natomiast reakcja pszenżyta była
dodatnia. Pod wpływem uprawy mieszanej obserwowano redukcję krzewienia
produkcyjnego jęczmienia i MTZ owsa oraz zwiększenie masy i liczby ziarn w kłosie
pszenżyta. Pszenica, mimo że plonowała najniżej spośród zasiewów czystych, wywierała
w mieszankach silny ujemny wpływ na jęczmień i owies. W okresie dojrzałości pełnej,
we wszystkich mieszankach obserwowano podobną hierarchię konkurencyjną
komponentów, która ułożona według malejących zdolności konkurencyjnych zbóż
wyglądała następująco: pszenżyto, pszenica, owies, jęczmień.
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Wpływ bronowania pielęgnacyjnego na plonowanie mieszanki jęczmienia
jarego z grochem siewnym
Influence of weed harrowing on yield of barley-pea mixture
Agnieszka Lejman, Piotr Sobkowicz
Katedra Kształtowania Agroekosystemów i Terenów Zieleni, Uniwersytet Przyrodniczy,
Pl. Grunwaldzki 24 A, 50-363 Wrocław, e-mail: agnieszka.lejman@up.wroc.pl
Słowa kluczowe: mechaniczna regulacja zachwaszczenia, mieszanka zbożowostrączkowa
Ścisłe doświadczenie polowe przeprowadzono w latach 2010-2012
w Rolniczym Zakładzie Doświadczalnym Swojec należącym do Uniwersytetu
Przyrodniczego we Wrocławiu. Było to doświadczenie 1-czynnikowe założone na glebie
lekkiej kompleksu żytniego dobrego. W doświadczeniu uprawiana była mieszanka
jęczmienia jarego odmiany Nagradowicki z grochem siewnym odmiany wąsolistnej,
pastewnej Milwa. Czynnikiem badanym był sposób regulacji zachwaszczenia
w mieszance obejmujący zwalczanie mechaniczne i chemiczne chwastów. Regulacja
mechaniczna wykonywana była przy pomocy dwóch rodzajów bron. Doświadczenie
zawierało 13 obiektów: obiekt bez regulacji zachwaszczenia, dwa obiekty z regulacją
chemiczną oraz dziesięć obiektów z regulacją mechaniczną zachwaszczenia.
Mechaniczna regulacja zachwaszczenia mieszanki jęczmienia jarego z grochem
siewnym odbywała się w dwóch terminach, na początku krzewienia oraz w pełni
krzewienia jęczmienia. Zabiegi bronowania wykonywano broną zębową średnią
oraz broną chwastownikiem, jednokrotnie lub dwukrotnie w danym terminie.
Stwierdzono, że średnio z 3 lat badań najwydajniejszą była mieszanka, w której
stosowano herbicyd Chwastox Extra 300 SL w dawce 3,0 l ha-1. Na zbliżonym poziomie
plonowały mieszanki, w których w celu regulacji zachwaszczenia wykonano
jednokrotne bronowanie broną zębową lub broną chwastownik w pełni
krzewienia jęczmienia, mieszanka z 3-krotnym bronowaniem broną chwastownik oraz
mieszanki 4-krotnie bronowane jednym lub drugim rodzajem brony. Sposoby
bronowania pielęgnacyjnego nie różnicowały udziału gatunków w łącznym plonie ziarna
i nasion mieszanki.
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Plonowanie mieszanki zbożowo-strączkowej w systemie ekologicznym
i konwencjonalnym
Yielding of cereal-pulse mixture in ecological and conventional farming system
1

Katarzyna Pużyńska1, Stanisław Pużyński2
Katedra Agrotechniki i Ekologii Rolniczej, Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja,
Al. A. Mickiewicza 21, 31-120 Kraków, e-mail: k.puzynska@ur.krakow.pl
2
Katedra Agronomii, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny,
ul. Papieża Pawła VI 3, 71-459 Szczecin

Słowa
kluczowe:
mieszanka
i konwencjonalny, plonowanie

zbożowo-strączkowa,

system

ekologiczny

W Polsce mieszanki zbożowo-strączkowe uprawia się rzadko i na niewielkich
obszarach, ze względu na jedyne paszowe wykorzystanie. Jednak od kilku lat wzrasta
zainteresowanie tymi uprawami. Wprowadzenie do płodozmianu zasiewu zboża
z rośliną strączkową przełamuje często dominację zbóż w zasiewach. Mieszanki
zbożowo-strączkowe są niezastąpionym łańcuchem zmianowania w ekologicznym
i konwencjonalnym systemie gospodarowania. Celem pracy było porównanie
plonowania mieszanki zbożowo-strączkowej (owies + wyka jara) uprawianej w systemie
ekologicznym i konwencjonalnym. W pracy przedstawiono wyniki z doświadczenia
polowego przeprowadzonego w latach 2011-2013 w Stacji Doświadczalnej
w Mydlnikach należącej do Katedry Agrotechniki i Ekologii Rolniczej Uniwersytetu
Rolniczego w Krakowie. Dwuczynnikowe doświadczenie założono metodą losowanych
bloków w układzie zależnym w czterech powtórzeniach. W doświadczeniu porównano
plonowanie dwóch odmian owsa Celer i Grajcar oraz wyki jarej odmiana Hanka
uprawianych jako komponenty mieszanki w dwóch systemach gospodarowania.
Plonowanie mieszanki zbożowo-strączkowej było istotnie kształtowane przez
system gospodarowania. Większy plon ziarna owsa i nasion wyki jarej oraz plon słomy
uzyskano w systemie konwencjonalnym w porównaniu do ekologicznego. Długość
oraz liczba wiech owsa uprawianego w mieszance była zróżnicowana miedzy
odmianami. Istotnie na liczbę i masę ziarniaków w wiesze owsa uprawianego
w mieszance wpłynął system gospodarowania oraz odmiana. Masa tysiąca ziaren owsa
była istotnie zróżnicowana miedzy badanymi odmianami, a na masę tysiąca nasion wyki
wpłynął system gospodarowania, dobór odmiany owsa oraz interakcja badanych
czynników.
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Wpływ stresu suszy na plonowanie i parametry wymiany gazowej
Festulolium barunii (K. Richt.) A. Camus uprawianego w siewie czystym i w
mieszance z Medicago sativa ssp. media (M x varia) Martyn
Effect of drought stress on the yield and gas exchange parameters of Festulolium barunii
(K. Richt.) A. Camus cropping in pure sowing and in mixture with Medicago sativa ssp.
media (M x varia) Martyn
Mariola Staniak
Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – PIB, ul. Czartoryskich 8,
24-100 Puławy, e-mail: staniakm@iung.pulawy.pl
Słowa kluczowe: festulolium, lucerna mieszańcowa, mieszanka, plon, fotosynteza,
transpiracja, WUE
Nasilający się w ostatnich latach problem braku wody w Polsce skłania do
większego wykorzystania w produkcji pasz gatunków odpornych na suszę, efektywnie
wykorzystujących promieniowanie słoneczne i oszczędnie gospodarujących wodą.
Mieszanki bobowato-trawiaste reagują na niekorzystne warunki środowiska znacznie
słabiej niż zasiewy jednogatunkowe, ze względu na zróżnicowane wymagania
poszczególnych komponentów względem środowiska, odmienny rytm rozwojowy oraz
różnice w morfologii systemów korzeniowych. Celem przeprowadzonych badań było
porównanie produktywności oraz przebiegu procesów fizjologicznych u festulolium
i lucerny siewnej uprawianych w siewach jednogatunkowych oraz w mieszance,
w różnych warunkach wilgotności gleby.
Doświadczenie wazonowe przeprowadzono w latach 2012-2014 w hali
wegetacyjnej IUNG-PIB w Puławach, w układzie kompletnie zrandomizowanym,
w czterech powtórzeniach. Festulolium odm. Sulino oraz lucernę mieszańcową odm.
Kometa uprawiano przy dwóch poziomach wilgotności gleby: 70% ppw (wilgotność
optymalna) i 40% ppw (stres suszy). Oceniano poziom plonowania roślin oraz parametry
wymiany gazowej.
Analiza wyników badań wykazała, że długotrwały stres suszy spowodował
istotny spadek plonu suchej masy lucerny i festulolium, uprawianych w siewie czystym,
jak i w mieszance. Średnio za 3 lata, redukcja plonu w warunkach stresu wynosiła
u lucerny 36,6%, u festulolium 13,6%, u mieszanki 24,3%. Niedobór wody w glebie
istotnie zmniejszył intensywność fotosyntezy, transpiracji i przewodnictwo szparkowe
u badanych gatunków, a zwiększył efektywność wykorzystania wody. Lucerna
uprawiana w siewie jednogatunkowym ograniczyła asymilację CO2 średnio o 14,8%, a w
mieszance z trawą o 8,8%, zaś festulolium - w siewie czystym o 18,0%, a w mieszance
z rośliną bobowatą o 4,4%.
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Wpływ przemysłowych osadów ściekowych na plon biomasy i zawartość
niektórych metali ciężkich w wybranych klonach wierzby krzewiastej
(Salix viminalis L.)
Effect of industrial sewage sludge on the yield of biomass and the content of certain
heavy metals in selected clones of willow (Salix viminalis L.)
Anna Jama-Rodzeńska, Władysław Nowak, Józef Sowiński
Katedra Szczegółowej Uprawy Roślin, Uniwersytet Przyrodniczy,
Pl. Grunwaldzki 24 A, 50-363 Wrocław, e-mail: a.jama@up.wroc.pl
Słowa kluczowe: klony, osad ściekowy, metale ciężkie, plon, wierzba
W latach 2004-2008 w Stacji Badawczo-Dydaktycznej Pawłowice należącej
do Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu przeprowadzono badania polowe, na
glebie brunatnoziemnej, typu płowego, podtypu opadowo-glejowego zaliczonej do IIIb
klasy bonitacyjnej. Doświadczenie dwuczynnikowe zostało założone metodą split-plot
w trzech powtórzeniach. Pierwszy czynnik stanowiły dwie dawki osadu ściekowego na
tle kontroli (60 i 120 t·ha-1 mokrego osadu), a drugi wybrane klony wierzby krzewiastej
(1023, 1051, 1052, 1053, 1056, amerykanka). Wierzbę krzewiastą posadzono w roku
2004 na kilkunastoletnim nieużytku. Przemysłowe osady ściekowe zostały
rozprowadzone na plantacji wierzby w 2006 roku na powierzchni gleby. Osady ściekowe
zostały udostępnione przez zakład POLAR/WHIRPOOL i pochodziły z odtłuszczania
blach stosowanych do produkcji sprzętu gospodarstwa domowego. W materiale
roślinnym oznaczono zawartość metali ciężkich (Cu, Zn, Mn, Fe, Cr, Ni i Pb) metodą
ASA. Celem badań było wytypowanie klonu charakteryzującego się najlepszymi
właściwościami akumulacyjnymi metali ciężkich oraz ocena przydatności osadów
ściekowych do zmiany właściwości gleby pod uprawą wierzby krzewiastej i wpływ
na plon biomasy.
Badane klony charakteryzowały się zróżnicowaną zawartością metali ciężkich
w materiale roślinnym (liście, kora). Najwięcej stwierdzono w liściach, a mniej w korze.
Zawartość metali ciężkich w materiale roślinnym układała się w następującej kolejności
(od największej do najmniejszej): Fe>Zn>Mn>Cu>Cr>Ni>Pb. Zastosowane dawki
przemysłowych osadów ściekowych spowodowały istotny wzrost zawartości metali
ciężkich w materiale roślinnym. Wszystkie badane klony wykazały zdolności
akumulacyjne w stosunku do niektórych metali ciężkich, jednak najlepsze właściwości
fitoremediacyjne miały klony 1052, 1023 i 1053. Zastosowane osady ściekowe nie miały
istotnego wpływu na plon świeżej i suchej masy wierzby. Wykorzystany w badaniach
przemysłowy osad ściekowy miał istotny pozytywny wpływ na wzrost powoju polnego
i zawartość w nim metali ciężkich.
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Koszty amortyzacji środków produkcji w uprawie chmielu
Depreciation costs of means of production in hop cultivation
Jacek Hołaj
Zakład Agrometeorologii i Zastosowań Informatyki, Instytut Uprawy Nawożenia
i Gleboznawstwa – PIB, 24-100 Puławy, ul. Czartoryskich 8,
e-mail: jholaj@iung.pulawy.pl
Słowa kluczowe: uprawa chmielu, środki produkcji, koszty amortyzacji
Kosztami amortyzacji objęto środki produkcji w uprawie chmielu takie jak
maszyny, urządzenia i budynki. Ocena amortyzacyjna dotyczyła m. in. plantacji chmielu
wraz z konstrukcją chmielnika, narzędzi do uprawy (brona talerzowa chmielarska,
ogławiarka karp chmielu, rozsiewacz nawozów mineralnych, opryskiwacz chmielarski),
maszyn do zbioru szyszek, taśmociągów do transportu szyszek do suszarni komorowej,
nawilżacza wysuszonych szyszek, prasy do pakowania szyszek oraz magazynu do
składowania opakowań plantatorskich a więc worków zawierających szyszki chmielowe.
Środki produkcji czyli maszyny, urządzenia, zabudowania oraz plantacja
i konstrukcja chmielnika zostały poddane ocenie amortyzacyjnej w podziale na rodzaje
zabiegów takich jak: coroczne remonty konstrukcji chmielnika, uprawa chmielników,
zawieszanie przewodników, zabiegi nawożenia i opryskiwania roślin, zbiór roślin
chmielu na plantacjach, zbiór szyszek chmielu na stanowisku zbioru i obróbki surowca
chmielowego oraz składowanie worków z szyszkami chmielu. Najwyższe koszty
amortyzacji występowały w przypadków środków produkcji o wysokiej cenie
np. maszyn do zbioru szyszek, a najniższe dla środków produkcji o niskiej cenie np.
brony zębowej.
Rolnik uprawiający chmiel jest obciążony kosztami bezpośrednimi i pośrednimi
m.in. kosztami amortyzacji, oprocentowania kapitału, ubezpieczenia, przechowywania
(garażowania). Aktualnie sytuacja na rynku chmielu jest dla plantatorów niezwykle
trudna. Z każdym rokiem rosną ceny środków produkcji, przy jednoczesnym braku
wzrostu cen surowca chmielowego. Przekłada się to na wysokie coroczne koszty, jakie
ponosi plantator chmielu na utrzymanie środków produkcji wykorzystywanych
w gospodarstwie chmielarskim.
W pracy wykorzystano dane i ceny wybranych środków produkcji pozyskane
z dokumentacji Rolniczego Zakładu Doświadczalnego „JASTKÓW” Spółka z o.o. W/w
gospodarstwo ma 60-letnią tradycję i zaliczane jest do największych producentów
chmielu w kraju, powierzchnia uprawy chmielu wynosi 20,2 ha. Gospodarstwo
zlokalizowane jest w lubelskim rejonie uprawy, na terenie którego znajduje się ok. 85%
upraw chmielu w Polsce.
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Reakcja mieszańcowych i populacyjnych odmian pszenicy ozimej na intensywność
technologii produkcji
Response of hybrid and population winter wheat cultivars to intensity production
technology
Jan Buczek, Dorota Bobrecka-Jamro
Katedra Produkcji Roślinnej, Uniwersytet Rzeszowski, Ul. Zelwerowicza 4,
35-601 Rzeszów, e-mail: janbuczek7@gmail.com
Słowa kluczowe: intensywność technologii, pszenica ozima, odmiany populacyjne,
odmiany mieszańcowe, plon, stan i stopień zachwaszczenia łanu, zawartość białka i jego
frakcje
W latach 2012-2014 przeprowadzono ścisłe doświadczenie polowe w Stacji
Doświadczalnej Oceny Odmian w Przecławiu (50o11’ N, 21o29’ E) województwo
podkarpackie, którego celem było określenie reakcji odmian mieszańcowych
i populacyjnych pszenicy ozimej na wzrastającą intensywność technologii produkcji.
Eksperyment założony metodą split-plot, w czterech powtórzeniach, obejmował dwa
czynniki:
– 1. intensywność technologii produkcji (ekstensywna, niskonakładowa,
średnionakładowa, wysokonakładowa),
– 2. odmiany pszenicy (Batuta i Bogatka – populacyjne, Hybred i Hymack –
mieszańcowe).
Zastosowane technologie uprawy różniły się ilością wysiewu odmian pszenicy,
poziomem nawożenia oraz chemiczną ochroną roślin przed chwastami, chorobami
i szkodnikami oraz wyleganiem roślin. Stwierdzono, że zastosowane technologie
modyfikowały skład gatunkowy i liczbę chwastów oraz ich powietrznie suchą masę
w łanie.
Najbardziej
radykalnie
ograniczała
zachwaszczenie
technologia
wysokonakładowa.
Technologia
średnionakładowa
była
mniej
efektywna
w zmniejszeniu powietrznie suchej masy chwastów, w porównaniu do technologii
niskonakładowej. W strukturze florystycznej zbiorowisk chwastów poszczególnych
odmian obserwowano podobny skład gatunkowy, a różnice dotyczyły liczby
i powietrznie suchej masy występujących gatunków chwastów. Odmiana hybrydowa
Hymack odznaczała się wyższą konkurencyjnością względem chwastów
i charakteryzowała się najmniejszą liczbą i masą chwastów ogółem. Najwyższe plony
uzyskała mieszańcowa odmiana Hymack, a najniżej plonowała populacyjna odmiana
Batuta. Intensywność technologii powodowała zwiększenie ilości białka oraz frakcji
gliadyn i glutelin w ziarnie, natomiast nie wpływała na zawartość albumin i globulin.
Białko ogólne ziarna odmian pszenicy charakteryzowało się najniższym udziałem frakcji
albumin i globulin, przy najwyższym poziomie białek zapasowych z przewagą gliadyn
w stosunku do glutelin.
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Wpływ wstawki ‘Merton Premier’ na wzrost, owocowanie i jakość owoców
4 odmian czereśni
The influence of the ‘Merton Premier’ interstem on the health status, growth, yield and
fruit quality of four sweet cherry cultivars
Agnieszka Głowacka, Elżbieta Rozpara
Instytut Ogrodnictwa, ul. Konstytucji 3 Maja 1/3, 96-100 Skierniewice,
e-mail: agnieszka.glowacka@inhort.pl
Słowa kluczowe: czereśnia, wstawka, odmiana, stan zdrowotny, wzrost, plonowanie
Doświadczenie założono wiosną 2006 roku w Sadzie Doświadczalnym
w Dąbrowicach (centralna Polska). Drzewa czterech odmian czereśni: ‘Vanda’,
‘Namare’, ‘Summit’ i ‘Sylvia’ ze wstawką czereśni ‘Merton Premier’, szczepione na
siewkach czereśni ptasiej porównywano z drzewami tych samych odmian, szczepionymi
bezpośrednio na siewkach czereśni ptasiej (bez wstawki). Celem badań było uzyskanie
odpowiedzi, czy wstawka utworzona z odmiany odpornej na dwie rasy raka
bakteryjnego ma wpływ na poprawę stanu zdrowotnego drzew czereśni, a w tym na ich
większą wytrzymałość na niską temperaturę i bakterie Pseudomonas sp. Ponadto celem
badań była ocena wpływu wstawki ‘Merton Premier’ na siłę wzrostu drzew, ich
plonowanie oraz jakość owoców.
Zastosowanie wstawki ‘Merton Premier’ nie miało wpływu na wytrzymałość na
mróz drzew żadnej z ocenianych odmian czereśni. Stwierdzono natomiast korzystny
wpływ wstawki na ograniczenie porażenia pni przez bakterie Pseudomonas sp.
Zastosowanie wstawki ‘Metron Premier’ nie spowodowało natomiast oczekiwanego
ograniczenia siły wzrostu drzew czereśni, ale jeszcze ten wzrost wzmogło. Z drzew
odmian czereśni: ‘Vanda’, ‘Namare’ i ‘Sylvia’ ze wstawką ‘Merton Premier’ zebrano
więcej owoców niż z drzew kontrolnych (bez wstawki). W przypadku odmiany
‘Summit’ drzewa na wstawce i na czereśni ptasiej (bez wstawki) plonowały
na podobnym poziomie. Najplenniejszą odmianą w doświadczeniu była ‘Vanda’. Jakość
owoców ocenianych odmian była dobra, niezależnie od zastosowanej wstawki czy
podkładki.
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Ekonomiczna efektywność nawożenia siarką życicy mieszańcowej
uprawianej w monokulturze i w mieszance z koniczyną białą przy dwóch
poziomach nawożenia azotem
Economic efficiency of sulphur fertilization hybrid ryegrass grown in monoculture in the
mixture with white clover at two levels of nitrogen fertilization
Beata Grygierzec1 Jarosław Mikołajczyk2
Instytut Produkcji Roślinnej, Zakład Łąkarstwa,
2
Instytut Ekonomiczno-Społeczny, Zakład Ekonomiki i Organizacji Rolnictwa
Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja, Al. Mickiewicza 21, 31-120 Kraków,
e-mail: rrgolab@cyf-kr.edu.pl
1

Słowa kluczowe: efektywność ekonomiczna, nawożenie, siarka, azot, trawa, mieszanka
trawiasto-motylkowata
Praca poświęcona jest efektywności ekonomicznej nawożenia siarkowego
i azotowego na plonowanie życicy mieszańcowej uprawianej w monokulturze
i mieszance z koniczyną białą. Rośliny oceniano na tle zróżnicowanego nawożenia
azotem w dawkach 50 i 100 kg N·ha-1 i dwóch nawozów siarkowych Arysta siarka i Prosiarka stosowanych w dawkach 5, 10, 15 kg S·ha-1.
Wyniki badań wykazały, iż nawożenie siarką było przedsięwzięciem
opłacalnym. Analizy uzyskanych wzrostów plonów oraz ich wartości, a także
oszacowanie kosztów zastosowania nawożenia i zbioru dodatkowej produkcji dowodzą,
że przy każdym z badanych poziomów nawożenia efekty przewyższają koszty.
Stwierdzono, że połączenie nawożenia siarką z nawożeniem azotem może prowadzić
do znacznego wzrostu plonów, co ma niebagatelne znaczenie w przypadku gospodarstw
borykających się z niedoborem ziemi.
Efekty stosowania przyjętych do badań nawozów siarkowych były różne
pomimo takich samych parametrów. Nawóz Arysta siarka najkorzystniejsze efekty
produkcyjno-ekonomiczne wywoływał po zastosowaniu dawki 10 kg S∙ha-1.
Zwiększenie nawożenia do 15 kg S∙ha-1 skutkowało zmniejszeniem plonowania roślin
niezależnie od poziomu nawożenia azotowego. Z kolei nawóz Pro-siarka w dawce 15 kg
S∙ha-1 wywoływał najwyższe efekty w roślinności trawiastej. W przypadku mieszanki
trawy z koniczyną najwyższe plony stwierdzono także przy nawożeniu 15 kg S∙ha -1,
w połączeniu z nawożeniem azotem w ilości 50 kg N·ha-1. Wzrost nawożenia azotowego
do 100 kg powodował jednak zmniejszanie efektywności nawożenia siarką.
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Level of application of scientific recommendations to control tomato leaf
miner, Tuta absoluta in Rabiaa district Nineveh governorate
Stopień praktycznego wykorzystania zaleceń w ochronie skośnika
pomidorowego, Tuta absoluta w dystrykcie Rabiaa, prowincja Niniwa
Barbara Sawicka, Talal Saeed Hameed
Department of Plant Production Technology and Commodities, University of Life
Sciences, Akademicka Street 15, 20-950 Lublin, Poland, -mail:
barbara.sawicka@up.lublin.pl
2
Agriculture Extension & Technology Transfer Department, College of Agric &
Forestry, University of Mosul, Iraq ,e-mail: stalal39@yahoo.com

1

Key words: agriculture extension, control of tomato, scientific recommendations
The research aimed to determine level of application among growers for
scientific Recommendations to control tomato leaf miner, Tuta absoluta in Rabiaa
District generally, identify the relationship between the level of application and
independent variables. The research included (94) growers, which they were selected
randomly, and they represent (50%) of the total population (188) growers. Data collected
by interview using a questionnaire method. The Data were analyzed for: means,
frequencies, weighted percentage and spearman-rank correlation. The research revealed
that the level of application was medium-low. The results showed that there was
a significant relationship between level of application for scientific recommendations to
control tomato leafminer, Tuta absoluta and each of fallowing variables (age, level
of education, years of work in agriculture and annual income), Also the results showed
that there were no significant relationship between level of application for scientific
recommendations to control tomato leafminer, Tuta absoluta and each of fallowing
variables (type of tenure, agricultural cultivated area, agricultural information sources).
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Plonowanie odmian pszenżyta ozimego w zależności od udziału zbóż
w strukturze i technologii produkcji
Yielding varieties of winter triticale depending on the share of cereals in crop structure
and production technology
Bogusława Jaśkiewicz
Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – PIB, ul. Czartoryskich 8,
24-100 Puławy, e-mail: kos@iung.pulawy.pl
Słowa kluczowe: odmiany, pszenżyto ozime, udział zbóż w strukturze zasiewów,
technologia
Celem badań było określenie wpływu udziału zbóż w strukturze zasiewów na
poziom plonowania odmian pszenżyta ozimego w warunkach technologii integrowanej
i intensywnej.
Badania przeprowadzono w latach 2011-2014 w SD IUNG _ PIB w Osinach
o
’
(51 15 N, 22o18’E) na glebie zaliczanej do kompleksu pszennego dobrego, klasy
bonitacyjnej IIIa i IIIb. Doświadczenie dwuczynnikowe metodą split-plot założono
w 3 powtórzeniach.
Pszenżyto uprawiano na istniejących wieloletnich doświadczeniach polowych
w monokulturze zbożowej (pszenica ozima, pszenżyto ozime, jęczmień jary),
w płodozmianach z 75% udziale zbóż w strukturze zasiewów (jęczmień jary, rzepak
ozimy, pszenica ozima, pszenżyto ozime) oraz 50% udziale zbóż w strukturze (rzepak
ozimy, pszenica ozima, bobik, pszenżyto ozime). W badaniach uwzględniono odmiany
pszenżyta ozimego: Pigmej, Pizarro. Odmiany te pochodzą z różnych ośrodków
hodowlanych. Zastosowano gęstość siewu 4 mln ziaren na ha. Całkowitą dawkę azotu
określono na podstawie przewidywanego plonu, warunków glebowych oraz znajomości
pola, uwzględniając rodzaj przedplonu i jego nawożenie. Podział dawki azotu wykonano
w oparciu o testy glebowe i roślinne.
W fazie dojrzałości pełnej określono plon ziarna oraz jego składowe
(liczbę kłosów, masę kłosa i liczbę ziaren z kłosa, masę 1000 ziaren).
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Wpływ stosowania preparatów z efektywnymi mikroorganizmami na
plonowanie oraz skład makro i mikroelementowy ziarna zbóż
Effect of application of preparations with effective microorganisms on the yield and
composition of macro - and microelements in cereal grain
Anna Kocoń
Zakład Żywienia Roślin i Nawożenia, Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa –
PIB, ul. Czartoryskich 8, 24-100 Puławy, e-mail: akocon@iung.pulawy.pl
Słowa kluczowe:
i mikroelementów

preparaty

mikrobiologiczne,

plon

ziarna,

zawartość

makro

Badania dotyczące oceny efektywności działania 3 wybranych, najbardziej
rozpowszechnionych w praktyce rolniczej preparatów z mikroorganizmami
pożytecznymi, na wielkość i jakość plonu ziarna uprawianych zbóż przeprowadzono
w warunkach polowych, w latach 2012-2014, w RZD w Grabowie, woj. mazowieckie.
Doświadczenie zlokalizowano na glinie piaszczystej, kompleksu żytniego bardzo
dobrego, miało charakter statyczny i prowadzone było metodą równoważnych
podbloków: split-block-split-plot. W badaniach uwzględniono 3 czynniki, gdzie
pierwszym były 3 testowane produkty z mikroorganizmami pożytecznymi + kontrola:
EM Naturalnie aktywny, EmFarma Plus, UGmax - Użyźniacz glebowy oraz obiekt
kontrolny - bez stosowania preparatów mikrobiologicznych. Drugim czynnikiem były
3 sposoby stosowania ww. produktów: na ściernisko, na ściernisko+ słoma oraz na
ściernisko+ słoma + 30 kg N. Natomiast trzecim 3 poziomy nawożenia N: O, 70 i 140 kg
N/ha. Preparaty mikrobiologiczne stosowano wg zaleceń Producenta, EM i EmFarma
Plus w dawce 30 l/ha preparatu., natomiast UGmax w dawce 0,9 l/ha, które aplikowano
co roku, w rozcieńczeniu z 300 litrami wody. Po oprysku, zawsze tego samego dnia
preparaty były przykrywane około 10 cm warstwą gleby (kompaktową broną talerzową
KBT). Działanie badanych produktów porównywane było z obiektami kontrolnymi, bez
stosowania ww. preparatów. Roślinami doświadczalnymi w 3 latach badań były zboża.
W pierwszym roku było to pszenżyto jare odm. Nagano, w drugim pszenica ozima odm.
Figura, a w trzecim jęczmień jary odm. Kucyk.
Plon ziarna badanych zbóż, w 3 latach badań kształtował się różnie. Na ogół był
wyższy w obiektach gdzie aplikowano preparaty; pszenżyta jarego i pszenicy średnio
o około 4-3% (różnie statystycznie nieistotne), jęczmienia jarego, średnio dla preparatów
o około 11% (różnice istotne) w stosunku do obiektów kontrolnych. W drugim i trzecim
roku badań plon ziarna zależał również od sposób podawania preparatów
oraz nawożenia N. Nie stwierdzono wyraźnego wpływu preparatów mikrobiologicznych,
sposobu ich stosowania na jakość ziarna analizowanych ziarna zbóż tj. na jego skład
makro i mikroelementowy. Także nawożenie azotem w sposób niejednoznaczny, poza
zawartością N w ziarnie wpływało na jakość plonu ziarna analizowanych gatunków
zbóż.
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Poszukiwanie metod ochrony roślin kapustowatych przed Plasmodiophora brassicae
The serach for protection methods of brassicaceae plants against clubroot
Tomasz Paweł Kurowski, Marta Damszel, Karolina Kacprzak-Siuda,
Karol Kotlarz
Katedra Entomologii, Fitopatologii i Diagnostyki Molekularnej, Uniwersytet Warmińsko
Mazurski, ul. Prawocheńskiego 17, 10-721-Olsztyn, e-mail:kurowski@uwm.edu.pl
Słowa kluczowe: rośliny kapustowate,
biotechnologiczna, ochrona biologiczna

