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PROBLEM WYPALANIA TRAW W POWIECIE OSTROŁĘCKIM  

W LATACH 2010 – 2013 

 

THE PROBLEM OF GRASS BURNING IN THE DISTRICT  

OF OSTROŁĘKA IN THE YEARS 2010 – 2013 

 

 

Streszczenie 

 

Zbiorowiska trawiaste, zarówno pastwiska jak i naturalne obszary porośnięte trwałą 

roślinnością, stanowią wysoki potencjał produkcyjny oraz znaczące walory przyrodnicze.  

To bogactwo może być także źródłem nieszczęść, które wynikają bądź to z pospolitych 

zaniechań – nie zebrany lub wypasiony jesienny odrost traw lub, co gorsze, z bezmyślności. 

Bardzo przykrą można określić „tradycją” wiosennych porządków jest wypalanie resztek 

roślinnych. Stosowanie nierozważnego wypalania traw czy to na zaniedbanych użytkach 

zielonych, czy to na przydrożnych rowach, pasach zieleni, może wymknąć się spod kontroli  

i może przynieść niepotrzebne skutki w środowisku naturalnym. Może stać się dużym 

zagrożeniem nie tylko dla roślin i zwierząt, ale również dla samego człowieka. W latach 

2010 – 2013 prowadzono w powiecie ostrołęckim szeroko zakrojone działania profilaktyczne 

uświadamiające szkodliwość bezmyślnych wypaleń traw, jak również rygor utraty dopłat 

bezpośrednich. Działania te doprowadziły do znacznego ograniczenia liczby tragicznych 

zdarzeń związanych z wypaleniami traw. 

Słowa kluczowe: wypalanie traw, powiat ostrołęcki, pożary, straty 
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Summary 

 

Grasslands, both pastures and natural areas covered with permanent vegetation, are a high 

production potential and significant natural values. This wealth can also be a source of 

calamities that arise either from common omission - not harvested or bountiful autumn 

regrowth of grasses or, worse, with thoughtlessness. Very unpleasant, you can define 

"traditional" spring cleaning is burning plant residues. Use of reckless burning grass if it 

neglected grassland, either at the roadside ditches, green belts, can get out of control and may 

cause unwanted effects on the environment. It can be a big threat not only for plants and 

animals, but also for the man himself. In the years 2010 - 2013 was carried out in the district 

of Ostrołęka extensive preventive awareness harm thoughtless of burn grasses, as well as the 

rigor loss of direct payments. These actions resulted in a significant reduction in the number 

of tragic events associated with burning grass. 

Keywords: burning grass, district ostrołęcki, fires, loss 

 

Wprowadzenie 

 

Słownik języka polskiego PWN podaje definicję terminu „wypalać” jako zniszczyć coś 

ogniem, żarem, wysoką temperaturą; spalić do ostatka [Szymczak, 1996].  

Współcześnie  dość popularne jest wypalanie traw –  jest to ogólny termin definiujący 

wzniecenie ognia na nieużytkach, terenach trawiastych i uprawnych celem pozbycia się 

pozostałości resztek roślinnych. Sięgając do piśmiennictwa dotyczącego pierwotnych kultur 

rolniczych, wypalanie pól było jedną z metod oczyszczania ziemi pod przyszłe zasiewy. 

Obecnie działanie tego typu jest anachronizmem, lecz mimo to panuje dość powszechne 

przekonanie, że popiół powstały w wyniku spalania trawy to dobry nawóz. Wprawdzie 

spalone części roślin dostarczają sporo związków wapnia, fosforu i potasu. Z powodu braku 

materii organicznej składniki te są dość szybko wymywane przez wody opadowe  

i przedostają się do warstw, gdzie nie sięgają korzenie roślin. Ponadto następuje zubożenie 

gleby, gdyż zawarte w niej związki azotu pod wpływem wysokiej temperatury szybko się 

rozkładają [Grzelak 2003, Pochwicki 2012, Reichholf 1999, Tracz 2014].  

Na początku lat 90 – tych zmieniające się warunki ekonomiczne w Polsce wpłynęły na 

zmniejszenie się opłacalności produkcji rolnej, co spowodowało, że od tamtej pory wielu 
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właścicieli znacznie rzadziej zaczęło kosić łąki. Zjawisko to nasiliło się szczególnie wokół 

dużych miast, gdzie większość mieszkańców wsi zaczęła uzyskiwać stały dochód spoza 

gospodarstwa rolnego. W wielu gospodarstwach wypalanie łąk traktowane jest jako etap 

wiosennych porządków. Tymczasem wyległe i skłębione zeszłoroczne trawy powinno się 

zlikwidować na przykład przy użyciu kosy spalinowej. Z gospodarczego punktu widzenia 

korzyści płynące z oczyszczania ogniem łąk są niewielkie w porównaniu ze stratami (Fot.1). 

 Wypalający najczęściej rolnik jednak nie wie, że pożar niszczy agrocenozy, a w nich 

życie biologiczne, czego wymiernym skutkiem jest spadek plonu traw nawet o 30%.  

Powtarzając co roku ten sam zabieg zmniejsza plony nawet kilkakrotnie [Pachulski, 2000].    

 

  
Fot. 1. Wypalanie zbiorowisk trawiastych.  Źródło: własne archiwum  

 

Od pokoleń wiele osób po zimie wypala trawy w błędnym przekonaniu, że spowoduje 

to jej szybszy i bujniejszy odrost, a tym samym przyniesie pożądane korzyści estetyczne  

i ekonomiczne. W województwie mazowieckim w 2012 roku straż pożarna gasiła 12188 

pożarów traw. Płonęło łącznie 6912 ha. W 2011 roku w miejscowości Chlewiska gasząc 

pożar traw zginął strażak. W 2013 roku pożarów było znacząco mniej. Straż interweniowała 

4503 razy. Pożary objęły swym zasięgiem 1445 ha gruntów. Jak podaje Wojewoda 

Mazowiecki, Jacek Kozłowski malejąca liczba pożarów była efektem kampanii NIE! dla 

wypalania traw prowadzonej przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki i Straż Pożarną  

ze wsparciem innych instytucji, jak np. Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego  
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i Kuratorium Oświaty. Jednak pomimo kampanii trawy są nadal wypalane, pomimo, iż żaden 

pożar korzyści nikomu nie przynosi, wręcz przeciwnie – straty [Kozłowski, 2014].    

Wypalanie traw w Polsce stało się tradycją, niestety niechlubną, z którą od lat walczą 

strażacy, służby leśne i ochrony środowiska, policjanci i strażnicy miejscy, pracownicy 

Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Przeciwnicy tych metod walki  

z niechcianymi „gośćmi” zdecydowanie apelują, że wypalanie nie stanowi metod 

„odnawiania” gleby, a wręcz przeciwnie jest jej wrogiem. Jak podają naukowcy, wypalanie 

suchej masy roślinnej ma negatywny wpływ na całą przyrodę. Najogólniej można to ująć,  

że ziemia staje się jałowa, mało żyzna [Kochanowska 2009, Tracz 2014]. Zostaje 

zahamowany w niej proces naturalnego rozkładu resztek roślinnych, a co za tym idzie 

przerwany zostaje przebieg kształtowania się próchnicy. Natomiast do atmosfery uwolnione 

zostają związki chemiczne, będące truciznami dla całego łańcucha pokarmowego, począwszy 

od ludzi, poprzez zwierzęta i rośliny. Wypalanie traw niesie ze sobą opłakane skutki. 

Powoduje zabijanie ogromnej liczby żywych organizmów, niezbędnych do prawidłowego 

funkcjonowania całej przyrody.  Pomimo, że wypalanie traw jest procederem szkodliwym, 

niedozwolonym i wyjątkowo niebezpiecznym, corocznie nagminnie sytuacja się powtarza.   