kiła
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fungicydy,

ochrona

Kiła kapusty stanowi duże zagrożenie dla wielu roślin uprawnych. W całej
Polsce obserwuje się wzrost nasilenia tej choroby w uprawach rzepaku. W wyniku
porażenia deformacji ulega system korzeniowy rośliny, zostają także zakłócone jej
procesy fizjologiczne. Wielu autorów zwraca szczególną uwagę na polifagiczność
patogena oraz przeżywanie jego zarodników w glebie przez okres 8-10 lat.
W latach 2008-2015 badano przydatność preparatów biologicznych,
biotechnicznych i chemicznych w zwalczaniu kiły kapusty w rzepaku ozimym, rzepaku
jarym, gorczycy białej, kalarepie białej i jarmużu. W doświadczeniu pierwszym
stosowano gorczycę białą, jako roślinę pułapkową dla zarodników Plasmodiophora
brassicae, a po niej uprawiano kalarepę białą i jarmuż po uprzednim zastosowaniu
biologicznych, biotechnicznych i chemicznych środków ochrony roślin. W drugim
doświadczeniu chroniono gorczycę białą fungicydem Altima 500 SC. W trzecim
doświadczeniu chroniono rzepak ozimy w początkowych fazach rozwoju fungicydem
Topsin M 500 SC.
Gorczyca biała, przyorana przed kwitnieniem, okazała się skuteczną rośliną
pułapkową. Kalarepa biała była silniej porażana przez P. brassicae niż jarmuż. Spośród
zastosowanych środków ochrony roślin wysoką skuteczność działania wykazały Altima
500 SC i Topsin M 500 SC. Wyniki dalszych badań potwierdziły skuteczność w/w
fungicydów w ograniczaniu kiły kapusty.
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Wpływ nawożenia mineralnego na plon i cechy biometryczne ślazowca
pensylwańskiego w 3-5 roku uprawy
Effect of mineral fertilization on yield and biometric Sida in 3-5 year of cultivation
Janusz Lisowski, Henryk Porwisiak
Wyższa Szkoła Agrobiznesu, ul. Studencka 19, 18-402 Łomża,
e-mail: janusz.lisowski@poczta.fm
Słowa kluczowe: ślazowiec pensylwański, plon biomasy, cechy biometryczne
W latach 2011-2013 na poletkach doświadczalnych należących do Wyższej
Szkoły Agrobiznesu w Łomży (53°10'N 22°05'E). prowadzono doświadczenia z uprawą
ślazowca pensylwańskiego na cele energetyczne. Prezentowane wyniki dotyczą
jednoczynnikowego doświadczenia założonego metodą losowanych bloków w trzech
powtórzeniach na poletkach o powierzchni 12m2. Doświadczenie realizowano na glebie
płowej właściwej wytworzonej z piasków zwałowych zaliczanej do kompleksu żytniego
dobrego, klasy bonitacyjnej IVa. Celem badań było określenie wpływu zastosowanego
nawożenia mineralnego na plon biomasy i parametry biometryczne ślazowca
pensylwańskiego w trzecim, czwartym i piątym roku prowadzenia doświadczenia.
W każdym roku z chwilą rozpoczęcia się okresu wegetacji stosowano nawożenie
mineralne na poziomie A-1 80-50-70 (kg ∙ ha-1), NPK, a na poziomie A-2 zmniejszono
ilość nawożenia azotowego o 50% w stosunku do dawki podstawowej czyli zastosowano
NPK w ilości 40-50-70 (kg ∙ ha-1). Obsada wynosiła 10000 roślin ∙ ha-1. Zbiór roślin był
przeprowadzany w każdym roku na przełomie października i listopada. Po zbiorze
dokonano pomiarów biometrycznych, które dotyczyły: długości pędu, liczby pędów
u podstawy, masy wiązki z jednej karpy. Po zbadaniu wilgotności obliczano plon suchej
masy. Wartości parametrów biometrycznych osiągniętych w doświadczeniu przy
zastosowaniu nawożenia mineralnego A-1 i A-2 były wyższe od wartości osiągniętych w
próbach kontrolnych. Najwyższe plony ślazowca pensylwańskiego 18,6 t ∙ ha-1 suchej
masy uzyskano w czwartym i piątym roku prowadzenia doświadczenia przy
zwiększonym nawożeniu azotowym o 50%. Średni plon z trzech lat był najwyższy
w wyniku stosowania dawki nawozów w ilości NPK 80-50-70 (kg ∙ ha-1). Był on wyższy
w stosunku do próby kontrolnej o 43,5%.
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Zmiany fizycznych właściwości gleby pod wpływem międzyplonów ścierniskowych
w warunkach uprawy pszenicy jarej w monokulturze
Changes in physical properties of soil under the influence of stubble cover crop
cultivation under spring wheat continuous
Leszek Majchrzak, Tomasz Piechota
Katedra Agronomii, Uniwersytet Przyrodniczy, ul. Dojazd 11, 60-632 Poznań,
e-mail: leszmaj@up.poznan.pl
Słowa kluczowe: międzyplon ścierniskowy, pszenica jara, sposób uprawy gleby
Badania polowe realizowano w oparciu o eksperyment statyczny prowadzony
w latach 2012-2014, założony metodą bloków losowych kompletnych jako
jednoczynnikowy
w czterech
powtórzeniach
w Zakładzie
DoświadczalnoDydaktycznym Brody (52° 26’N; 16° 17’E) należącym do Uniwersytetu Przyrodniczego
w Poznaniu.
Celem przeprowadzonego eksperymentu było poznanie reakcji pszenicy jarej na
wprowadzenie do gleby międzyplonów ścierniskowych: gorczycy białej oraz mieszanki
strączkowej (grochu z łubinem) oraz systemu uprawy roli pod wysiew międzyplonów
i pszenicy jarej na zmiany wybranych właściwości fizycznych gleby.
Uzyskane wyniki badań wykazały, że zwięzłość gleby w warstwach 0-10, 10-20
i 20-30 cm zarówno na początku wegetacji, jak i w okresie zbioru pszenicy jarej, istotnie
modyfikowana była poprzez analizowany czynnik doświadczenia Temperatura gleby
zarówno na początku okresu wegetacji pszenicy, jak i w okresie jej zbioru była
najwyższa na obiektach bez uprawy międzyplonu, na których pszenicę jarą wysiewano
w technologii siewu bezpośredniego. Analizowana wilgotność gleby była najwyższa na
obiekcie z uprawa płużną gleby zarówno pod wysiew gorczycy białej, a następnie
pszenicy jarej. Istotność różnic potwierdzono jednak tylko na początku wegetacji
pszenicy jarej. Największym zagęszczeniem zarówno na początku okresu wegetacji
pszenicy jarej, jak i po jej zbiorze charakteryzowała się gleba, na której zarówno
międzyplon ścierniskowy gorczycę białą, jak i pszenicę jarą uprawiano w technologii
siewu bezpośredniego. Kapilarna pojemność wodna gleby nie była istotnie
modyfikowana poprzez analizowany czynnik doświadczalny. Na początku wegetacji
pszenicy była ona największa na obiektach, na których wysiewano gorczycę
w technologii siewu bezpośredniego, a pszenicę jarą po wiosennej orce, natomiast
w okresie zbioru pszenicy na obiektach z uprawą płużną gleby.
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Ocena technologii produkcji na plantacjach produkcyjnych w rejonie
Polski Centralnej. Cz. 1. Pszenica ozima
Evaluation of correctness of cultivation technology on production plantations in the
Central Poland. Part I. Winter wheat
Zdzisław Wyszyński, Beata Michalska-Klimczak, Krzysztof Pągowski
Katedra Agronomii, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego,
ul. Nowoursynowska 159, 02-776 Warszawa, e-mail: zdzislaw_wyszynski@sggw.pl
Słowa kluczowe: pszenica ozima, plantacje produkcyjne, technologia produkcji,
wskaźnik kompleksowości technologii produkcji
W latach 2009-2012 w rejonie Polski Centralnej przeprowadzono badania
ankietowe obejmujące 446 plantacji produkcyjnych pszenicy ozimej. Celem badań była
ocena poprawności technologii produkcji pszenicy ozimej w warunkach produkcyjnych
oraz rozpoznanie skali i rodzaju popełnianych przez rolników błędów w uprawie tego
gatunku. Założono, że powierzchnia wpływa na poprawność stosowania poszczególnych
czynników agrotechnicznych. W analizie wyników oceniane plantacje podzielono na
dwie grupy: I - o powierzchni do 3,0 ha (191 plantacji) i II – o powierzchni 3,0 ha
i więcej (255 plantacji). Dane o poziomach stosowanych czynników agrotechnicznych
uzyskane w czasie trzykrotnie przeprowadzonego wywiadu w sezonie wegetacyjnym
z rolnikami biorącymi udział w badaniach zapisywano w kartach technologicznych
założonych dla każdej plantacji produkcyjnej. Ocenę poprawności technologii produkcji
pszenicy ozimej przeprowadzono na podstawie zaleceń uprawowych IUNG i dostępnej
literatury przedmiotu. W celu określenia stopnia spełnienia wymagań agrotechnicznych
pszenicy zastosowano wskaźnik kompleksowości technologii produkcji (W kt) – udział
plantacji (w %) o prawidłowym poziomie danego czynnika. Udział plantacji
o powierzchni do 3,0 ha uprawianych na glebach klasy II - IIIb wynosił 60,2%,
a o powierzchni powyżej 3,0 ha 64,3%. W grupie mniejszych plantacji udział pół, gdzie
przedplonem były zboża kłosowe stanowił 39,1%, a w grupie drugiej 25,7%.
Dominującym przedplonem w tej grupie był rzepak (31,2%). Norma wysiewu częściej
była zbyt duża w grupie plantacji mniejszych w porównaniu z większymi. Udział
plantacji, na których wysiano kwalifikowany materiału siewny był większy w grupie
dużych i wynosił 50,6% i tylko 30,9% w grupie mniejszych. W obu grupach
obszarowych prawidłowy termin siewu pszenicy ozimej dla tego regionu (do 30
września) był czynnikiem o jednakowym udziale plantacji (73,3%). Większe dawki NPK
- 255,0 kg∙ha-1 stosowano na plantacjach o powierzchni większej od 3,0 ha w
porównaniu z 219,7 kg∙ha-1 na plantacjach o powierzchni mniejszej od 3,0 ha. Badane
plantacje nie różniły się ochroną herbicydową przed zachwaszczeniem, natomiast udział
plantacji, na których stosowano: fungicydy, insektycydy i regulatory wzrostu w grupie o
powierzchni większej od 3,0 ha wynosił odpowiednio: 63,1; 13,4 i 37,6%, a na
plantacjach o powierzchni mniejszej od 3,0 ha: 46,1; 4,7; 16,2%. Zbiór na wszystkich
plantacjach był wykonywany kombajnem. Porównanie technologii produkcji pszenicy
ozimej na plantacjach o powierzchni do 3,0 ha i większej od 3,0 ha wskazuje na bardziej
prawidłowe stosowanie poszczególnych czynników agrotechnicznych na plantacjach o
większej powierzchni, dla których łączny wskaźnik kompleksowości technologii
produkcji wynosił 65,8%, a na plantacjach o mniejszej powierzchni wynosił 57,1%.
Przy porównywalnych warunkach siedliskowych średni plon ziarna pszenicy z plantacji
o powierzchni powyżej 3,0 ha wynosił 5,9 t∙ha-1 i był większy o 0,5 t∙ha-1 tj. o 9,3%
od plantacji o powierzchni poniżej 3,0 ha.
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Ocena technologii produkcji na plantacjach produkcyjnych w rejonie
Polski Centralnej. Cz. 2. Pszenżyto ozime
Evaluation of correctness of cultivation technology on production plantations in the
Central Poland. Part II. Winter triticale
Beata Michalska-Klimczak, Zdzisław Wyszyński, Sonia Kamińska
Katedra Agronomii, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego,
ul. Nowoursynowska 159, 02-776 Warszawa, e-mail: zdzislaw_wyszynski@sggw.pl
Słowa kluczowe: pszenżyto ozime, plantacje produkcyjne, technologia produkcji,
wskaźnik kompleksowości technologii produkcji
W latach 2009-2012 w rejonie Polski Centralnej przeprowadzono badania
ankietowe obejmujące 189 plantacji produkcyjnych pszenżyta ozimego. Dokonano
oceny poprawności technologii produkcji pszenżyta ozimego w warunkach
produkcyjnych oraz rozpoznano skalę i rodzaje występujących błędów w agrotechnice
tego gatunku. Przyjęto założenie, że powierzchnia plantacji wpływa na stosowaną
agrotechnikę i podzielono badane plantacje na dwie grupy: I - o powierzchni poniżej
2,0 ha (96 plantacji) i II - 2,0 ha i więcej (93 plantacji). Ocenę technologii produkcji
pszenżyta ozimego wykonano odrębnie dla każdej z wydzielonych grup. Dane
o poziomach stosowanych czynników agrotechnicznych pozyskane w czasie trzykrotnie
przeprowadzanego wywiadu w sezonie wegetacyjnym zapisywano w kartach
technologicznych założonych dla każdej plantacji. Ocenę poprawności technologii
produkcji pszenżyta ozimego przeprowadzono na podstawie zaleceń uprawowych IUNG
i dostępnej literatury przedmiotu. W celu określenia stopnia spełnienia wymagań
agrotechnicznych pszenżyta w wydzielonych grupach plantacji zastosowano wskaźnik
kompleksowości technologii produkcji (Wkt) – udział plantacji (w %) o prawidłowym
poziomie danego czynnika. Plantacje pszenżyta ozimego o powierzchni do 2,0 ha na
glebach o klasie bonitacyjnej od II do IVb stanowiły 49,5%, a plantacje o powierzchni
powyżej 2,0 ha - 25,3%. Przedplon, do którego zaliczano gatunki zbóż kłosowych
(pszenica, pszenżyto, żyto, jęczmień) dominował na plantacjach mniejszych (40,0 %),
a na większych stanowił 25,3%. Rolnicy stosowali częściej nadmierną normę wysiewu
w grupie plantacji o powierzchni do 2,0 ha w porównaniu z grupą o powierzchni
powyżej 2,0 ha. W grupie mniejszych plantacji udział pól z optymalnym terminem siewu
(do 25 września) wynosił 72,9%, a w grupie dużych 67,7%. Udział plantacji, na których
wysiano kwalifikowany materiał siewny był większy w grupie plantacji o powierzchni
powyżej 2,0 ha i wynosił 38,7%, a tylko 24,0 % w grupie plantacji o powierzchni do 2,0
ha. Większe dawki NPK stosowano na plantacjach dużych - 187,1 kg∙ha-1, natomiast na
plantacjach mniejszych wynosiły one 148,8 kg∙ha-1. Chemiczna ochrona przed
zachwaszczeniem była stosowana na 85,4% plantacji o powierzchni do 2,0 ha i 89,2%
o powierzchni powyżej 2,0 ha. Ochrona fungicydowa była stosowana odpowiednio
na 11,5 i 26,9% dla porównywanych grup. Insektycydy i regulatory wzrostu były
stosowane sporadycznie w obu grupach plantacji. Pszenżyto na wszystkich plantacjach
było zbierane kombajnem. Wskaźnik kompleksowości technologii produkcji w grupie
plantacji o powierzchni powyżej 2,0 ha wyniósł 58,9%, natomiast dla plantacji poniżej
2,0 ha wyniósł 46,1%. Oznacza to, że w grupie plantacji dużych poszczególne zabiegi
agrotechniczne były częściej wykonywane na poziomie zgodnym z wymaganiami
pszenżyta ozimego porównaniu z uprawą tego gatunku na polach o małej powierzchni.
Z plantacji o powierzchni powyżej 2,0 ha średni plon ziarna wyniósł 4,3 t∙ha-1 i był
większy o 0,3 t∙ha-1 tj. o 7,5% od plonu z plantacji o powierzchni poniżej 2,0 ha.
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Plonowanie i wielkość wskaźników wegetacyjnych odmian pszenicy ozimej
w zależności od poziomu agrotechniki
Yielding and value of the vegetation indices of winter wheat cultivars depending on the
level of agricultural technology
Andrzej Oleksy1, Bogdan Kulig1, Jan Staroń2, Marek Kołodziejczyk1,
Kazimierz Pyziak3, Norbert Styrc4
1
Instytut Produkcji Roślinnej, Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja,
Al. A. Mickiewicza 21, 31-120 Kraków
2
Zakład Nasienno-Rolny Modzurów, ul. Słowackiego 9, 47-411 Rudnik
3
Stacja Doświadczalna Oceny Odmian, ul. Kolejowa 5, 48-100 Głubczyce
4
Stacja Doświadczalna Oceny Odmian, ul. Wiejska 25, 44-180 Toszek
Słowa kluczowe: pszenica ozima, odmiany, plon ziarna, wskaźniki wegetacyjne,
intensywność uprawy
Celem przeprowadzonych badań było określenie wpływu intensywności
technologii uprawy na wielkość plonu ziarna oraz na kształtowanie się w czasie
wegetacji wskaźników charakteryzujących łan i liście u wybranych odmian pszenicy
ozimej uprawianej w zróżnicowanych warunkach siedliskowych. Doświadczenia polowe
przeprowadzono w Stacjach Doświadczalnych Oceny Odmian w Głubczycach
i Pawłowicach w latach 2009-2013. Badaniami objęto 21 odmian pszenicy ozimej, które
uprawiano według zróżnicowanych pod względem ochrony roślin i nawożenia
technologii uprawy. W technologii przeciętnej nie stosowano ochrony fungicydowej,
natomiast w technologii intensywnej ochronę fungicydową wykonano dwukrotnie,
stosowano dolistne nawożenie mikroelementami i regulator wzrostu oraz większe
o 40 kg nawożenie azotem. W czasie wiosenno-letniej wegetacji pszenicy ozimej w
następujących fazach rozwojowych: BBCH 28–29, BBCH 30-34, BBCH 51–54, BBCH
57-59 oraz BBCH 75–77 wykonywano pomiary wskaźników charakteryzujących łan
i liście. Oznaczenia wskaźników roślinnych wykonano za pomocą następujących
urządzeń: Minolta SPAD 502DL (indeks zieloności liścia), Sunscan System firmy DeltaT (wielkość powierzchni asymilacyjnej łanu – GAI) oraz GreenSeeker firmy N-tech
(indeks zieleni – NDVI). Odmiany pszenicy ozimej charakteryzowały się
zróżnicowanym poziomem plonowania, który zależał od poziomu agrotechniki oraz
warunków siedliskowych. Największe (96,1 dt ha-1) plony ziarna uzyskano w sezonie
2011/2012, natomiast najniżej (72,8 dt ha-1) pszenica ozima plonowała w sezonie
2009/2010. Większe plony ziarna, średnio z okresu badań uzyskano w Głubczycach
(84,9 dt ha-1) niż w Pawłowicach (80,5 dt ha-1). Intensywna technologia uprawy
przyczyniła się do uzyskania istotnie większych plonów ziarna. Różnica pomiędzy
porównywanymi technologiami uprawy wynosiła 22,0 dt ha -1. Niezależnie od
technologii uprawy i warunków siedliskowych najlepiej plonowała odmiana Szmaragd
(87,0 dt ha-1). Najmniejszym plonem ziarna charakteryzowały się odmiany Belenius,
Akteur i Wydma, których plon był mniejszy w porównaniu do najlepiej plonującej
odmiany odpowiednio o 10,0, 10,1 i 10,6 dt ha -1. Kształtowanie się wartości
wskaźników roślinnych uzależnione było od terminu wykonania pomiaru (fazy
rozwojowej) oraz podlegało wpływowi warunków siedliskowych, poziomu stosowanej
agrotechnologii oraz odmiany. Wskaźnik zieleni łanu (NDVI) oraz wskaźnik LAI
we wszystkich fazach rozwojowych pszenicy (terminach wykonywania pomiarów)
większe wartości przyjmował w Głubczycach niż w Pawłowicach. Podobna zależność
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wystąpiła w przypadku technologii uprawy. Pszenica uprawiana w technologii
intensywnej charakteryzowała się większymi wartościami NDVI oraz LAI (tab. 1).
Tabela 1. Kształtowanie się wartości NDVI oraz LAI w zależności od fazy rozwojowej,
lokalizacji badań oraz technologii uprawy
Faza rozwojowa BBCH
NDVI
LAI [m2·m-2]
Miejscowości
Głubczyce
Pawłowice Głubczyce Pawłowice
BBCH 28-29
0,52
0,42
0,79
0,48
BBCH 30-34
0,62
0,58
2,13
1,66
BBCH 51-54
0,72
0,67
4,67
4,16
BBCH 57-59
0,70
0,64
4,93
4,31
BBCH 75-77
0,59
0,49
3,69
3,04
BBCH 83-85
0,21
0,04
3,19
2,80
Technologia uprawy
przeciętna
intensywna przeciętna intensywna
BBCH 28-29
0,46
0,48
0,58
0,69
BBCH 30-34
0,59
0,62
1,78
2,02
BBCH 51-54
0,69
0,69
4,26
4,57
BBCH 57-59
0,67
0,67
4,28
4,96
BBCH 75-77
0,52
0,57
2,93
3,80
BBCH 83-85
0,10
0,15
2,73
3,27
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Wpływ ugniatania i zróżnicowanej uprawy roli na jej zwięzłość i plonowanie
pszenicy ozimej
Influence of soil packing and tillage systems on soil compactness and winter wheat yield
Krzysztof Orzech, Maria Wanic, Arkadiusz Stępień
Katedra Agroekosystemów, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, ul. Plac Łódzki 3,
10-900 Olsztyn, e-mail: krzysztof.orzech@uwm.edu.pl
Słowa kluczowe: ugniatanie, uprawa roli, zwięzłość gleby, plonowanie, pszenica ozima
Celem pracy była ocena wpływu ugniatania i czterech sposobów uprawy roli
na jej zwięzłość i plonowanie pszenicy ozimej wysiewanej po rzepaku ozimym.
W doświadczeniu porównywano 4 sposoby uprawy roli stosowane w
trzypolowym zmianowaniu: rzepak ozimy-pszenica ozima-jęczmień jary. Czynnikami
doświadczenia były: I - stopień przedsiewnego ugniecenia gleby (obiekt kontrolny bez
ugniatania, obiekt z ugniataniem gleby po zbiorze przedplonu – przejazd zestawu
ciągnik+przyczepa o masie ok. 6 ton ślad przy śladzie), II - różne sposoby
przygotowania pola pod siew pszenicy ozimej. Szczegółowy dobór i kolejność zabiegów
przed siewem pszenicy ozimej
Uprawa
Sposób
tradycyjna
Uprawa U-2
Uprawa U-3
Uprawa U-4
uprawy
obiekt kontrolny
U-1
talerzówka +
podorywka 10 cm
głębosz (40
Pożniwna
glebogryzarka
kultywatorowan
+ bronowanie
cm)
ie +bronowanie
orka siewna
orka siewna
orka siewna
orka razówka
Przedsiewna
(20 cm)
(25 cm)
(20 cm)
(30 cm)
Zwięzłość gleby mierzono w warstwie 0-30 cm, z uwzględnieniem poziomów:
0-10, 10-20, 20-30 cm. W pierwszym terminie oceny (po ruszeniu wegetacji wiosną) po
uprawie uproszczonej U-3 (poletka bez ugniatania), stwierdzono istotny wzrost
zagęszczenia gleby na głębokości 20-30 cm, w stosunku do uprawy tradycyjnej (obiekt
kontrolny). W pełni wegetacji nie odnotowano wpływu czynników doświadczenia na
zmiany zwięzłości gleby, przy czym wraz ze wzrostem głębokości wartość analizowanej
cechy rosła. Po zbiorze pszenicy ozimej w warstwie gleby 0-30 cm (poletka bez
ugniatania) stwierdzono istotnie większą zwięzłość po uprawie uproszczonej U-4,
w odniesieniu do uprawy tradycyjnej. Czynniki doświadczenia istotnie determinowały
wydajność pszenicy ozimej. Na poletkach ugniatanych odnotowano istotnie wyższy plon
ziarna (o 4,3%) w odniesieniu do obiektów bez ugniatania. Na obu obiektach
(bez ugniatania i z ugniataniem) analizowane zboże osiągnęło mniejszą wydajność (6,80
i 7,60 t∙ha-1) po uprawie U-4 (głębosz, orka razówka).
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Ocena wartości odżywczej pszenicy ozimej (Triticum aestivum) nawożonej dolistnie
miedzią, cynkiem i manganem
Nutritive value assessment for winter wheat (Triticum aestivum) after foliar application
of copper, zinc and manganese
Arkadiusz Stępień1 Katarzyna Wojtkowiak2
Katedra Agroekosystemów, 2Katedra Podstaw Bezpieczeństwa,
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, ul. Plac Łódzki 3, 10-900 Olsztyn,
e-mail: arkadiusz.stepien@uwm.edu.pl
1

Słowa kluczowe: plon ziarna, mikroelementy, frakcje białek, gluteniny, gliadyny
Przedmiotem badań było określenie wysokości plonu, zawartości składników
mineralnych (Cu, Zn, Mn, Fe), białka i jego składu w ziarnie pszenicy ozimej nawożonej
dolistnie mikroelementami. Doświadczenie polowe przeprowadzono w Zakładzie
Dydaktyczno Doświadczalnym w Tomaszkowie.
Zastosowane nawożenia mineralne łącznie z mikroelementami (pojedynczo lub
razem) prowadziło do zmiany zawartości składników mineralnych, białka i składu jego
poszczególnych frakcji w ziarnie pszenicy. Stwierdzono, że ziarno charakteryzowało się
wysoką zawartością Cu, Mn, i Fe. Wspomaganie nawożenia NPK manganem, jak
i mikroelementami stosowanymi łącznie (Cu+Zn+Mn) zwiększyło zawartość Fe, Zn, Mn
w ziarnie pszenicy ozimej. Nawożenie cynkiem zwiększyło zawartość Fe i Zn,
a nawożenie miedzią ilość Mn w ziarnie.
Zawartość białka ogółem w ziarnie pszenicy wahała się w granicach od 12,4
do 13,5%. Największy udział w białku ogółem stanowiły białka zapasowe. Dodatkowe
nawożenie miedzią, cynkiem, jak i mikroelementami łącznie wpłynęło korzystnie na
stosunek gliadyn do glutenin. W wyniku nawożenia dolistnego Mn wzrosła zawartość
gliadyn , /, , a zmniejszyła się ilość glutenin LMW. Opryskiwanie dolistne Cu
spowodowało zmniejszenie zawartości gliadyn / i . Nawożenie Zn zmniejszyło
zawartość /, a zwiększyło ilość frakcji glutenin HMW. Zastosowanie
mikroelementów łącznie zmniejszyło zawartość gliadyn , a zwiększyło zawartość
glutenin HMW i LMW. Rok uprawy różnicował istotnie plon ziarna, zawartość
składników mineralnych (Fe, Zn, Mn), zawartość i skład frakcji białka (z wyjątkiem
glutenin HMW).
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Występowanie polifenoli w ziemniakach w zależności od odmiany i
efektywnych mikroorganizmów glebowych
The occurrence polyphenols in potatoes depending on the variety and effective soil
microorganisms
Anna Wierzbicka1, Ewelina Hallmann2
1
Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin – PIB, Oddział Jadwisin, 05-140 Serock,
e-mail: a.wierzbicka@ihar.edu.pl
2
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka
i Konsumpcji, ul. Nowoursynowska 159 c, 02-787 Warszawa,
Słowa kluczowe: ziemniak, polifenole, odmiana, efektywne mikroorganizmy glebowe
Polifenole są to związki organiczne występujące naturalnie w różnych
częściach wielu gatunków roślin. Zaliczane są one do związków fitochemicznych, które
wcześniej uznane były za wtórne metabolity i nie wiązano ich występowania w roślinach
z pozytywnym wpływem na organizm człowieka. Tymczasem, składniki fitochemiczne
odgrywają ważną funkcję antyoksydacyjną przyczyniając się do opóźniania starzenia
i zapobiegania chorobom. Pomimo, że w ziemniakach zawartość polifenoli jest mniejsza
niż w pietruszce, jabłkach i pomarańczach, to ze względu na częste ich spożywanie stają
się niezwykle istotnym źródłem tego cennego składnika dla organizmu człowieka.
Celem pracy była ocena zawartości polifenoli w bulwach ziemniaka w tym kwasów
fenolowych i flawonoidów z doświadczenia ekologicznego przeprowadzonego
w Instytucie Hodowli i Aklimatyzacji Roślin – PIB w Jadwisinie w latach 2009-2010.
Analizę
składników
wykonano
w
Zakładzie
Żywności
Ekologicznej,
SGGW w Warszawie, metodą chromatografii cieczowej HPLC. Głównym fenolem
oznaczonym w ziemniakach jest kwas chlorogenowy, którego zawartość wahała się
w zakresie 132,6-163,2 mg100 g-1 świeżej masy i stanowiła od 85 do 89% kwasów
fenolowych ogółem i 83–86% polifenoli ogółem. Pozostałe kwasy fenolowe: felurowy,
galusowy, kawowy stanowiły: 11-14%, natomiast flawonoidy: 3–4% polifenoli.
Zawartość związków fenolowych zmieniała się istotnie w zależności od genotypu.
Najwięcej tych związków zawierała średnio późna odmiana Ursus – 191,3 i wczesna
odmiana Miłek – 191,5, a najmniej bardzo wczesna odmiana Berber – 157,9 mg100 g-1
świeżej masy. Efektywne mikroorganizmy glebowe wpłynęły na wzrost zawartości
polifenoli ogółem (w tym kwasów fenolowych) o 10,9 mg100 g-1 świeżej masy,
w stosunku do bulw z poletek bez mikroorganizmów, natomiast nie miały wpływu na
zawartość flawonoidów.
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Wpływ preparatu Nitragina i nawozu Photrel na zasiedlenie nasion grochu
siewnego przez grzyby
Effect of Nitragina and Photrel on fungi occurring on pea seeds
Joanna Dłużniewska1, Tadeusz Zając2
Katedra Ochrony Środowiska Rolniczego, 2Instytut Produkcji Roślinnej,
Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja, Al. Mickiewicza 21, 31-120 Kraków,
e-mail: rrdluzni@cyf-kr.edu.pl
1

Słowa kluczowe: grzyby, nasiona, groch, Nitragina, Photrel
Z materiałem siewnym może przenosić się wiele patogenów roślin. Zakażenie
nasion wpływa nie tylko na obniżenie zdolności ich kiełkowania, ale też powoduje, że
z zarażonych nasion patogeny przenoszone są na rozwijające się rośliny, obniżając ich
wartość. Zdrowy materiał siewny jest więc ważnym czynnikiem plonotwórczym.
Celem pracy było określenie wpływu szczepionki bakteryjnej Nitragina oraz
nawozu Photrel na występowanie grzybów zasiedlających nasiona grochu siewnego
odmiany Tarchalska. Analizie mykologicznej poddano nasiona grochu zebrane
w sezonach wegetacyjnych 2010 i 2011.
W wyniku przeprowadzonych badań laboratoryjnych z nasion grochu odmiany
Tarchalska wyodrębniono 343 izolaty grzybów należące do 9 gatunków. Wśród
uzyskanych grzybów przeważały gatunki zaliczane do patogenicznych dla roślin. Były
to gatunki z rodzajów: Alternaria, Ascochyta i Penicillium. Gatunkiem dominującym był
Alternaria alternata. Obserwowano również występowanie grzyba saprotroficznego
takiego, jak Mucor spp., a także gatunku nadpasożytniczego Trichoderma viride.
Stwierdzono, że zastosowanie Nitraginy i nawozu Photrel korzystnie wpłynęło na
zdrowotność nasion grochu.
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The effect of same microbial products on basic biological activities of soil
under cereals crop
Wpływ wybranych preparatów mikrobiologicznych na aktywność biologiczną gleby
w uprawie zbóż
Anna Gałązka1, Karolina Gawryjołek1, Anna Kocoń2
Department of Agriculture Microbiology, 2Department of Plant Nutrition and
Fertilization; Institute of Soil Science and Plant Cultivation – State Research Institute,
Czartoryskich 8, 24-100 Puławy, Poland; e-mail: agalazka@iung.pulawy.pl
1

Keywords: biopreparations, cereals, soil, microbial biomass, enzymatic activities,
physic-chemical properties of soil
Due to the enormous role of soil organic matter and proecological technologies
of plants cultivation, new ecological methods are being searched for, the aim of which
will be, among others, to increase soil fertility by increasing soil microbial activity,
which would inturn increase organic matter content and improve the quality of the yield.
The aim of research was a preliminary evaluation of the effectiveness of the used
preparations with microorganisms which improve soil fertility and yield of plants. Field
tests with 3 selected microbiological preparations: EM, ProBioEmy and UGmax were
carried out in the Agricultural Research Center in Grabowo, Poland in 2012-2014.
The experimental plants were: spring triticale, spring barley and winter wheat.
Microbiological preparations were applied directly into stubble or straw left in the field
after harvesting grain and straw with an addition of nitrogen and were compared against
control treatments, without the use of the above preparations. They are determined for
soil biological activity and the basic chemical and physical properties of the soil.
The obtained results are ambiguous. The microbiological tests show a statistically
significant difference between the control treatments and treatments with applied
preparations, except in combination with the use of straw for stubble with the use of
ProBioEmy (a statistically significant increase in the total number of some group
of bacteria, microbial biomass and activity of dehydrogenases) and EM preparation
(a statistically significant increase in enzymatic activity of soils; the activity
of dehydrogenases, phosphatases: acid and alkaline). It was found that the average yield
of triticale grains was by approximately 7% higher in treatments where EM and
ProBioEmy were applied, while in treatments with UGmax, triticale yielded at control
level.
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Zróżnicowanie plonu jęczmienia jarego w zależności od intensywności
technologii uprawy
Diversification of spring barley yields depending on the intensivity of technology
Danuta Leszczyńska
Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – PIB, ul. Czartoryskich 8,
24-100 Puławy, e-mail: leszcz@iung.pulawy.pl
Słowa kluczowe: jęczmień, odmiana, plon, intensywna i integrowana technologia
Celem badań było porównanie plonowania odmian jęczmienia jarego
pochodzących z uprawy w warunkach technologii integrowanej i intensywnej. Badania
prowadzono w latach 2008-2010 w Stacji Doświadczalnej Osiny (510 15´ N, 220 18´ E)
należącej do Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowego Instytutu
Badawczego w Puławach. Jęczmień jary uprawiano w doświadczeniu wieloletnim
z udziałem 75% zbóż w płodozmianie (płodozmian czteropolowy – rzepak, zboża ozime,
zboża jare, zboża jare), stosując dwie technologie produkcji: integrowaną i intensywną.
Badane technologie różniły się między innymi poziomem nawożenia
mineralnego i chemicznej ochrony roślin przed chwastami, chorobami i szkodnikami.
Gęstość wysiewu wynosiła 280 i 360 ziaren . m-2. W badaniach uwzględniono odmiany:
Nagradowicki, Skarb i Refren. Po zbiorze określono plon ziarna oraz cechy struktury
plonu.
Wielkość plonu ziarna jęczmienia jarego zależała głównie od przebiegu pogody
w latach badań oraz ocenianej odmiany, a w mniejszym stopniu od stosowanych
technologii. Odmiany Skarb i Nagradowicki wyróżniały się największą wydajnością.
Cechy jakościowe ziarna zależały od genotypu oraz technologii uprawy.
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Produkcyjność owsa w zależności od intensywności technologii
The productivity of oats depeding on the intensivity of technology
Danuta Leszczyńska
Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – PIB, ul. Czartoryskich 8,
24-100 Puławy, e-mail: leszcz@iung.pulawy.pl
Słowa kluczowe: owies, odmiana, produkcyjność, intensywna i integrowana technologia
Aktualnie występujący duży udział zbóż w strukturze zasiewów w Polsce,
a jednocześnie zmniejszający się udział owsa, jest zjawiskiem niezbyt korzystnym.
Celem badań było porównanie plonowania odmian owsa pochodzących z uprawy w
warunkach technologii integrowanej i intensywnej.
Badania prowadzono w latach 2008-2010 w Stacji Doświadczalnej Osiny (510
´
15 N, 220 18´ E) należącej do Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa –
Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach. Owies uprawiano w doświadczeniu
wieloletnim z udziałem 75% zbóż w płodozmianie, stosując dwie technologie produkcji:
integrowaną i intensywną. Badane technologie różniły się głównie poziomem nawożenia
mineralnego i ilością wysiewu. Gęstość wysiewu wynosiła 400 i 500 ziaren . m-2.
Do badań wybrano odmiany: Krezus, Furman i Polar. Po zbiorze określono plon ziarna
oraz cechy struktury plonu.
Reakcja owsa na intensywność uprawy zależała od roku badań. Większą masę
ziarna i słomy z 1 m2 uzyskano w warunkach technologii intensywnej w 2008 roku
i w warunkach technologii integrowanej w następnych dwu latach. Nie obserwowano
wyraźnego wpływu gęstości siewu na masę ziarna i słomy z 1 m2 w poszczególnych
latach. Oplewione odmiany: Krezus i Furman charakteryzowały się większą masą ziarna
z 1 m2 od nagoziarnistej odmiany Polar, ale różnice masy słomy z 1 m2 były niewielkie.
Polar ponadto cechował się znacznie mniejszą MTZ i mniejszą liczbą wiech na 1 m2.
Przy większej gęstości siewu uzyskano większą liczbę wiech na 1 m2. Cechy jakościowe
ziarna zależały od genotypu oraz technologii uprawy.
Istotnie najwyższą zawartością białka i tłuszczu w ziarnie, a najniższą
zawartością włókna wyróżniał się owies nagoziarnisty (odmiana Polar). To determinuje
wysoką wartość tego ziarna dla celów konsumpcyjnych i pastewnych.
Wyższy plon ziarna owsa z poletka uzyskano w warunkach intensywnej
technologii uprawy w latach 2008 i 2009. Różnice plonu ziarna owsa między obiektami
przy zróżnicowanej gęstości siewu były niewielkie. Spośród badanych odmian owsa
najwyżej plonowała odmiana Krezus, a najniżej Polar.
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Wpływ rolniczego systemu gospodarowania na plonowanie pszenicy ozimej
The influence of agricultural farming system on winter wheat yielding
1

Katarzyna Pużyńska1, Stanisław Pużyński2, Kazimierz Klima1
Katedra Agrotechniki i Ekologii Rolniczej, Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja,
Al. A. Mickiewicza 21, 31-120 Kraków, e-mail: k.puzynska@ur.krakow.pl
2
Katedra Agronomii, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny,
ul. Papieża Pawła VI 3, 71-459 Szczecin

Słowa kluczowe: system gospodarowania, pszenica ozima, plonowanie
System gospodarowania w rolnictwie, jako sposób zarządzania produkcją
roślinną i zwierzęcą kształtuje wielkość i jakość plonu rośliny uprawnej. Świadomy
wybór systemu rolniczego gospodarowania wymaga znajomości między innymi
podatność roślin na agrofagi, których występowanie w trakcie okresu wegetacji wpływa
na plon. Czynnikami plonotwórczymi są również prawidłowe dla wzrostu i rozwoju
roślin warunki atmosferyczne, zasobność gleby w składniki pokarmowe, rośliny
przedplonowe, poziom nawożenia, zabiegi agrotechniczne i wiele innych. Z wielkością
plonu wiąże się opłacalność uprawy. Pszenica jest rośliną o największym znaczeniu
gospodarczym w naszym kraju ze względu na możliwość wszechstronnego
wykorzystania ziarna.
Celem badań było określenie oddziaływania dwóch systemów gospodarowania
(ekologicznego i konwencjonalnego) na plonowanie pszenicy ozimej. Jednoczynnikowe
doświadczenie polowe przeprowadzono w latach 2010-2013 w Stacji Doświadczalnej
Katedry Agrotechniki i Ekologii Rolniczej w Mydlnikach k. Krakowa. Eksperyment
założono na glebie brunatnej właściwej, kompleksu pszennego dobrego. Przedplonem
dla pszenicy odmiany Akteur był ziemniak uprawiany na pełnej dawce obornika.
Zastosowano nawożenie oraz zabiegi pielęgnacyjne odpowiednie dla badanych
systemów gospodarowania.
W wyniku przeprowadzonych badań stwierdzono, że plon ziarna pszenicy
ozimej w systemie konwencjonalnym był większy niż w systemie ekologicznym.
Praca naukowa finansowana ze środków na naukę w latach 2010-2015 jako projekt
badawczy.
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Wpływ jakości gleby na plonowanie różnych odmian orkiszu ozimego
The influence of soil quality on some winter spelt wheat cultivars yielding

1

Katarzyna Pużyńska1, Stanisław Pużyński2, Kazimierz Klima1
Katedra Agrotechniki i Ekologii Rolniczej, Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja,
Al. A. Mickiewicza 21, 31-120 Kraków, e-mail: k.puzynska@ur.krakow.pl
2
Katedra Agronomii, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny,
ul. Papieża Pawła VI 3, 71-459 Szczecin

Słowa kluczowe: odmiana, orkisz ozimy, plonowanie, jakość gleby
Pszenica orkisz (Triticum aestivum ssp. spelta L.) jest jednym z najstarszych
gatunków zbóż uprawianych w Europie. Z biegiem czasu została wyparta przez nowe
odmiany pszenicy, które dają większe plony, są łatwiej wymłacalne, przez co koszty
uprawy są mniejsze. W ostatnim czasie nastąpił powrót do uprawy orkiszu, co związane
jest z rozwojem rolnictwa ekologicznego. Orkisz wzbudził zainteresowanie
konsumentów i rolników, dlatego też powierzchnia uprawy tej rośliny zaczęła rosnąć.
Wraz z zwiększającym się obszarem uprawy, rosło również zainteresowanie gatunkiem,
odmianami oraz technologiami uprawy.
Celem badań było określenie wpływu kompleksu glebowego i odmiany
na plonowanie orkiszu ozimego uprawianego systemem ekologicznym. Dwuczynnikowe
doświadczenie polowe przeprowadzono w latach 2010-2013 w Stacji Doświadczalnej
Katedry Agrotechniki i Ekologii Rolniczej w Mydlnikach koło Krakowa należącej do
Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie. Zastosowano układ losowanych bloków, w
czterech powtórzeniach. Czynnikiem I rzędu były dwa kompleksy glebowe: 1) pszenny
dobry, 2) żytni dobry. Agrotechnika została przystosowana do wymogów systemu
ekologicznego. Przedplonem dla orkiszu była mieszanka zbożowo-strączkowa (owies +
wyka jara) uprawiana na nasiona. Czynnikiem II rzędu były dwie odmiany: Oberkulmer
Rotkorn i Ostro.
W wyniku badań stwierdzono, że kompleks przydatności rolniczej gleby
istotnie kształtował plonowanie orkiszu w latach badań. Stwierdzono, że obydwie
odmiany w latach reagowały spadkiem plonu kłosków przy uprawie na kompleksie
żytnim dobrym w porównaniu do plonów uzyskanych na kompleksie pszennym dobrym.
Spośród uprawianych odmian lepiej plonującą w warunkach Mydlnik była odmiana
Ostro w porównaniu do odmiany Oberkulmer Rotkorn. Odmiana jako czynnik istotnie
różnicowała plon kłosków i słomy.
Praca naukowa finansowana ze środków na naukę w latach 2010-2015 jako projekt
badawczy.

100

VI Konferencja Naukowa PTA - 6th Conference Polish Society of Agronomy

Influence of fertilization to biogas production and heating value of permanent
grassland
Wpływ nawożenia na wartość energetyczną biogazu z trwałych użytków zielonych
Pavel Fuksa1, Zuzana Hrevušová1, Josef Hakl1, Pavel Míchal2
Department of Forage Crops and Grassland Management, 2Department of
Agroenvironmental Chemistry and Plant Nutrition, Czech University of Life Sciences
Prague, Kamýcká 129, 165 21, Praha 6 - Suchdol, Czech Republic,
e-mail: fuksa@af.czu.cz
1

Keywords: yield, biomass, energy, batch test, combustion
Permanent grassland is an important part of cultural landscape which represents
23 % of agricultural soil area in the Czech Republic. A lot of reasons (permanent
increase of grassland area, decrease of cattle number, realized agroenvironmental
measures, subsidy policy, and others) lead to significant enhancement of utilization
of permanent grassland for energy production. Anaerobic biogas fermentation of fresh or
silage biomass is prefered in these days, but biomass harvested as a hay for direct
combustion in form of pressed fodder or pellets shows an significant potential to energy
utilization, too. The aim of present study was to evaluate an impact of different
fertilization value to biogas production and heating value of dry biomass of permanent
meadow grassland in the first cut in 2013. Substrate biogas yield (SBY) was evaluated
by laboratory single anaerobic batch test. Significant negative impact of fertilization to
SBY value (non-fertilized control: 578.2 ml.g-1, N50PK: 547.6 ml.g-1 and N200PK:
463.5 ml.g-1) was found. Contrary to this, impact of fertilization to heating value (ISO
1928: 2010 method) was not proved (non-fertilized control: 12668 J.g-1, N50PK: 12567
J.g-1 and N150PK: 12176 J.g-1). Fertilization efficiency to biomass yield was negatively
influenced by unfavorable weather conditions and significant differences neither in total
energy production values (71.1 – 73.4 GJ.ha-1) among tested variants nor in area biogas
yield – ABY (2623 – 3349 m3.ha-1) were determined. Total energy production as well as
ABY values were driven mainly by the biomass yield which correspond with actual
weather condition. The impact of heating value or SBY value in connection with botanic
composition of stand and phenological phase of plants, was lower.
Acknowledgements: Supported by the Ministry of Education, Youth and Sports of the
Czech Republic, “S” Grant and SGS project No. 21240/1312/213167.
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SESJA III: CZYNNIKI AGROTECHNICZNE A PLONOWANIE,
JAKOŚC PŁODÓW ROLNYCH I BEZPECZEŃSTWO
ŻYWNOŚCI
Situation and trends in growing of potatoes in the Czech Republic
Sytauacja i tendencje w uprawie ziemniaków w Republice Czeskiej
Hamouz Karel, Jaromir Lechman
Czech University of Life Sciences in Prague
At the time of establishment of the independent Czech Republic in 1993 it was
planted with potatoes in the CR 103 thousand hectares. Since then, there has been
a significant fall in the area to 29 thousand hectares (including households) in 2013.
The average yield per hectare in the Czech Republic with minor fluctuations grows, but
the yields do not reach the level of developed potato EU countries and they are unstable.
While the average yield in the EU-5 (Germany, France, the Netherlands, Great Britain,
Belgium) was in the period 2005-2010 45.5 t/ha, in the Czech Republic only 24.7 t/ha,
i.e. 54.3% of EU-5. In those years they yield in the CR has dramatically varied, ranging
from 21.7 to 28.1 t / ha (a difference of more than 29%). The main cause of variation in
yields is fluctuating of total usable precipitation during the growing season.
Nevertheless, considerable variation in yield cannot be attributed solely to the weather,
as in neighboring Germany at substantially higher yields fluctuated yield in the range of
41.4 to 47.9 t/ha (difference less than 16%). The development of farm prices of potatoes
in the CR for each year is highly unstable and is also dependent on developments in the
EU, especially in Germany.
Very important for the further development of potato growing in the Czech
Republic is the balance of import and export of potatoes. Development in recent years is
unfavorable for the Czech Republic and we become a country dependent on import. An
import of raw potatoes per year varies considerably depending on the obtained yield.
Import of potato products shows a growing trend and is approximately three times larger
than export. Due to the drop of areas, stagnation of production, lower yield level and its
stability in comparison with potato developed EU countries, there is low competitiveness
of our production and growers fear of losing profitability in the period of low farm
prices. Positive in this situation is at least the fact that the Czech potato growing was
modernized, there was a significant specialization of the remaining potato producers and
yields per hectare have upward trend. On the rocky land spread technology of stone and
clod separation, modern machines for planting and harvesting and warehouses are
gradually modernized; into the growing begin to penetrate elements of precision
agriculture. For the planting of vegetation certified seed is used (of almost 60%).
At present, in the Czech Republic, a gradual return of consumers to domestic food
including potato is apparent.
The paper was prepared with financial support from the Ministry of Agriculture of the
Czech Republic project - No QI101A184 - NAZV.
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Ozime strączkowe?
Winter legumes?
Janusz Prusiński
Katedra Agrotechnologii, Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. J.J.
Śniadeckich, ul. Kordeckiego 20, 85-225 Bydgoszcz,
e-mail: janusz.prusinski@utp.edu.pl
Słowa kluczowe: odporność na susze, formy ozime
Wysokość i wierność plonu nasion roślin strączkowych są silnie uzależnione
od warunków klimatycznych, w tym od ilości i rozkładu opadów. Mając na uwadze
obserwowane ocieplanie klimatu, specjaliści przewidują coraz trudniejsze warunki
produkcji roślinnej w Polsce wynikające ze zbyt małej retencji wody, nieopłacalnych
technologii nawadniania roślin rolniczych oraz coraz większych kosztów produkcji. Stąd
przewiduje się, że większego znaczenia nabierać będą rośliny odporne na suszę lub
technologie upraw wykorzystujące najbardziej efektywnie zasoby wody pozimowej.
W naszej strefie klimatycznej mogą to być formy ozime, które obok dłuższego okresu
gromadzenia biomasy, charakteryzują się bardziej efektywnym wykorzystaniem wody
pozimowej, a ich lepiej i szybciej rozwinięty system korzeniowy wczesną wiosną niż
form jarych, pozwala roślinom uniknąć niekorzystnych skutków posuch majowych
i niedoborów wody w okresie zawiązywania owoców i nasion. W Europie Zachodniej
z powodzeniem uprawiane są formy ozime grochu, bobiku i łubinu białego, które
plonują o 20-40% wyżej niż formy jare. Ich wyższy potencjał i lepsza wierność
plonowania wynikają głównie z pełnej wernalizacji roślin, lepszego wykorzystania wody
pozimowej, szybszego i bujniejszego zakwitania i możliwości uniknięcia niekorzystnych
skutków wysokiej temperatury w czerwcu.
Oprócz uprawy ozimych odmian strączkowych w warunkach klimatycznych
naszego kraju sposobem na zmniejszenie przyrodniczego ryzyka ich uprawy może być
siew specjalnie przygotowanych nasion krajowych jarych odmian roślin strączkowych
począwszy od późnej jesieni, poprzez miesiące zimowe do uważanych za optymalne
siewów wczesnowiosennych. Nasiona zabezpieczone przed pęcznieniem w niskiej
temperaturze powinny „przeleżeć” w glebie w stanie nienapęczniałym i skiełkować, jak
tylko gleba osiągnie odpowiednią temperaturę, co przypada około 2 do 5 tygodni
wcześniej niż można przygotować pole do wczesnowiosennego (optymalnego) wysiewu
form jarych. W tym czasie siewki powinny rozwinąć silny system korzeniowy dzięki
możliwości wykorzystania wody pozimowej i dobrze się ukorzenić przed nastaniem
niekorzystnych warunków wilgotnościowych w maju, a często i w czerwcu, kiedy są
najbardziej wrażliwe na niedobór wody.
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Wpływ wybranych czynników agrotechnicznych na plonowanie soi
Effect of selected agrotechnical factors on the yield of soybean
Kazimierz Pyziak1, Władysław Kościelniak2, Bogdan Kulig3, Edward S. Gacek4,
Andrzej Oleksy3
1
SDOO Głubczyce, ul. Kolejowa 6, 48-100 Głubczyce
2
Z-ca Przewodniczącego ZW PDO woj. opolskiego
3
Instytut Produkcji Roślinnej, UR im. H. Kołłątaja w Krakowie, Al. A. Mickiewicza 21,
31-120 Kraków
4
COBORU, 63-022 Słupia Wielka, woj. wielkopolskie
Słowa kluczowe: soja, odmiany, nawożenie azotowe, gęstość siewu, herbicydy, plon
nasion
Key words: soybean, cultivars, nitrogen fertilization, sowing density, herbicides, seeds
yield
Produkcja soi w świecie i Polsce
Soja pochodzi z północnych Chin i jest jedną z najstarszych roślin uprawnych.
Na świecie uprawia się jej około 104 mln ha, głównie w USA, Brazylii, Argentynie,
Indiach i Chinach (FAOSTAT 2015). Jest najważniejszą rośliną w rodzinie bobowatych
i czwartą pod względem powierzchni uprawy. W Europie uprawia się jej blisko 2 mln ha
(w UE 0,4 mln ha), głównie na Ukrainie, we Włoszech i na Węgrzech. W Polsce
przewidywany areał uprawy soi w 2015 roku to około 15-20 tysięcy ha, a jej potencjalny
obszar zasiewów wynosi około 400 tys. ha (w województwie opolskim 50 tys. ha).
Średnie plony światowe soi wynoszą 24,5 dt ha-1, a europejskie 14,0 dt ha-1. Światowa
produkcja soi wynosi około 260 mln ton i stanowi blisko 80% produkcji roślin
bobowatych. Produkcja śruty sojowej to 158 mln ton. W krajach – głównych
eksporterach soi, uprawia się głównie odmiany modyfikowane genetycznie (Liberty
Link – LLS i Roundup Ready 2 Yield – RR 2Y). W Katalogu Odmian UE jest około 340
odmian soi niemodyfikowanej genetycznie, natomiast w Krajowym Rejestrze jest ich 5.
Polska importuje około 2,2 mln ton śruty sojowej o wartości 4 mld zł. Szacunkowe
zużycie białka roślinnego w Polsce to 1,46 mln ton. Import wynosi 77% (w tym w śrucie
sojowej 90%), a produkcja krajowa 23%. W strategii rozwoju produkcji białka
przewiduje się jego wzrost o 0,65 mln ton, z czego 0,3 mln ton pochodzić ma z białka
roślin bobowatych, 0,2 mln ton ze śruty rzepakowej i 0,15 mln ton z innych źródeł.
Wzrost produkcji białka w Polsce ma docelowo zabezpieczyć jego zapotrzebowanie
w 50% ze źródeł krajowych. Pozwoli to równocześnie na zmniejszenie jego importu o
1 mld zł.
Czynniki skłaniające rolników do zwiększenia powierzchni uprawy soi:
1. Wzbogacenie obecnych płodozmianów poprzez poprawę właściwości fizykochemicznych gleby i wzrost zawartości próchnicy.
2. Ograniczone nawożenie azotem, ponieważ współżyje z bakteriami wiążącymi
wolny azot z powietrza (dostarcza do gleby, średnio około 100 kg N·ha -1).
3. Soja jest rośliną proekologiczną, ze względu na mały udział środków chemicznych
(choroby i szkodniki jak dotąd nie występują lub występują w niedużym nasileniu)
i nawożenie azotem (zerowe lub nieduże, startowe jego użycie). Już 20% udział
roślin bobowatych w strukturze zasiewów, to mniejsze zużycie energii średnio
o 13%. Lokalnie, problemem w uprawie soi mogą być ptaki i zwierzyna wolno
żyjąca.
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4. Soja jest cenną paszą i produktem żywnościowym, zawiera 33–35% białka i 2225% tłuszczu, bogatego w nienasycone kwasy tłuszczowe oraz związki mineralne i
witaminy z grupy B. Średni plon białka w latach 2013–2014 wynosił około 8,6 dt
ha-1 (dane z doświadczeń PDOiR). Dla polepszenia strawności soja musi być
poddana obróbce cieplnej, w celu likwidacji substancji antyżywieniowych.
W żywieniu ludzi może być wykorzystana jako warzywo lub surogat potraw
mięsnych. W dietetyce wpływa na obniżenie poziomu cholesterolu, przeciwdziała
miażdżycy, zwiększa odporność na choroby nowotworowe, łagodzi okres
menopauzy.
5. Opłacalność ekonomiczna uprawy soi.
6. Dopłaty do materiału siewnego soi przez Agencję Rynku Rolnego w wysokości
130 zł/ha (od 22.04.2015 r.)
7. Dopłaty (gruntowa, i dodatkowa przy uprawie 3-30 ha soi, za zazielenienie i do
roślin wysokobiałkowych) przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji
Rolnictwa wynoszące około 460 EURO/ha (kwiecień 2015 r.)
8. Dostępność na rynku nasiennym europejskich, w tym polskich odmian
niemodyfikowanych
genetycznie,
o
dobrym
potencjale
plonowania
i właściwościach rolniczych.
9. Dostępność odmian wczesnych, o długości wegetacji 120-130 dni, umożliwiająca
rozszerzenie powierzchni uprawy soi w Polsce oraz jej zbiór bezpośredni, bez
desykacji, przy odpowiedniej wilgotności nasion na przełomie września
i października.
10. Dostępność szczepionek, zawierających bakterie brodawkowe Bradyrhizobium
japonicum. Firma Saatbau ma w ofercie odmiany soi inokulowane szczepionką Hi
Stick Soybean specjalną metodą Fix Fertig.
11. Rejestracja 1 września 2014 r. herbicydu Sencor Liquid 600 SC w uprawie soi
i zapowiedź rejestracji innych herbicydów.
12. Coraz większa możliwość zbytu, głównie na cele paszowe.
13. Utrzymujące się na rynkach światowych wysokie ceny soi i śruty sojowej.
14. Wyniki doświadczeń odmianowych i agrotechnicznych prowadzonych przez
COBORU, zwłaszcza w ramach programu Porejestrowego Doświadczalnictwa
Odmianowego i Rolniczego w województwie opolskim.
15. Wpisanie soi do Strategii Województwa Opolskiego.
16. Strategia rozwoju produkcji białka roślinnego w Polsce.
Celem prowadzonych badań była ocena plonowania krajowych i zagranicznych
odmian soi oraz optymalizacja poziomu czynników agrotechnicznych umożliwiająca
uzyskanie plonu nasion na poziomie powodującym zainteresowanie rolników jej uprawą.
Potrzeba badań wynika z wprowadzenia na rynek polski nowych odmian soi
o stosunkowo krótkim okresie wegetacji przez firmy nasienne Agro Youmis, Saatbau,
Euralis i inne, jak również z ocieplenia klimatu w ostatnim dwudziestoleciu.
W badaniach uwzględniono 12 odmian (tabela 2) oraz takie czynniki jak nawożenie N,
gęstość siewu, rodzaj szczepionki, dobór herbicydów. Ze względu na objętość
opracowania w niniejszym streszczeniu przedstawiono tylko nieliczne wyniki, zwłaszcza
z lat ostatnich, natomiast pokrótce scharakteryzowano główne rezultaty doświadczeń
prowadzonych w latach 2010-2012.
Metody i warunki badań
Doświadczenia przeprowadzono w latach 2010-2014 w SDOO w Głubczycach,
Bąkowie oraz Łosiowie w ramach PDOiR woj. opolskiego. Przebieg warunków
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klimatycznych na przykładzie Głubczyc obrazuje tabela 1. W omawianych latach były
stosunkowo dobre warunki do rozwoju soi na obszarze województwa opolskiego.
Tabela 1. Warunki pogodowe w okresie wegetacji soi w Głubczycach (2013 – 2014)
Table 1. Meteorological conditions in the vegetation period of soybean in Głubczyce
(2013-2014)
Miesiące/Lata
Months/Years

Temperatura powietrza
Air Temperature oC

Opady
Precipitation mm

2013
2014
2013
2014
Maj
12,9
13,1
134,1
127,8
Czerwiec
16,3
16,6
143,1
96,1
Lipiec
19,7
20,7
15,7
129,7
Sierpień
20,8
17,5
28,2
119,9
Wrzesień
12,0
15,0
94,0
108,4
Średnia V – IX
16,3
16,6
415,1
581,9
Suma temperatur: 1.05 - 30.09 - 2505oC (2013), 2538oC (2014)
Przymrozki przygruntowe: brak przymrozków (2013), 6.05. - 0,3oC (2014)
Wyniki
W sezonach prowadzenia eksperymentu odmianowego (2013-2014) średni plon
wzorca kształtował się na poziomie 30,1 dt ha-1. Spośród badanych odmian najsłabiej
plonowały polskie odmiany Aldana i Augusta, a najlepiej w dwuleciu odmiana Lissabon.
Natomiast najlepszą odmianą w 2014 była Malaga plonująca na poziomie 115% wzorca
(34,1 dt ha-1; tabela 2). Warunki lokalne modyfikowały plonowanie soi, najmniejsze
plony uzyskano w Bąkowie (30,7 dt ha-1 dla wzorca) a największe w Łosiowie (38,1 dt
ha-1).
W drugim doświadczeniu określono wpływ stosowanych szczepionek
bakteryjnych na plonowanie soi odmiany Lissabon (tab. 3a i 3b). Szczepienia
z wykorzystaniem Hi Stick Soybean i BioFood Wałcz + Huwasan 0,5% powodowało
wyraźną zwyżkę plonu o około 19% w stosunku do kontroli (tab. 3b).
W latach 2010-2012 przeprowadzono serię doświadczeń polowych na polskich
odmianach Aldana, Augusta i PGR 408 mających na celu określenie reakcji soi na
gęstość siewu, rozstawę rzędów, poziom startowego nawożenia azotem oraz stosowania
fungicydów. Nie wykazano istotnych różnic w plonowaniu między gęstością siewu 50
i 80 szt/m2, rozstawą międzyrzędzi 10,7 i 21,4 cm, poziomami azotu 20, 40 i 60 kg N/ha
oraz w kombinacji bez i z zastosowaniem fungicydów w uprawie soi. Średni plon
nasion dla odmian i kombinacji agrotechnicznych wyniósł 29,3 dt ha -1, przy wilgotności
11,9% i masie tysiąca nasion 156,3 g.
Na odmianie Lissabon w latach 2013-2014 badano 19 kombinacji
herbicydowych w porównaniu z kontrolą, w których herbicydy stosowane były
samodzielnie lub w mieszankach bezpośrednio po siewie i w fazie rozwiniętego
pierwszego liścia trójdzielnego. Przy plonie nasion na kontroli 23,3 dt ha-1 najlepsze
efekty uzyskano przy stosowaniu herbicydów: 1 – Afalon dyspersyjny 450 SC 1 l/ha
bezpośrednio po siewie + Harmony 75 WG 6 g/ha + Trend 0,2 l/ha w fazie 1 liścia –
37,9 dt ha-1; 2 – Harrier 295 ZC 2 l/ha bezpośrednio po siewie – 36,3 dt ha-1; 3 – Afalon
dyspersyjny 450 SC 1 l/ha + Kilof 480 EC 0,2 l/ha bezpośrednio po siewie – 35,6 dt ha-1;
4- Afalon dyspersyjny 450 SC 2 l/ha + Dual Gold 960 EC 1 l/ha bezpośrednio po siewie
– 35,2 dt ha-1; 5 – Sencor Liquid 600 SC 0,55 l/ha bezpośrednio po siewie – 35,0 dt ha-1;
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6- Stomp 330 EC 4 l/ha bezpośrednio po siewie + Basagran 480 SL 1,5 l/ha w fazie
1 liścia – 35,0 dt ha-1
W konkluzji należy stwierdzić, że w soi można z powodzeniem stosować wiele
kombinacji herbicydowych, zapewniających podobny poziom plonowania, dlatego dziwi
fakt małego zainteresowania firm chemicznych rejestracją herbicydów do stosowania
w uprawie soi, gdyż obecnie z prawnego punktu widzenia do zwalczania chwastów
dopuszczalny jest tylko Sencor Liquid.
Tabela 2. Plonowanie soi w województwie opolskim (85% sm , w % wzorca) w latach
2014, 2013-2014
Table 2. Yielding of soybean in the Opolskie Voivodeship (85% dm , in % of pattern) in
2014, 2013-2014)
ŚredniaŚredniaMean
Mean
2014
2013-2014
Wzorzec dt ha-1
33,5
30,7
38,1
34,1
30,1
1
Aldana
92
75
89
85
84
2
Augusta
95
79
76
83
85
3
Mavka
86
100
97
94
97
4
Amandine *
111
104
5
Herta *
108
6
Petrina *
101
7
Aligator
106
100
108
105
109
8
Lissabon
90
124
101
105
111
9
Merlin
93
113
103
103
108
10
ES Senator
101
103
107
104
106
11
Malaga
119
106
119
115
12
Madlen*
108
Wzorzec- średnia dla wszystkich badanych odmian, * - dane z Głubczyc
Lp

Odmiana
Cultivar

Głubczyce
2014

Bąków
2014

Łosiów
2014

Tabela. 3a. Cechy morfologiczne odmiany Lissabon w zależności od rodzaju
szczepionki bakteryjnej (2014)
Table 3a. Morphological traits by Lissabon cultivar depended on the type of rhizobial
inoculants (2014)
Liczba
Liczba
Wys. 1.
Ilość
strąków/na 1
Kombinacja
roślin
Wys.roślin
strąka
wysiewu
roślinie
(rodzaj szczepionki
Plant
Hight of
Hight of
Sowing
Number of
bakteryjnej)
density
plants cm first pod
rate kg/ha
pods per
szt/m2
cm
plant szt
KONTROLA
30
97
11
32
Hi Stick Soybean
38
98
8
40
BioFood Wałcz
28
102
9
40
127
BioFood Wałcz +
31
103
8
37
Huwasan 0,5%
Puławy
33
111
9
29
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Tabela. 3b. Cechy morfologiczne odmiany Lisabon w zależności od rodzaju szczepionki
bakteryjnej (2014)
Table 3b. Morphological traits by Lissabon cultivar depended on the type of rhizobial
inoculants (2014)

Kombinacja

KONTROLA
Hi Stick Soybean
BioFood Wałcz
BioFood Wałcz + Huwasan
0,5%
Puławy

Liczba
Liczba roślin z
brodawek na brodawkami Plon nasion MTN Weight
roślinie No. Share of plants Seeds yield
of 1000
of nodules with nodules
dt ha-1
Seeds g
per plant szt.
%
1
7,8
26,4
205,5
4
67,3
31,4
207,0
2
42,6
29,0
182,3
4

70,4

30,7

203,3

2

19,0

27,4

196,5

Na rycinie 1 przedstawiono wycenę stanowiska dla pszenicy po soi (dane z 2014 r.).
Plon pszenicy po soi był nieco niższy niż po rzepaku, porównywalny z kukurydzą jako
przedplonem, natomiast znacznie większy niż po pszenicy (ok. 2 t ha -1). Zaznaczyć
należy jednak, iż w 2015 roku najwyższy plon pszenicy ozimej wysianej 5 listopada
2014 (uprawianej po wskazanych wyżej przedplonach) uzyskano po soi. (średnio dla 34
odmian 128,0 dt ha-1). Spośród ocenianych w latach 2014-2015 odmian pszenicy ozimej
najlepiej po soi plonowały Linus i Lavantus. Natomiast gorzej wykorzystywały to
stanowisko: Ostroga, Praktik, Astoria, Sailor, Pamier i Bamberka.
120

120

115
114,2=100%

105

100

100

95

95

90

90

85

85

80

80

Odmiany i plon wzorca (przedplony)

Ryc. 1. Plonowanie odmian pszenicy po soi i innych przedplonach (2014)
Fig. 1. Yielding varieties of wheat after soybeans and other previous-crops (2014)
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Wpływ gęstości siewu na plonowanie soi w Top Farms Głubczyce
Effect of sowing density on the yield of soybeans in the Top Farms Głubczyce
Marcin Markowicz1, Artur Gramatyka1, Bogdan Kulig2
Top Farms Głubczyce Sp. z o.o., ul. Bolesława Chrobrego 23, 48-100 Głubczyce
2
Instytut Produkcji Roślinnej, Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja,
Al. A. Mickiewicza 21, 31-120 Kraków

1

Słowa kluczowe: soja, odmiany, plon nasion, skład chemiczny, gęstość siewu, liczba
strąków
W Unii Europejskiej zapotrzebowanie na soję jest dużo większe niż jej
produkcja. Polska jest jednym z krajów który importuje poekstrakcyjną śrutę sojową
w ilości około 2 milionów ton rocznie. W 2012 roku uprawiano soję zaledwie na
powierzchni 855 ha, gdzie w Europie uprawiano soi około 3,5 mln ha, a na Świecie aż
105 mln ha [FAOSTAT 2012]. Najlepsze regiony Polski do uprawy tego gatunku to
Śląsk, Małopolska i Podkarpacie, z wyjątkiem terenów górzystych oraz Wielkopolska,
Mazowsze i Pomorze Zachodnie. Postęp w hodowli nowych odmian i ocieplanie się
klimatu umożliwiają szersze zainteresowanie rolników tą uprawą. Celem podjętych
badań było określenie wpływu zróżnicowanej gęstości siewu na plonowanie i jakość
nasion wybranych czterech odmian soi. Zakres badań obejmował określenie: poziomu
plonowania, zawartości tłuszczu, białka, włókna i popiołu, a także elementów struktury
plonu.
Doświadczenie polowe zostało przeprowadzone w sezonie wegetacyjnym
w 2013 roku, metodą losowanych podbloków (split-plot) w czterech powtórzeniach.
Czynnikami w przeprowadzonym doświadczeniu były odmiany (Aldana, Augusta,
Merlin, Senator) oraz gęstości siewu (60, 80, 100 roślin na 1 m2). Średni plon uzyskany
w doświadczeniu wynosił 17,2 dt·ha -1. Najwyższy średni plon uzyskano przy gęstości
80 roślin na 1 m2, a najniższy 15,0 dt·ha -1 przy gęstości 100 roślin na 1 m2.
Zaobserwowano, że na liczbę strąków na roślinach soi ma wpływ współdziałanie
odmiany i gęstości siewu. Odmiana Senator przy wszystkich gęstościach siewu
charakteryzowała się podobną małą liczbą strąków (11,7-13,3), a odmiana Merlin dużą
liczbą w zakresie 17,7-20. Natomiast odmiany Augusta i Aldana cechowały się wyraźnie
większą liczbą strąków przy najmniejszej obsadzie roślin. Zawartość tłuszczu surowego
wahała się w przedziale od 24,6% do 26,7% w zależności od badanych czynników,
natomiast plon tłuszczu kształtował się w zakresie od 222 kg/ha do 458 kg/ha. Istotnie
na plon tłuszczu surowego wpłynęła gęstość siewu.
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Wpływ dokarmiania dolistnego na plon i skład chemiczny nasion soi
Effect of foliar feeding on yield and chemical composition of soybeans
Wacław Jarecki, Dorota Bobrecka - Jamro
Katedra Produkcji Roślinnej, Uniwersytet Rzeszowski, ul. Zelwerowicza 4,
35-601 Rzeszów, e-mail: waclaw.jarecki@wp.pl
Słowa kluczowe: soja, wskaźnik SPAD, struktura plonu, plon, skład chemiczny nasion
Ścisłe doświadczenie polowe zlokalizowano na polu Stacji Doświadczalnej
Oceny Odmian w Przecławiu w latach 2011-2013. Eksperyment przeprowadzono
w czterech powtórzeniach w układzie split-plot. Badanymi czynnikami były:
dokarmianie dolistne (jednokrotne, dwukrotne i kontrola) oraz odmiana (Aldana i
Augusta). Jako nawóz dolistny zastosowano Basfoliar 6-12-6.
Doświadczenie założono na glebie średniej, należącej do kompleksu pszennego
dobrego, klasy bonitacyjnej III a. Gleba wykazywała odczyn obojętny (pH 7,0 - 7,2),
a zawartość próchnicy wynosiła od 1,72 do 1,76 %. Gleba odznaczała się wysoką lub
średnią zasobnością w przyswajalny fosfor i potas oraz bardzo wysoką lub wysoką
w magnez. Zawartość oznaczonych mikroelementów była średnia lub wysoka. Warunki
pogodowe były zmienne w latach badań, co wywarło duży wpływ na wielkość i jakość
plonu nasion.
Obsada roślin po wschodach wyniosła średnio 82,5 szt.∙m-2, zaś przed zbiorem
77,5 szt.∙m-2. Badane czynniki nie zróżnicowały zagęszczenia łanu przed zbiorem.
Wskaźnik SPAD, zmierzony w fazie pierwszego strąka (BBCH 70), wyniósł średnio
43,4 jednostki. Dwukrotne dokarmianie dolistne wpłynęło na istotne zwiększenie
zawartość chlorofilu w liściach (o 3,8 jednostki SPAD) w porównaniu do kontroli.
Dwukrotnie użyty nawóz wpłynął również na istotne zwiększenie liczby strąków na
roślinie oraz plonu nasion w odniesieniu do obiektu kontrolnego.
Dokarmianie dolistne nie zmodyfikowało zawartości w nasionach białka
ogólnego, popiołu i włókna. Zawartość tłuszczu surowego w nasionach istotnie
zwiększyła dwukrotna aplikacja nawozu w porównaniu do nasion kontrolnych. Odmiana
Aldana wydała dorodniejsze nasiona oraz wyżej plonowała niż odmiana Augusta,
co udowodniono statystycznie.
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Wpływ deszczowania, technologii uprawy i nawożenia azotem na masę
korzeni i brodawek grochu siewnego
Influence of irrigation, cultivation technology and nitrogen fertilization on the mass of
roots and nodules of pea
Franciszek Borówczak, Karolina Lenartowicz, Katarzyna Rębarz
Katedra Agronomii, Uniwersytet Przyrodniczy, ul. Dojazd 11, 60-632 Poznań,
e-mail: frank@up.poznan.pl
Słowa kluczowe: deszczowanie, technologie uprawy, nawożenie azotem, masa korzeni,
brodawki
Doświadczenie polowe przeprowadzono w latach 2006-2008 w Złotnikach pod
Poznaniem, filii Zakładu Doświadczalno-Dydaktycznego Gorzyń, w układzie split-splitplot, w czterech powtórzeniach z trzema czynnikami badawczymi. Czynnikiem
badawczym I rzędu był wariant wodny, tj. niedeszczowany i deszczowany – przy spadku
wilgotności w warstwie 0-30 cm do 70% ppw w okresie największej wrażliwości roślin
na niedobór wody. Czynnik II rzędu stanowiła technologia uprawy – różniąca się
nakładami na pielęgnację, ochronę roślin nawożenie fosforowe i potasowe oraz na
dokarmianie dolistne: niskonakładowa, średnionakładowa i wysokonakładowa. Czynnik
III rzędu stanowiło nawożenie azotem: 0, 30, 60, 90 kg∙N∙ha -1. Świeżą masę korzeni
i brodawek korzeniowych oznaczono na 10 roślinach z każdego poletka.
Świeża masa korzeni i brodawek korzeniowych zależała od współdziałania
deszczowania z nawożeniem azotowym. Nie stwierdzono istotnego wpływu technologii
uprawy na określane cechy. W warunkach deszczowania świeża masa korzeni nie była
różnicowana poprzez stosowane dawki nawozów azotowych. W warunkach bez
deszczowania dawka 90 kg∙N∙ha-1 istotnie ją obniżała, ale tylko w porównaniu do dawek
30 i 60 kg∙N∙ha-1. Świeża masa brodawek korzeniowych w warunkach deszczowania
zmniejszyła się przy stosowaniu dawek 60 i 90 kg∙N∙ha -1 w porównaniu do mniejszych,
ale tylko różnica między dawką 30 a 60 kg∙N∙ha-1 była istotna. W warunkach bez
deszczowania wielkość ich masy nie była różnicowana w sposób istotny dawkami azotu.
Zaznaczyła się jednak tendencja wzrostu w miarę zwiększania dawek do 60 kg∙N∙ha-1.
Niezależnie od pozostałych czynników deszczowanie zwiększyło świeżą masę
korzeni o 33,8%, a świeżą masę brodawek korzeniowych o 19,1%.
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Plonowanie łubinu wąskolistnego w zależności od wybranych czynników
agrotechnicznych
Yielding of narrow - leaved lupine depending on selected agrotechnical factors
Katarzyna Panasiewicz, Agnieszka Faligowska, Grażyna Szymańska,
Jerzy Szukała, Hanna Sulewska, Rafał Sobieszczański
Katedra Agronomii, Uniwersytet Przyrodniczy, ul. Dojazd 11; 60-632 Poznań,
e-mail panas@up.poznan.pl
Słowa kluczowe: łubin wąskolistny, siew punktowy, gęstość siewu
Celem przeprowadzonych badań było określenie plonowania łubinu
wąskolistnego odmiany tradycyjnej i samokończącej w zależności od sposobu i gęstości
siewu. W hipotezie badawczej założono, że odmiany Bojar i Regent, o różnych
morfotypach w sposób zróżnicowany zareagują na stosowane czynniki doświadczenia.
Doświadczenia polowe przeprowadzono w latach 2011-2014 w Zakładzie
Doświadczalno-Dydaktycznym Gorzyń (N52° 34' 0.7909" E15° 54' 33.8855")
należącym do Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, na glebie kompleksu żytniego
bardzo dobrego. Doświadczenia wykonano jako trzyczynnikowe w układzie split-splitplot w czterech powtórzeniach. Czynnikiem I rzędu była odmiana (tradycyjna – Bojar;
samokończąca – Regent). Czynnikiem II rzędu był sposób siewu (rzędowy; punktowy).
Czynnik III rzędu stanowiła gęstość siewu (40, 60, 80, 100 nasion/m2). Uzyskane wyniki
opracowano statystycznie metodą analizy wariancji, a stwierdzone różnice
międzyobiektowe szacowano testem Tukey’a na poziomie istotności α = 0,05.
Odmiana łubinu wąskolistnego oraz warunki pogodowe w latach badań istotnie
modyfikowały plon nasion. Wyższym plonem nasion charakteryzowała się odmiana
Bojar i wynosił on 20,4 dt/ha. Nie odnotowano natomiast istotnego wpływu sposobu
siewu na wielkość plonu nasion. Zwiększanie gęstości siewu o 20 nasion/m 2 w zakresie
od 40 do 100 nasion/m2 przyczyniało się do wzrostu plonu tego gatunku.
Badania prowadzono w ramach programu wieloletniego „Ulepszanie krajowych źródeł
białka roślinnego, ich produkcji, systemu obrotu i wykorzystania w paszach”.
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Wpływ deszczowania, sposobu uprawy i nawożenia azotem na plonowanie buraków
cukrowych
The impact of irrigation, tillage method and nitrogen fertilization on yield of sugar beet
Stanisław Grześ, Franciszek Borówczak, Wojciech Pełczyński
Katedra Agronomii, Uniwersytet Przyrodniczy, ul. Dojazd 11; 60-632 Poznań,
e-mail: sgrzes@up.poznan.pl
Doświadczenia polowe z burakami cukrowymi odmiany Zawisza
przeprowadzono w latach 2005-2007 w Zakładzie Doświadczalno-Dydaktycznym
Gorzyń, należącym do Uniwersytetu Przyrodniczego. Buraki uprawiano po pszenicy
ozimej. Doświadczenia realizowano w układzie split-split-plot z 3 czynnikami
w czterech powtórzeniach. Czynnik I rzędu stanowił wariant wodny: deszczowany (przy
spadku wilgotności wierzchniej warstwy gleby poniżej 70% ppw) i niedeszczowany
(naturalny układ warunków wilgotnościowych). Czynnikiem II rzędu były trzy sposoby
uprawy roli: konwencjonalny (standardowa uprawa roli z orką głęboką) uproszczony
(orka spłycona do 10 cm) i siew bezpośredni (bez mechanicznej uprawy roli z siewem
buraków w ściernisko). Czynnik III rzędu stanowiły cztery poziomy nawożenia
azotowego w postaci saletry amonowej: kontrola (bez nawożenia), 80, 160 i 240 kg
N/ha.
Deszczowanie spowodowało, niezależnie od czynników badawczych, przyrost
plonów korzeni o 11,39 t/ha tj. 30,9%. Spłycenie głębokości orki w warunkach
o naturalnym uwilgotnieniu gleby nie spowodowało obniżenia plonu korzeni buraków
cukrowych, natomiast siew bezpośredni skutkował istotnym spadkiem plonów.
Zastosowanie deszczowania, we wszystkich badanych sposobach uprawy roli,
spowodowało istotny przyrost plonów korzeni w granicach od 20,2 do 45,6%.
Najwyższy przyrost plonów korzeni stwierdzono na obiektach z uprawą tradycyjną
(o 17,6 t/ha) a najmniejszy na siewie bezpośrednim (o 9,69 t/ha). Istotnie najwyższe
plony korzeni w warunkach deszczowania uzyskano na dawce 240 kg N/ha (59,84 t/ha),
a w niedeszczowanych 160 kg N/ha (41,44 t/ha).
W kombinacjach z siewem bezpośrednim stwierdzono istotnie najniższą obsadę
roślin w porównaniu do uprawy konwencjonalnej i uproszczonej. Istotnie niższą obsadę
roślin stwierdzono na obiektach bez nawożenia azotem, w porównaniu do kombinacji
nawożonych, w ilości od 0,6 do 0,8 szt./m2.
Deszczowanie spowodowało zwiększenie zawartości cukru w korzeniach
w każdym z badanych sposobów uprawy roli, przy konwencjonalnym sposobie uprawy
o 1,36%, uproszczonym o 1,48% a z siewem bezpośrednim o 1,07%. Wraz ze
zwiększaniem nawożenia azotem koncentracja cukru w korzeniach systematycznie
malała, zwłaszcza na obiektach deszczowanych. Ponadto deszczowanie, niezależnie od
sposobu uprawy roli i nawożenia, obniżało zawartość potasu a zwłaszcza azotu αaminowego, a podwyższało zawartość sodu. W miarę zwiększania nawożenia azotem
plon technologiczny cukru zwiększał się do 240 kg N/ha w wariancie deszczowanym,
a do 160 kg N/ha w niedeszczowanym. Istotnie najwyższy plon cukru uzyskano
w wariancie deszczowanym na dawce 160 kg N/ha (84,63 dt/ha) a w niedeszczowanym
na 80 kg N/ha.
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Wpływ stymulacji nasion i dolistnego nawożenia mikroelementami na
zmiany składu chemicznego oraz produkcyjność buraka cukrowego
Effect of seed stimulation and foliar fertilization with microelements on change in
chemical composition and productivity of the sugar beet
Urszula Prośba-Białczyk, Małgorzata Wilkosz
Katedra Szczegółowej Uprawy Roślin, Uniwersytet Przyrodniczy,
Pl. Grunwaldzki 24 A, 50-375 Wrocław, e-mail: urszula.prosba@up.wroc.pl
Słowa kluczowe: burak cukrowy, stymulacja nasion, nawożenie
Przedsiewna stymulacja nasion buraka (priming), uzewnętrznia się w ich
wigorze oraz kształtuje metabolizm roślin szczególnie w początkowych fazach rozwoju.
Liścienie i korzonki zarodkowe siewek, rozwinięte z nasion stymulowanych są dłuższe
oraz zawierają więcej barwników roślinnych niż siewki rozwinięte z nasion
niestymulowanych. Przedsiewna stymulacja modyfikuje także metabolizm roślin
w czasie wegetacji oraz oddziałuje na poziom plonowania i niektóre cechy jakości
wykształconego plonu. Poziom plonu buraka i jego jakość technologiczna są również
kształtowane
przez
dostępność
składników
mineralnych.
W badaniach
przeprowadzonych w latach 2011-2013 w warunkach Niziny Śląskiej analizowano
interakcję między stymulacją nasion a dolistnym nawożeniem żelazem, miedzią,
i manganem buraka cukrowego. Mikroelementami dokarmiano rośliny dwukrotnie,
w odstępach dziesięcio-, czternastodniowych, w okresie wykształcania rozety 6-8 oraz
12-14 liści (BBCH 16 i24 ), stosując na hektar 75 g Fe, 120g Cu i 1400g Mn w formie
Suplo Mono Żelazo, Suplo Mono Miedź i Mikrosol Mn-200. Wpływ badanych
czynników określano analizując, w okresie intensywnego narastania masy korzeni
i gromadzenia sacharozy, zmiany zawartości mineralnych makroskładników, a podczas
zbioru - plon korzeni i liści oraz niektóre cechy jakości technologicznej korzeni, tj.:
zawartość sacharozy i melasotworów - azotu alfa aminokwasowego, kationów potasu
i sodu.
Przedsiewne stymulowanie nasion oraz dolistne nawożenie żelazem, miedzią
i manganem modyfikowało zawartość składników mineralnych w liściach i korzeniach
buraka cukrowego. Rośliny rozwinięte z nasion kondycjonowanych cechowały się
wyższym poziomem zawartości mineralnych makroskładników, niż wyrosłe z nasion
niestymulowanych. W liściach roślin rozwiniętych z nasion przedsiewnie
stymulowanych, od lipca do października, stwierdzono wyższy poziom zawartości
potasu, sodu i magnezu, a w lipcu i w sierpniu także azotu i fosforu. Korzenie tych
roślin, od lipca do października - przez okres intensywnego wzrostu i gromadzenia
sacharozy, cechowały się wyższą zawartością azotu, fosforu i potasu, niż korzenie
rozwinięte z nasion niestymulowanych.
Paiming i dolistne nawożenie roślin modyfikowały również poziom plonowania
i wydajność cukru oraz niektóre cechy jakości technologicznej korzeni. Stwierdzono,
że rośliny wykształcone z nasion stymulowanych wykształciły plony wyższe niż
rozwinięte z nasion niestymulowanych, a ich korzenie cechowały się wyższą
zawartością i wydajnością sacharozy. Na plon korzeni i wydajność cukru
technologicznego wpływało także dolistne nawożenie żelazem, miedzią i manganem, a
szczególnie roślin rozwiniętych z nasion stymulowanych.
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Znaczenie międzyplonów ścierniskowych uprawianych zgodnie z wymaganiami
programu rolnośrodowiskowego na plonowanie jakościowej pszenicy jarej
The role of stubble catch crops grown in accordance with the rules of agrienvironmental scheme on yielding of quality spring wheat
Wiesław Wojciechowski, Janina Zawieja
Katedra Kształtowania Agroekosystemów i Terenów Zieleni, Uniwersytet Przyrodniczy,
Pl. Grunwaldzki 24 A, 53-363 Wrocław, e-mail: wieslaw.wojciechowski@up.wroc.pl
Słowa kluczowe: międzyplon ścierniskowy, uprawa wiosenna, nawożenie azotem,
pszenica jara
Celem badań była ocena wpływu międzyplonów ścierniskowych, uprawianych
w programie rolnośrodowiskowym na pszenicę jarą. Analizowano także różny sposób
ich wiosennego zagospodarowania, mający określić, czy lepsze jest jej przyoranie, czy
zastosować uprawę uproszczoną lub całkowicie z niej zrezygnować na rzecz siewu
bezpośredniego. Próbowano również określić, w badanych warunkach możliwość
redukcji nawożenia azotem.
Doświadczenie założono metodą split-plit-plot w czterech powtórzeniach.
Czynnikiem I rzędu był udział lub nie międzyplonu w uprawie przedsiewnej pszenicy
jarej: bez międzyplonu; międzyplon z gorczycy białej; międzyplon z mieszanki roślin
strączkowych. Czynnik II rzędu stanowiły trzy sposoby ich wiosennego
zagospodarowania: przyorywane orką; talerzowane; pozostawione na powierzchni jako
mulcz, z siewem bezpośrednim pszenicy. Trzecim czynnikiem były dwie dawki
nawożenia azotem: pełna i o połowę niższą.
Mieszanka międzyplonowa poprawiła większość cech plonotwórczych i plon
ziarna w porównaniu z wykazanymi w uprawie tradycyjnej. Oddziaływanie gorczycy
było natomiast niejednoznaczne. Ze sposobów uprawy najlepsze wyniki plonotwórcze
uzyskiwano z wiosennym talerzowaniem. Oceniając kompleksowość oddziaływania
czynników badań na plonowanie ziarna pszenicy wykazano, że najefektywniejszym
wariantem uprawy pszenicy jest uprawa po mieszance strączkowej z wiosennym ich
talerzowaniem i stosowaniem pełnej dawki N. Wykazano korzystne, proekologiczne
działanie mieszanki, po której wystarczyło zastosować o połowę mniejsze nawożenie
azotem by uzyskać plon porównywalny w uprawie bez międzyplonu lub po gorczycy
i stosowaniu pełnej dawki N.
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Reakcja owsa na dokarmianie dolistne
Reaction of oats to foliar fertilisation of plant
Renata Tobiasz-Salach, Robert Warchoł, Dorota Bobrecka-Jamro, Jan Buczek
Katedra Produkcji Roślinnej, Uniwersytet Rzeszowski, ul. Zelwerowicza 4,
35-601 Rzeszów, e-mail: rentobsa@univ.rzeszow.pl
Słowa kluczowe: owies oplewiony i nieoplewiony, dokarmianie dolistne, Bioalgeen,
Basfoliary, plon, skład chemiczny, struktura plonu, LAI, zawartość chlorofilu
Owies ze względu na optymalny zestaw składników odżywczych, korzystny
w żywieniu ludzi i zwierząt budzi coraz większe zainteresowanie na świecie. Obecnie
ziarno przeznacza się przede wszystkim na paszę, ale zauważa się także wzrost jego
zainteresowania na cele konsumpcyjne, lecznicze, kosmetyczne i przemysłowe. Cechy
fizyczne i skład chemiczny ziarna zależą od czynników genetycznych
i agrotechnicznych. U owsa, cechy te są zróżnicowanie u form oplewionych
i nieoplewionych, a także u poszczególnych odmian. Warunkiem uzyskiwania wysokich
plonów ziarna jest stosowanie nawożenia doglebowego połączonego z dolistnym
dokarmianiem. Nawożenie takie działa niemal natychmiast i pozwala na uzyskanie
wysokiej efektywności przy zastosowaniu małej ilości składnika. Szczególnie korzystne
jest dostarczanie dolistnie składników, które pobierane są przez rośliny w stosunkowo
niewielkich ilościach np. mikroelementów.
W pracy przedstawiono wyniki ścisłego doświadczenia polowego założonego
w latach 2009-2012 na polu Stacji Dydaktyczno – Badawczej w Krasnem k. Rzeszowa.
Badano wpływ nawozów dolistnych na plonowanie, skład chemiczny ziarna i wybrane
cechy fizjologiczne owsa oplewionego i nieoplewionego odmian Cacko i Bingo
uprawianych na glebie średniej. Na podstawie przeprowadzonych badań wykazano, że
nawozy dolistne różnicowały plonowanie i skład chemiczny ziarna owsa. Odmiana
nieoplewiona Cacko charakteryzowała się większą reakcją na cechy struktury plonu przy
zastosowaniu dolistnego dokarmiania niż owies oplewiony Bingo. Dolistne dokarmianie
roślin wpływało także na wzrost zawartości białka ogólnego w ziarnie owsa. Tendencję
taką zauważono szczególnie u formy nieoplewionej. Wykazano również pozytywny
wpływ nawożenia dolistnego na zawartość chlorofilu, LAI i wybrane elementy
fizjologiczne roślin.
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Ocena efektywności zastosowania krzemu w uprawie nasiennej tymotki
łąkowej (Phleum pratense L.)
Estimation of the silicon utility efficiency in seed-producing crops of timothy grass
(Phleum pratense L.)
Adam Radkowski1, Iwona Radkowska2
Instytut Produkcji Roślinnej, Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja,
Al. A. Mickiewicza 21, 31-120 Kraków, e-mail: a.radkowski@ur.krakow.pl
2
Dział Technologii, Ekologii i Ekonomiki Produkcji Zwierzęcej, Instytut Zootechniki –
PIB, ul. Krakowska 1, 32–083 Balice, e-mail: iwona.radkowska@izoo.krakow.pl
1