Główna przyczyna pożarów (30% pożarów traw) powstaje na skutek zaprószenia ognia 

przez przypadek, przede wszystkim przez nierozważne wyrzucanie niedopałków papierosów 

z przejeżdżających pociągów, bądź też samochodów osobowych, ciężarowych, przez okna 

(należy zaznaczyć, że żar zapałki ma temperaturę blisko 800 ºC, a rzucony niedopałek 

papierosa blisko 600 ºC). W żadnym z omawianych przypadków trawa po czasie spoczynku, 

zimy pali się niezwykle szybko, ponieważ jest przesuszona - ogień obejmuje coraz większe 

połacie przyczyniając się do zagrożenia dla lasów, budynków gospodarskich, zakładów pracy 

itp. Do zapalenia lasu, np. od suchej trawy wystarczająca jest temperatura 250 ºC. Rzucenie 

niedopałka papierosa, który ma temperaturę 600 ºC jest porównywalne do świadomego 

podpalenia lasu zapałką. Odnotowano, iż świadome, a nawet celowe zaprószenie ognia, 

podpalanie traw, wynosi blisko 70% w ogólnych pożarach traw.  

Absurdem jest przekonanie, iż ten sposób „robienia porządków” wpływa pozytywnie 

na glebę i na lepsze jej przygotowanie do późniejszego plonowania. Jest to mylne myślenie. 

Gleba nie tylko wyjaławia się, ale też zahamowaniu ulega bardzo pożyteczny, naturalny 

rozkład resztek roślinnych oraz asymilacja azotu z powietrza. Ogień powoduje zniszczenie 

przede wszystkim, żywych roślin trawiastych, które nie posiadają dość wykształconych  

i odpornych pędów podziemnych, a także rośliny dwuliścienne z odkrytymi (nagimi) 

szyjkami korzeniowymi i rozetkami liściowymi pobudzonymi do życia w tym właśnie czasie. 
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Wpływa to negatywnie na selekcję siedlisk. Zniszczeniu ulegają zazwyczaj trawy 

najcenniejsze pod względem paszowym oraz liczne zioła i rośliny okrywowe. Pozostają 

natomiast rośliny odporniejsze na ujemne warunki zewnętrzne, lecz mało przydatne z punktu 

widzenia produkcyjnego i funkcjonowania siedlisk.   

Bezmyślne wypalanie traw, a co za tym idzie również wypalanie zakrzewień  

i zadrzewień, a często całe połacie lasów, sadów, zabudowań, urządzeń drogowych  

i kolejowych itp., powoduje nie tylko straty ekonomiczne, ale też zatrucie atmosfery 

dwutlenkiem węgla i dwutlenkiem siarki [Wysocki i Stawicka 2005].  Pożary znacznych 

powierzchni łąk i pastwisk powodują wyeliminowanie z atmosfery dużych ilości tlenu, który 

jest niezbędny do procesu oddychania. Wywierają ogromny wpływ na rozwój tzw. efektu 

cieplarnianego, którego skutki odczuwalne są obecnie już w postaci anomalii pogodowych, 

występujących w ostatnich latach na całym świecie, poprzez intensyfikację występowania 

chorób skórnych, chorób oczu itp. objawów. Nie zawsze dymy z palących się traw unoszą się 

w wyższe warstwy atmosfery, ale często zalegają długo w zagłębieniach terenowych 

zatruwając okolicznych mieszkańców rakotwórczymi węglowodorami, będącymi  

podstawowym składnikiem  tego rodzaju dymów.  

Ogień na otwartych przestrzeniach staje się nieprzewidywalny, jest w stanie i często 

doprowadza do tragicznych w skutkach zdarzeń. Często ofiarą wypalanie traw są budynki 

mieszkanie i inwentarskie. Należy pamiętać, że jest to żywioł, który w swojej naturze jest 

ciężki do opanowania. Efekty jego niekontrolowanego działania na długi okres wpisują się  

w krajobraz negatywnie oddziałują na środowisko [Gąsowski, 2003, Sawicka i in. 2011].  

Celem pracy jest analiza wpływu wypalania traw na środowisko w powiecie ostrołęckim  

w latach 2010 – 2013. Podjęto próbę oceny, czy zjawisko wypalania traw na przestrzeni 

badanego okresu zmalało, czy utrzymuje się na stałym poziomie. Głównym problemem jest 

odpowiedź na pytanie, w jaki sposób ograniczyć ten proceder oraz jego skutki.  

 
Metodyka badań 

 

Analizę wpływu wypalania traw na środowisko oraz wszelkie niezbędne wyliczenia na 

badanym obszarze zostały przeprowadzone z uwzględnieniem specyfiki powiatu 

ostrołęckiego. Główne metody i techniki badawcze, które zostały użyte w opracowywaniu, to 

przede wszystkim obserwacja, wywiad i analiza występowania pożarów w powiecie 

ostrołęckim w latach 2010 – 2013. Do analizy wykorzystano również dane historyczne 

udostępnione przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Ostrołęce.  
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Charakterystyka terenu badań 

 

Teren badań obejmuje obszar całego powiatu ostrołęckiego. Powiat ostrołęcki 

położony jest w północno-wschodniej Polsce. Należy do największych obszarowo powiatów 

w województwie mazowieckim. Jego granice sięgają województwa warmińsko-mazurskiego 

i podlaskiego. Powierzchnia powiatu waha się w granicach 2099 km2. Powiat ostrołęcki 

posiada 84 tysiące mieszkańców, natomiast łącznie z miastem Ostrołęka niemal 140 tysięcy. 

Powiat składa się z 11 gmin: Baranowo, Czarnia, Czerwin, Goworowo, Kadzidło, Lelis, 

Łyse, Myszyniec (gmina miejsko-wiejska), Olszewo Borki, Rzekuń i Troszyn. Na obszarze 

całego powiatu ostrołęckiego znajduje się łącznie 391 miejscowości. Siedzibą powiatu jest 

miasto Ostrołęka, usytuowana w samym centrum. Gęstość zaludnienia powiatu ostrołęckiego 

oscyluje na poziomie 40 osób/km2.  

Przez powiat ostrołęcki biegną główne szlaki komunikacyjne, co jest bardzo istotne  

z punktu widzenia całego rozwoju gospodarczego regionu. Powiat usytuowany jest na terenie 

trzech krain geograficznych: Równiny Kurpiowskiej (północna część powiatu), Doliny 

Dolnej Narwi (środkowa) i Międzyrzecza Łomżyńskiego (południowa). Nie można 

zapominać o tym, iż na Równinie Kurpiowskiej mieści się jeden z najbardziej fascynujących 

regionów etnograficznych w kraju, czyli Kurpie, na których znajduje się Puszcza 

Kurpiowska (określana również jako Zielona, Myszyniecka bądź Zagajnica). Równina 

Kurpiowska należy do mało urodzajnych. Charakterystyczne dla niej jest występowanie 

sandrów, urozmaicona występowaniem wydm polodowcowych porośniętych okazałymi 

lasami. W obniżeniach terenu znajdują się łąki i pastwiska.   

Średnia temperatura roczna w powiecie ostrołęckim waha się na poziomie 6,6oC. 

Pierwsze przymrozki pojawiające się na jesieni występują zazwyczaj na początku 

października, natomiast ostatnie przymrozki występujące w okresie wiosny przypadają na 

początek maja. Pokrywa śnieżna pozostaje przez około 80-90 dni. Liczba dni pochmurnych 

oscyluje między 150 a 170. Opady występują dość intensywnie i kształtują się na poziomie 

550-650 mm rocznie.  

W życiu gospodarczym powiatu ostrołęckiego na pierwszy plan wysuwa się branża 

rolna, z którą powiązanych jest blisko 71% mieszkańców. Tylko i wyłącznie z gospodarki 

rolnej utrzymuje się około 29,4% mieszkańców. Prawie cały areał ziemi należy do osób 

indywidualnych  (99,3%). Średnia powierzchnia gospodarstwa kształtuje się na ok. 10,5 ha. 

W okresie ostatnich odnotowuje się spadek ilości gospodarstw na rzecz wzrostu ich 
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powierzchni. Na terenie powiatu dominującą powierzchnię stanowią grunty rolne. Większość 

to grunty  V i VI klasy bonitacyjnej (70%). Stały się one wyznacznikiem kierunku upraw, 

gdzie dominująca jest uprawa zbóż (58%) oraz ziemniaków (15%),  które występują głównie 

w gminach: Goworowo, Czerwin, Troszyn i Rzekuń. Ważne miejsce zajmuje tu również 

uprawa warzyw, owoców (głównie maliny, truskawki, porzeczki) i buraków cukrowych.  