Słowa kluczowe: tymotka łąkowa ʽEgidaʼ, antystresant, masa tysiąca nasion, zdolność
kiełkowania
Doświadczenie prowadzono w latach 2012-2014, na terenie Stacji Hodowli
Roślin w Polanowicach pod Krakowem (220 m n.p.m.). Jednoczynnikowe
doświadczenie polowe założono metodą losowanych bloków, w czterech powtórzeniach.
Powierzchnia poletek doświadczalnych wynosiła 10 m2 (1,5 m x 6,67 m). Na polu
doświadczalnym występował czarnoziem zdegradowany wytworzony z lessu, zaliczany
do klasy I bonitacyjnej. Czynnikiem doświadczenia był oprysk antystresantem w postaci
nawozu Optysil® w trzech dawkach: 0,2, 0,5 i 0,8 l·ha -1. Optysil® zawiera 200 g SiO2
w 1 litrze roztworu. Pierwszy oprysk dolistny wykonano w fazie strzelania w źdźbło
tymotki łąkowej, natomiast drugi 2 tygodnie później. Celem eksperymentu było
zbadanie wpływu Optysilu (Si) na plon i jakość nasion tymotki łąkowej.
W doświadczeniu wykorzystano odmianę ʽEgidaʼ.
W badaniach wykazano, że dolistna aplikacja krzemu stosowanego w różnych
dawkach (0,2, 0,5 i 0,8 l·ha–1) istotnie oddziaływała na badane parametry. Pomiary
poziomu chlorofilu w liściach wykazały istotne zróżnicowanie ze względu na stosowane
nawożenie dolistne. Średnie wartości odczytów SPAD w latach badań były większe
(P≤0,05) z obiektów ze stosowaniem wyższych dawek krzemu tj. 0,5 i 0,8 l·ha -1
w porównaniu do obiektu kontrolnego. Obserwowano także wzrost odczytów SPAD
w zależności od terminu pomiaru, wartości te wzrastały do fazy kwitnienia. Wielkość
indeksu zieloności liścia (SPAD) badanych roślin wahała się w zależności od terminu
pomiaru w zakresie 36,8-43,9.
Zastosowanie nawożenia dolistnego Optysilem w najwyższej dawce (0,8 l·ha -1)
spowodowało istotny wzrost plonów nasion, masy tysiąca nasion oraz zdolności
kiełkowania w stosunku do obiektu kontrolnego. Zadowalające efekty uzyskano także
w obiektach, gdzie aplikowano Optysil 0,5 l·ha-1.
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Crop production and new scientific results in sugar beet in Slovak
Republic
Uprawy i nowe wyniki badań naukowych buraka cukrowego w Republice
Słowackiej
Vladimír Pačuta
Slovak University of Agriculture in Nitra, Department of Crop Production
Key words: sugar beet, biopreparation, LAI, economic effective index
Sugar beet is one of the most important crop in Slovakia. Economization and
ecologisation of agriculture forces us to focus an attention on increasing yield and
quality of field crops including sugar beet. One from many posibilities how to reach this
goal is using biopreparations in the cropping systems. Biologically active matters
involved in biopreparations are used to stimulate metabolic functions of plants, enhance
plant drought resistant and resistant to another biotic and abiotic stress, improve
regeneration of plants after effect of stressful factors and potentially support the plant
nutrients income from the soil. This matters are not considered as foliar fertilizers but
they can contain macroelements and microelements. As the bioactive matters which
positively affect vital functions of plants we can consider many substances of natural or
synthetic origin: plant hormones, aromatic nitro-substances, urea, salicylic acid, humine
substances, 5-aminolevulinic acid etc.
The field experiments with sugar beet were established in the years 2005 to
2013 in Dolna Malanta (district Nitra). The experimental locality belongs to maize
production area with an altitude of 175-180 meters above sea level, medium weight loam
soil, soil type - brown soil with humus content in the topsoil from 2.16 to 2.23%.
Locality is characterized as a warm and slightly dry climatic region with continental type
of weather (average annual precipitation 532,5 mm; average annual air temperature
9,8 ºC). Experimental fields were established by method of Split Plots. Sugar beet was
treated with foliar preparations containing bioactive matters (BM) (sprayed on leaf)
twice during vegetation period with Biafit Gold (BM: resins, sugars, uronic acids and
vitamins, enriched with N, P2O5, K2O and micronutrients) (10 l.ha-1 + 10 l.ha-1), Humix
universal plus (BM: potassium humate enriched by N, P, K and microelements Fe, Mg,
Zn, Cu, Mo, B) (8 l.ha-1 + 8 l.ha-1) and Ligno Super NPK (BM: 3-indole acetic acid,
humic substances with a predominance of fulvic acids, N, P2O5, K2O) (5 l.ha-1 + 5 l.ha-1)
and three times per vegetation was applied Pentakeep – V (BM: 5-aminolevulinic acid
and N, Mg, Mn, B, Fe, Zn, Cu, Mo) (1,5 l.ha-1 + 1,5 l.ha-1 + 1,5 l.ha-1). In the experiment
was observed effect of the biopreparations on sugar beet quantity and quality parameters.
During the experimental years we used following sugar beet varieties: Esprit, Radek,
Swing, Federica, Signum, Elvis, Caruso, Antek and Fred.
Weather conditions (during the period 2005-2013) had most dominant
determining and high significant influence on all main sugar beet quantitative and
qualitative parameters. The highest root yield (76,50 t.ha -1 ) and refined sugar yield
(12,50 t.ha-1 ) was reached after Pentakeep-V treatment. Biafit Gold and Ligno Super
NPK reached higher root yield (RY) and refined sugar yield (RSY) than control variant
but differences to control variant were not significant. Humix Universal Plus did not
influence RY and RSY. Pentakeep-V, Humix Universal Plus and Ligno Super NPK did
not influenced digestion (Dg) and Refined sugar content (RSC). Biafit Gold influenced
both parameters (Dg and RSC) negatively. From tested varieties the best results in
refined sugar yield reached varieties Elvis (12.10 t.ha-1), Caruso (11.6 t.ha-1), Fred
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(11.5 t.ha-1), Antek (10.70 t.ha-1), Esprit (9.70 t.ha-1) comparing to varieties Swing
(9,20 t.ha-1), Radek (8.80 t.ha-1), Federica (8.70 t.ha-1), Signum (8.20 t.ha-1). Some
differences among varieties were statistically high significant. Leaf preparations (Biafit
Gold a Humix universal plus, Pentakeep-V) partially increased leaf area index
comparing to control variant but this was not statistically significant. The highest values
of LAI after treatment by preparations reached level 3,6 m2.m-2 – 5,9 m2.m-2. From the
Economic effectiveness index point of view positive effect was found only by using leaf
preparation Biafit Gold (KEEI 1,19) during the period 2005-2007 and in the year 2009
(KEEI 2,87).
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Ocena zanieczyszczenia produktów roślinnych pozostałościami herbicydów na tle
zmian prawnych dotyczących środków ochrony roślin
Effect of nitrogen and sulfur fertilization on the yield and chemical composition of
winter rape seeds
Mariusz Kucharski, Jerzy Sadowski
Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – PIB, ul. Czartoryskich 8,
24-100 Puławy, e-mail: m.kucharski@iung.wroclaw.pl
Słowa kluczowe: herbicydy, pozostałości, monitoring, zboża, burak cukrowy
W latach czterdziestych XX wieku po raz pierwszy, na szeroką skalę,
zastosowano pestycydy wytworzone na drodze syntezy chemicznej, które dzięki swoim
właściwościom wpłynęły na znaczący wzrost produkcji żywności. W tym samym czasie
prowadzone były badania umożliwiające ocenę wpływu tych metod na środowisko
(gleba, woda, roślina). Pierwsze doniesienia publikujące wyniki takich badań,
pochodzące z początku lat 60-tych ubiegłego wieku, okazały się niekorzystne,
a poinformowanie o tym szerokiej opinii publicznej spowodowało zmianę w podejściu
do chemicznej ochrony roślin. Dopiero jednak na początku lat 90-tych ubiegłego wieku
zaczęto wprowadzać nowe uregulowania prawne, które miały znacząco wpłynąć
na zdrowie ludzi i zwierząt oraz środowisko.
Po przeprowadzeniu przeglądu blisko 1000 substancji aktywnych (s.a.),
będących składnikami wielu środków ochrony roślin (ś.o.r.), pod kątem ich
bezpieczeństwa dla ludzi, zwierząt i środowiska (zgodnie z wytycznymi Dyrektywy
91/414/WE), w roku 2009 dopuszczono do stosowania jedynie 26% z nich. Ponadto
wiele s.a. zostało dopuszczonych do stosowania w znacznie ograniczonych dawkach.
Duże zmiany zachodzące na rynku ś.o.r., jak również wejście w życie (styczeń 2014)
nowej Dyrektywy 2009/128/WE, wzmogły badania nad opracowaniem rozwiązań
pozwalających na ograniczanie stosowania ś.o.r. z zachowaniem wysokiej skuteczności
w walce z agrofagami.
Celem badań była ocena zanieczyszczeń herbicydowych produktów roślinnych
(ziarno zbóż, nasiona rzepaku i korzenie buraka cukrowego). Badania monitoringowe
prowadzono w dwóch okresach 2002-2008 i 2012-2014 na plantacjach produkcyjnych
z terenu południowo-zachodniej Polski. Próbki materiału roślinnego pobierano w czasie
zbioru rośliny uprawnej. Pozostałości wybranych s.a. herbicydów oznaczano techniką
chromatografii GC/ECD i HPLC/UV. Porównując wyniki badań z obu okresów
stwierdzono kilkuprocentowy spadek liczby próbek z pozostałościami. W żadnej
z analizowanych próbek nie stwierdzono pozostałości przekraczających wartości
dopuszczalne określone w normach (NDP).
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Znaczenie postępu odmianowego we współczesnym rolnictwie
The importance of varietal progress in modern agriculture
Edward S. Gacek
Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych, 63-022 Słupia Wielka,
e.gacek@coboru.pl; www.coboru.pl
Słowa kluczowe: innowacje odmianowe, porejestrowe doświadczalnictwo odmianowe,
rekomendacja odmian
Odmiany roślin uprawnych będące nośnikiem postępu biologicznego w produkcji
roślinnej mają kluczowe znaczenie we współczesnym rolnictwie. W ostatnich latach,
produkcja rolnicza wzrastała głównie dzięki rosnącej intensyfikacji i specjalizacji,
różnicowaniu systemów gospodarowania, a także w wyniku ustawicznego
wprowadzania do uprawy innowacyjnych odmian o dużym potencjale plonowania
w zmiennych warunkach środowiskowych.
Wprowadzanie nowych odmian do uprawy przyczyniało się do corocznego
wzrostu poziomu plonowania upraw średnio o 1-3%, zależnie od gatunku rośliny
uprawnej. Obecnie udział postępu odmianowego w całkowitym przyroście plonowania
wynosi 80-90%, podczas gdy ok. 50 lat temu wynosił on 45-55%. A więc znaczenie
innowacyjnych odmian w zwiększaniu poziomu plonowania upraw stale wzrasta.
Przewiduje się, że trend ten się utrzyma w związku z szybkim rozwojem biotechnologii
i pojawianiem się coraz bardziej wyrafinowanych technik hodowli roślin i technologii
uprawy roślin.
Postęp biologiczny zawarty we współczesnych odmianach roślin zapewnia
wysokie plony przy jednoczesnym utrzymaniu wysokiej jakości płodów rolnych.
Odmiany z podwyższoną odpornością na stresy biotyczne i abiotyczne, przyczyniają się
do wierniejszego i stabilniejszego plonowania upraw. Oczekuje się, że nowatorskie
odmiany pozwolą na obniżenie kosztownych i niebezpiecznych dla środowiska
syntetycznych środków produkcji (nawozy, pestycydy i inne), oraz umożliwią
zachowanie bioróżnorodności w rolnictwie, w tym także ochronę środowiska.
Badaniem i rejestracją odmian roślin uprawnych w naszym kraju zajmuje się
Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych (COBORU) w Słupi Wielkiej
(www.coboru.pl).
Nowe odmiany po trwającym zwykle dwa lata cyklu badań urzędowych ich wartości
gospodarczej (WGO) i ocenie ich odrębności, wyrównania i trwałości (OWT)
są wpisywane do Krajowego rejestru odmian (KR) (www.coboru.pl). Wpis odmiany do
KR jest warunkiem legalnego obrotu materiału siewnego w kraju i w całej UE.
Na dzień 24.08.2015, w krajowym rejestrze odmian (KR) znajduje się 1262
odmiany roślin rolniczych, w tym 605 odmian krajowych (47,9%) i 657 odmian
zagranicznych (521,1%). W ostatnich latach do KR wpisywano rokrocznie od 121 do
132 nowych odmian.
W krajowym rejestrze znajduje się 340 odmian zbóż, w tym 149 odmian
zagranicznych (43,8%). Udział odmian zagranicznych jest bardzo zróżnicowany w
poszczególnych gatunkach i formach zbóż. Odmiany krajowej hodowli roślin występują
najczęściej w rejestrze owsa nagiego (100%), owsa zwyczajnego (96%), pszenicy
zwyczajnej jarej (83,3%), pszenicy twardej jarej (100%), pszenżyta jarego (100%),
pszenżyta ozimego (90,4%), żyta jarego (100%) i żyta ozimego (51,1%).
Odmiany zagraniczne dominują w jęczmieniu ozimym (84%), mają też znaczny udział
w jęczmieniu jarym (56%) oraz w pszenicy zwyczajnej ozimej (67%).
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Krajowy rejestr kukurydzy liczy 159 odmian z przeznaczeniem na ziarno
i kiszonkę. Odmiany krajowe, pomimo ogromnej konkurencji ze strony zagranicznych
firm hodowli kukurydzy stanowią 25% ogółu zarejestrowanych odmian tego gatunku.
Spośród 98 zarejestrowanych odmian buraka cukrowego, odmiany krajowe
stanowią 26,5%, pomimo dużej konkurencji ze strony wielu firm hodowlanych
zajmujących się hodowlą nowoczesnych odmian buraka cukrowego. Podkreślić należy,
że większość nowatorskich odmian buraka cukrowego posiada podwyższony poziom
odporności na rizomanię.
W ostatnich latach dynamicznie wzrasta liczba odmian rzepaku ozimego,
zarówno zgłaszanych do badań rejestrowych, jak i wpisywanych do KR. W 2015 roku,
w KR jest 105 odmian rzepaku, wśród których tylko 12 odmian (11,4%) pochodzi
z krajowej hodowli. Jak widać, w tym gatunku rodzima hodowla rzepaku nie jest
w stanie skutecznie konkurować z coraz bardziej ekspansywnymi na naszym rynku
firmami zagranicznymi. Nawet tak niski udział (11,4%) odmian krajowych w KR
sprawia, że ceny materiału siewnego tego gatunku na naszym rynku są dużo niższe,
niż miałoby to miejsce w przypadku braku jakichkolwiek nasion rzepaku krajowej
hodowli w obrocie nasiennym.
Z pozostałych gatunków roślin oleistych stosunkowo duże znaczenie ma rzepak jary.
Obecnie w KR znajduje się 31 odmian tego gatunku, z których 26 (84%) to odmiany
zagraniczne.
Liczba odmian ziemniaka w KR w 2015 roku wynosi 108 odmian, wśród których
59 odmian (55%) stanowią odmiany krajowej hodowli. Jednakże, w grupie odmian
na cele przetwórcze (frytki, chipsy) wyraźnie dominują odmiany zagraniczne.
Aby sprostać zróżnicowanym potrzebom odmianowym współczesnego rolnictwa,
w naszym kraju prowadzi się rocznie ok. 2700-3000 polowych doświadczeń
odmianowych. Badania te prowadzone są rokrocznie na zestawie ok. 1300 odmian,
w tym badania rejestrowe, na ok. 600 nowych odmian, badania (PDO) na zestawie ok.
500 odmian wpisanych do KR i badania rozpoznawcze odmian z katalogu
wspólnotowego na zestawie ok. 200 odmian, pochodzących z różnych państw
członkowskich UE.
Prace doświadczalne na tak szerokim materiale odmianowym pozwalają wyodrębnić
innowacyjne odmiany z przeznaczeniem do różnych warunków glebowo-klimatycznych,
różnorodnych form gospodarowania w rolnictwie, a także odmian niezbędnych dla
zachowania bioróżnorodności i ochrony środowiska.
Od 1998 roku funkcjonuje w Polsce system porejestrowego doświadczalnictwa
odmianowego
(PDO)
i
rekomendacji
odmian
do
praktyki
(www.coboru.pl/DR/index.aspx). W ramach PDO doświadczenia WGO prowadzone są
w około 100 punktach doświadczalnych w całym kraju, w najważniejszych gatunkach
roślin uprawnych. Rekomendacja najwartościowszych odmian do rolnictwa odbywa się
w formie tworzenia i publikacji list odmian zalecanych do uprawy (LOZ) na obszarze
województwa (www.coboru.pl/DR/rekomendacja.aspx).
PDO jest nowatorskim systemem doświadczalnictwa odmianowego
ukierunkowanym bezpośrednio na potrzeby praktyki rolniczej. Dzięki jego realizacji
rolnicy i inni użytkownicy odmian mają zapewnioną na bieżąco wiarygodną
i obiektywną informację o odmianach roślin uprawnych.
PDO i rekomendacja odmian sprawiają, że postęp odmianowy w formie różnych
innowacji odmianowych jest efektywnie wykorzystywany w rolnictwie, dzięki czemu
gospodarka narodowa odnosi wielorakie korzyści. Dzięki wyższemu plonowaniu
właściwie dobranych odmian wskazanych na LOZ, korzyści ekonomiczne wynoszą
średnio od 1,0-2,5 mld złotych w skali kraju.
122

VI Konferencja Naukowa PTA - 6th Conference Polish Society of Agronomy

Plonowanie i jakość ziarna pszenicy zwyczajnej i pszenicy orkisz w zależności od
intensywności technologii produkcji
The yield and grain quality common wheat and spelled, depending on the intensity of
production technology
Grażyna Podolska, Edyta Boguszewska
Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa –PIB, ul. Czartoryskich 8, 24-100 Puławy
Słowa kluczowe: pszenica zwyczajna, orkisz, intensywność technologii
Doniesienia literaturowe wskazują, że wiele chorób dietozaleznych związanych
jest z nieprawidłowym odżywianiem. Dlatego poszukuje się surowców, które nadają się
do produkcji zdrowej i bezpiecznej dla zdrowia żywności. Jedną z takich roślin jest
pszenica Triticum aestivum ssp. spelta L. powszechnie znana jako orkisz. Ziarno orkiszu
jest bogate w węglowodany, białko i aminokwasy egzogenne, zawiera więcej witamin
z grupy B i składników odżywczych od powszechnie uprawianej pszenicy zwyczajnej.
Mąka z pszenic orkiszowych służy do produkcji chleba, makaronu, wyrobów
ciastkarskich typu krakersy itd. Wyroby sprzedawane są w sklepach ze zdrową
żywnością.
Ziarno wykorzystywane na cele spożywcze musi charakteryzować się
odpowiednią wartością technologiczną, na którą składa się wartość przemiałowa ziarna
i wartość wypiekowa mąki. Czynnikami w największym stopniu wpływającymi na
jakość ziarna są warunki pogody, odmian oraz technologia produkcji. Celem badań było
porównanie plonowania i jakości ziarna pszenicy orkisz odmiany Rokosz i pszenicy
zwyczajnej odmiany Bamberka w zależności od intensywności produkcji.
Badania prowadzono w latach 2011/2012 2012/13, 2013/2014 w RZD Kępa
gospodarstwo Osiny, IUNG-PIB w Puławach. W badaniach uwzględniono dwie
technologie produkcji: intensywną i integrowaną. W technologii integrowanej zabiegi
stosowano po przekroczeniu progu ekonomicznej szkodliwości, dawkę azotu określono
uwzględniając wymagania roślin i ilość azotu mineralnego w glebie. Pszenice uprawiano
po rzepaku ozimym. Stwierdzono zróżnicowanie w poziomie plonowania i jakości
ziarna w zależności od lat i gatunku pszenicy. Określone w badaniach cechy wartości
technologicznej nie były różnicowane przez intensywność produkcji, natomiast zależały
od lat badan i gatunku pszenicy. Obie odmiany cechowały się wysokimi wartościami
liczby opadania. Pszenica orkisz odmiany Rokosz w odniesieniu do pszenicy zwyczajnej
charakteryzowała się większą ilością glutenu i mniejszymi wartościami indeksu glutenu.
Ilość glutenu pszenicy orkisz bardziej była uzależniona od warunków17. pogody niż
pszenicy odmiany Bamberska.
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Efektywność produkcji pszenicy ozimej w wybranych gospodarstw rolnych
z Regionu Wielkopolska i Śląska
Productive efficiency of winter wheat in selected farms from the Region of Wielkopolska
and Śląsk
1

Alina Syp1, Magdalena Borzecka-Walker1, Dariusz Osuch2
Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – PIB, Zakład Agrometeorologii i
Zastosowań Informatyki, ul. Czartoryskich 8, 24-100 Puławy,
e-mail: asyp@iung.pulawy.pl
2
Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – PIB, Zakład
Rachunkowości Rolnej, ul. Świętokrzyska 20, 00-002 Warszawa

Słowa kluczowe: metoda DEA, efektywność techniczna, pszenica ozima, opłacalność
produkcji
Celem badań była ocena efektywności produkcji pszenicy ozimej w Regionie
Wielkopolska i Śląsk w 2010 roku. Analizą objęto 17 gospodarstw znajdujących się
w bazie Polski FADN o powierzchni uprawy pszenicy ozimej od 21 do 50 ha. Uzyskane
dane na temat produkcji pszenicy zebrano na podstawie przeprowadzonej bezpośredniej
ankietyzacji gospodarstw dokonanej przez pracowników ośrodków doradztwa
rolniczego. Do badania efektywności zastosowano nieparametryczny model Data
Envelopment Analysis (DEA), nastawiony na nakłady. Po stronie nakładów
uwzględniono następujące zmienne: ilość wysianych nasion (kg), nawożenie NPK
(w kg czystego składnika), ilość substancji aktywnej środków ochrony roślin, zużycie
oleju napędowego (w l) oraz nakłady pracy (w godz.). Po stronie efektów występował
plon ziarna pszenicy z ha. Do obliczeń wykorzystano oprogramowanie DEAP Version
2.1.
W grupie analizowanych gospodarstw 58% obiektów było nieefektywnych
technicznie. Średnia efektywność techniczna dla całej próby gospodarstw wynosiła
0,906, natomiast w podgrupie gospodarstw nieefektywnych − 0,841. W celu osiągnięcia
pełnej efektywności technicznej gospodarstwa nieefektywne powinny zmniejszyć
poziom nakładów średnio o 16%, utrzymując jednocześnie tę samą wielkość produkcji.
Wyniki analizy ekonomicznej na podstawie cen środków produkcji z 2014 roku
wskazują, że całkowite koszty produkcji mogą zmniejszyć się średnio o 395,7 zł na ha
i 0,07 zł na kg ziarna, jeśli gospodarstwa działające nieefektywnie poprawią swoją
efektywność. Może to nastąpić poprzez zmianę sposobu zarządzania gospodarstwem
i stosowanie nowych technologii produkcji.
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Wpływ sposobu i technologii produkcji na skład chemiczny nasion
lędźwianu siewnego
Effect of the method and technology to the chemical composition of the seeds of
chickling vetch
Ewa Szpunar-Krok, Piotr Kubit, Dorota Bobrecka-Jamro, Jan Buczek
Katedra Produkcji Roślinnej, Uniwersytet Rzeszowski, ul. A. Zelwerowicza 4,
35-601 Rzeszów, e-mail: szpunar-krok@wp.pl
Słowa kluczowe: lędźwian siewny, skład chemiczny nasion
Doświadczenia polowe z lędźwianem siewnym i jego mieszanką z owsem
prowadzono w latach 2003-2006, w Zakładzie Doświadczalnym Oceny Odmian w
Lublińcu Nowym (woj. podkarpackie). Czynnikami doświadczenia były: I) sposób
uprawy lędźwianu siewnego (siew czysty, mieszanka z owsem), II) technologie
produkcji: (ekstensywna, nisko-, średnio- i wysokonakładowa.
Skład chemiczny nasion lędźwianu siennego zależał głównie od sposobu
uprawy lędźwianu siewnego (siew czysty, mieszanka z owsem), a w mniejszym stopniu
od poziomu intensywności technologii produkcji. Nasiona lędźwianu siewnego i jego
mieszanki z owsem znacząco różniły się zawartością składników organicznych
i popiołu. Nasiona lędźwianu z zasiewów jednogatunkowych wykazały się istotnie
większą zawartością białka i popiołu surowego w porównaniu do nasion z mieszanki
lędźwianu z owsem, ustępowały jej jednak pod względem zawartości tłuszczu surowego,
włókna surowego i bezazotowych substancji wyciągowych.
Technologie produkcji różnicowały istotnie jedynie zawartość białka ogółem.
Pod wpływem intensyfikacji produkcji obserwowano także większą koncentrację białka
w nasionach lędźwianu siewnego w siewie czystym. W technologii ekstensywnej
zawartość białka w nasionach lędźwianu była istotnie wyższa w porównaniu
do technologii wysokonakładowej. Zawartość tego składnika pokarmowego w nasionach
z mieszanki lędźwianu siewnego z owsem ulegała obniżeniu pod wpływem
wzrastającego poziomu technologii produkcji. Najwyższa koncentracja białka wystąpiła
w technologii ekstensywnej i była istotnie większa w odniesieniu do technologii niskoi średnionakładowej.
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Wpływ sposobu siewu i obsady roślin na produkcyjne efekty uprawy
tradycyjnej odmiany łubinu białego
Impact of sowing method and plant density on the productivity of indeterminate of white
lupin cultivar
Magdalena Borowska, Ewa Kaszkowiak, Janusz Prusiński
Katedra Agrotechnologii, Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. J.J
Śniadeckich, ul. A. Kordeckiego 20, 85-225 Bydgoszcz, e-mail: borowska@utp.edu.pl
Słowa kluczowe: łubin biały, siew punktowy, siew rzędowy, obsada roślin, plon nasion
Doniesienia naukowe ostatnich lat wskazują na pozytywne efekty stosowania
siewu punktowego w uprawie roślin strączkowych, przy czym reakcja na sposób siewu
uzależniona jest między innymi od odmiany. Odpowiednia obsada roślin gwarantuje
optymalne warunki do rozwoju roślin decydując o plonowaniu.
Dwuczynnikowe doświadczenie w układzie losowanych podbloków w czterech
powtórzeniach przeprowadzono w latach 2012-2014 w Stacji Badawczej Wydziału
Rolnictwa i Biotechnologii UTP w Mochełku koło Bydgoszczy. Przedmiotem uprawy
była tradycyjna odmiana łubinu białego Butan. Czynnikami doświadczenia były: I –
sposób siewu (siew punktowy, siew rzędowy), II – ilość wysiewu na 1 m2 (40, 60, 80 i
100 sztuk nasion).
Warunki termiczne podczas wegetacji łubinu były zbliżone; podobne
do średnich temperatur za wielolecie. Średni plon nasion łubinu białego wyniósł
4,25 t.ha-1 i w latach badań był różnicowany głównie przez warunki wilgotnościowe
(4,85 t.ha-1 w 2012, 4,78 t.ha-1 w 2013 i 3,13 t.ha-1 w 2014 roku).
Zarówno w wieloleciu jak i w latach badań plon nasion łubinu nie był istotnie
różnicowany przez sposób siewu. Nie stwierdzono istotnych różnic w plonach nasion
kiedy rośliny rosły w zagęszczeniu 60, 80 i 100 szt. .m2, przy czym najwyższe plony
stwierdzono przy obsadzie 80 szt..m2. Sposób siewu istotnie nie kształtował również
strukturalnych elementów plonowania. Zgodnie z oczekiwaniami zwiększanie obsady
roślin na jednostce powierzchni powodowało istotny spadek liczby strąków z rośliny
oraz wzrost masy tysiąca nasion, nie różnicowało natomiast liczby nasion w strąku.
Prezentowane wyniki wskazują na brak pozytywnych efektów zastosowania
siewu punktowego w uprawie tradycyjnej odmian łubinu białego.
Najlepsze efekty produkcyjne uzyskano, kiedy rośliny łubinu białego rosły
w zagęszczeniu 80 szt..m2, co jest zgodnie z obowiązującymi zaleceniami dla uprawy
odmian tradycyjnych.
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Wpływ sposobu siewu na plonowanie dwóch odmian łubinu żółtego
Influence of sowing method on yielding of two cultivars of yellow lupin
Agnieszka Faligowska, Grażyna Szymańska, Katarzyna Panasiewicz,
Jerzy Szukała, Wiesław Koziara, Jagoda Strzelińska
Katedra Agronomii, Uniwersytet Przyrodniczy, ul. Dojazd 11, 60-632 Poznań,
e-mail: faliga@up.poznan.pl
Słowa kluczowe: łubin żółty, odmiana, siew punktowy, gęstość siewu
Badania przeprowadzono w latach 2011-2014 w oparciu o trzyczynnikowe
doświadczenie polowe założone w Zakładzie Doświadczalno-Dydaktycznym
w Gorzyniu należącym do UP w Poznaniu. Czynnik I stanowiły odmiany łubinu żółtego
(odmiana tradycyjna Mister i samokończąca Perkoz). Czynnik II – sposoby siewu:
rzędowy (tradycyjny) i punktowy. Czynnik III – gęstość siewu (40, 60, 80, 100
kiełkujących nasion na 1m2).
Celem badań było określenie wpływu precyzji siewu na ograniczenie ilości
wysiewu, plonowanie i jakość nasion łubinu żółtego.
Odmiana samokończąca Perkoz plonowała średnio o 5,2 dt∙ha -1 (25,7%) niżej
od tradycyjnej odmiany Mister. Siew punktowy wpływał korzystnie na plonowanie
samokończącej odmiany Perkoz w wszystkich latach badań w porównaniu do siewu
tradycyjnego. Jednak plonowanie to zależało od współdziałania z gęstością siewu.
Przy niższych ilościach wysiewu 40, 60 i 80 kiełkujących nasion na 1m2, zdecydowanie
korzystniejszy okazał się siew punktowy, natomiast przy najwyższej gęstości siewu
100 kiełkujących nasion na 1m2 różnica w plonowaniu pomiędzy siewem tradycyjnym
i punktowym nie była istotna.
Odmiennie plonowała tradycyjna odmiana Mister. W warunkach siewu
tradycyjnego i punktowego najwyższy plon nasion zebrano przy wysiewie
100 kiełkujących nasion na 1m2.
Badania prowadzono w ramach programu wieloletniego „Ulepszanie krajowych źródeł
białka roślinnego, ich produkcji, systemu obrotu i wykorzystania w paszach”.
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Wpływ zwiększonego nawożenia fosforowego na wartość
żywieniową grochu siewnego z przeznaczeniem na paszę zieloną
Effect of enhanced phosphorous fertilization on the nutritional value of pea, for green
feeding
1