W tych gminach dominujące znaczenie ma też hodowla trzody chlewnej. Produkty roślinne  

i zwierzęce pozyskane na terenie powiatu ostrołęckiego są wykorzystywane przez lokalne 

zakłady przetwórcze. Najbardziej znane w Polsce, dostosowane do wszelkich norm unijnych 

to Zakłady Mięsne JBB w Łysych.  

Na terenie powiatu ostrołęckiego jest duży udział w strukturze zasiewów trwałych 

użytków zielonych, który wyznacza też kierunek produkcji, jakim jest hodowla bydła 

mlecznego. W ogólnej strukturze użytków rolnych użytków rolnych łąki i pastwiska 

stanowią blisko 50% powierzchni, przy czym największy ich odsetek znajduje się  

w północnej części powiatu. W gminie Baranowo wynosi on 69,6% użytków rolnych,  

w gminie Myszyniec - 62,3%, w gminie Lelis - 58,7%, w gminie Kadzidło - 55,8%,  

w gminie Łyse - 55,7% [http://www.powiatostrolecki.pl/redir,167].  

 
  



 Andrzej Dąbkowski, Stanisław Benedycki, Janusz Lisowski 

 
 

 12

Omówienie badań własnych 

 

W powiecie ostrołęckim w roku 2012 odnotowano, aż 201 pożarów traw. Rok ten to 

apogeum występowania zjawiska wypalania traw. W radiu, w prasie, na stronach 

internetowych, donoszono o rosnącym zagrożeniu poprzez wypalanie traw. Obszary 

wysuszonej roślinności – pozostałości poprzedniego roku, stanowiły świetne podłoże palne, 

co w połączeniu ze znaczną aktywnością czynnika ludzkiego w tym obszarze działania, 

efektem czego nastąpił gwałtowny wzrost pożarów. Aż za 94% przyczyn powstania pożarów 

zbiorowisk trawiastych w powiecie ostrołęckim odpowiadał człowiek. Powiat ostrołęcki 

niczym nie różni się od innych regionów w Polsce w tej kwestii. Ludzie myślą, że wypalanie 

traw spowoduje bujniejszy wzrost roślin, a przez to korzyści ekonomiczne. Błędne koło 

doprowadziło do fatalnych w skutkach pożarów. Efektem wypalania traw w 2012 roku  

w powiecie ostrołęckim było wyjałowienie ziemi, zahamowaniu uległ rozkład resztek 

roślinnych, a także asymilacja azotu z powietrza. Do atmosfery przedostało się szereg 

trujących związków chemicznych. Zniszczone zostały miejsca lęgowe wielu gatunków 

ptaków, już nie wspominając o żywych zwierzętach, małych pisklętach, które zginęły 

[Kawiński i Swędrzyński 2004].   

 

 

Rysunek nr 1. Statystyka pożarów traw w powiecie ostrołęckim  
[Niebezpieczne, nieopłacalne, szkodliwe i karalne. Konferencja „NIE! dla wypalania traw na Mazowszu”. KM 
PSP Ostrołęka, 2013] 
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 W roku 2010 nastąpiło zdecydowane zmniejszenie liczby  pożarów w porównaniu do 

roku 2008, natomiast w roku 2012 można zaobserwować gwałtowny wzrost pożarów 

(Rysunek nr 1). 

 

  
Rysunek nr 2. Liczba pożarów traw w 2012 roku według gmin powiatu ostrołęckiego  
[Niebezpieczne, nieopłacalne, szkodliwe i karalne. Konferencja „NIE! dla wypalania traw na Mazowszu”. KM 
PSP Ostrołęka, 2013]  

 

Najwięcej pożarów traw, bo aż 89 odnotowano w samej Ostrołęce. Kolejne dwa 

miejsca przodujące zajmują gminy położone w bezpośrednim sąsiedztwie Ostrołęki: 

Olszewo Borki oraz Rzekuń (Rysunek nr 2). Najmniej natomiast pożarów odnotowano  

w gminie Troszyn, Łyse i Kadzidło.  

Unoszący się dym nad polami uniemożliwiał pszczołom i trzmielom oblatywanie łąk. 

Płomienie zniszczyły miejsca bytowania zwierzyny łownej, głównie: bażantów, kuropatw, 

zajęcy, a nawet saren. Tylko od 23.03.2012 do 25.03.2012 (zatem dwie doby) w powiecie 

ostrołęckim jednostki straży pożarnej interweniowały aż 20 razy, czego efektem są również 

olbrzymie nakłady finansowe na ratowanie środowiska [http://www.eostroleka.pl/to-juz-

plaga-az-20-pozarow-traw-w-powiecie-ostroleckim,art28900.html].  

Najwięcej pożarów traw odnotowywanych jest w okresie wczesnej wiosny,  

na przełomie marca i kwietnia, co przedstawia rysunek 3.  



 Andrzej Dąbkowski, Stanisław Benedycki, Janusz Lisowski 

 
 

 14

 

  
Rysunek nr 3. Liczba pożarów traw w powiecie ostrołęckim w rozbiciu na miesiące   
 [Niebezpieczne, nieopłacalne, szkodliwe i karalne. Konferencja „NIE! dla wypalania traw na Mazowszu”. KM 
PSP Ostrołęka, 2013]  

 

Największe pożary traw w 2012 roku w powiecie ostrołęckim, to pożary, które 

obejmowały powierzchnię ponad 1 ha. Takich pożarów odnotowano 10, z czego 2 

szczególnie duże wystąpiły w miejscowości Pełty, gmina Myszyniec, objęły zasięgiem ponad 

5 ha zbiorowisk trawiastych. Były gaszone przez 4 zastępy i 19 strażaków. Przyczyną pożaru 

było zaprószenie ognia. Następny pożar o również bardzo dużym zasięgu (ponad 3,5 ha) 

wystąpił w miejscowości Kurpiewskie w gminie Lelis, który ugaszało 4 zastępy i 22 

strażaków. W przypadku tego pożaru również przyczyną okazało się zaprószenie ognia. 

Obydwa pożary wystąpiły w marcu 2012 roku.   

W 2013 roku na terenie powiatu ostrołęckiego spośród 1196 zdarzeń zgłaszanych  

do Straży Pożarnej 255 to pożary, 886 to miejscowe zagrożenia, natomiast 55 to fałszywe 

alarmy. Spośród 255 łącznie - 40 pożarów dotyczyło traw.  

 Największy odsetek pożarów odnotowano w: innych nietypowych obiektach (trawy,  

śmietniki, zsypy) – 77 , ten typ pożarów dominuje głównie w Ostrołęce - 45, obiektach 

mieszkalnych - 76, uprawach i rolnictwie (zbiorowiska trawiaste) – 40, środkach transportu – 

26. W porównaniu do roku 2012 można zauważyć olbrzymie zmniejszenie liczby pożarów,  

a co za tym idzie wypalanie traw w powiecie ostrołęckim zmalało pięciokrotnie. 
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Rysunek nr 4. Wypalanie traw w powiecie ostrołęckim w latach 2012 i 2013  
[Opracowanie własne na podstawie danych pozyskanych z KM PSP]  

 

  
Inne przyczyny – 6,  Wady środków transportu – 7,  Wyładowania atmosferyczne – 8,   
Podpalenia (umyślne) w tym akty terroru – 11,  Nieprawidłowa eksploatacja urządzeń ogrzewczych – 13,  
Wady urządzeń ogrzewczych na paliwo stałe – 13,   
Wady urządzeń i instalacji elektrycznych, w szczególności: przewody, osprzęt oświetlenia, odbiorniki bez 
urządzeń grzewczych – 28, Nieustalone – 48,  Nieostrożność osób dorosłych (NOD) przy posługiwaniu się 
ogniem otwartym w tym papierosy, zapałki – 110.  

 

Rysunek nr 5. Przyczyny powstawania pożarów w roku 2013  
[Analiza Działań Ratowniczych Jednostek Ochrony Przeciwpożarowej na terenie powiatu ostrołęckiego za rok 
2013, 2014]  

 
Jak wynika z rysunku nr 5 najczęstszą przyczyną powstawania pożarów ogółem, w tym 

też pożarów traw jest nieostrożność osób dorosłych przy posługiwaniu się ogniem otwartym, 

w tym rzucanie nierozsądne petów po papierosach, odpalonych zapałek. Na drugim miejscu 
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uplasowały się przyczyny „nieustalone”. W roku 2013 w wyniku pożarów i miejscowych 

niebezpieczeństw nie obyło się też bez ofiar w ludziach.  