Agnieszka Ostrowska1, Michał Dziurka1, Agnieszka Klimek-Kopyra2
Instytut Fizjologii Roślin im. Franciszka Górskiego PAN, ul. Niezapominajek 21,
30-239 Kraków, e-mail: a.ostrowska@ifr-pan.edu.pl
2
Instytut Produkcji Roślinnej, Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja,
Al. A. Mickiewicza 21, 31-120 Kraków

Słowa kluczowe: fosfor, groch siewny, pasza zielona
Fosfor jest niezbędny do życia dla wszystkich organizmów, ze względu na rolę
jaką odgrywa w wielu procesach biochemicznych. Brak tego składnika powoduje
zaburzenia w przemianie materii, na skutek których rośliny wykazują objawy
patologiczne. Uznaje się jednak, że działanie fosforu jest najbardziej widoczne u roślin
produkujących nasiona, dlatego postanowiono przetestować, czy zwiększone nawożenie
fosforowe będzie zauważalne również w jakości plonu zielonego.
Materiał doświadczalny stanowiło 8 odmian grochu siewnego; 3 odmiany
pastewne – „Klif”, „Milwa”, „Muza” oraz 5 odmian ogólnoużytkowych – „Batuta”,
„Bohun”, „Cysterski”, „Medal” i „Tarchalska”. Eksperyment wykonano w warunkach
polowych na glebie brunatnej właściwej o średniej zawartości fosforu. W doświadczeniu
zastosowano startową dawkę N- 30 kg ha-1, 100 kg ha-1 K i dwa poziomy P (70 kg ha-1
oraz 140 kg ha-1). W eksperymencie przetestowano wpływ zwiększonego nawożenia
fosforowego na skład chemiczny liści grochu określając poziom: białka, beta-karotenu
(prowitaminy witaminy A), tokoferoli i tokotrienoli (wchodzących w skład witaminy E).
Zbadano również poziom cukrów sumarycznych, skrobi, maltozy, sacharozy, rafinozy,
glukozy i fruktozy.
Uzyskane wyniki wskazują, że potencjalna modyfikacja składu chemicznego
uzależniona jest od odmiany. Często dodatkowa suplementacja fosforem skutkuje
wzrostem jednego związku chemicznego przy równoczesnym spadku innego składnika.
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Skład kwasów tłuszczowych olejów roślinnych
The composition of fatty acids in oils plants
Anna Wondołowska-Grabowska1, Elżbieta Skrzyńska2, Marcin Kozak1
1
Katedra Szczegółowej Uprawy Roślin, Uniwersytet Przyrodniczy,
Pl. Grunwaldzki 24 A, 50-363 Wrocław,
e-mail: anna.wondolowska-grabowska@up.wroc.pl.
2
Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej, Politechnika Krakowska,
ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków
Słowa kluczowe: oleje roślinne, skład kwasów tłuszczowych, MUFA, PUFA, SFA
Celem pracy była ocena składu kwasów tłuszczowych olejów roślinnych.
Materiał badawczy stanowiły w większości oleje roślinne dostępne na rynku krajowym.
Ocenie poddano zarówno oleje tłoczone na zimno (tzw. extra virgin), jak i rafinowane.
Oznaczono zgodność składu kwasów tłuszczowych z deklaracją producenta, a także
porównano ich skład z próbkami surowych tłuszczy otrzymanych w warunkach
laboratoryjnych na drodze tłoczenia oraz ekstrakcji dostępnych surowców oleistych.
Spośród produktów handlowych porównano oleje rzepakowe i lniane pochodzące od
różnych producentów krajowych, oliwę z oliwek o różnym pochodzeniu oraz stopniu
zrafinowania, szereg olejów tłocznych z pestek (morela, wiśnia, winogrona) oraz nasion
(sezam, ostropest, wiesiołek), a także inne, mniej popularne oleje, np. z orzechów, ryżu
i arganowy.
Barwa olejów była zróżnicowana ze względu na sposób przerobu i gatunek
surowca. Większość badanych olejów spełniały wymagania w zakresie składu kwasów
tłuszczowych, nie wszystkie jednak posiadały etykietę producencką z informacją
o składzie tłuszczu. Zawartość kwasu erukowego we wszystkich badanych olejach
rzepakowych nie przekraczała dopuszczalnych norm.
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Zasady prawne i praktyka stosowania mikroorganizmów w ochronie roślin
w Polsce i Unii Europejskiej
Legal rules and the practice of utilization of microorganisms in plant protection
in Poland and the European Union
Ewa Matyjaszczyk
Instytut Ochrony Roślin – PIB, ul. Władysława Węgorka 20, 60-318 Poznań,
e-mail: E.Matyjaszczyk@iorpib.poznan.pl
Słowa kluczowe: ochrona roślin, ochrona biologiczna, mikroorganizmy, biopestycydy,
integrowana ochrona roślin, przepisy, dostępność
Zasady integrowanej ochrony roślin muszą być obowiązkowo przestrzegane
przez wszystkich rolników Unii Europejskiej. W związku z tym w praktyce rolniczej nad
metody chemiczne przedkładać należy zrównoważone metody biologiczne, fizyczne i
inne niechemiczne, jeżeli zapewniają one zadowalającą ochronę przed organizmami
szkodliwymi.
Mikroorganizmy stanowią niemal 8% wszystkich substancji aktywnych
dopuszczonych do stosowania w ochronie roślin w Unii Europejskiej. Zgodnie z danymi
Komisji Europejskiej w grudniu do stosowania w ochronie roślin dopuszczono 462
substancje aktywne, wśród nich 37 mikroorganizmów. Aby produkty mogły być
sprzedawane na rynku nie wystarczy jednak umieszczenie substancji aktywnych
w rejestrze unijnym. Konieczna jest rejestracja każdej formy użytkowej we wszystkich
państwach członkowskich w których ma być stosowana.
Cztery z mikroorganizmów (według stanu na grudzień 2014) nie były
zarejestrowane do stosowania w żadnym z państw członkowskich, a najpowszechniej
wykorzystywane (w odpowiednio 23 i 21 państwach członkowskich) były Cydia
pomonella Granulovirus (CpGV) oraz Bacillus thuringiensis subsp. Kurstaki (szczepy
ABTS 351, PB 54, SA 11, SA12 i EG 2348). Państwa członkowskie w których
dopuszczono do obrotu największą liczbę środków ochrony roślin zawierających
mikroorganizmy to Francja i Włochy.
Prezentacja przedstawi analizę dostępności środków ochrony roślin
zawierających mikroorganizmy jako substancję aktywną we wszystkich państwach
członkowskich Unii Europejskiej oraz w Polsce. Przedstawione zostaną także praktyczne
możliwości ochrony upraw jakie daje dostępna w Polsce lista preparatów
mikrobiologicznych.
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Wpływ czynników agrotechnicznych na kolonizację wnętrza ziarniaków
pszenicy przez grzyby z rodzaju Fusarium
Effect of agrotechnical factors on internal colonization of wheat kernels by fungi of the
genus Fusarium
Janusz Czaban, Alicja Sułek, Barbara Wróblewska
Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – PIB, ul. Czartoryskich 8,
24-100 Puławy, e-mail: janusz.czaban@iung.pulawy.pl
Słowa kluczowe: Fusarium, kolonizacja, ziarno, pszenica, czynniki agrotechniczne
Badania nad wpływem czynników agrotechnicznych na zasiedlenie ziarna
pszenicy przez grzyby z rodzaju Fusarium prowadzono w dwóch doświadczeniach
polowych. W pierwszym doświadczeniu (trzyletnim z pszenicą ozimą) badano wpływ
dwóch zmianowań: (1) pszenica jara, zboża jare, rzepak ozimy, pszenica ozima i (2)
pszenżyto ozime, jęczmień jary, pszenica ozima oraz trzech technologii produkcji:
konwencjonalnej, integrowanej i oszczędnej. W drugim doświadczeniu (dwuletnim
z pszenicą jarą uprawianą po pszenicy ozimej w zmianowaniu pierwszym
przedstawionym powyżej badano wpływ dwóch technologii: konwencjonalnej
i integrowanej i dwóch sposobów uprawy: orkowy i uproszczony. Pierwsze
doświadczenie polowe prowadzono z czterema odmianami pszenicy ozimej ‘Kris’,
‘Tonacja’, ‘Satyna’ i ‘Bogatka’, a drugie z jarą pszenicą zwyczajną odmiany ‘Kandela’
i pierwszą wyhodowaną w Polsce jarą pszenicą twardą SMH 87. Powierzchnię
ziarniaków pszenicy odkażano 2% NaOCl przez 2 min. Grzyby Fusarium izolowano
z ziarna na agarowej pożywce CZID, a ich identyfikację do gatunku prowadzono na
podstawie makro- i mikromorfologii na dwóch pożywkach: ½ PDA i SNA.
W obu doświadczeniach liczba zasiedlonych ziarniaków pszenicy i skład
gatunkowy zespołów Fusarium kolonizujących ziarno zależały głównie od warunków
pogodowych i genotypu rośliny. W obu doświadczeniach zaznaczył się trend wyższego
odsetka zainfekowanych ziarniaków w przypadku technologii wykorzystujących wyższe
dawki nawozów i intensywniejszą ochronę fungicydową. Zmianowanie (75% udział
zbóż i 25% rzepaku lub 100% udział zbóż) nie wpływało na wielkość odsetka
ziarniaków skolonizowanych przez grzyby Fusarium, ale istotnie zmieniało skład
gatunkowy tych grzybów. Różny sposób uprawy (orkowy i uproszczony)
w doświadczeniu drugim nie miał istotnego wpływu na kolonizację ziarniaków pszenicy
przez grzyby Fusarium.
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Wpływ zbioru kombajnowego na osypywanie ziarna zbóż jarych
Effect of combine-harvesting on spring cereal seed shedding
Kazimierz Klima, Andrzej Lepiarczyk
Katedra Agrotechniki i Ekologii Rolniczej, Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja,
Al. A. Mickiewicza 21, 31-120 Kraków, e-mail: rrklima@cyf-kr.edu.pl
Słowa kluczowe: osypywanie, owies, jęczmień jary, pszenżyto jare
Osypywanie jest jedną z przyczyn strat plonu nasion towarzyszącą zbiorom
roślin uprawnych. W dotychczasowej literaturze można spotkać nieliczne prace
dotyczące oddziaływania zbioru kombajnowego na wielkość strat ziarna zbóż jarych.
Stało się to asumptem dla podjęcia badań w tym zakresie. Celem badań było określenie
oddziaływania zbioru kombajnowego na osypywanie ziarna owsa, pszenżyta jarego i
jęczmienia jarego w zależności od terminu zbioru. Przedmiotem badań było
dwuczynnikowe doświadczenie polowe wykonane w latach 2009-2013 w Czyrnej
k. Krynicy.
W badaniach stwierdzono, iż opóźnienie terminu zbioru spowodowało blisko
3,1-krotny wzrost masy osypanych ziaren owsa, 0,9-krotny jęczmienia jarego i 1,3krotny pszenżyta jarego.
Zastosowanie zbioru kombajnowego przyczyniło się 2,6-krotnego zwiększenia strat
ziarna spowodowanego osypywaniem w przypadku owsa i 0,5-krotne w przypadku
jęczmienia jarego.
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Plonowanie grochu siewnego w warunkach uproszczonej uprawy roli
i zróżnicowanego nawożenia mineralnego
Yielding of field pea under reduced tillage and different mineral fertilization conditions
Dorota Gawęda, Małgorzata Haliniarz
Katedra Herbologii i Technik Uprawy Roślin, Uniwersytet Przyrodniczy,
ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin, e-mail: dorota.gaweda@up.lublin.pl
Słowa kluczowe: uprawa roli, poziom nawożenia mineralnego, plon nasion, elementy
struktury plonu i łanu, Pisum sativum (L.)
Badania polowe przeprowadzono w latach 2003–2006 w Gospodarstwie
Doświadczalnym Czesławice należącym do Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.
Eksperyment prowadzono na glebie płowej wytworzonej z lessu, zaliczanej do II klasy
bonitacyjnej. Przedstawione wyniki odnoszą się do drugiej rotacji płodozmianu. Groch
siewny (odmiana Agra) uprawiano w czteropolowym płodozmianie: ziemniak – pszenica
jara – groch siewny (forma jadalna) – pszenica ozima, rozpoczynającym się wszystkimi
roślinami jednocześnie. Czynniki doświadczenia były następujące: I. Sposoby uprawy
roli: A – tradycyjny (7 orek w rotacji); B – uproszczony (3 orki w rotacji); C –
uproszczony (1 orka w rotacji). W przypadku grochu uprawa roli na poszczególnych
obiektach była następująca: A – podorywka (10-12 cm) + 2-krotne bronowanie + orka
przedzimowa (18-20 cm), B – kultywatorowanie (10-12 cm) + bronowanie + orka
przedzimowa płytka do 15 cm, C – talerzowanie (10-12 cm) + bronowanie +
głęboszowanie 35-40 cm. Wiosną na wszystkich obiektach wykonano kultywatorowanie
(10-12 cm) + bronowanie + siew. II. Poziomy nawożenia mineralnego: a – 127,4 kg
NPK·ha-1 i b – 191,2 kg NPK·ha-1 średnio rocznie w rotacji, w tym pod groch siewny: a
– 112,6 kg NPK·ha-1 (N – 20; P – 26,2; K – 66,4), b – 168,9 kg NPK·ha-1 (N – 30; P –
39,3; K – 99,6). Największy plon nasion grochu siewnego, wynoszący 4,02 t·ha-1
uzyskano w warunkach tradycyjnej płużnej uprawy roli (A). Istotnym zmniejszeniem
plonu (o 9,2%) skutkowało zastąpienie podorywki kultywatorowaniem (B). Na obiekcie
z uprawą tradycyjną (A) stwierdzono również największą obsadę roślin przed zbiorem
i nieznacznie większą wysokość roślin, liczbę i masę nasion z rośliny oraz liczbę
strąków z rośliny, w porównaniu do poletek z kultywatorowaniem (B). Wyższy poziom
nawożenia mineralnego (b) w niewielkim stopniu zwiększał plon ziarna (o 0,16 t·ha -1)
oraz większość elementów struktury łanu i plonu grochu siewnego (obsadę roślin po
wschodach i przed zbiorem, wysokość roślin, masę nasion z rośliny oraz masę tysiąca
nasion).
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Zależność stopnia uszkodzeń wybranych odmian pszenicy twardej od terminu i
ilości wysiewu
Dependence of the damage levels of selected varieties of durum wheat from the date and
seeding rates
Anna Gorczyca1, Andrzej Oleksy2
Katedra Ochrony Środowiska Rolniczego, 2Instytut Produkcji Roślinnej,
Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja, Al. A. Mickiewicza 21, 31-120 Kraków,
e-mail: rrgorczy@cyf-kr.edu.pl
1

Słowa kluczowe: pszenica twarda, szkodniki, odmiana, termin siewu, ilość wysiewu
Doświadczenia polowe przeprowadzono w latach 2011-2014 w Stacji
Doświadczalnej IPR w Prusach k/Krakowa. Celem badań było określenie uszkadzania
przez owady ozimej pszenicy twardej. Czynniki badawcze stanowiły: (I) odmiana
(Auradur, Komnata, Pentadur); (II) termin siewu (optymalny – koniec września,
opóźniony – II połowa października) oraz (III) ilość wysiewu (400, 500, 600 szt.
kiełkujących nasion·m2). Zastosowano układ doświadczalny losowanych podbloków
w trzech powtórzeniach dla obiektu z poletkami o powierzchni 10 m². Zachowano
zalecane dla pszenicy przedplon, uprawę roli oraz zabiegi agrochemiczne.
Makroskopową ocenę uszkodzeń roślin wykonano w fazie kłoszenia w skali 5º. Dane
w skali przeliczono na współczynnik DI uwzględniający, że istotność uszkodzenia roślin
rośnie z ich wielkością, jak ciąg arytmetyczny z krotnością dwa. Uzyskane
współczynniki DI analizowano statystycznie z wykorzystaniem 3-czynnikowej analizy
wariancji. Istotność różnic pomiędzy średnimi testowano testem Tuckey`a na poziomie
p≤0,05 stosując program Statistica 10. W dużym nasileniu na analizowanym materiale
roślinnym stwierdzono symptomy uszkodzeń powodowanych przez szkodniki kłującossące, pryszczarki łodygowe oraz skrzypionki. Nie wykazano istotnej szkodliwości
innych owadów. Zastosowane czynniki badawcze różnicowały stopień uszkodzenia
roślin. Duży znaczenie dla szkodliwości owadów miały warunki klimatyczne sezonu
wegetacyjnego. Odmiana Komnata była istotnie podatniejsza na wszystkie stwierdzone
grupy szkodników w porównaniu do odmian Auradur i Pentadur. Zastosowany
optymalny termin wysiewu spowodował ograniczenie szkodliwości owadów. Pszenica
twarda wysiewana w II połowie października (t. opóźniony) charakteryzowała się
istotnie większą liczbą uszkodzeń powodowanych przez wszystkie grupy stwierdzonych
owadów. Większe zagęszczenie roślin w łanie w obiektach gdzie stosowano większą
ilość wysiewu skutkowało mniejszą skalą uszkodzeń powodowanych przez szkodniki
kłująco-ssące, czego nie odnotowano dla pryszczarków łodygowych i skrzypionek.
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Wpływ roślin okrywowych i zróżnicowanych dawek herbicydów na
plonowanie i jakość nasion soi uprawianej w siewie bezpośrednim
Effect of cover crops and different doses of herbicides on the yield and quality of
soybeans grown in direct sowing
Elżbieta Harasim, Dorota Gawęda, Marian Wesołowski, Magdalena Gocół
Katedra Herbologii i Technik Uprawy Roślin, Uniwersytet Przyrodniczy,
ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin, e-mail: elzbieta.harasim@up.lublin.pl
Słowa kluczowe: wydajność soi, mulczowanie, obniżone dawki herbicydów, zawartość
białka i tłuszczu
Soja jest jedną z najcenniejszych roślin uprawnych, o szczególnie wysokich
walorach użytkowych. Dobrze plonuje w Polsce, a jako roślina strączkowa jest
pożądanym elementem zmianowania, zwłaszcza w płodozmianach o dużym wysyceniu
zbożami. Zainteresowanie uprawą soi jest coraz szersze ze względu na możliwość
jej uprawy w siewie bezpośrednim, korzystnie wpływającym na właściwości gleby oraz
pozyskiwanie surowca, pokrywającego deficyt pełnowartościowego białka. Badania
polowe prowadzono w Gospodarstwie Doświadczalnym Czesławice należącym
do Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, w latach 2006-2009. Przeprowadzono je na
glebie płowej wytworzonej z lessu, metodą split-plot w trzech replikacjach, na poletkach
o powierzchni 33,6 m-2. Celem badań była ocena wpływu roślin okrywowych (żyto
ozime, rzepak ozimy, gorczyca biała) i sposobu zagospodarowania mulczu
(ściółkowanie nadziemną biomasą lub desykowanie) oraz obniżonych dawek herbicydu
Basagran 600 SL (do 75% i 50% rekomendowanej dawki) na plonowanie i jakość nasion
soi odmiany Aldana. Plon nasion soi istotnie różnicowały warunki pogodowe lat badań
oraz rodzaj mulczu. Najbardziej efektywnie działał mulcz z gorczycy białej, słabiej
z żyta, a najsłabiej z rzepaku. Różnica pomiędzy rodzajami mulczu wynosiła około 43%.
Porównując sposób zagospodarowania mulczu, korzystniej na plon nasion wpłynęła
desykacja niż koszenie. Wysokość plonu w znaczącym stopniu kształtowała obsada
i wysokość roślin oraz masa tysiąca nasion. Mniejsza obsada i wysokość roślin wpłynęła
na zmniejszenie masy plonu nasion soi, szczególnie na obiektach koszonych (życie
i rzepaku) pomimo wyższej MTN. Spośród obiektów mulczowania korzystnie na
zawartość białka ogólnego wpłynęło koszone żyto i rzepak ozimy, zaś zawartości
tłuszczu surowego sprzyjał dodatkowo mulcz z gorczycy białej.
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Wpływ sposobu siewu i obsady roślin na produkcyjne efekty uprawy
samokończącej odmiany łubinu białego
Impact of sowing method and plant density on the productivity of determinate of white
lupin cultivar
Ewa Kaszkowiak, Magdalena Borowska, Janusz Prusiński
Katedra Agrotechnologii, Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. J.J
Śniadeckich, ul. A. Kordeckiego 20, 85-225 Bydgoszcz, e-mail: ekasz@utp.edu.pl
Słowa kluczowe: łubin biały, siew punktowy, siew rzędowy, obsada roślin, plon nasion
Odmiany łubinu białego o zdeterminowanym typie wzrostu produkują mniejszą
biomasę, cechują się innym rytmem wzrostu i rozwoju w łanie niż odmiany tradycyjne.
Celem podjętych badań było określenie wpływu sposobu siewu (punktowego
i rzędowego) przy różnej obsadzie roślin na jednostce powierzchni (40, 60, 80,100)
na rozwój i kształtowanie plonu samokończącej odmiany łubinu białego Boros.
Badania własne przeprowadzono w latach 2012-2014 w Stacji Badawczej
WRiB UTP w Mochełku jako ścisłe dwuczynnikowe doświadczenie polowe (metodą
split-block w czterech powtórzeniach) na glebie płowej należącej do klasy bonitacyjnej
IVa o pH = 6,1. W trzech analizowanych latach najkorzystniejszy dla uprawy łubinu
okazał się rok 2013. W latach 2012 i 2014 dekady suche przeplatały się z okresami
o nadmiernej ilości opadów. W 2012 roku w okresie kwitnienia i zawiązywania strąków
suma opadów była wyższa od średniej wieloletniej o ponad 100 mm, a w 2014 roku
nadmierne opady w kwietniu i maju (K = 1,6), przy długotrwałej suszy i wysokich
temperaturach czerwca i lipca (K = 0,7), niekorzystnie oddziaływały na plonowanie
łubinu białego.
Średni plon nasion łubinu białego wyniósł 3,61 t.ha-1, w latach badań 20122014 plony były zróżnicowane i wynosiły 3,87; 4,07 i 2,87 t .ha-1. We wszystkich latach
prowadzenia doświadczeń korzystniejszy dla łubinu samokończącego okazał się siew
punktowy przyczyniający się do niewielkich - 5% wzrostów plonu nasion. Tylko w 2012
roku siew punktowy istotnie zwiększył plon nasion łubinu białego o 24%, poprzez
wzrost masy nasion w strąkach.
Najwyższe plony odmiany samokończącej Boros, we wszystkich badanych
latach, stwierdzono przy obsadzie 80 i 100 szt. .m2. Zwiększanie obsady roślin
przyczyniało się do istotnego: spadku liczby strąków z rośliny i do wzrostu masy nasion.
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Wpływ nawożenia i rozstawy międzyrzędzi na rozwój systemu korzeniowego
grochu siewnego (Pisum sativum L.)
Effect of phosphorus fertilization and row spacing on the pea root mass developing
(Pisum sativum L.)
Agnieszka Klimek-Kopyra1, Ahmad Manschadi2, Hans-Peter Kaul2
1
Instytut Produkcji Roślinnej, Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie
Al. A. Mickiewicza 21, 31-120 Kraków, e-mail: a.klimek@ur.krakow.pl
2
Dept. of Crop Sciences, Division of Agronomy, University of Natural Resources and
Life Sciences, Vienna, Konrad Lorenzstr. 24, A-3430 Tulln, Austria
Słowa kluczowe: groch, nawożenie fosforem, międzyrzędzia, system korzeniowy
Nawożenie fosforem mineralnym gleby jest powszechnie stosowaną praktyką
rolniczą w celu utrzymania plonów na odpowiednim poziomie. Jednakże w ostatnich
latach, obserwuje się stały wzrost kosztów środowiskowych i finansowych
wykorzystania nawozów mineralnych. Wydaje się, że jedyną właściwą strategią
ograniczania zużycia nawozów fosforowych jest wykorzystanie hodowli roślin do
tworzenia nowych odmian, bardziej efektywnych w pobieraniu fosforu. Dotychczasowe
badania wskazują na zróżnicowanie genotypowe w nabywania fosforu w obrębie wielu
modelowych gatunków tj. pszenica, jęczmień, kukurydza, fasola. Jednakże, mało
wiadomo o podobnym zróżnicowaniu genotypowym u grochu siewnego.
Trzyczynnikowe doświadczenie polowe założono metodą losowanych podbloków.
Doświadczenie założono w na glebie piaszczystej należącej do 5 klasy bonitacyjnej
(6,8 P2O5, 6,0 K2O, 0,9 Mg mg/100g gleby) w rejonie Włoszczowej. Celem badań było
porównanie rozwoju systemu korzeniowego dwóch odmian grochu (‘Tarchalska’,
‘Protecta’) w zależności od poziomu nawożenia fosforem (0, 45, 90 kg.ha-1) i rozstawy
międzyrzędzi (15 cm, 30 cm). W fazie kwitnienia pobrano monolity glebowe, które
wymyto w płuczce pneumatycznej. Oczyszczony system korzeniowy skanowano
i analizowano w programie Aphalon.
Z przeprowadzonych badań wynika, że rozwój systemu korzeniowego grochu
jest warunkowany typem odmiany, dawką fosforu oraz rozstawą międzyrzędzi.
Wykazano, że większy system korzeniowy wykształciła odmiana ‘Tarchalska’ wraz ze
wzrostem nawożenia fosforem i większej rozstawie międzyrzędzi. Średnia masa korzeni
w odmianie ‘Tarchalska’ kształtowała się w przedziale od 0.29 do 0.80 g, natomiast dla
odmiany ‘Protecta’ w przedziale od 0.41 do 0.61g. Uzyskane wyniki wskazują, że dalszy
postęp odmianowy grochu może przyczynić się w przyszłości do istotnej zmiany
nawożenia fosforem grochu siewnego.
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Wpływ dolistnego stosowania preparatu czynników Nod (LCOs) i
nawożenia molibdenem na plonowanie grochu siewnego (Pisum sativum L.)
Effect of foliar application of Nod factor and fertilization with molybdenum
on the yield of pea (Pisum sativum L.)
Janusz Podleśny1, Jerzy Wielbo2, Anna Podleśna1, Dominika Kidaj2,
Andrzej Perzyński1
1
Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – PIB, ul. Czartoryskich 8,
24-100 Puławy
2
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, ul. Akademicka 19, 20-033 Lublin
Słowa kluczowe: groch siewny, LCOs, molibden, nitrogenaza, nodulacja, RGR, plon
Jedną z głównych przyczyn małego areału uprawy grochu siewnego są
stosunkowo niskie i zmienne w latach plony nasion. Duże znaczenie dla prawidłowego
wzrostu i rozwoju tego gatunku ma dostępność mikroelementów, zwłaszcza molibdenu
i żelaza, pierwiastków wchodzących w skład nitrogenazy – enzymu decydującego
w dużym stopniu o wydajności symbiotycznego wiązania azotu. Nawożenie
mikroelementami zyskuje na znaczeniu w związku z ich niedoborem w wielu glebach
Polski, a także niskim pH gleby ograniczającym pobieranie przez rośliny uprawne.
Przeprowadzone dotychczas badania nad symbiozą roślin motylkowatych
i rizobiów odkryły podłoże genetyczne tego zjawiska i pozwoliły na zidentyfikowanie
licznych metabolitów roślinnych i bakteryjnych zaangażowanych w proces nawiązania
symbiozy i rozwój brodawek korzeniowych. Jednym z takich związków są bakteryjne
czynniki Nod (lipochitooligosacharydy – LCOs), uznawane za cząstki sygnalne
uczestniczące w wymianie informacji pomiędzy bakterią i rośliną. Stężenie tych
związków bardzo często ulega zmniejszeniu (dyfundują, rozpadają się, są degradowane
przez mikroorganizmy glebowe), co może być przyczyną mało wydajnej symbiozy.
Celem badań była ocena możliwości zwiększenia plonowania grochu siewnego
poprzez polepszenie procesu symbiotycznego wiązania azotu, w wyniku dolistnego
stosowania preparatu czynników Nod i nawożenia molibdenem.
Zastosowanie preparatu czynników Nod i nawożenia molibdenem zwiększało
między innymi aktywność nitrogenazy, liczbę i masę brodawek korzeniowych, co
w konsekwencji prowadziło do wytwarzania większej masy organów wegetatywnych
i generatywnych przez groch siewny. Najlepsze efekty uzyskano stosując obydwa
preparaty łącznie, a najsłabsze – gdy stosowano tylko nawożenie molibdenem.
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Zawartość azotu w roślinach jęczmienia jarego i życicy wielokwiatowej
jako efekt oddziaływań konkurencyjnych i deficytu wody
Nitrogen content in spring barley and Italian ryegrass plants as a result of competitive
interactions and water deficit
Marta K. Kostrzewska, Magdalena Jastrzębska, Maria Wanic, Kinga Treder
Katedra Agroekosystemów, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Pl. Łódzki 3,
10-718 Olsztyn, e-mail: marta.kostrzewska@uwm.edu.pl
Słowa kluczowe: akumulacja azotu, fazy rozwojowe jęczmienia, części roślin, rodzaj
siewu, stres wodny
W doświadczeniu wazonowym oceniano wpływ interakcji między jęczmieniem
jarym i życicą wielokwiatową na zawartość i akumulację azotu w częściach
nadziemnych roślin w warunkach stresu wodnego. Czynnikami doświadczenia były: I –
rodzaj siewu: uprawa jednogatunkowa i mieszanka jęczmienia jarego z życicą
wielokwiatową (według schematu addytywnego); II – zaopatrzenie roślin w wodę:
dawka zabezpieczająca wymagania oraz obniżona w stosunku do niej o 50%.
Eksperyment obejmował trzy cykle. Analizy zawartości azotu wykonywano w 5. fazach
wyznaczonych przez rytm rozwojowy jęczmienia jarego w siewie czystym w warunkach
korzystniejszego uwilgotnienia materiału glebowego. Pobranie azotu wyliczono na
podstawie jego zawartości i plonu biomasy.
Rodzaj siewu i zaopatrzenie w wodę nie miały istotnego wpływu na zawartość
azotu w częściach nadziemnych jęczmienia jarego. U życicy wielokwiatowej siew
z jęczmieniem jarym obniżył koncentrację azotu w pędach podczas krzewienia
w warunkach optymalnego zaopatrzenia roślin w wodę. Pobranie azotu z nadziemną
masą komponentów było wynikiem konkurencji komponentów i niedoboru wody, które
ograniczały plon biomasy od wschodów do końca wegetacji roślin. Siew mieszany
jęczmienia ograniczał pobranie azotu z plonem biomasy zboża, a deficyt wody pogłębiał
ten stan. W siewie mieszanym życicy obniżenie dawki wody o 50% skutkowało także
istotnym spadkiem ilości gromadzonego azotu w biomasie roślin, ale wpływ
oddziaływań konkurencyjnych ze strony jęczmienia był silniejszy niż deficytu wody
na pobranie azotu z plonem części nadziemnych (liści i łodyg) życicy wielokwiatowej.
Badania były finansowane ze środków projektu badawczego MNiSW nr N N310 082836.

139

VI Konferencja Naukowa PTA - 6th Conference Polish Society of Agronomy

Wpływ nawożenia i typu gleby na plonowanie oraz jakość ziarna kukurydzy
w warunkach doświadczenia lizymetrycznego
Effect of fertilization and soil type on yielding and quality of maize seeds in conditions of
a lysimetric experiment
Anna Podleśna
Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – PIB, ul. Czartoryskich 8,
24-100 Puławy, e-mail:ap@iung.pulawy.pl
Słowa kluczowe: kukurydza, lizymetry, typ gleby, nawożenie NPK, siarka, obornik, plon
ziarna, skład chemiczny
Jednym ze sposobów zwiększających plonowanie kukurydzy może być
zrównoważone nawożenie uwzględniające stosowanie siarki, jako składnika
deficytowego w wielu glebach Polski, oraz nawozów naturalnych.
Celem badań była analiza wpływu nawożenia NPK wzbogaconego o siarkę i
obornik, zastosowanego na dwu różnych glebach na plonowanie oraz cechy jakościowe
ziarna kukurydzy.
Kukurydzę odm. Bułat (FAO 240) uprawiano w stacji lizymetrycznej IUNGPIB w Puławach po: ziemniaku, grochu siewnym i pszenicy jarej. Rośliny rosły
w obetonowanych poletkach o powierzchni 1m2 i głębokości 1,3 m. Poletka wypełnione
były glebą brunatną wytworzoną z piasku gliniastego i brunatną wytworzoną z lessu,
określane odpowiednio jako gleba piaskowa i lessowa. W doświadczeniu uwzględniono
następujące obiekty nawozowe: kontrola (bez nawożenia), NPK, NPK + siarka, NPK +
obornik oraz NPK+ siarka + obornik. Dawki N, P, K i S były dostosowane do potrzeb
kukurydzy oraz zasobności gleby. Obornik w dawce 4 kg∙m-2 zastosowano pod
ziemniak. Kukurydzę zebrano w fazie pełnej dojrzałości. W ziarnie zebranym
z poszczególnych obiektów nawozowych wykonano analizy cech jakościowych na
zawartość: białka, tłuszczu, włókna surowego, bezazotowych wyciągowych (BAW)
i popiołu.
Najwyższy plon ziarna kukurydzy, uprawianej na glebie piaskowej, uzyskano
z obiektu, na którym stosowano nawożenie NPK wraz z siarką i obornikiem,
a uprawianej na glebie lessowej – w obiekcie nawożonym NPK. Nawożenie podstawowe
NPK miało także korzystny wpływ na zawartość tłuszczu w ziarnie kukurydzy
uprawianej na obu glebach. Korzystne wartości pozostałych badanych cech ziarna
zależały od dodatkowego nawożenia siarką, obornikiem lub łącznego stosowania tych
nawozów.
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Wpływ dolistnego nawożenia siarką i borem na wielkość wskaźnika
zieloności liścia i wskaźników fluorescencji chlorofilu u wybranych odmian rzepaku
ozimego
Effect of foliar sulfur and boron application on the leaf greenness index (SPAD) and
chlorophyll fluorescence indices of selected varieties of winter oilseed rape
Bogdan Kulig1, Agnieszka Synowiec2, Katarzyna Pużyńska2, Joanna Puła2,
Diana Wieczorek3
1
Instytut Produkcji Roślinnej, 2 Katedra Agrotechniki i Ekologii Rolniczej,
Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja, Al. A. Mickiewicza 21, 31-120 Kraków,
e-mail: rrbkulig@cyf-kr.edu.pl;
3
Ekoplon Sp. z o.o., Grabki Duże 82, 28-225 Szydłów
Słowa kluczowe: rzepak, odmiany, siarka, bor, fluorescencja, SPAD
Siarka zapewnia prawidłowy wzrost i rozwój rzepaku oraz pozytywnie wpływa
na efektywność nawożenia pozostałymi składnikami, zwłaszcza azotem. Duże
zapotrzebowanie na siarkę przypada w okresie od fazy pąkowania do zawiązywania
łuszczyn. Niedobór siarki przejawia się na roślinach różnorodnie, najszybciej można
zaobserwować zmiany na liściach. Bor jest szczególnie potrzebny roślinom w okresie
od wiosennego wzrostu do etapu kwitnienia. W przypadku tego mikroelementu często
obserwujemy jego niedobór ze względu na jego duże pobranie i wymywanie, a także
małą dostępność dla roślin na glebach zasadowych. Dolistna aplikacja nawozów
zawierających bor daje lepsze efekty niż nawożenie doglebowe. Celem niniejszej pracy
było przedstawienie wpływu nawożenia dolistnego siarką i borem na wielkość
wskaźnika zieloności liścia i wskaźników fluorescencji chlorofilu u wybranych odmian
rzepaku ozimego mierzonych w odstępie 7 dni od aplikacji nawozów w okresie
jesiennym i wiosennym. Doświadczenie polowe przeprowadzono w sezonie
wegetacyjnym 2007-2010 w Stacji Doświadczalnej Instytutu Produkcji Roślinnej
w Prusach k. Krakowa. Było to doświadczenie dwuczynnikowe, założone metodą
losowanych podbloków. W doświadczeniu uwzględniono dwa czynniki: (I) odmiany
(Digger, Nelson); (II) nawożenie – (a) NPKS, (b) NPKS + Thiotrac 300 (dolistnie
dwukrotnie – jesienią i wiosną wg zaleceń) , (c) NPKS + Thiotrac 300 + Bortrac
(dolistnie dwukrotnie jesienią + wiosną). Wartości wskaźnika maksymalnej wydajności
PSII (Fv/Fm) wynoszą 0,83 dla warunków bezstresowych: mniejsze wartości świadczą
o narażeniu rośliny na rożnego rodzaju stresy. Średnia wartość tego wskaźnika
w omawianym eksperymencie wynosiła w okresie jesiennym w 2008 roku 0,797
a w 2009 – 0,831; natomiast w okresie wiosennym 2008-2010 odpowiednio: 0,805,
0,811 i 0,818. Wielkość ilorazu Fv/Fo dla liści zdrowych wynosi 4-5, podczas stresu np.
suszy ulega obniżeniu do 1. W każdym terminie pomiaru wartości tego wskaźnika były
większe od 4, przy czym podobnie jak w przypadki wskaźnika (Fv/Fm) obserwowano
tendencję malejącą w kierunku NPKS, NPKS+Thiotrac, NPKS+Thiotrac+Bortrac.
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Effect of foliar fertilization on health state of potato
Wpływ nawożenia dolistnego na zdrowotność ziemniaka
Barbara Sawicka1, Ali Hulail Noaema2
Department of Plant Production Technology and Commodities, University of Life
Sciences in Lublin, Poland
2
Ministry of Higher Education and Scientific Research, Almuthanna University,
College of Agriculture, Department Field Crops, Iraq.

1

Key words: potato, foliar nutrition, bioregulators, cultivars, common scab, black scurf
The potatoes are the most important species of the family Solanaceae.
And because it is one of the five most important crops in the world of the productivity
and the amount of energy provided and holds hectare of protein as well as to being
a strategic crop has an important role in food security in the long term in many countries
of the world. The important is role of nutrients in the growth and production of the plant,
which they participate in the metabolic processes in the plant.
Studies were based on the results of field experiments performed in 2011-2013
under soil and weather conditions of middle-eastern Poland, on the light soil, produced
of loams.
The experiment was set by means of randomized sub-blocks in the dependent
arrangement, split-plot, in 3 replications. The factors were: cultivars (Augusta, Bellarosa,
Colette, Danuta, Jelly, Omega, Red Fantasy, Viviana) biostimulators (Asahi SL, Insol7,
Asahi SL + Insol 7) and control object. Natural and economical aspects of foliage
feeding using plant biostimulators in potato cultivars are for singly application of Asahi
and Insol 7 preparations. Middle early cv. Omega achieved the highest healthy effect in
objects with simultaneous application of Asahi SL and Insol 7 agents. Middle late cv.
Danuta and early Bellarosa cv. achieved the highest healthy effect in objects with Insol
7. The most they stood out from all eight examined cultivars in terms of Bellarosa
cropping, Jelly and Viviana which best reacted to bioregulators, in particular to Asahi SL
apart from Jelly on which more he used Insol 7. In terms of the resistance on of scab and
Rhizoctonia solani there were no important differences; all varieties underwent
considerable paralysing tubers.
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Wpływ krótkotrwałego stresu wodnego na plonowanie, wielkość
powierzchni liściowej oraz fluorescencję chlorofilu u traw pastewnych
Effect of short-term water stress on yield, leaf area surface and chlorophyll fluorescence
in forage grasses
Anna Fariaszewska, Mariola Staniak
Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – PIB, ul. Czartoryskich 8, 24-100
Puławy, e-mail: staniakm@iung.pulawy.pl
Słowa kluczowe: trawy, stres wodny, plon, fluorescencja chlorofilu, powierzchnia
liściowa
Susza jest jednym z głównych stresów abiotycznych, który silnie wpływa
na produkcję żywności oraz pasz na całym świecie. Fizjologiczne i agronomiczne cechy
związane z odpornością na stres wodny są ważnymi wskaźnikami do selekcji odpornych
genotypów oraz redukcji wpływu deficytu wodnego na plonowanie roślin pastewnych
w programach hodowlanych. Celem przeprowadzonych badań było porównanie
plonowania, aktywności aparatu fotosyntetycznego oraz powierzchni liściowej 9 odmian
traw pastewnych z rodzajów Lolium, Festuca i Festulolium w różnych warunkach
wilgotności gleby.
Doświadczenie wazonowe w układzie kompletnie zrandomizowanym
realizowano w 2013 roku w IUNG-PIB w Puławach. Oceniano parametry fluorescencji
chlorofilu, powierzchnię liściową oraz plonowanie 9 odmian traw pastewnych:
Festulolium braunii odm. Felopa, Lolium multiflorum odm. Meldiva i Melmia, Lolium
perenne odm. Melluck i Meltador, Festuca pratensis odm. Merifest i Merifest Tp.,
Festuca arundinacea odm. Callina i Barolex . Zastosowano dwa poziomy wilgotności
gleby: 70% ppw (wilgotność optymalna) i 40% ppw (stres suszy), w czterech reżimach
wodnych (I-wilgotność optymalna przez cały okres wegetacji, II, III i IV – wilgotność
gleby obniżano do 40% ppw w kolejnych odrostach, trzy tygodnie przed zbiorem).
Analiza uzyskanych wyników badań wykazała, że krótkotrwały stres wodny
istotnie ograniczył plonowanie badanych traw, zmniejszył aktywność aparatu
fotosyntetycznego oraz przyczynił się do redukcji powierzchni liściowej. Spadek plonu
suchej masy traw poddanych stresowi wynosił średnio 24,1% w stosunku do plonu traw
rosnących w warunkach optymalnych. Najbardziej ograniczyły plonowanie L. perenne
odm. Melluck (o 38,1%), a najmniej F. pratensis odm. Merifest Tp. (o 10,5%).
Krótkotrwały stres wodny obniżył istotnie parametry fluorescencji chlorofilu: PI
(średnio o 20,1%) i Fv/Fm (średnio o 1,6%) oraz spowodował redukcję powierzchni
liściowej (średnio o 32,0%).
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Wykorzystanie azotu z nawozów mineralnych przez pszenicę jarą
The use of nitrogen from mineral fertilizers by spring wheat
Aleksander Szmigiel, Anna Lorenc-Kozik, Marek Kołodziejczyk, Andrzej Oleksy,
Bogdan Kulig
Instytut Produkcji Roślinnej, Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja,
Al. A. Mickiewicza 21, 31-120 Kraków, e-mail: kszur@ur.krakow.pl
Słowa kluczowe: pszenica jara, azot, nawozy, efektywność wykorzystania, plon ziarna
Celem doświadczenie było określenie optymalnego poziomu nawożenia azotem
pszenicy jarej i wykorzystania azotu z nawozów mineralnych. Jest to zagadnienie trudne
gdyż efektywność nawożenia zależy bowiem od wielu czynników, w tym właściwości
genetycznych odmian oraz współdziałania czynników siedliskowych i agrotechnicznych.
Doświadczenie polowe prowadzono na glebie kompleksu pszennego bardzo dobrego
(czarnoziem zdegradowany wytworzony z lessu) w pobliżu Krakowa (50º07’N
i 20º05’E) w latach 2008-2010. Gleba charakteryzowała się odczynem lekko kwaśnym,
wysoką zawartością w fosfor i magnez oraz średnią w potas. Przedplonem był owies.
Doświadczenie polowe założono w układzie Split-plot w czterech powtórzeniach.
Czynnikami doświadczenia były dwie odmiany pszenicy jarej: Bombona i Tybalt
oraz poziomy nawożenia azotem: 60 kg N·ha-1; 90 kg N·ha-1 (60 + 30 strzelanie
w źdźbło); 120 kg N·ha-1 (60 + 30 strzelanie w źdźbło + 30 początek kłoszenia); 150 kg
N·ha-1 (90 + 30 strzelanie w źdźbło + 30 przed kłoszeniem). Azot stosowano w formie
saletry amonowej. Fosfor i potas zastosowano przedsiewnie w dawkach 60 kg P2O5
i 80 kg K2O. Badane odmiany pszenicy jarej wysiewano w ilości 450 szt. kiełkujących
ziaren na 1 m2 w optymalnym terminie. Pobranie azotu z plonem ziarna pszenicy jarej
wynosiło od 42 do 105 kg N∙ha-1 w zależności od poziomu nawożenia odmian i lat
badań. Różnice w pobraniu azotu między badanymi odmianami nie były istotne.
Najmniejszą ilość azotu pobranego z ziarnem pszenicy stwierdzono w obiektach bez
nawożenia tym składnikiem. Ilość azotu pobrana z plonem słomy pszenicy wahała się
od 8 kg N∙ha-1 do 40 kg N∙ha-1 w zależności od czynników doświadczenia i lat badań.
Podobnie jak w przypadku ziarna pobranie azotu z plonem słomy było najmniejsze
w obiektach kontrolnych (bez nawożenia azotem). Największe pobieranie azotu ze
słomą pszenicy stwierdzono na obiektach nawożonych dawką 150 kg N∙ha -1. Łączne
pobranie azotu z plonem ziarna i słomy pszenicy wahało się od 50 kg∙N -1 do 142 kg∙N-1.
Wykorzystanie azotu z nawozów mineralnych wahało się od 23% do 65% w zależności
od dawki nawozu, odmiany pszenicy i roku badań. Wzrost poziomu nawożenia
powodował obniżenie wykorzystania azotu z nawozu.
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Reakcja roślin strączkowych na nawożenie mineralne i organiczne
Reaction of legumes on mineral and organic fertilization
Jerzy Księżak
Zakład Uprawy Roślin Pastewnych, Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa-PIB,
ul. Czartoryskich 8, 24-100 Puławy, e-mail:jerzy.ksiezak@iung.pulawy.pl
Słowa kluczowe: groch, bobik, nawożenie naturalne, nawożenie mineralne
Celem badań była ocena wpływu słomy, międzyplonu ścierniskowego
i nawożenia mineralnego na wzrost, rozwój, plonowanie i jakość nasion grochu i bobiku.
Doświadczenie polowe przeprowadzono w latach 2012-2014 w RZD Grabów
w układzie podbloków skrzyżowanych (split-block), w 4 powtórzeniach. W schemacie
doświadczenia czynnikiem I rzędu były gatunki roślin strączkowych: bobik i groch,
a czynnikiem II ego rzędu sposoby nawożenia: bez nawożenia, nawożenie NPK, słoma,
słoma + nawożenie NPK, poplon (gorczyca), poplon (gorczyca) + nawożenie NPK.
W pierwszym roku badań (2012) zanotowano znacznie mniejsze plony nasion
bobiku i grochu. Spowodowane to było głównie małą ilość opadów w trzeciej dekadzie
czerwca i pierwszej lipca. Oceniane gatunki roślin strączkowych w tych warunkach
inaczej reagowały na zastosowane nawożenie mineralne i organiczne. Stwierdzono
znacznie większe plony nasion bobiku na wszystkich obiektach nawożonych w stosunku
do kontroli bez nawożenia mineralnego. Najwyżej plonował bobik do nawożenia
którego jesienią stosowano słomę, a na wiosnę pełną dawkę nawożenia mineralnego.
Natomiast na poziom plonowania grochu zastosowane nawożenie nie miało istotnego
wpływu. Natomiast w dwu następnych latach zanotowano znacznie większe plony
nasion bobiku, a zwłaszcza grochu na wszystkich obiektach nawożonych w stosunku do
kontroli bez nawożenia mineralnego. Najlepiej plonowały oba gatunki gdy jesienią
stosowano słomę lub wysiewano gorczycę, a na wiosnę pełną dawkę nawożenia
mineralnego.
Na zawartość Ccał. w glebie przed siewem roślin strączkowych korzystnie
wpływało wysianie międzyplonu ścierniskowego (gorczycy białej) lub zastosowanie
słomy. Przed zbiorem w glebie na której były uprawiane oba gatunki roślin
strączkowych bez nawożenia mineralnego zanotowano większa zawartość C cał. niż
w okresie kwitnienia, natomiast zastosowanie nawożenia mineralnego powodowało
zmniejszenie gromadzenia tego składnika. Zanotowano także niewielkie zróżnicowanie
stosunku C/N pod wpływem nawożenia organicznego jak i mineralnego.
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Wpływ zabiegów agrotechnicznych na wskaźniki produktywności roślin,
łagodzenia zmian klimatu i jakości gleby
Impacts of soil management practices on indicators of crop productivity, climate change
mitigation and soil quality
Alicja Pecio
Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – PIB, ul. Czartoryskich 8,
24-100 Puławy, e-mail: alicja.pecio@iung.pulawy.pl
Słowa kluczowe: analiza danych, zabiegi agrotechniczne, produktywność, zmiany
klimatu, jakość gleby
W pracy przedstawiono wyniki badań nad wpływem zabiegów
agrotechnicznych na wskaźniki produktywności roślin, zmian klimatycznych oraz
chemicznej, fizycznej i biologicznej jakości gleby przeprowadzonych w ramach
realizacji projektu Catch-C: “Compatibility of Agricultural Management Practices and
Types of Farming in the EU to enhance Climate Change Mitigation and Soil Health”,
7PR, grant agreement no 289782. Wykonawcą projektu w latach 2012-2014 było
konsorcjum partnerów z 12 krajów Europejskich, kierowane przez Stichting Dienst
Landbouwkundig Onderzoek (DLO) w Holandii. Jednym z członków konsorcjum
i współwykonawcą projektu był IUNG-PIB.
Badania przeprowadzono z zastosowaniem ekstensywnej meta-analizy danych
z wieloletnich doświadczeń polowych, prowadzonych na terenie całej Europy, które
pozyskano na podstawie przeglądu literatury zgromadzonej we wspólnej internetowej
bazie Zotero oraz niepublikowanych wyników własnych współautorów analizy.
Dotyczyły one skutków zabiegów agrotechnicznych, które z definicji są uznawane jako
niezbędne w celu uzyskiwania wysokich plonów roślin uprawnych oraz zwiększania
efektywności wykorzystania zasobów naturalnych. Konieczne jest przy tym co najmniej
utrzymanie aktualnej jakości gleby. Coraz większego znaczenia nabiera również wpływ
różnorodnych zabiegów na łagodzenie, czy też adaptację do postępujących zmian
klimatycznych. Dlatego też celem badań była weryfikacja hipotezy, że tzw. „najlepsze
zabiegi agrotechniczne” (Best Management Practices) są efektywne, nie tylko
we wpływie na utrzymanie wysokich plonów, redukcję kosztów uprawy i łagodzenie
zmian klimatu, ale przyczyniają się również do poprawy biologicznych, fizycznych
i chemicznych właściwości gleby.
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Wpływ gęstości siewu oraz sposobu ochrony roślin na stan zachwaszczenia
wybranych odmian bobiku
Effect of sowing density and the method of plant protection on the infestation state of
selected faba bean cultivars
Joanna Puła1, Bogdan Kulig2, Andrzej Lepiarczyk1, Anna Lorenc-Kozik2,
Diana Wieczorek3
1
Katedra Agrotechniki i Ekologii Rolniczej, 2 Instytut Produkcji Roślinnej,
Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja, Al. A. Mickiewicza 21, 31-120 Kraków,
e-mail: rrpula@cyf-kr.edu.pl
3
Ekoplon Sp. z o.o., Grabki Duże 82, 28-225 Szydłów
Słowa kluczowe: bobik, odmiany, gęstość siewu, sposób ochrony roślin, stan
zachwaszczenia
Celem przeprowadzonego doświadczenia było określenie wpływu wybranych
czynników agrotechnicznych (sposób ochrony, gęstość siewu) na plonowanie, wielkość
wskaźników wegetacyjnych oraz stan zachwaszczenia dwóch odmian bobiku (Leo
i Nadwiślański). Pierwsze dwa zagadnienia omówiono w pracach (Kulig i in. 2009
i 2014). Doświadczenie polowe przeprowadzono w latach 2006–2008 na czarnoziemie
zdegradowanym w Stacji Doświadczalnej w Prusach (50°07′ N, 20°05′ E).
Trójczynnikowe doświadczenie założono metodą split-plot, obejmowało ono następujące
czynniki: sposób ochrony: kontrola (bez ochrony), insektycydy + fungicydy (Sumilex,
Bravo), środek ekologiczny do zwalczania szkodników (Spruzit, zawierający naturalną
pyretrynę), środek ekologiczny do zwalczania szkodników (Spruzit) + środek
ekologiczny o charakterze grzybobójczym (Grevit, Miedzian). Odmiany: Nadwiślański
i Leo. Ilość wysiewu: 35 i 50 nasion/m2. Eksperyment wykonano w 3 powtórzeniach 60 poletek. Termin siewu – 01.04.2008, zbiór bobiku – 6-sierpnia 2008 r. Bobik
uprawiano w szerokich rzędach (co 50 cm) jak w rolnictwie ekologicznym wykonując
dwa pielenia do czasu zwarcia rzędów. W niniejszej pracy przedstawiono stan
zachwaszczenia łanu, w tym liczebność chwastów, świeżą i suchą masę chwastów jedno
i dwuliściennych.
W uprawie testowanych odmian bobiku (Nadwiślański i Leo) dominowały
chwasty dwuliścienne. Ogólny stan zachwaszczenia (suma chwastów jedno
i dwuliściennych) był największy w uprawie bobiku odmiany Leo przy zmniejszonej
obsadzie roślin. Na tle obiektu kontrolnego bez środków ochrony roślin, najmniejsze
zachwaszczenie odnotowano w uprawie, gdzie stosowano łącznie środki ekologiczne
do zwalczania szkodników (Spruzit) i chorób grzybowych (Grevit, Miedzian).
Literatura
1. Kulig B., Oleksy A., Sajdak A. 2009. Plonowanie wybranych odmian bobiku
w zależności od sposobu ochrony roślin. Fragm. Agronom., 26(3), 93-101.
2. Kulig, B., Głąb T., Oleksy A., Klimek-Kopyra A., Kołodziejczyk M, Zając T. Effect
of the method of plant protection on the yield, root development and formation of
vegetation indices of faba bean canopy. Bulg. J. Agric. Sci., 20: 381-390.
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Wpływ technologii uprawy na plonowanie i zawartość białka w ziarnie jęczmienia
jarego
The impact of cultivation technology on the yield and protein content in grain of spring
barley
Aleksander Szmigiel, Marek Kołodziejczyk, Andrzej Oleksy, Anna Lorenc-Kozik,
Bogdan Kulig
Instytut Produkcji Roślinnej , Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja,
Al. A. Mickiewicza 21, 31-120 Kraków, e-mail: kszur@ur.krakow.pl
Słowa kluczowe: jęczmień jary, technologia uprawy, odmiana, plonowanie, zawartość
białka
Wśród czynników agrotechnicznych największe znaczenie plonotwórcze
w uprawie zbóż ma nawożenie mineralne, szczególnie azotem. Nawożenie azotowe
stymuluje krzewistość produkcyjną roślin dlatego przyrost plonu ziarna jęczmienia jest
efektem głównie zwiększenia obsady kłosów. Azot korzystnie oddziałuje również na
kształtowanie się liczby ziaren w kłosie, wpływa jednak na zmniejszenie masy 1000
ziaren. Mimo iż wpływ nawożenia azotowego na plonowanie jęczmienia
jest powszechnie znany, określenie optymalnej dawki tego składnika jest trudne,
ponieważ warunkowane jest wieloma czynnikami. Efektem intensyfikacji uprawy zbóż
najczęściej jest przyrost i stabilizacja uzyskiwanych plonów, jednak indywidualna
reakcja odmian oraz zróżnicowane warunki siedliskowe sprawiają, że zwiększanie
intensywności produkcji ziarna nie zawsze jest uzasadnione ekonomicznie. Dlatego
celem podjętych badań była ocena plonowania oraz kształtowania się elementów
składowych plonu ziarna nagoziarnistej i oplewionych odmian jęczmienia jarego
uprawianego według technologii ekstensywnej i średnio intensywnej.
Badania polowe realizowano w latach 2011-2013 w Stacji Doświadczalnej
w Prusach należącej do Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie. Doświadczenie założono
na czarnoziemie (CWca), wytworzonym z lessu, zaliczanym do kompleksu pszennego
bardzo dobrego. Czynnikami doświadczenia były technologie uprawy: ekstensywna
i średnio intensywna oraz odmiany jęczmienia jarego, oplewione: Antek, Atico,
Nagradowicki i nagoziarnista odmiana Rastik. Technologie uprawy różniły
się poziomem nawożenia mineralnego NPK oraz pielęgnacją i ochroną roślin przed
wyleganiem. W badaniach określono plon ziarna, obsadę kłosów na jednostce
powierzchni, liczbę ziaren w kłosie, masę 1000 ziaren oraz zawartość białka ogółem
w ziarnie.
Przeprowadzone badania wykazały istotny wpływ czynnika odmianowego,
technologii uprawy oraz warunków pogodowych na plonowanie jęczmienia jarego.
Wielkość plonu ziarna jęczmienia uprawianego według technologii ekstensywnej
kształtowała się na poziomie 3,99 t ha-1. Intensyfikacja uprawy przyczyniła się
do przyrostu plonu ziarna średnio o 0,38 t ha-1 (9,5%). Niezależnie od zastosowanej
technologii uprawy najwyżej plonującą odmianą jęczmienia była Atico (4,62 t ha-1),
a najniżej Antek (3,73 t ha-1). Plon jęczmienia był istotnie różnicowany przez warunki
pogodowe. Największe plony ziarna uzyskano w latach 2011 i 2013 charakteryzujących
się znacząco większą ilością opadów niż w okresie wegetacji jęczmienia w 2012 r.
Większa ilość opadów sprzyjała plonowaniu jęczmienia oplewionego, natomiast
warunki pogodowe charakteryzujące się mniejszą ilością opadów oraz wyższą
temperaturą powietrza korzystniej oddziaływały na plonowanie jęczmienia
nagoziarnistego.
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Czynnik odmianowy oraz technologia uprawy istotnie różnicowały wartość
elementów składowych plonu ziarna jęczmienia jarego, natomiast warunki pogodowe
decydowały o obsadzie kłosów i liczbie ziaren w kłosie. Jęczmień uprawiany wg
technologii średnio intensywnej wykształcał o 11,2% więcej kłosów, o 2,9% więcej
ziaren w kłosie oraz odznaczał się mniejszą o 3,2% masą 1000 ziaren. W grupie
ocenianych odmian najsłabszą krzewistością odznaczała się odmiana Rastik, średnio
446 szt. m-2, a największą odmiana Nagradowicki (584 szt. m-2), u której stwierdzono
ponadto największą ilość ziaren w kłosie i jednocześnie najdrobniejsze ziarno.
Największą masą 1000 ziaren odznaczała się odmiana Atico (49,1 g), a najmniejszą
liczbą ziaren w kłosie odmiana Antek (17,1). Istotną rolę w kształtowaniu obsady
kłosów i liczby ziaren w kłosie odgrywały również warunki pogodowe. Niedobór
opadów w okresie krzewienia w 2012 r. powodował mniejszą krzewistość roślin
jęczmienia niż w innych latach badań. Słabiej rozkrzewione rośliny wykształcały jednak
istotnie więcej ziaren w kłosie. Stwierdzono ponadto istotne współdziałanie warunków
pogody z intensywnością technologii uprawy. Wpływ intensyfikacji produkcji
jęczmienia na obsadę kłosów zaznaczył się szczególnie w latach o większej ilości
opadów w czerwcu tj. w 2012 i 2013 r. Warunki pogodowe panujące w latach 20112013 nie miały wpływu na masę 1000 ziaren.
Zawartość białka ogółem w ziarnie jęczmienia jarego wahała się w szerokich
granicach od 103 do 136 g kg-1 w zależności od przebiegu pogody, odmiany
oraz poziomu intensywności uprawy. Oceniane odmiany jęczmienia istotnie różniły się
ilością białka w ziarnie. Największą zawartością tego składnika odznaczała się odmiany
Antek i Rastik (118 g kg-1), najmniejszą natomiast odmiana Atico, (średnio 109 g kg-1).
Zastosowanie większego o 30 kg ha-1 nawożenia azotem w technologii średnio
intensywnej przyczyniło się do przyrostu zawartości białka w ziarnie średnio dla odmian
o 13 g kg-1.
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Wpływ nawożenia azotem i siarką na występowanie chorób rzepaku
ozimego
Influence of nitrogen and sulphur fertilization on diseases of winter oilseed rape
Joanna Dłużniewska1, Bogdan Kulig2
Katedra Ochrony Środowiska Rolniczego, 2Instytut Produkcji Roślinnej,
Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja, Al. Mickiewicza 21, 31-120 Kraków,
e-mail: rrdluzni@cyf-kr.edu.pl
1

Słowa kluczowe: rzepak, Nelson, azot, siarka, grzyby patogeniczne
Obecnie najszerzej stosowaną metodą zmniejszenia szkodliwości chorób
rzepaku jest ochrona chemiczna za pomocą fungicydów. Oprócz zabiegów chemicznych
korzystnie na zdrowotność roślin wpływać może nawożenie siarką, która stymuluje
odporność rzepaku na zagrożenie przez choroby i szkodniki.
Celem pracy było określenie wpływu nawożenia azotem i siarką
na występowanie chorób rzepaku ozimego odmiany Nelson. Badania prowadzono
w latach 2009-2010 w wieloletnich doświadczeniach polowych Instytutu Produkcji
Roślinnej Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie–Prusach. W doświadczeniu
zastosowano następujące kombinacje dawek azotu i siarki [kg/ha]: I – bez nawożenia; II
– 100 N + 0 S; III – 0 N + 70 S; IV – 100 N + 70 S; V – 250 N + 0 S; VI – 250 N + 70 S.
Nawożenie azotem wykonano pogłównie saletrą amonową. Źródłem siarki był,
produkowany przez Zakłady Chemiczne Siarkopol Tarnobrzeg, nawóz granulowany
Vigor S zawierający 90% siarki i 10% bentonitu.
Stwierdzono, że na rzepaku ozimym odmiany Nelson występowały objawy
takich chorób, jak: sucha zgnilizna [Leptosphaeria maculans (Phoma lingam)] i czerń
krzyżowych (Alternaria spp.). Ocena wyników wykazała, że zróżnicowane dawki
nawożenia azotem oraz nawożenie siarką wpływały istotnie na porażenie roślin przez
patogeny grzybowe. Stwierdzono, że nawożenie azotowe zwiększało występowanie
chorób rzepaku. Natomiast nawożenie siarką działało korzystnie na zdrowotność roślin
zmniejszając indeks porażenia rzepaku.
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Plonowanie dwóch odmian pszenżyta ozimego w płodozmianie i monokulturze
w warunkach zróżnicowanej chemicznej ochrony łanu
Yield of two varieties of winter triticale crop rotation and monoculture in conditions
of different chemical crop protection
Dagmara Szałczyńska, Ewa Adamiak
Uniwersytet Warmińsko- Mazurski w Olsztynie, Katedra Agroekosystemów,
e-mail: ewa.adamiak@uwm.edu.p
Słowa kluczowe: pszenżyto ozime, odmiany, płodozmian, monokultura, poziomy
ochrony
W 4-letnich badaniach (2011-2014), prowadzonych w statycznym
doświadczeniu polowym w Zakładzie Produkcyjno-Doświadczalnym Sp. z o.o.
w Bałcynach, na glebie płowej średniej, kompleksu żytniego bardzo dobrego porównano
plonowanie dwóch odmian pszenżyta ozimego (Pigmej, Cyrkon) uprawianych w 6polowym płodozmianie i w 19-22-letniej monokulturze w warunkach zróżnicowanej
ochrony chemicznej łanu: 0- bez ochrony chemicznej; H- ochrona przed chwastami; HFochrona przed chwastami i chorobami.
W obu systemach następstwa roślin istotnie wyżej plonowała odmiana Cyrkon,
w płodozmianie o 13,5% i w monokulturze o 22,3%. Jednocześnie odmiana Cyrkon
słabiej zareagowała na uprawę w wieloletniej monokulturze, obniżając plon średnio
o 20,6%, podczas gdy odmiana Pigmej o 24,9%. W miarę intensyfikowania chemicznej
ochrony łanu zwiększała się wydajność ziarna pszenżyta ozimego, przy czym większe
zwyżki plonów uzyskano w monokulturze (H – 45,9 i HF – 55,4%) niż w płodozmianie
(H – 4,9 i 12,6%). W obu systemach następstwa roślin na chemiczne odchwaszczanie
łanu oraz wyłącznie w płodozmianie na ochronę przed chwastami i chorobami
korzystniej wzrostem plonów reagowała odmiana Cyrkon.
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Wpływ zmianowania i międzyplonu ścierniskowego na produkcyjność
ziemniaka
Effect of crop rotation and stubble catch crop on productivity of potato
Wiesław Wojciechowski, Anna Lehmann
Katedra Kształtowania Agroekosystemów i Terenów Zieleni, Uniwersytet Przyrodniczy,
Pl. Grunwaldzki 24 A, 53-363 Wrocław, e-mail: anialeh@wp.pl
Słowa kluczowe: międzyplon ścierniskowy, ziemniak, zmianowanie
Na przestrzeni ostatnich lat względy ekonomiczne doprowadziły do znacznych
uproszczeń w zmianowaniach. Największy problem odnotowuje się na glebach lekkich,
których w Polsce jest ponad 60% [Jabłońska-Urbaniak 2009]. Pominięcie zasad
prawidłowego następstwa skutkuje m.in. wzrostem zachwaszczenia [Wojciechowski
i Zawieja 2005], porażeniem przez choroby i szkodniki [Rzeszutek 1996] oraz
zmniejszeniem plonowania [Parylak i Tendziagolska 2001]. Właściwe następstwo to nie
tylko możliwość uzyskania wysokich plonów o dobrej jakości, ale także ważny element
poprawiający jakość gleby. Dodatkowym sposobem poprawy warunków siedliskowych
może być uprawa roślin „regenerujących”, w tym międzyplonów ścierniskowych.
Ścisłe jednoczynnikowe doświadczenie polowe zrealizowano w latach 20132014 w Rolniczym Zakładzie Doświadczalnym „Swojec” należącym do Uniwersytetu
Przyrodniczego we Wrocławiu. Czynnikiem badawczym był różny udział ziemniaka
w zmianowaniu oraz obecność w nim międzyplonów ścierniskowych: 1) ziemniak++owies-groch polny-żyto, 2) ziemniak-owies-żyto, 2a) ziemniak-owies-żyto+międzyplon
z gorczycy, 2b) ziemniak-owies-żyto+międzyplon z mieszanki, 3) ziemniak-żyto, 3a)
ziemniak-żyto+międzyplon z gorczycy, 3b) ziemniak-żyto+międzyplon z mieszanki.
We wstępnych badaniach zwrócono uwagę na pozytywną rolę międzyplonów
ścierniskowych na plonowanie ziemniaka. Szczególnie korzystnym wpływem
na plonowanie ziemniaka wykazała się mieszanka roślin strączkowych, której efekt
w tym zakresie, był porównywalny do stosowania pełnej dawki obornika.
Zadanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego
Funduszu Społecznego w ramach projektu ,,Grant Plus”
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Porównanie cech morfologicznych, plonowania i opłacalności uprawy soi w różnych
warunkach siedliska
Comparison of morphological traits, of yielding and profitability of soybean cultivation
in different habitat conditions
Józef Śliwa1, Tadeusz Zając2, Andrzej Oleksy2
Instytut Zootechniki PIB, Kraków-Balice, Krakowska 1, 32-083 Balice
2
Instytut Produkcji Roślinnej, Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja,
Al. A. Mickiewicza 21, 31-120 Kraków

1

Słowa kluczowe: soja, odmiany, plon nasion, cechy morfologiczne, cechy strąka, skład
chemiczny, opłacalność
Ocieplanie klimatu sprawia, że coraz korzystniej pod względem rozwojowym
i produkcyjnym w naszych warunkach klimatycznych zachowują się rośliny ciepłolubne,
w tym soja. Zmiany klimatyczne oraz postęp hodowlany umożliwia wprowadzenie
na szerszą skalę powierzchni zasiewów soi w Polsce. Większy areał uprawy soi w Polsce
poprawi bezpieczeństwo żywnościowe kraju, ale może też stanowić ważny element
dobrze pojętej ekologizacji rolnictwa. Uprawa soi na większych areałach, poprawi bilans
materii organicznej w glebie oraz zmniejszy tempo „odpróchnicowania” pól. Najlepsze
warunki dla wzrostu, rozwoju i plonowania soi występują w południowo-wschodniej
części Polski, która pozostaje pod wpływem klimatu kontynentalnego oraz
w południowo-zachodniej, charakteryzującej się najdłuższym okresem wegetacji.
Konieczność utrzymywania zazielenienia przez większe obszarowo gospodarstwa
(powyżej 15 ha) to istotny imperatyw upowszechniania uprawy soi na nasiona.
Pozaprodukcyjnym skutkiem realizacji zazielenienia poprzez uprawę soi będzie
uzyskanie bardzo dobrego przedplonu dla pszenicy ozimej w wyniku pozostawienia
substancji organicznej zasobnej w azot.
Celem podjętych badań w warunkach produkcyjnych była analiza rozwoju
i cech morfologicznych roślin i strąków soi, plonowania i składu chemicznego nasion.
Zasięg analizy poszerzono o porównanie kosztów i opłacalności uprawy soi.
Badania przeprowadzono w sezonie wegetacyjnym roku 2014 w warunkach
produkcyjnych
w trzech
miejscowościach
zachodniej
części
Polski
(woj. zachodniopomorskie - Kołbacz, wielkopolskie - Pawłowice i śląskie – Grodziec
Śląski). Soję odmiany ‘Merlin’ zaprawioną szczepionką Hi Stick Soybean TM wysiewano
w rozstawie rzędów 25 cm stosując obsadę 70 sztuk nasion na 1 m 2. W okresie wegetacji
soi (BBCH 69, BBCH 79, BBCH 89) pobierano próby roślin na których określano
biomasę nadziemną (sucha masa) oraz masę poszczególnych części roślin (łodygi, liście,
kwiaty, strąki, nasiona). Na roślinach pobranych w fazie dojrzałości wykonano
szczegółowe pomiary biometryczne roślin i strąków oraz obliczono współczynnik
plonowania rolniczego. Skład chemiczny nasion oznaczono, wykorzystując metodę
spektroskopii w bliskiej podczerwieni NIRS.
Dane odnoszące się do powierzchni zasiewów, struktury kosztów oraz kategorii
wynikowych produkcji pozyskano na podstawie zestawień wygenerowanych
w programie księgowo-finansowym CD OPTIMA. We wszystkich trzech
miejscowościach stosowano metodę kalkulacji doliczeniowej polegającą na doliczeniu
do kosztów wytworzenia, kosztów ogólnych na podstawie ich procentowej stawki
narzutu. Informacja o koszcie całkowitym (zł) odniesiona do zbioru (t), powierzchni
(ha), wartości zbioru i uprawy (zł) pozwoliła na obliczenie wyników ogółem i
jednostkowych (z dopłatami i bez) oraz rentowności (z dopłatami i bez).
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Rozwój roślin soi i jej potencjał produkcyjny uzależniony był od warunków
agroklimatycznych, które wykazywały znaczne zróżnicowanie w poszczególnych
miejscowościach prowadzenia badań. Dobry rozkład opadów atmosferycznych sprzyjał
właściwemu rozwojowi soi co korzystnie wpływało na jej plonowanie. Nadmiar opadów
w Pawłowicach odnotowany w I i II dekadzie maja oraz susza w czasie lata ograniczał
wzrost soi, co zmniejszyło masę roślin soi, a w konsekwencji jej plonowanie. Plon
nasion soi był zróżnicowany i zależny od warunków agroklimatycznych, stąd plony
nasion w miejscowościach: Kołbacz; Pawłowice; Grodziec Śląski: wyniosły
odpowiednio: 2,65; 1,55; 2,55 t ha-1. Strąki roślin soi pochodzące z różnych lokalizacji
agroklimatycznych nie wykazywały znaczącego zróżnicowania pod względem długości
i masy. Natomiast skład chemiczny nasion był istotnie zróżnicowany pomiędzy
miejscowościami. Więcej białka i mniej włókna nagromadziła soja uprawiana
w warunkach południowej Polski (Grodziec Śląski). Większą ilością tłuszczu
w nasionach i mniejszą białka charakteryzowały się nasiona zebrane w północnej
(Kołbacz) i środkowej (Pawłowice) części kraju.
Uprawę soi w zróżnicowanych warunkach agroklimatycznych charakteryzował
korzystny wynik jednostkowy produkcji z dopłatami. Średnia wartość tony nasion
z dopłatami pomniejszona o średni koszt jej wyprodukowania wyniosła 862 zł. Wynik
na 1 ha z dopłatami był zróżnicowany i wynosił 3057 zł w Kołbaczu, 1827 zł w Grodźcu
i 989 zł w Pawłowicach. Produkcja nasion soi w Kołbaczu osiągnęła wyróżniającą się
rentowność produkcji 1 tony soi z dopłatami (50%), za sprawą wysokich plonów
i znacznie niższych niż w Grodźcu Śląskim kosztów wytworzenia. W świetle
uzyskanych wyników można powiedzieć, że produkcja soi wydaje się być obiecującą
alternatywą dla wiodących gatunków roślin uprawnych w naszym kraju. Wprowadzenie
na szerszą skalę uprawy soi w Polsce wydaje się nie tylko możliwe, ale jak najbardziej
zasadne. Otwartym natomiast pozostaje pytanie, w której części kraju (czy tylko
na północnym zachodzie) soja znajdzie szczególnie dobre warunki rozwoju, a w ślad za
tym wykaże wysoki potencjał produkcyjny.
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Wydajność zbóż jarych zbieranych na kiszonkę (GPS) w zależności od terminu
zbioru
Productivity spring cereals harvested for silage (GPS) depending on the of harvest time
1

Tadeusz Michalski1, Ireneusz Kowalik2, Piotr Szulc1
Katedra Agronomii, 2 Instytut Inżynierii Biosystemów, Uniwersytet Przyrodniczy,
ul. Wojska Polskiego 28, 60-623 Poznań, e-mail: tamich@up.poznan.pl

Słowa kluczowe: zbiór na kiszonkę (GPS), dojrzałość, jęczmień jary, owies. pszenżyto
jare, mieszanki
Celem podjętych badań było porównanie wydajności jęczmienia jarego, owsa
i pszenżyta jarego uprawianych na kiszonkę (GPS) na glebie lekkiej siewów czystych
i mieszanek. Doświadczenie realizowano w ZD Swadzim k. Poznania w latach 20092012, w układzie split-plot, w czterech powtórzeniach. Zboża zbierano w dwóch
terminach: w dojrzałości mlecznej i woskowej. Jęczmień odmiany ‘Rubinek’, owies
‘Zuch’ oraz pszenżyto ‘Milkaro’ uprawiano w siewie czystym oraz we wzajemnych
mieszankach, wysiewanych w proporcji 50/50% w relacji do liczby ziaren w siewie
czystym. Określano plony biomasy, zawartość i plon suchej masy oraz wysokość roślin
i liczbę źdźbeł i kłosów.
Średnio za czterolecie, plon zielonej masy w dojrzałości mlecznej wynosił
302 dt·ha-1, zaś w dojrzałości woskowej był o 7% niższy. W okresie tym plony suchej
masy przyrosły o 20%, osiągając 116 dt·ha-1. Poziom plonów w latach był zależny od
opadów. W latach o wysokich opadach majowych (2009, 2010, 2012), plony były
wysokie i zbliżone do siebie, mimo różnego układu warunków pogodowych
w pozostałych miesiącach. Plon zielonej masy był wyższy w dojrzałości mlecznej
i wyniósł 390 q, co w przeliczeniu na suchą masę odpowiadało 115 dt·ha -1.
W dojrzałości woskowej plony s.m. wyniosły 142 dt·ha-1, czyli wzrosły o 24%.
W suchym roku 2011, w którym braki opadów notowano od marca do końca II dekady
czerwca, plony były blisko czterokrotnie niższe niż w pozostałych latach. Pomiędzy
dojrzałością mleczną a woskową plony zielonki spadły, a plon suchej masy nie uległ
zmianie i wyniósł ok. 38 dt·ha-1.
Spośród badanych gatunków najlepiej plonował owies i mieszanki z jego
udziałem, zaś najniżej jęczmień i mieszanka jęczmienia z pszenżytem. W wilgotnym
trzyleciu różnice te nasilały się, natomiast w suchym roku 2011 najlepiej plonowało
pszenżyto, relatywnie lepsze były też plony jęczmienia. Mieszanki plonowały na
poziomie pośrednim, jednak lepiej plonowały w latach wilgotnych, a gorzej w bardzo
suchym 2011 roku.
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Wpływ różnego sposobu nawożenia nawozem YaraRega na efektywność
i plonowanie sorga cukrowego
The effect of YaraRega fertilization on the effectiveness and yield of sweet sorghum
1