Skala zniszczeń i strat materialnych w efekcie występowania pożarów była znaczna. W 2013 

roku straty ogółem wyniosły 17759,7 tys. zł, z czego: w pożarach – 15448,2 tys. zł,  

w miejscowych zagrożeniach – 2311,5 tys. zł. Największe straty zostały odnotowane: 

podczas pożarów w gminie Kadzidło – 13522,1 tys. zł, natomiast w Ostrołęce – 709,1 tys. zł 

oraz w gminie Goworowo – 323,5  tys. zł, podczas miejscowych zagrożeń: w Ostrołęce 

oszacowano straty na poziomie – 605,2  tys. zł,  w gminie Goworowo  – 352  tys. zł,  

w gminie Rzekuń  – 282,3 tys. zł,  z kolei w gminie Myszyniec – 273 tys. zł [Analiza Działań 

Ratowniczych Jednostek Ochrony Przeciwpożarowej na terenie powiatu ostrołęckiego za rok 

2013, 2014]. Liczba pożarów w latach 2010 – 2013 na terenie powiatu ostrołęckiego i miasta 

Ostrołęka przedstawia tabela 1.  

 

Tabela 1. 
 Liczba pożarów ogółem na terenie powiatu ostrołęckiego w latach 2010 –   2013.  

 
Lp.  Powiat/gmina  2010  2011  2012  2013  

1.  Ostrołęka  138  155  181  98  

2.  Ostrołęcki  204  203  297  157  

3.  Baranowo  13  15  28  12  

4.  Czarnia  5  8  7  4  

5.  Czerwin  7  10  14  9  

6.  Goworowo  31  27  30  23  

7.  Kadzidło  18  26  34  17  

8.  Lelis  20  18  25  18  

9.  Łyse  18  10  12  18  

10.  Myszyniec  22  23  36  27  

11.  Olszewo-Borki  42  29  50  16  

12.  Rzekuń  21  28  42  6  

13.  Troszyn  7  9  19  7  

Razem 413  342  478  255  

 Źródło: [Analiza Działań Ratowniczych Jednostek Ochrony Przeciwpożarowej na terenie powiatu ostrołęckiego 
za rok 2013, 2014]  
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Jak wynika z powyższego zestawienia zdecydowanie liczba interwencji od roku 2010 

zmalała. Liczba interwencji do pożarów ogółem w porównaniu do roku 2012 zmniejszyła się 

o 267 (spadek o 18,3%). Nastąpił spadek ilości miejscowych zagrożeń o 33 – tj. o 3,6% oraz 

pożarów o 223 (o 46,7 %). Pożary w 2013 stanowią ok. 1/5 wszystkich interwencji – 255 

zdarzeń (21%), miejscowe zagrożenia – 886 zdarzeń (74%), alarmów fałszywych 

zanotowano 55 (5%). Zdecydowany wzrost zdarzeń w 2013 roku odnotowany został tylko  

w gminie: Lelis – z 66 do 80 wzrost o 23,3%. Największy postęp w tym kierunku 

zaobserwowano w gminie Baranowo – z 107 do 53 – spadek o 50,5% oraz w gminie Czarnia 

– z 38 do 22 – spadek o 42,1%.  

Natomiast jeśli chodzi o statystykę pożarową w 2013 roku we wszystkich gminach 

zaobserwowano pozytywne zjawisko w porównaniu do lat ubiegłych.  

Zdecydowanie mniej interwencji w kierunku pożarów, w tym traw. Odnotowano spadki, 

największe w gminach: Rzekuń - z 42 na 16 spadek o 61,9% oraz gminie Baranowo – z 28 

do 12 – spadek o 57,1%. Miesiącami o największym natężeniu działań ratowniczych były: 

sierpień – 306 i lipiec – 165.  Jeśli chodzi natomiast o wypalanie traw dominowały miesiące 

wczesnowiosenne (marzec, kwiecień) [dane historyczne pozyskane z KM PSP].   