Józef Sowiński1, Marek Konieczny2, Anna Jama-Rodzeńska1
Katedra Szczegółowej Uprawy Roślin, Uniwersytet Przyrodniczy, Pl. Grunwaldzki 24
A, 50-363 Wrocław, e-mail: jozef.sowinski@up.wroc.pl
2
Yara Poland Sp. z o.o. 71-612 Szczecin, ul. Malczewskiego 26

Słowa kluczowe: sorgo cukrowe, azot, fertygacja, plon, stan odżywienia
W latach 2013-2014 przeprowadzono doświadczenie polowe mające na celu
ocenę sposobów nawożenia sorga cukrowego, odmiany Róna 1 nawozem YaraRega
(27:5:5) przy zróżnicowanej dawce azotu. Czynnikami badanymi w doświadczeniu były
dwa sposoby nawożenia: pogłówne oraz poprzez fertygację dawkami nawozu
obliczonymi w oparciu o azot, wynoszącymi wartość równoważącą: 40 i 80 kg N .ha-1.
Cechy morfologiczne roślin, stan odżywienia oraz wysokość plonu i efektywność
nawożenia odniesiono do warunków kontrolnych bez nawożenia. Nawóz zastosowano w
fazie 7-8 liści sorga niezależnie od sposobu stosowania nawozu. Nawożenie pogłówne
zostało zastosowane jednorazowo, a poprzez fertygację w dwóch dawkach aplikowanych
w odstępie 1-2 dni. Dawka polewowa wynosiła łącznie 10 mm wody, a stężenie
roztworu odpowiednio 0,14 i 0,28%.
Nawożenie nawozem YaraRega istotnie wpłynęło na plon suchej masy sorga
i najwyższy stwierdzono na obiektach, gdzie zastosowano 80 kg N∙ha -1 (niezależnie
od sposobu nawożenia). Nawożenie przyczyniło się do wzrostu plonu suchej masy o 30
i 25,5% (odpowiednio po nawożeniu pogłównym i poprzez fertygację) w stosunku do
uzyskanych bez nawożenia.
Zawartość azotu ogólnego była zróżnicowana w poszczególnych częściach
sorga, wydzielonych bezpośrednio po zbiorze, podczas analizy botanicznej. Najwięcej
azotu zanotowano u roślin po nawożeniu powierzchniowym w dawce 80 kg N∙ha-1,
a najmniej po wykonaniu zabiegu fertygacji dawką 40 kg N∙ha-1.
Największą efektywność rolniczą uzyskano po nawożeniu dawką 40 kg N∙ha-1 zarówno
przy aplikacji pogłównej jak i fertygacji. Zastosowany 1 kg azotu spowodował przyrost
plonu świeżej masy o 192 i 222 kg (odpowiednio po nawożeniu pogłównym oraz
poprzez fertygację). Zwiększenie nawożenia do 80 kg N∙ha-1 spowodowało spadek tego
wskaźnika wyrażony w świeżej masie o 17% (nawożenie pogłówne) i o 33%
po fertygacji.
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SESJA IV: ZAAWANSOWANE TECHNOLOGIE PRODUKCJI
ROŚLINNEJ, MODELOWANIE W PRODUKCJI ROSLINNEJ Z
UWZGLĘDNIENIEM ZMIAN KLIMATYCZNYCH
Prognozowane reakcje roślin upraw polowych na zmiany klimatu w Polsce
Projected reactions of field crops to climate changes in Poland
Marcin Kozak
Katedra Szczegółowej Uprawy Roślin, Uniwersytet Przyrodniczy,
Pl. Grunwaldzki 24 A, 50-363 Wrocław, e-mail: marcin.kozak@up.wroc.pl
Słowa kluczowe: adaptacja, klimat, plon, roślina, zmiana
Klimat Polski cechuje się coraz silniejszą zmiennością oraz postępującymi
zmianami w przebiegu pór roku w występujących po sobie kolejnych latach (Sadowski
2013). Zmiana klimatu wpływa na produkcję roślinną w sposób bezpośredni i pośredni
(Kozyra i in. 2015). Wpływ bezpośredni wyraża się przez zmianę warunków
atmosferycznych dla produkcyjności upraw, między innymi przez zmianę warunków
termicznych, sum opadu atmosferycznego częstości i intensywności zjawisk
ekstremalnych (Kozyra i in. 2015, Tubiello i in. 2007). Wraz ze zmianą klimatu
różnicowaniu podlegają także czynniki pośrednio decydujące o plonowaniu roślin
i rozwoju rolnictwa, takie jak wymagania agrotechniczne poszczególnych gatunków,
metody ochrony przed chorobami i szkodnikami roślin uprawnych, a także oddziałujące
na środowisko rolnicze (np. zwiększona erozja, degradacja materii organicznej w glebie)
(Sadowski 2013, Kozyra i in. 2015, Olesen i in. 2011). Na poziom produkcyjności
upraw ma również wpływ wzrost koncentracji dwutlenku węgla w atmosferze oraz
ozonu w dolnej warstwie atmosfery (Gornall i in. 2010). Powyższe czynniki
jednocześnie mogą wywrzeć duży wpływ na rozwój technologii i organizację produkcji
rolniczej (Ewert i in. 2005, Kozyra i in. 2015). Ponadto dodatkowym czynnikiem
decydującym o produkcyjności poszczególnych upraw będzie dostępność wody
w różnych rejonach kraju, co znajduje również odzwierciedlenie w skali globalnej
(Godfray i in. 2010, Kozyra i in. 2015).
Według Górskiego i Kusia (2003) począwszy od końca lat 70-tych XX wieku
w Polsce, zwiększa się z powodów klimatycznych zmienność plonowania. Szczególnie
duży wzrost zmienności plonów wykazują zboża jare, co może być efektem większej
częstości wstępowania susz późnowiosennych. Poszczególne gatunki uprawne różnią się
wrażliwością na niekorzystne warunki pogodowe; ale ich całkowita produkcja wykazuje
stały wzrost zmienności. Śledząc zmienność indeksów pogodowych plonu w ostatnich
czterech dekadach, stwierdzono spadek średnich wartości dla głównych ziemiopłodów
(poza kukurydzą i burakiem cukrowym) (Sadowski 2013, Kozyra i in. 2015).
Jednocześnie spodziewany wzrost temperatury okresu wegetacyjnego,
umożliwi szersze wprowadzenie w Polsce gatunków i odmian o wysokich wymaganiach
cieplnych, na co wskazuje ocena warunków termicznych do uprawy późno
dojrzewających odmian kukurydzy (FAO 290) w Polsce dla okresu bazowego (19411990) i prognozowanej normy klimatycznej na lata 2011-2020 (Kozyra i in. 2015). Do
grupy roślin o wyższych wymaganiach termicznych zaliczyć także można soję, sorgo
i winorośl, których areał upraw w kraju systematycznie wzrasta.
Ponadto w Polsce zaobserwowano zmiany w zasięgu szkodników i chorób
roślin uprawnych. Przykładowo pojawił się problem wcześniejszego występowania
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szkodników zbóż np. skrzypionek, powodujących potrzebę większego zużycia środków
ochrony roślin i większe ryzyko strat w plonach (Walczak i Tratwal 2009). Z powodu
znacznego wzrostu powierzchni uprawy kukurydzy w ostatnich latach, do czego
przyczynia się wzrost zasobów ciepła (Nieróbca, Kozyra, 2010), wzrasta w kierunku
północnym zasięg szkodników kukurydzy, występujących wcześniej tylko
w południowej Polsce, takich jak omacnica prosowianka (Lisowicz 2003)
oraz zachodnia kukurydziana stonka korzeniowa (Bereś, Sionek 2007). Udowodniono
laboratoryjnie, a następnie zaobserwowano w warunkach polowych, że wyższa
temperatura powietrza jesienią zmienia cykl rozwojowy mszycy czeremchowej, która
żeruje obecnie na oziminach (jęczmień, pszenica) i przenosi choroby wirusowe
(Ruszkowska 2010).
W dziedzinie adaptacji rolnictwa wobec zmiany klimatu (dostosowania
rolnictwa) podejmuje się działania na poziomie światowym, w ramach Unii Europejskiej
jak i w poszczególnych krajach. Działania międzynarodowe mają ukierunkować proces
adaptacji rolnictwa w poszczególnych krajach. Celem działań na poziomie krajowym ma
być zagwarantowanie stabilności produkcji oraz pomoc rolnictwu w wypadku
wystąpienia klęsk nieurodzaju. Problem rolnictwa i zmian klimatycznych w skali
gospodarstwa to przede wszystkim problem dostosowania zasad agrotechniki do nowych
warunków klimatycznych. W nowych uwarunkowaniach klimatycznych nabierają
szczególnej wagi podstawowe kwestie związane z płodozmianem i agrotechniką. Nadal
jest aktualne pytanie, które odmiany roślin uprawnych będą wysoko i stabilnie
plonowały w obecnych warunkach klimatycznych. Równie ważne są odpowiedzi na
pytania dotyczące sposobów uprawy, terminów siewu, nawożenia czy terminów zbioru
(Kozyra i in. 2015).
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15. Stosowanie zmiennej dawki azotu w uprawie pszenicy ozimej z użyciem
aktywnych czujników optycznych – możliwości i ograniczenia
Application of variable nitrogen rate in winter wheat with the use of active optical
sensors – possibilities and limitations
Stanisław Samborski
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, ul. Nowoursynowska 166,
02-787 Warszawa, e-mail: stanislaw_samborski@sggw.pl
Słowa kluczowe: pszenica ozima, rolnictwo precyzyjne, nawożenie zmienną dawką
azotu, aktywne czujniki optyczne
W roku 2012 w Unii Europejskiej (UE) pszenica ozima stanowiła 47,8%
światowej produkcji zbóż (133 mln ton) i była uprawiana na łącznej powierzchni
25,7 mln hektarów, zużywając około 25% całej ilości nawozów azotowych stosowanych
w UE. W Europie pszenica ozima zazwyczaj nawożona jest 2 lub 3 dawkami azotu (N)
w ciągu całego sezonu wegetacyjnego. Optymalna dawka N może znacznie różnić się
pomiędzy polami, jaki i w obrębie jednego pola, co daje duże możliwości stosowania
zmiennej dawki azotu (VRA-N). Uznaje się, że stosowanie VRA-N jest skutecznym
narzędziem rolnictwa precyzyjnego umożliwiającym dostosowywanie dawki N do
aktualnych potrzeb roślin, gdy niepewność odnośnie ilości N dostępnego dla roślin
z gleby jest duża. Stosowanie VRA-N to dostosowanie dawki N do aktualnego,
zróżnicowanego w obrębie pola uprawnego, zapotrzebowania roślin na N, co związane
jest ze zmiennością przestrzenną gleb. Ta z kolei powoduje, że stopień mineralizacji
glebowej materii organicznej i straty azotu w obrębie pola też są zróżnicowane.
Roślina jest często rozpatrywana jako najlepszy wskaźnik dostępności
i pobrania azotu ponieważ aktualna zawartość N jest wynikiem współdziałania pomiędzy
różnymi czynnikami, a w szczególności: ilością N mineralnego w glebie, mineralizacją
glebowej materii organicznej, ilością wody dostępnej dla roślin, szybkością wzrostu
korzeni, efektywnością pobierania N przez rośliny i przebiegiem warunków
pogodowych. Czujniki optyczne umożliwiają zdalną (ang. remote) jak i bliską (ang.
proximal) ocenę zmienności przestrzennej i czasowej wigoru roślin czyli aktywnej
fotosyntetycznie biomasy (ang. PAB photosynthetically active biomass). PAB jest
wskaźnikiem tempa wzrostu roślin, ilości N w roślinie oraz pośrednio wskaźnikiem
zapotrzebowania roślin na N. Czujniki optyczne oświetlają powierzchnię łanu, następnie
mierzą ilość światła odbitego od łanu w zakresie określonej długości fal, na bazie czego
następnie wyliczane są tzw. wskaźniki wegetacyjne (ang. VI – vegetation indices).
Wartość tych wskaźników jest uwzględniana przy wyliczaniu optymalnej dawki azotu.
Do najczęściej stosowanych wskaźników wegetacyjnych przy wysiewie VRA-N należy
znormalizowany wskaźnik zieleni (ang. NDVI – Normalized Difference Vegetation
Index). W stadium początku strzelania w źdźbło, przy niższych wartościach NDVI
(rzadszy i mniej zielony łan) stosowana jest zwykle wyższa dawka N, co ma na celu
ograniczenie redukcji liczby pędów roślin i uzyskanie dużej liczby ziaren w kłosie. Przy
nawożeniu N w stadium widocznego liścia flagowego, zazwyczaj stosowany jest
odwrotny trend nawożenia VRA-N. Przy wysokich wartościach NDVI (gęstszy
i bardziej zielony łan) dawka N jest zwiększana, co ma wpływać korzystanie
na wypełnienie ziarna i zawartość białka. Zastosowanie czujników optycznych
umożliwia wysiew VRA-N na dowolnie dużych polach uprawnych, w czasie
rzeczywistym, tzn. ocena stanu roślin odbywa się w tym samym czasie, co wysiew
dawki N. Jest to możliwe jeśli posiadamy rozsiewacz dostosowany do wysiewu VRA-N,
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komputer z oprogramowaniem rejestrującym wartości VI i przeliczającym je na VRA-N
oraz komputer sterujący ilością wysiewu nawozu. Obecnie najczęściej stosowane są
aktywne czujniki optyczne posiadające własne źródło promieniowania. Zaletą tych
czujników jest możliwość ich użycia do wysiewu VRA-N przy bardzo różnych warunkach
oświetlenia (np. zmierzch, mgła) z jednakowo dobrą skutecznością.
Aktywne czujniki optyczne są powszechnie wykorzystane do wysiewu VRA-N
w Australii i Ameryce Północnej. W Europie czujniki te częściej wykorzystywane są do
ograniczenia stosowania nadmiernych dawek N i związanej z tym minimalizacji ryzyka
wymywania azotanów. W Stanach Zjednoczonych ma miejsce tendencja do stosowania
VRA-N maksymalizującej plony roślin i zysk wynikający z nawożenia N. W Europie
i Australii, VRA-N stosowana jest zaś aby zwiększyć efektywność wykorzystania N
z nawozów, w tym także w uprawie pszenicy ozimej. Jakie zatem daje możliwości
stosowanie VRA-N w uprawie tej rośliny ? Do korzyści wynikających ze stosowania
VRA-N najczęściej zalicza się:
 zwiększenie produktywności N zastosowanego na obszarach pola gdzie plony
są ograniczone przy założeniu, że plony nie są limitowane dostępnością wody
dla roślin,
 oszczędności na nawozach N w częściach pola z natury żyznych,
 osiągnięcie plonów potencjalnych w różnych obszarach pola, przy danych
warunkach pogodowych,
 ograniczenie strat N,
 osiągnięcie lepszego zrównoważenia pomiędzy zapotrzebowaniem rośliny na N
i zastosowaną dawką, a zatem poprawę efektywności wykorzystania N
z nawozów.
Ta ostatnia korzyść, związana ze stosowaniem VRA-N, jest w ostatnim czasie
najczęściej wymieniana jako wymóg wobec rolników w obecnej polityce rolnej UE i zarazem
jeden z priorytetowych kierunków badań w UE. Często podawanym argumentem, przez firmy
komercyjne sprzedające sprzęt do wysiewu zmiennej dawki N, za stosowaniem VRA-N jest
ograniczenie dawek azotu i jednoczesne zwiększenie plonów roślin. W praktyce połączenie
tych dwu korzyści ze względów, że są one ze sobą sprzeczne, zazwyczaj nie jest możliwe. Na
polach gdzie dotychczas stosowana dawka N jest bliska przeciętnej optymalnej dawce N dla
całego pola (ustawionej w oprogramowaniu do wysiewu VRA-N), oszczędności na nawozach
azotowych stosując VRA-N mogą być bardzo małe lub nie mieć miejsca w ogóle. Wyniki
wieloletnich badań prowadzonych w Katedrze Agronomii, SGGW w Warszawie, pokazują, że
na tychże polach najczęściej średnia dawka VRA-N dla całego pola była bardzo zbliżona do
średniej dawki N, gdy system do nawożenia VRA-N nie był wykorzystywany. Jaką zatem
korzyść zyskujemy stosując VRA-N? Możliwy jest kilkuprocentowy wzrost plonów ziarna i
potencjalnie ograniczenie zróżnicowania zawartości białka w ziarnie w obrębie pola. Główną
korzyścią jest lepsze dostosowanie dawki N do zróżnicowanego zapotrzebowania roślin
w obrębie pola, a w konsekwencji wzrost efektywności wykorzystania N z nawozów.
Wykorzystanie aktywnych czujników optycznych przy nawożeniu VRA-N przynosi
wiele pytań, płynących z praktyki rolniczej, jak technikę tę wdrażać skutecznie i jakie ma
ograniczenia ta metoda stosowania N w uprawie pszenicy ozimej. Pozytywne efekty
stosowania VRA-N możliwe są do uzyskania tylko przy:
 zachowaniu wszystkich zasad poprawnej agrotechniki – dostępność azotu dla roślin
powinna być głównym czynnikiem decydującym o zieloności i gęstości łanu roślin –
wartości VI,
 terminowym stosowaniu nawozów azotowych: stadium rozwojowe, warunki
pogodowe,
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stosowaniu nawozów o potencjalnie najniższych stratach,
wykorzystaniu do wysiewu nawozów rozsiewacza, który zapewni bardzo dobrą
równomierność wysiewu nawozów na całej szerokości roboczej oraz odpowiednio
szybką zmianę dawki nawozu sygnalizowaną przez komputer sterujący wysiewem
VRA-N,
 prawidłowym montażu (wysokość od łanu roślin, ustawienie, liczba czujników przy
danej szerokości roboczej opryskiwacza, rozsiewacza) czujników optycznych na
belce opryskiwacza czy na wysięgnikach przymocowanych do ciągnika,
 ustawieniu w oprogramowaniu zakresu dawek N: minimalnej, średniej i maksymalnej
realnie w odniesieniu do dawek N dotychczas stosowanych,
 wykonaniu, przed rozpoczęciem wysiewu VRA-N, poprawnej kalibracji czujników
optycznych na obszarze pola, który reprezentuje przeciętny stan roślin na tym polu,
 wykonaniu ww. kalibracji każdorazowo gdy zmieniamy pole (różny przedplon,
sposób, termin i gęstość siewu, dotychczasowe terminy stosowania i dawki N,
odmiana oraz stadium rozwojowe roślin), gdzie pszenica będzie nawożona VRAN.
Dla wielu gospodarstw ograniczeniem przy stosowaniu VRA-N będzie posiadanie
właściwego rozsiewacza do nawozów oraz koszt zakupu całego systemu. Inwestycja ta może
zwrócić się szybciej jeśli część zakupionego sprzętu i oprogramowania do wysiewu VRA-N,
wykorzystamy przy stosowaniu zmiennej dawki oprysków fungicydem, desykantem w uprawie
pszenicy, jak i w innych gatunkach roślin. Część zakupionego osprzętu może zostać również
wykorzystana do innych celów, np. prowadzenia równoległego ciągników w trakcie różnych
prac polowych (np. siew nasion, sadzenie ziemniaków, siew nawozów, zbiór), mapowaniu
plonów, wysiewie zmiennej dawki nawozów fosforowych, potasowych i wapniowych.
Na rynku polskim oferowane jest kilka systemów do wysiewu VRA-N
w uprawie roślin, w tym głównie w pszenicy ozimej. Uzyskanie korzyści finansowych
ze stosowania VRA-N zależy od roku i pola uprawnego. Obecnie stosowane systemy
VRA-N pomagają zwiększyć efektywność wykorzystania N z nawozów i są coraz
bardziej intuicyjne w obsłudze. Wiele ograniczeń stosowania zmiennej dawki N
w uprawie pszenicy ozimej jest przezwyciężanych przez nowe rozwiązania ale systemy
te wymagają dalszych ulepszeń. Zaletą systemów VRA-N jest również możliwość tworzenia
map ilości zastosowanego nawozu azotowego, jak i map zmienności przestrzennej
i czasowej wigoru roślin. Mapy te tworzone są w trakcie wysiewu nawozów N i w
trakcie oprysków pestycydami. Prawidłowa obsługa systemu nawożenia VRA-N
wymaga solidnej wiedzy rolniczej. Nieodzownym elementem umiejętnego
wykorzystania ww. systemu jest również uczestnictwo w szkoleniu z zakresu użytkowania
w praktyce osprzętu i oprogramowania do wysiewu VRA-N. Najszybszego zwrotu
inwestycji w system VRA-N należy spodziewać się w gospodarstwach gdzie powierzchnia
uprawy pszenicy ozimej wynosi około 100 i więcej hektarów, gdzie zarazem niektóre elementy
tego sytemu wykorzystywane będą przy innych zabiegach agrotechnicznych jak i w uprawie
innych gatunków roślin.
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Możliwość redukcji emisji gazów cieplarnianych w cyklu życia biopaliw
z uwzględnieniem pośrednich zmian użytkowania gruntów
The ability to reduce greenhouse gas emissions in the life cycle of biofuels, taking into
account indirect land use change
Zuzanna Jarosz, Antoni Faber
Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – PIB, ul. Czartoryskich 8,
24-100 Puławy
Słowa kluczowe: gazy cieplarniane, bipaliwa,
Zwiększenie
bezpieczeństwa
energetycznego,
uniezależnienie
się
od tradycyjnych paliw kopalnych spowodowało wzrost zainteresowania odnawialnymi
źródłami energii (OZE). Do odnawialnych źródeł energii zalicza się też biopaliwa
płynne, które stanowią substytut benzyny i oleju napędowego. Wymagania UE mające
na celu ograniczenie emisji gazów cieplarnianych oraz promowanie zużycia energii
ze źródeł odnawialnych przy jednoczesnym zapewnieniu ochrony środowiska mają
umocowanie m. in. w dwóch dyrektywach: 2009/28/WE i 2009/30/WE. Dyrektywy te
zawierają zapisy określające wymagane poziomy redukcji gazów cieplarnianych dzięki
wykorzystaniu biopaliw oraz warunki, jakie mają spełniać źródła pozyskiwania
surowców do produkcji biopaliw. W zakresie wymaganego poziomu ograniczenia emisji
gazów cieplarnianych (GHG redukcja musi wynosić (dla instalacji działających) 35%
od 01.04.2013 roku. Od 01.01.2017 roku ograniczenie to ma być na poziomie co
najmniej 50%, a dla instalacji, które rozpoczną produkcję od 2017 r. lub później,
redukcja od 01.01.2018 roku ma wynosić 60%.
Polityka UE, zobowiązała państwa członkowskie do osiągnięcia 10%
wykorzystania biopaliw w transporcie do 2020 r. zaczęto przekształcać tereny agrarne
z upraw roślin na cele żywnościowe pod rośliny do produkcji biopaliw. Aby sprostać
rosnącemu popytowi na żywność, koniecznym było pozyskanie nowych terenów
rolniczych. Mowa o tzw. pośredniej zmianie użytkowania gruntów (ILUC). Pojawiły się
propozycje zmian legislacyjnych dotyczących konieczności uwzględniania emisji
związanych z pośrednimi zmianami użytkowania gruntów w całkowitych szacunkach
emisji GHG w cyklu życia biopaliw.
Zaproponowane zmiany skłoniły do przeprowadzenia analiz i określenia
możliwości ograniczenia emisji gazów cieplarnianych w cyklu życia (LCA) bioetanolu
produkowanego z pszenicy ozimej i kukurydzy oraz biodiesla z rzepaku ozimego
wskutek obowiązku uwzględniania ILUC i spełnienia wymaganej redukcji co najmniej
50% od 01.01.2017. Zgodnie z Dyrektywą 2009/28/WE szacunki emisji muszą wykonać
wszystkie podmioty uczestniczące w produkcji biopaliw. Oznacza to, że należy także
uwzględniać emisje rolnicze powstające z uprawy surowców na cele paliwowe.
Dyrektywa zawiera szczegółowe wymagania dotyczące liczenia GHG w cyklu życia
biopaliw. Do szacowania emisji podtlenku azotu oraz obliczania zasobów węgla
w glebie dopuszcza stosowanie modeli. Badania własne wykazały, że zastosowanie
wyników symulacji emisji polowych N2O pochodzących z modelu DNDC gwarantowało
zmniejszenie całkowitych emisji GHG i uzyskanie większych ograniczeń emisji w cyklu
życia biopaliw.
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Wpływ nowej technologii uprawy i nawożenia na plonowanie kukurydzy
Effect of the new technology of cultivation and fertilization on the yield of maize
Tamara Jadczyszyn, Piotr Ochal
Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – PIB, ul. Czartoryskich 8,
24-100 Puławy,e-mail: pochal@iung.pulawy.pl
Słowa kluczowe: technologia uprawy i nawożenia kukurydzy, nawóz azotowofosforowo-siarkowy z mikroelementami, supergranule nawozowe, nawozy naturalne,
organiczne
W pracy przedstawiono ocenę produkcyjną efektywności nowej technologii
(NT) uprawy i nawożenia kukurydzy. NT porównano z nawozami mineralnymi
stosowanymi w technologii tradycyjnej (TT). Doświadczenia prowadzono w roku 2014
w Stacji Doświadczalnej (SD) w Baborówku (woj. wielkopolskie) oraz Rolniczym
Zakładzie Doświadczalnym (RZD) w Grabowie nad Wisłą (woj. mazowieckie).
Pierwszym czynnikiem doświadczenia była technologia uprawy (tradycyjna, nowa),
drugim nawożenie azotem na dwóch poziomach 80 i 120 kg N/ha. W RZD Grabów
dodatkowym czynnikiem było nawożenie naturalne, organiczne (obornik, gnojówka,
poferment z biogazowi w dawce 30 t, m3/ha. Specjalnie na potrzeby projektu zbudowano
model badawczy agregatu uprawowo-siewnego oraz nawóz o stosunku N:P:S
1:0,22:0,15 + mikroelementy Zn, B, Cu. W NT przed założeniem doświadczenia
wysiano sól potasową. Nasiona kukurydzy łącznie z badanym nawozem wysiano
w glebę nieuprawioną. Nawozy w NT były aplikowane na dwóch poziomach, pierwszy
w pobliżu ziarna kukurydzy tzw. dawka startowa około 5 cm poniżej i 5 cm w bok,
pozostała część dawki została umieszczona na głębokości około 25 cm (w postaci
supergranul). W TT nawozy stosowano zgodnie z obowiązującymi praktykami
nawożenia.
Średni plon ziarna kukurydzy w SD Baborówko w TT wyniósł 8,37 t.ha-1, a dla
NT 8,23 t. ha-1. Plony ziarna w zależności od technologii nie różniły się statystycznie
istotnie na poziomie p = 0,05. W RZD Grabów stwierdzono różnice statystycznie istotne
dla technologii uprawy, ale czynnikiem, który silnie na nie wpłynął było nawożenie
naturalne, organiczne. Średni plon ziarna dla obiektu z TT wyniósł 8,95 t .ha-1 a dla NT
7,8 t ha-1. Natomiast średnie plony ziarna w Grabowie w TT i NT na obiektach bez
nawożenia organicznego nie różniły się statystycznie istotnie. Zależnie od dawki azotu
80 i 120 kg N/ha plony ziarna w NT były odpowiednio niższe o 0,54 t.ha-1 i 0,39 t.ha-1.
Na podstawie 1 roku prowadzenia badań w 2014 roku można pozytywnie
ocenić nową technologię uprawy stosowaną w kukurydzy.
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Ocena efektywności nawożenia pszenicy ozimej zmienną dawką azotu z
wykorzystaniem aktywnego czujnika optycznego
Efficiency evaluation of variable nitrogen fertilization of winter wheat with an active optical
sensor
Elżbieta Leszczyńska, Stanisław Samborski, Dariusz Gozdowski, Michał Stępień,
Jan Rozbicki
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, ul. Nowoursynowska 166, 02-787 Warszawa,
e-mail: elzbieta_leszczynska@sggw.pl
Słowa kluczowe: pszenica ozima, rolnictwo precyzyjne, nawożenie zmienną dawką
azotu
Celem badań była ocena efektywności stosowania zmiennej (VRA-N) dawki azotu
w uprawie pszenicy ozimej. Badania wykonano w sezonie wegetacyjnym 2013/2014
w miejscowości Damno, w woj. pomorskim, na 2 polach produkcyjnych (A - 43,6 ha i B - 39,8
ha). Doświadczenia założono w układzie pasów (ang. strip-trials), o szerokości ścieżek
technologicznych 36 m, gdzie wysiewano na przemian stałą (UNI-N) lub zmienną dawkę N.
Wielkość dawek VRA-N, w stadiach początku strzelania w źdźbło (GS 31) i liść flagowy
widoczny (GS 39), wyliczana była w oparciu o algorytm firmy Ag Leader Technology
bazujący na pomiarach NDVI – znormalizowanego wskaźnika zieleni. NDVI rejestrowany był
przez dwa aktywne czujniki optyczne OptRx. Przed kombajnowym zbiorem pszenicy, pobrano
próbki całych roślin, średnio 1 próba z obszaru ~ 0,054 ha. Zawartość białka, skrobi, wartość
testu sedymentacji Zeleny’ego i ilość glutenu mokrego oznaczono na urządzeniu Infratec
1241™ firmy FOSS. Plon ziarna określono mierząc wykoszony obszar całego pasa i ważąc
zebrane ziarno.
Średnia dawka N zastosowana w stadium GS 31 na pasach nawożonych VRA-N na
polu A i B była odpowiednio istotnie wyższa i niższa niż średnia dawka N stosowana na pasach
nawożonych UNI-N. W stadium GS 39 stwierdzono przeciwną prawidłowość, tj. średnia
dawka N stosowana na pasach nawożonych VRA-N na polu A i B była odpowiednio istotnie
niższa i wyższa niż średnia dawka N stosowana na pasach nawożonych UNI-N. Łączna dawka
N wysiana w stadium GS 31 i 37, na pasach VRA-N i UNI-N na polu A i B, nie różniła się
istotnie. Uzyskane wyniki świadczą z jednej strony o zróżnicowanym zapotrzebowaniu roślin
na N, zależnie od terminu nawożenia i pola, z drugiej zaś o możliwości dostosowania wielkości
dawki VRA-N do aktualnych potrzeb roślin. Sposób nawożenia N nie miał istotnego wpływu
na plon i jakość ziarna. Potencjał plonowania pomiędzy pasami (powtórzeniami) i wewnątrz
nich nawożonymi VRA-N był na tyle różny (wysokie wartości NIR), że trudno go było
wyrównać przez nawożenie VRA-N.
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Określenie kryterium optimum sald bilansu azotu brutto na poziomie
NUTS-0, NUTS-2
Criterion to determine the optimum surpluses of gross nitrogen balance on the level
NUTS-0, NUTS-2
Jerzy Kopiński
Zakład Systemów i Ekonomiki Produkcji Roślinnej, Instytut Uprawy Nawożenia
i Gleboznawstwa – PIB, ul. Czartoryskich 8, 24-100 Puławy,
e-mail: jkop@iung.pulawy.pl
Słowa kluczowe: bilans azotu brutto, saldo azotu, zróżnicowanie regionalne, wskaźnik
agrośrodowiskowy
Środowiskowe skutki intensywnej produkcji rolniczej ujawniają się
w mierzalny sposób w zmianie wskaźników żyzności gleby oraz w składzie wód
gruntowych i jakości powietrza. Potencjalny stan zagrożenia, jako skutek określonej
intensywności gospodarowania można ocenić na podstawie bilansu (budżetu) azotu
brutto. Bilans składników nawozowych powinien być teoretycznie zrównoważony,
jednak saldo azotu na poziomie „0” jest w praktyce niemożliwe, gdyż rolnictwo nie
mogłoby realizować podstawowych celów produkcyjnych i ekonomicznych. Górna
granica dopuszczalnego, optymalnego salda bilansu N budzi jednak wątpliwości, gdyż
ścisłe i rygorystyczne przyjęcie właściwych kryteriów jego oceny jest utrudnione, ze
względu na różne metodyki bilansowania (bądź ich modyfikacje – pełne, uproszczone),
a także ograniczoną dostępność danych i znaczną zmienność. Ponadto istotny wpływ
ma także zróżnicowanie regionalne polskiego rolnictwa, widoczne na poziomie
województw w zakresie organizacji i poziomie intensywności produkcji, a wynikające z
różnych uwarunkowań przyrodniczo-organizacyjnych i ekonomiczno-produkcyjnych.
W pracy podjęto metodyczną próbę określenia kryteriów optymalnych sald
bilansowych azotu brutto w Polsce, uwzględniając uwarunkowania produkcji rolniczej
z ostatnich lat. W ich określeniu uwzględniono w przychodowej stronie bilansu brutto
tzw. azot działający i emisję jego związków gazowych oraz depozyt w opadzie
atmosferycznym, a po stronie rozchodowej wynoszenie w zbiorach potencjalnie
możliwych w optymalnych warunkach pogodowych.
Z wyliczeń wynika, że uzasadnione założeniami metodologicznymi optima
dopuszczalnych sald azotu mieszczą się w granicach od 30,8 do 75,9 kg N·ha -1 UR,
a średnio dla Polski, na podstawie danych z lat 2011-2013, dopuszczalne saldo bilansu
azotu brutto powinno wynosi ok. 50 kg·ha-1 UR.
Literatura
1. Kopiński J., 2006: Bilans azotu (N) brutto w rolnictwie Polski na tle krajów
należących do OECD. Nawozy i nawożenie, Puławy, 1(26): 112- 122.
2. Matyka M., Krasowicz S., Kopiński J., Kuś J., 2013: Regionalne zróżnicowanie
zmian produkcji rolniczej w Polsce. Studia i Raporty IUNG-PIB, 32(6): 143-165.
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Ocena możliwości suplementacji ziarna zbóż z wykorzystaniem wybranych
gatunków pseudozbóż
Evaluation of the possibility of cereal grains supplementation with the use of selected
species pseudocereal
Krzysztof Gęsiński1, Bożena Barczak2
Katedra Botaniki i Ekologii, 2Zakład Chemii Rolnej, Uniwersytet TechnicznoPrzyrodniczy, Ul. Prof. S Kaliskiego 7, 85-796 Bydgoszcz, e-mail: gesinski@utp.edu.pl
1

Słowa kluczowe: suplementacja, pseudozboża, komosa ryżowa, amarantus, gryka, zboża
Praca dotyczy możliwości suplementacji ziarna zbóż. Badania przeprowadzono
na terenie województwa kujawsko-pomorskiego. Uprawiano wybrane gatunki zbóż
(pszenicę ozimą, pszenżyto jare, jęczmień jary, owies i żyto) oraz pseudozbóż (komosę
ryżową, amarantus i grykę). Zebrane nasiona poddano analizie składu chemicznego.
Badano zawartość podstawowych składników pokarmowych: białka ogólnego, tłuszczu
surowego, skrobi, skwalenu, fosforu, potasu, wapnia, magnezu i sodu. Pomiary
wykonano powszechnie stosowanymi metodami analitycznymi. Ocenę statystyczną
otrzymanych wyników wykonano porównując kształtowanie się składu chemicznego
ziarna badanych gatunków zbóż oraz pseudozbóż. W pracy zastosowano modele
wielocechowe posługując się wielozmienną – analizą profilową. Do porównania
profilów użyto współczynnika podobieństwa rc Cohena.
Wyłonione zostały składniki pseudozbóż, których udział w znaczący sposób
wyróżnia je na tle tradycyjnie uprawianych w Polsce gatunków zbóż. Zgodnie
z przeprowadzonymi analizami oceniona została możliwość suplementacji ich wartości
odżywczej i paszowej z udziałem badanych gatunków.
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Pomiar wartości SPAD jako wskaźnik zawartości w liściach pszenicy ozimej
azotu i siarki
SPAD value measurement as the indicator of nitrogen and sulphur content in winter wheat
leaves
Joanna Groszyk¹, Stanisław Samborski¹, Dariusz Gozdowski², Elżbieta Leszczyńska1,
Jan Rozbicki1
1
2
Katedra Agronomii , Katedra Doświadczalnictwa i Bioinformatyki,
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, ul. Nowoursynowska 159, 02-776 Warszawa
Słowa kluczowe: pszenica ozima, zawartość azotu i siarki w liściach, pomiar wartości
SPAD
Celem badań było określenie przydatności pomiarów SPAD jako wskaźnika
zawartości w liściach pszenicy ozimej azotu (N) i siarki (S). Doświadczenia przeprowadzono
w 2 sezonach wegetacyjnych (2012/2013 i 2013/2014) na 2 polach w miejscowościach Imielin
(gleba ciężka) i Obory (gleba lekka) w woj. mazowieckim. Doświadczenia założono w układzie
split-block, w dwóch powtórzeniach. Czynnikami doświadczenia było nawożenie N – 8
poziomów i nawożenie S – 2 poziomy, łącznie 16 kombinacji doświadczalnych. Do nawożenia
wykorzystano saletrę amonową (34% N) oraz Saletrosan (26% N, 13% S). Nawożenie N i S
wykonano w trzech stadiach rozwojowych roślin: GS (20-24), GS (30-31) oraz w GS (39-59).
Każdorazowo, około 3 tygodnie po zastosowaniu nawożenia N i S pobrano próbki 30 całych
roślin. Następnie z każdej próbki roślin pobrano po 30 najmłodszych i 30 starszych liści,
drugich licząc od wierzchołka rośliny. Na pobranych liściach wykonano pomiary wartości
SPAD z użyciem chlorofilometru SPAD-502. Następnie liście pszenicy wysuszono, zmielono
i oznaczono w nich % zawartości N i S. Zależności wartości SPAD i % N oraz % S w liściach
analizowano dla 24 kombinacji (2 lata badań x 2 lokalizacje x 3 terminy pomiarów x 2 rodzaje
liści).
Ze względu na większe zróżnicowanie wartości SPAD i % zawartości N i S w liściach
pszenicy w obrębie kombinacji doświadczalnych, silniejsze zależności dla badanych cech roślin
uzyskano w doświadczeniach zlokalizowanych w miejscowości Obory. W 54,6% i 62,4%
analizowanych kombinacji obserwowano istotne zależności dla % zawartości N w liściach
i wartości SPAD oraz dla % zawartości S w liściach i wartości SPAD. Średnie wartości
współczynników determinacji dla zależności % N w liściach – wartości SPAD oraz
% S w liściach – wartości SPAD nie różniły się istotnie, zarówno dla liści najmłodszych, jak
i starszych. Oznacza to, że pomiary wartości SPAD, wykonywane zarówno na liściach
najmłodszych jak i starszych, mogą być porównywalnym pośrednim miernikiem zawartości N
i S w liściach pszenicy ozimej.
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Możliwości wykorzystania bromoksynilu w ochronie kukurydzy przed
uciążliwymi chwastami segetalnymi
The possibilities of bromoksynil application to protect corn against a troublesome weeds
of arable land
Hanna Gołębiowska
Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – PIB, ul. Czartoryskich 8,
24-100 Puławy, e-mail: h.golebiowska@iung.wroclaw.pl
W ostatnich latach zmiany klimatyczne, zwłaszcza wyższe temperatury
w porównaniu ze średnimi wieloletnimi przyczyniły do wcześniejszej wegetacji
narażając kukurydzę na silniejszą konkurencję ze strony chwastów. W programach
integrowanej ochrony kukurydzy, dokonanie jednego efektywnego zabiegu
herbicydowego z użyciem jednej substancji aktywnej zapewniającej utrzymanie plantacji
w stanie wolnym od chwastów przez cały sezon wegetacyjny jest znacznie zawężone.
W celu zwiększenia spektrum zwalczanych chwastów często stosuje się łączenie kilku
substancji chemicznych, co w warunkach niskiego nasilenia zachwaszczenia daje
możliwość obniżenia ich dawek. Źle dobrane mieszaniny, zbyt krótki okres ich
oddziaływania i obfite opady mogą prowadzić do wzrostu zachwaszczenia wtórnego
zwłaszcza Chenopodium album, Echinochloa crus galli, a w ostatnich latach również
Setaria viridis oraz innych gatunków ciepłolubnych i negatywne wpływać na
plonowanie kukurydzy.Zakłada się, że w warunkach integrowanej produkcji kukurydzy
o wysokości plonowania możezadecydować nie tylko nasilenie chwastów we wczesnych
fazach rozwojowych kukurydzy ale również liczba chwastów nie całkowicie
zniszczonych lub pozostawionych w zasiewach na skutek źle dobranego herbicydu
zagrażających jako zachwaszczenie wtórne.
Celem badań było wyodrębnienie gatunków chwastów stanowiących największe
zagrożenie na tle warunków pogodowych w latach 2011-2013 oraz opracowanie
skutecznej ochrony herbicydowej przed ich zagrożeniem w całym okresie wegetacyjnym
kukurydzy z wykorzystaniem bromoksyniku aplikowanego w mieszaninach
w porównaniu do samodzielnego stosowania.
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Wpływ nawożenia materiałami organicznymi pochodzenia odpadowego na
zawartość cynku w roślinach i glebie
Influence of fertilization with organic materials derived from waste on content of zinc in
plants and soil
Barbara Filipek-Mazur, Monika Tabak
Katedra Chemii Rolnej i Środowiskowej, Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja,
Al. A. Mickiewicza 21, 31-120 Kraków, e-mail: rrfilipe@cyf-kr.edu.pl
Słowa kluczowe: osad ściekowy, kompost, cynk, kukurydza, gleba
Celem badań było określenie wpływu nawożenia materiałami organicznymi
pochodzenia odpadowego na zawartość i pobranie cynku przez kukurydzę oraz
na zawartość ogólnych form cynku w glebie. Trzyletnie doświadczenie polowe
obejmowało 7 obiektów: glebę nienawożoną (kontrola) oraz glebę nawożoną nawozami
mineralnymi, obornikiem bydlęcym, kompostem z odpadów zielonych, osadem
ściekowym, kompostem z osadu ściekowego i słomy oraz mieszaniną osadu ściekowego
i popiołu z węgla kamiennego. Wykorzystany do nawożenia obornik zawierał 223 mg
Zn ∙ kg-1 s.m. (z nawozem wprowadzono 1,25 kg Zn ∙ ha -1), natomiast materiały
organiczne zawierały od 285 do 855 mg Zn ∙ kg-1 s.m. (dawka od 3,16 do 6,78 kg ∙ ha -1).
Rośliną testową była kukurydza zbierana w fazie woskowej dojrzałości ziarna.
Zawartość badanego pierwiastka w częściach nadziemnych roślin i glebie oznaczono
metodą ICP-AES.
W trakcie prowadzenia badań nie stwierdzono zanieczyszczenia gleby cynkiem,
a zawartość cynku w kukurydzy nie przekraczała dopuszczalnej wartości ustalonej
dla roślin wykorzystywanych paszowo (średnia ważona zawartość cynku w roślinach
wynosiła 33,5-57,6 mg Zn ∙ kg-1 s.m.). Największą zawartość cynku stwierdzono
w kukurydzy nawożonej nawozami mineralnymi. Rośliny nawożone materiałami
organicznymi pochodzenia odpadowego zawierały istotnie mniej pierwiastka od roślin
nienawożonych lub zawartości te były porównywalne. Sumaryczna ilość cynku
pobranego z gleby obiektów nawożonych była większa od ilości pobranej z gleby
nienawożonej (najwięcej pierwiastka zostało pobrane z gleby nawożonej nawozami
mineralnymi). Najmniejszą zawartość cynku stwierdzono w glebie nawożonej nawozami
mineralnymi.
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Wpływ technologii strip-till na wschody i początkowy wzrost zbóż ozimych
i rzepaku ozimego
Effect of strip-till technology on emergence and initial growth of winter cereals and
oilseed rape
Iwona Jaskulska1, Marek Różniak2, Dariusz Jaskulski1
Katedra Podstaw Produkcji Roślinnej i Doświadczalnictwa,
Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. J.J. Śniadeckich, ul. Ks. Kordeckiego 20,
85-225 Bydgoszcz, e-mail: darekjas@utp.edu.pl
2
Agro-Land, ul. Stawowa 1, Śmielin, 89-110 Sadki
1

Słowa kluczowe: pasowa uprawa roli, jęczmień ozimy, pszenica ozima, rzepak ozimy,
wschody, masa rośliny
Pasowa uprawa roli (strip-till) stosowana jest głównie w agrotechnice roślin
sianych w szerokiej rozstawie rzędów. Technologia ta wraz z jednoczesnym siewem
adaptowana jest także do uprawy zbóż. Polega ona na głębokim spulchnieniu pasa roli,
w którym w trakcie siewu umieszczane są nasiona, a następnie wzrasta system
korzeniowy. Pas gleby nieuprawianej, na ogół znacznie szerszy, zachowuje połączenia
kapilarne z warstwami głębszymi umożliwiając, m.in. podsiąk wody w okresach
bezopadowych.
W latach 2013-2014 w gospodarstwie Agro-Land w Śmielinie (53o 08’ N, 17o
29’ E), województwo kujawsko-pomorskie wykonano doświadczenia polowe, których
celem było porównanie wschodów i jesiennego wzrostu jęczmienia ozimego, pszenicy
ozimej i rzepaku ozimego wysiewanych w technologii strip-till oraz po wykonaniu
klasycznej, płużnej uprawy roli.
Wpływ pasowej uprawy roli na wschody i wzrost roślin jesienią zależał
od warunków wodnych w okresie siewu i wschodów. Obsada zbóż w roku o korzystnych
warunkach wodnych nie zależała od sposobu uprawy roli. W roku z niedoborem opadów
w tym okresie polowa zdolność wschodów jęczmienia ozimego wysianego w technologii
strip-till była o 23 punkty procentowe, a pszenicy ozimej o 16 p.p. większa niż po
uprawie płużnej. Obsada rzepaku ozimego była w tych latach odpowiednio mniejsza
o 6,8 szt. . m-2 i większa o 14,5 szt. . m-2. Masa rozety liściowej rzepaku ozimego,
średnio w okresie badań, po uprawie pasowej wyniosła 56,3 g i była o 6,1 g większa niż
po uprawie klasycznej. Rośliny te wytworzyły grubsze szyjki korzeniowe o 2,2 mm.
Uprawa pasowa wpłynęła również korzystnie na jesienny wzrost zbóż, zwłaszcza w roku
o małej ilości opadów.
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Uprawa ziemniaka z użyciem biotechnologii EM-Farming
Potato production with using biotechnology EM-Farming
Barbara Sawicka1, Ali Hulail Noaema2, Dominika Skiba1
Katedra Technologii Produkcji Roślinnej i Towaroznawstwa, Uniwersytet
Przyrodniczy,
ul. Akademicka 15, 20-950 Lublin, e-mail: barbara.sawicka@up.lublin.pl
2
Ministry of Higher Education and Scientific Research, Almuthanna University,
College of Agriculture, Department Field Crops, Iraq
1

Słowa kluczowe: ziemniak, EM-Farming, odmiany, plon bulw, struktura plonu
W uprawie ziemniaka znaczącą rolę mogą odegrać innowacyjne technologie
z zastosowaniem efektywnych mikroorganizmów. Stąd też celem badań było określenie
wpływu aplikowania efektywnych mikroorganizmów na plon i strukturę bulw
ziemniaka. Doświadczenie przeprowadzono w latach 2010-2012 roku w Parczewie,
metodą podbloków losowanych, w układzie zależnym, split-plot, w trzech
powtórzeniach. Czynnikiem I rzędu były zabiegi przedsadzeniowe z zastosowaniem
preparatu EM Farming: a) ekspozycja 10 minut, b) ekspozycja 20 minut; c) obiekt
kontrolny z wodą destylowaną. Czynnikiem II rzędu było 14 odmian ziemniaka,
wszystkich grup wczesności (Krasa; Bellarosa, Ewelina, Korona, Nora, Vineta; Roxana,
Nicola, Red Fantasy, Zuzanna, Czapla, Jelly, Oktan i Hinga). Ziemniak uprawiano po
jęczmieniu jarym. Jesienią stosowano podorywkę, następnie wniesiono obornik w ilości
30 t.ha-1 i przyorano go orką głęboką. Wiosną pole zwłókowano i zabronowano oraz
zastosowano nawożenie mineralne w ilości: 100 kg N, 43,6 kg P i 124,5 kg K .ha-1,
zgodnie z zasobnością gleby w te składniki. Wszystkie nawozy wniesiono jednorazowo,
przed sadzeniem. Materiał rozmnożeniowy był kwalifikowany, w stopniu A/C. Bulwy
sadzono 26 kwietnia w rozstawie 62,5 x 40 cm. Zbiór ziemniaka przeprowadzono
w okresie dojrzałości technicznej bulw. Wyniki badań opracowano za pomocą analizy
wariancji. Istotność różnic oceniano testem F – Fischera-Snedecora, a istotność różnic
pomiędzy średnimi  za pomocą wielokrotnych przedziałów Tukey’a.
Zabieg przedsadzeniowy, z zastosowaniem efektywnych mikroorganizmów,
wpłynął na plon ogólny i handlowy bulw poprzez zwiększenie obu tych wartości
w obiektach z dłuższą ekspozycją na preparat EM Farming, w porównaniu z obiektem
kontrolnym. Użycie nowej biotechnologii w uprawie ziemniaka przyczyniło się również
do modyfikacji struktury plonu, poprzez zmniejszenie udziału bulw najdrobniejszych
i największych w plonie a zwiększenie partycypacji bulw średniej wielkości,
w ekspozycjach z efektywnymi organizmami, w porównaniu z obiektem kontrolnym.
Długość ekspozycji decydowała, zarówno o wielkości plonu ogólnego i handlowego,
jak i o kierunku zmian udziału masy i liczby bulw w plonie ogółem.
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Wpływ innowacyjnych bionawozów fosforowych na ilość i jakość resztek
pozbiorowych pszenicy jarej
Effect of innovative phosphorus biofertilizers on quantity and quality of spring wheat
post-harvest residues
Magdalena Jastrzębska, Marta K. Kostrzewska, Przemysław Makowski,
Kinga Treder
Katedra Agroekosystemów, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Plac Łódzki 3,
10-718 Olsztyn, e-mail: magdalena.jastrzebska@uwm.edu.pl
Słowa kluczowe: odnawialne źródła fosforu, bakterie solubilizujące fosfor,
makroelementy, mikroelementy, pierwiastki śladowe, metale ciężkie
Weryfikowano właściwości użytkowe nowych bionawozów zawiesinowych
wytworzonych na bazie odnawialnych źródeł fosforu: (1) kości zwierzęcych i (2)
popiołu ze spalania osadów z oczyszczalni ścieków oraz bakterii Bacillus megaterium,
pod kątem ich wpływu na masę i skład pierwiastkowy roślinnych pozostałości
pozbiorowych. Bionawozy wyprodukowano w Instytucie Technologii Nieorganicznej
i Nawozów
Mineralnych
Politechniki
Wrocławskiej.
Ocenę
prowadzono
w doświadczeniu polowym z pszenicą jarą (Bałcyny k. Ostródy, warmińsko-mazurskie,
2014) na tle nawozów standardowych (superfosfat, fosforyt) oraz wariantu bez
nawożenia fosforem (kontrola).
Po zbiorze pszenicy, specjalnym cylindrem wg koncepcji Malickiego pobrano
próby gleby wraz z pozostałościami korzeni, ścierni i chwastów (do głębokości 30 cm).
Po przemyciu, rozdzieleniu i wysuszeniu określono masę i strukturę resztek. Oznaczenie
składu chemicznego (30 pierwiastków) w powyższym materiale wykonano
w akredytowanym Laboratorium Chemicznym Analiz Wielopierwiastkowych
Politechniki Wrocławskiej.
Nawożenie pszenicy bionawozem z kości skutkowało pozostawieniem przez nią
istotnie większej masy resztek pozbiorowych niż aplikacja superfosfatu, fosforytu
i bionawozu z popiołu. Nie stwierdzono różnic w strukturze resztek. Zastosowane
nawozy nie różnicowały zawartości badanych makroelementów (C, N, P, K, Ca, Mg, S),
mikroelementów (B, Zn, Cu, Mn, Mo, Ni, Fe) oraz pierwiastków śladowych
i toksycznych (Ag, Al, As, Ba, Be, Cd, Co, Cr, Na, Pb, Sb, Se , Si, Ti, Tl, V)
w pozostałościach korzeni, ścierni i chwastów.
Badania są finansowane ze środków grantu PBS 2/A1/11/2013 pt.: Odnawialne źródła
fosforu – bazą surowcową nowej generacji nawozów, przyznanego przez NCB i R.
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Ocena stopnia wysycenia gleb fosforem dla warunków Polski z zastosowaniem
wskaźnika P-sat. i metody Mehlich 3
The assessment of soil phosphorus saturation in Poland using Mehlich 3 extraction
procedure
Kazimierz Kęsik1, Tamara Jadczyszyn1, Wojciech Lipiński2, Beata Jurga1
1
Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – PIB, ul. Czartoryskich 8,
24-100 Puławy, 2Krajowa Stacja Chemiczno – Rolnicza
Słowa kluczowe: fosfor, Mehlich 3, stopień wysycenia gleb fosforem, P-saturation
Fosfor jako podstawowy składnik nawozowy, stosowany w produkcji roślinnej
jest równocześnie czynnikiem powodującym zagrożenie ekologiczne. Wśród zagrożeń
jakie niesie ze sobą nawożenie fosforowe można wyróżnić dwa główne, jest to ryzyko
zanieczyszczenia zbiorników wody pitnej oraz eutrofizacja wód otwartych. Dotychczas,
w ustalaniu potrzeb nawożenia jak również do diagnozy stanu zagrożenia środowiska
wykorzystywane były wskaźniki agrochemiczne, tj. zawartość P w glebie wraz
z przyporządkowaną mu klasą zasobności oraz wynikające z niej zalecenia nawozowe
(wysokość rekomendowanej dawki P).
Wskaźniki te są jednak ukierunkowane głównie na odpowiedź roślin
na zastosowane nawożenie fosforem w postaci plonu i nie diagnozują trafnie ryzyka
zanieczyszczenia środowiska wodnego odpływami fosforu z obszarowych źródeł
rolniczych. Wskaźnikiem opracowanym właśnie do celu oceny stanu fosforu w glebie w
aspekcie jego wpływu na środowisko jest stopień wysycenia gleb fosforem Psat
(Phosphorus saturation). Informuje on o stopniu wysycenia gleby fosforem,
i o pozostałych (nie wysyconych) zdolnościach sorpcyjnych gleby a pośrednio o ryzyku
strat fosforu z gleby do wód powierzchniowych. Psat uwzględnia powinowactwo fosforu
do glinu i żelaza (przeważające w glebach kwaśnych) oraz do wapnia (istotne w glebach
zasadowych). Wyznaczany jest wg równania Psat = P/(Al. +Fe).
W pracy zaprezentowana została wstępna ocena wysycenia gleb fosforem dla
warunków Polski w oparciu o metodę Mehlich 3. Wstępnej analizie poddano wyniki
oznaczeń chemicznych dużego zbioru próbek glebowych pozyskanych z Krajowej Stacji
Chemiczno – Rolniczej.
Niniejsze doniesienie jest pionierską próbą oceny stopnia wysycenia gleb
fosforem i towarzyszącemu mu ryzyka strat fosforu ze źródeł obszarowych
do środowiska wodnego.
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Ocena skażenia bakteriologicznego ziarna pszenicy w kontekście
bezpieczeństwa żywności
Assessment of bacterial pollution of wheat grain of the food safety context
Tomasz Paweł Kurowski1, Sebastian Wojciech Przemieniecki1,
Krzysztof Krawczyk2
1
Katedra Entomologii Fitopatologii i Diagnostyki Molekularnej, Uniwersytet
Warmińsko-Mazurski, Plac Łódzki 3, 10-718 Olsztyn,
2
Instytut Ochrony Roślin – PIB, Zakład Wirusologii i Bakteriologii, Poznań
Słowa kluczowe: pszenica, bezpieczeństwo żywności, bakterie, zróżnicowanie
genetyczne
Ziarno pszenicy jest ważnym towarem podlegającym transferowi
międzynarodowemu. Ocena ziarna zbóż pod kątem występowania patogenów groźnych
wobec roślin, zwierząt i ludzi decyduje o jego przydatności w przemyśle spożywczym
oraz jako materiału siewnego.
Partię pszenicy poddano analizie bakteriologicznej. Tysiąc ziaren pszenicy
wytrząsano w roztworze PSB i wykonano szereg rozcieńczeń, z których posiano po 1 ml
roztworu na stałym podłożu namnożeniowym. Płytki Petriego inkubowano
w temperaturze 28°C i 4°C. Po inkubacji zliczono wyrosłe kolonie. Wyodrębniono
65 kolonii o różnej morfologii, które poddano sekwencjonowaniu w celu identyfikacji
gatunkowej bakterii. Badano również polimorfizm genetyczny wyodrębnionych
gatunków bakterii. Uzyskane wyniki poddano analizie statystycznej oraz
filogenetycznej.
Badane ziarno pszenicy było silnie zanieczyszczone bakteriami.
Zaobserwowano również wysoki udział bakterii zimnolubnych (psychrofilnych lub
psychrotroficznych). Zróżnicowanie morfologiczne uzyskanych kolonii było niewielkie,
co świadczyło o dominacji kilku typów bakterii. Pomiędzy podobnymi morfologicznie
koloniami stwierdzono niskie zróżnicowanie genetyczne lub brak polimorfizmu. Wśród
uzyskanych gatunków bakterii nie zdiagnozowano patogenów roślin oraz bakterii
chorobotwórczych wobec ludzi i zwierząt, jednakże wyodrębnione gatunki
są drobnoustrojami oportunistycznymi, odpowiedzialnymi za m.in. podrażnienie dróg
oddechowych u ludzi.
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Zawartość siarki w roślinach i glebie nawożonej materiałami organicznymi
Content of sulphur in plants and soil fertilized with organic materials
Monika Tabak, Barbara Filipek-Mazur, Olga Gorczyca
Katedra Chemii Rolnej i Środowiskowej, Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja,
Al. A. Mickiewicza 21, 31-120 Kraków, e-mail: Monika.Tabak@ur.krakow.pl
Słowa kluczowe: kompost, pomiot kurzy, siarka, rzepak, kukurydza
Celem badań było określenie dostępności siarki z materiałów organicznych.
Schemat dwuletniego doświadczenia wazonowego obejmował obiekty: 1. kontrola (brak
nawożenia), 2. nawożenie NPK z użyciem czystych chemicznie soli, 3. nawożenie NPK
+ S z użyciem Wigoru S (komercyjnego nawozu zawierającego siarkę elementarną),
4. nawożenie obornikiem, 5. nawożenie pomiotem kurzym, 6. nawożenie kompostem ze
słomy kukurydzianej, 7. nawożenie kompostem z pomiotu kurzego i słomy
kukurydzianej. Nawożenie nawozami naturalnymi i materiałami organicznymi
wykonano w obu latach badań, chcąc przeanalizować skutki kumulatywnego działania
zastosowanego nawożenia. Roślinami testowymi były kukurydza i rzepak jary.
Plon roślin nawożonych był istotnie większy od plonu roślin kontrolnych.
Plonotwórcze działanie nawozów naturalnych i materiałów organicznych było silniejsze
od działania azotu, fosforu i potasu wprowadzonych w postaci chemicznie czystych soli
(nie zawsze jednak silniejsze od działania nawożenia NPK uzupełnionego siarką
elementarną). Zawartość siarki porównywalną do oznaczonej w częściach nadziemnych
roślin nawożonych siarką elementarną oznaczono w kukurydzy nawożonej obornikiem,
a także w rzepaku nawożonym obornikiem oraz kompostem z pomiotu kurzego i słomy.
Spośród obiektów z nawożeniem nawozami naturalnymi i materiałami organicznymi,
największą zawartość siarki oznaczono w glebie nawożonej obornikiem oraz kompostem
z pomiotu kurzego i słomy.
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Wykorzystanie modelu WOFOST do symulacji plonu ziemniaka ograniczanego
dostępnością wody
Use of the WOFOST model to simulate of water limited yield of potato
Bogdan Kulig1, Barbara Skowera2, Stanisław Kołodziej3, Jan Staroń4,
Anna Ślizowska1
1
Instytut Produkcji Roślinnej, Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja,
Al. A. Mickiewicza 21, 31-120 Kraków, e-mail: b.kulig@ur.krakow.pl
2
Katedra Ekologii i Klimatologii Rolniczej, Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja,
Al. A. Mickiewicza 24/28 Kraków
3
Hodowla Roślin Zamarte – Oddział Stare Olesno, ul. Starowiejska 5, 46-300 Olesno
4
Zakład Nasienno-Rolny „Danko” w Modzurowie, ul. Słowackiego 9, 47-411 Rudnik
Słowa kluczowe: WOFOST, CLIMGEN, ziemniak, plon, fazy rozwojowe, warunki
meteorologiczne
Rozwój modeli deterministycznych datuje się od końca lat sześćdziesiątych
XX wieku. Model WOFOST został opracowany w ramach interdyscyplinarnych badań
dotyczących światowego bezpieczeństwa żywnościowego prowadzonych m.in. przez
naukowców z Uniwersytetu w Wageningen (Bouman et al. 1996, Kulig 2004).
WOFOST symuluje produkcję roślinną na 3 poziomach: potencjalnym, ograniczanym
niedoborem wody oraz limitowanym przez dostępność składników pokarmowych
(NPK). Model jest wykorzystywany w UE jako komponent szerszego systemu
monitorowania i prognozowania plonu roślin rolniczych (Kulig 2010).
W niniejszej pracy podjęto próbę wykorzystania modelu WOFOST
do symulacji plonu potencjalnego i ograniczanego dostępnością wody odmiany wczesnej
ziemniaka – Lord. Dane pogodowe oraz wyniki dotyczące rozwoju i plonowania
odmiany LORD z lat 2004-2013 pochodzą z odczytów posterunku meteorologicznego
umiejscowionego na terenie HZ Zamarte Sp. z o.o. - Oddział Stare Olesno. dane
dotyczące napromienienia pozyskano z serwera NASA. Do analizy danych pogodowych
wykorzystano model CLIMGEN (Stöckle i in. 2003), a do oceny modelu program
IRENE (Fila i in. 2003). W pliku danych roślinnych zmieniono współczynniki rozdziału
suchej masy, parametr AMAX, KDIF, SPAN, TSUMEM, TSUM1, TSUM2. W latach
2004-2013 w stacji Stare Olesno średnia miesięczna temperatura powietrza w kolejnych
miesiącach wegetacji ziemniaka wczesnego (kwiecień-lipiec) była wyższa ok. 0,2-0,4ºC
w porównaniu do wartości średnich z okresu 1991-2010. Natomiast średnie sumy
opadów w tym okresie; w kwietniu i lipcu kształtowały się na poziomie 90 i 85%
średniej z lat 1991-2010, a w maju i czerwcu na poziomie 101 i 111%. Najniższe opady
wystąpiły w okresie od maja do lipca w latach 2005, 2006 i 2008. Natomiast znaczne
wyższe opady w porównaniu do średnich z lat 1991-2010 odnotowano w latach 2009,
2010 i 2013.
Odmiana Lord w omawianym okresie plonowała na poziomie 22,4-67,8 t
świeżej masy bulw z 1 ha oraz odpowiednio: 3,81-11,53 t ha-1 suchej masy bulw.
Największe plony bulw (ponad 10 t s.m. z ha) uzyskano w latach 2009, 2011 i 2012,
natomiast najmniejsze w 2005 (3,81 t ha-1) i 2006 roku (2,65 t ha-1). Symulowany przez
WOFOST plon bulw ograniczany dostępnością wody kształtował się na poziomie
od 3,61 do 10,9 t ha-1 suchej masy i był przeciętnie większy o około 0,45 t ha1 od plonu
rzeczywistego. Okres sadzenia w poszczególnych latach mieścił się pomiędzy 104
a 120 dniem roku, a zbiór następował pomiędzy 216 a 232 dniem roku. Program
komputerowy symulował datę sadzenia na 106 dzień roku, natomiast zbiór pomiędzy
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209 a 232 dniem roku. Cały rzeczywisty okres rozwoju roślin mieścił się w zakresie
106-123 dni, a w przypadku symulacji w szerszym zakresie (103-126 dni). Model
WOFOST
symulował
produkcję
potencjalną
na
poziomie
plonowania
w najkorzystniejszych warunkach, natomiast program w większości przypadków
przeszacowywał wielkość plonu ograniczanego niedoborem wody, z tym że w tym
przypadku nie ma pełnej informacji o przebiegu rozwoju roślin (infekcje chorobowe
i szkodniki), które w znaczącym stopniu np. w 2004 roku wpłynęły na obniżenie plonu,
stąd stosunkowo wysoka wartość błędu (RMSE). Wprowadzenie danych o stopniu
nasilenia agrofagów może w istotny sposób wyjaśnić duże rozbieżności między
symulowanym a rzeczywistym plonem w latach 2004, 2005 i 2007. Niestety autorzy nie
dysponowali w czasie przygotowania publikacji odpowiednimi danymi.

MBE = 0,45 t ha-1
MAE = 1,90 t ha-1
RMSE = 2,18 t ha-1
d= 0,80
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Ryc. 1. Porównanie wielkości suchej masy bulw (O-SMB) rzeczywistej, symulowanej
(S-SMB) ograniczanej dostępnością wody oraz plonu potencjalnego suchej masy bulw
(PP)
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SPONSORZY

Firma Bayer CropScience, część koncernu Bayer AG, działa w sektorze rolniczym,
której roczna sprzedaż wynosi około 9 mld EUR, jest jedną z wiodących światowych
firm innowacyjnych w zakresie zaopatrzenia rolnictwa w takich dziedzinach jak:
nasiona, środki ochrony roślin oraz pozarolnicze produkty zwalczające szkodniki. Firma
oferuje szeroką paletę produktów, innowacyjne rozwiązania w zakresie ochrony upraw
oparte na chemicznych i biologicznych metodach działania, jak również kompleksowe
usługi wsparcia w zakresie nowoczesnego i jednocześnie zrównoważonego rolnictwa.
Bayer CropScience zatrudnia na całym świecie ponad 22 000 pracowników w 120
krajach.
W Polsce Bayer CropScience, z siedzibą w Warszawie, oferuje szeroką paletę
produktów w ochronie praktycznie wszystkich upraw rolniczych przed chorobami,
chwastami i szkodnikami. W ofercie firmy znajdują się także zaprawy nasienne oraz
wysokiej jakości nasiona rzepaku.
Ofertę produktową w naszym kraju uzupełnia pakiet serwisowy, zawierający najbardziej
aktualną prognozę pogody, aplikacje mobilne a także systemy wspierania decyzji
ułatwiające codzienną pracę rolników.
Bayer CropScience, będąc liderem polskiego rynku, prowadzi także unikalne, szeroko
zakrojone działania edukacyjne z zakresu bezpiecznego stosowania środków ochrony
roślin, w tym bezpieczeństwa ich stosowania dla rolników, upraw, konsumentów,
z zachowaniem szczególnej dbałości o bioróżnorodność i przestrzeganie zasad
zrównoważonego rolnictwa.
Bayer CropScience jest wpółzałożycielem i aktywnym członkiem Polskiego
Stowarzyszenia Ochrony Roślin oraz Polskiego Stowarzyszenia Rolnictwa
Zrównoważonego.
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Top Farms Głubczyce Sp. z o.o., przedsiębiorstwo rolne prowadzące działalność
rolniczą w południowej części województwa opolskiego na Płaskowyżu Głubczyckim na
terenie gmin: Głubczyce, Branice, Kietrz, Baborów i Pawłowiczki.
Głównymi kierunkami aktywności Spółki są: produkcja zbóż, rzepaku, ziemniaków,
buraków oraz produkcja mleka. Top Farms Głubczyce w ramach swojej działalności
posiada również ubojnię bydła. W ciągu roku Spółka sprzedaje ponad 30 tys. ton zbóż,
6 tys. ton rzepaku, 9 tys. ton kukurydzy, 50 tys. ton buraków, 35 tys. ton ziemniaków.
Jest największym producentem ziemniaków w Polsce. Wysoka jakość produktów
znalazła uznanie wśród najbardziej wymagających kontrahentów - z ziemniaków
produkowana jest żywność dla dzieci i niemowląt.
Nasze ziemniaki, cebula, rzepak i pszenica posiadają certyfikat GlobalGAP.
W swojej działalności posługujemy się kodeksem Dobrych Praktyk Rolniczych oraz
poszanowaniem dla środowiska naturalnego. Prowadzimy gospodarkę rolną
z zastosowaniem najnowszych technologii upraw.
Współpracujemy z Uczelniami rolniczymi oraz innymi Ośrodkami naukowymi w kraju
i za granicą działając na rzecz poprawy konkurencyjności polskiego rolnictwa.
Jesteśmy jednym z członków konsorcjum PolSoja, którego zadaniem jest
”Unowocześnianie technologii uprawy konwencjonalnej odmian soi (Glycine max)
w warunkach Polski”.
O sukcesie Top Farms Głubczyce decyduje przedsiębiorczość, pracowitość, uczciwość,
rzetelność, umiejętności dostosowania się do warunków gospodarowania i potrzeb rynku
a przede wszystkim świetny zespół odpowiednio wyszkolonych specjalistów z pasją
podchodzących do rolnictwa.
Dzięki wysokiej jakości oferowanych produktów nasze wyroby spełniają oczekiwania
najbardziej wymagających klientów z branży przetwórczej.
Kontakt:
Top Farms Głubczyce Sp. z o.o
ul. B. Chrobrego23,
48-100 Głubczyce
+48 (77) 485 30 56
office.glubczyce@topfarms.pl
www.topfarms.pl
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CEDROB S.A.
CEDROB S.A. jest rodzimą polską firmą a właścicielami – akcjonariuszami są w 100%
polscy hodowcy i producenci drobiu.
CEDROB S.A jest największym producentem piskląt, pasz i mięsa drobiowego na rynku
polskim, a w skali europejskiej plasuje się w piątce najwiekszych firm drobiarskich a na
pierwszym miejscu produkcji piskląt mięsnych.
Produkcja tygodniowa to m.in. ponad 3 mln piskląt mięsnych, 15 tys. ton pasz, 3 tys. ton
mięsa drobiowego i 35 ton wyrobów mięsnych.
Jest tez jednym z największych kraju organizatorów skupu zbóż paszowych. Ma też
rozwinięte dodatkowe działy jak handel paliwami i nawozami dla podmiotów
współpracujących i kontrahentów zbóż.
CEDROB S.A jest znanym eksporterem mięsa drobiowego i przetworów na rynki UE,
Azji, Afryki. Z całości produkcji 33% to eksport na w/w kraje.
Produkcja CEDROB S.A została w ostatnim 10 – leciu zwiększona 3 –krotnie i z roku
na rok wzrasta na poziomie ok. 14-18 %.
Za osiągane wyniki firma była wyróżniona i nagrodzona m.in. przez Ministra Rolnictwa
i Ministra Gospodarki.
Firma zatrudnia ponad 2150 pracowników bezpośrednio produkcyjnych i daje
zatrudnienie pośrednie ponad 6 tys. pracownikom powiązanych umowami z CEDROB
S.A.
Na rynku krajowym współpracuje na zasadzie wieloletnich umów z ponad 350
producentami rolnymi i hodowcami drobiu.
Pozostałe informacje są dostępne na stronie internetowej WWW.cedrop.pl
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EKOPLON HANDLOWY spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. (dawniej
EKOPLON S.A.)
Grabki Duże 82, 28-225 Szydłów
tel.: (+48 41) 354 51 60
Zapraszamy na nasze strony: www.ekoplon.pl, www.maximus.ekoplon.pl,
www.ekolist.ekoplon.pl
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Kutnowska Hodowla Buraka Cukrowego Sp. z o.o.,
Straszków 12 62-650 Kłodawa
www.khbc.pl
tel.: +48 63 273-04-28 fax: +48 63 273-03-96
e-mail: straszkow@khbc.pl
Hodowla buraków cukrowych w Polsce związana jest z działalnością
Aleksandra Janasza, który w 1885 roku w Dańkowie rozpoczął prace hodowlane nad tą
rośliną. W 1892 roku odmiana AJ1 trafiła do doświadczeń i uzyskała najlepsze wyniki.
Odmiany z hodowli AJ były uznawane za jedne z najlepszych w ówczesnej Europie.
Przedmiotem obecnego działania KHBC Sp. z o.o. jest hodowla twórcza
i zachowawcza odmian buraka cukrowego oraz produkcja materiału siewnego wysokiej
jakości. Na powierzchni 554 ha prowadzi się racjonalną produkcję roślinną.
Uzupełnieniem tych działań są usługi w zakresie obróbki nasion, wytwarzania linii
podwojonych
haploidów
rzepaku,
mikropropagacji
innych
roślin, badań
cytometrycznych, doświadczeń polowych oraz analiz jakościowych korzeni buraków
cukrowych.
W Kutnie zlokalizowany jest bardzo dobrze wyposażony Zakład Nasienny,
w którym uszlachetniane są nasiona reprodukowane w sprzyjających warunkach
klimatycznych środkowych Włoch. Na specjalistycznych urządzeniach surowe nasiona
poddawane są procesom: czyszczenia, inkrustacji oraz otoczkowania. Dzięki temu
oferujemy materiał siewny buraka o najwyższych parametrach jakościowych.
Odmiany KHBC charakteryzujące się wysoką zawartością cukru i dużym
plonem korzeni w połączeniu z prawidłową agrotechniką, nawożeniem i ochroną, dają
plantatorom gwarancję osiągnięcia bardzo dobrych efektów ekonomicznych.
Najnowsze odmiany odporne na rizomanię i chwościka:

Charakterystyka odmian:
http://khbc.pl/upload/dokumenty/katalog.pdf
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Yara Poland Sp. z o.o.
ul. Jacka Malczewskiego 26
71-612 Szczecin
http://www.yara.pl
Yara Poland Sp. z o.o. jest przedstawicielem jednego
z największych światowych koncernów chemicznych – Yara International ASA
z siedzibą w Oslo (Norwegia), lidera międzynarodowego rynku nawozowego. W Polsce
firma rozpoczęła swoją działalność w roku 1991 jako Hydro Poland – obecnie Yara
Poland z siedzibą w Szczecinie. W minionym okresie firma rozwinęła sieć sprzedaży,
dzięki której produkty nawozowe opatrzone wizerunkiem łodzi Wikingów stały się
ogólnie dostępne dla polskich rolników i ogrodników. Profesjonalne doradztwo
nawozowe realizowane przez kompetentny zespół regionalnych doradców
agronomicznych pozwala producentom rolnym i plantatorom w pełni wykorzystać
efektywność wysokiej jakości produktów dostarczanych przez Yara Poland. Udział
Yara w rynku nawozów rolniczych wynosi od kilku do kilkunastu procent w zależności
od grupy produktowej, natomiast w segmencie nawozów ogrodniczych firma jest
liderem polskiego rynku. Poza nawozami dla rolnictwa i ogrodnictwa, Yara Poland
oferuje szereg rozwiązań dla przemysłu.
Celem firmy Yara w skali globalnej jest zwiększenie produkcji własnej oraz
poziomu sprzedaży przedsięwzięć joint venture o 8 mln ton, od roku 2010 do roku 2016,
co stanowi ok. 40% wzrostu. Osiągnięcie niniejszego celu będzie wymagać wzrostu
wydajności w bieżącej działalności, a także inicjatyw rozwojowych oraz poszukiwania
nowych szans biznesowych. Yara zamierza skupić się na rozwoju w obrębie nawozów
azotowych, azotu do zastosowań przemysłowych i pozyskiwaniu fosforu i potasu na
pokrycie potrzeb własnych do produkcji nawozów NPK. Poważniejsze inicjatywy będą
koncentrować się na zwiększaniu produkcji w regionach o stabilnej dostępności
niedrogiego gazu ziemnego do produkcji amoniaku, złóż fosforanów i potasu,
rozszerzaniu obecności na szybko rosnących rynkach i uczestnictwie w konsolidacji na
rynkach rozwiniętych.
O nawozach i nawożeniu: http://www.yara.pl/crop-nutrition/
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