Od kilku lat  do osób zamieszkujących województwo mazowieckie, w tym powiat 

ostrołęcki odpowiednie jednostki podjęły wszelkiego typu apele o niewypalanie traw. 

Statystyki pożarów spowodowanych przez wypalanie traw co prawda malały, ale w 2012 

roku niebezpiecznie wzrosły. Koniecznym stało się wypracowanie odpowiednich metod  

z nierozważnym procederem wypalania traw. Samorządy zostały zobligowane do aktywnego 

włączenia się w kampanie informacyjno-edukacyjne wśród lokalnych społeczności. W piśmie 

adresowanym do starosty m.in. powiatu ostrołęckiego wojewoda zwrócił uwagę  

na uzasadnioną konieczność przeprowadzenia widocznej kampanii odnoszącej się  

do szkodliwości wypalania traw, zagrożeń przez nie powodowanych oraz  sankcje prawne,  

w tym również pogadanki w szkołach, ponieważ zdarzało się, iż  podpalaczami byli też 

nastolatkowie.  Wypalanie traw jest groźne dla całego środowiska naturalnego, a przez to dla 

życia ludzkiego. Ustawa o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r. [Dz. U. z 2009 r.  

Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.] stanowi, iż osobom, które dopuszczają się wypalania łąk, 

pastwisk, nieużytków oraz rowów, grożą dotkliwe kary w postaci: aresztu lub grzywny. 

Sankcje w postaci aresztu, nagany lub grzywny grożą także osobom, które rozniecają ogień  

w pobliżu lasów. Kodeks karny [(Dz. U. z 1997r. Nr 88 poz. 553 z późn. zm.]. przewiduje dla 

osób, które przyczyniają się do pożaru, narażają życie i zdrowie wielu osób bądź czyjeś 
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mienie, przewiduje karę pozbawienia wolności nawet do 10 lat [http://www.eostroleka.pl/nie-

wypalajmy-traw-8222statystyki-pozarowniebezpiecznie-rosna8221.art28871.html].  

 

Wnioski 

 

1. Zagrożenie dla ludzi i przyrody, utrata dopłat bezpośrednich przez rolników oraz 

angażowanie sił straży pożarnej, której pomoc może być potrzebna w innych sytuacjach – 

to główne niebezpieczeństwa wynikające z wypalania traw.  

2. Przełom zimy i wiosny to okres, kiedy wyraźnie wzrasta liczba pożarów łąk i nieużytków 

rolnych.  

3. Zjawisko wypalania traw w powiecie ostrołęckim gwałtownie rosło do roku 2012,  

po czym w 2013 roku zaobserwowano zdecydowanie mniejszy odsetek występowania 

tego procederu (w roku 2012 pożarów traw odnotowano 201, natomiast w 2013 roku już 

„tylko” 40.  

4. Na poddanym analizie terenie powiatu ostrołęckiego i w badanym okresie w wyniku 

niekontrolowanego wypalania traw zanotowano trzy ofiary śmiertelne.  

5. – ofiarami były dwie osoby postronne oraz jedna, która brała udział w wypalaniu traw  

na swojej posesji.  

6. Najczęstszą przyczyną wypalania traw w powiecie ostrołęckim były celowe działania 

ludzkie oraz brak świadomości człowieka.  

7. W poddanym analizie okresie w powiecie ostrołęckim w zwalczaniu procederu, jakim 

jest wypalanie traw najlepsze efekty przyniosły wprowadzone odpowiednie uregulowania 

prawne, a w związku z tym kary i grzywny nakładane na osoby wywołujące pożary 

8. Bardzo duże znaczenie w wyeliminowaniu zjawiska wypalania traw na terenie powiatu 

ostrołęckiego w latach 2010 – 2012 były skierowane ku temu akcje obejmujące różne 

instytucje państwowe, szkolnictwo, urzędy, samorządy.  

9. W analizowanym okresie badawczym i poddanym analizie terenie badań – powiecie 

ostrołęckim, odnotowano duży spadek wypalania traw w roku 2013 w porównaniu do lat 

ubiegłych, co było efektem między innymi akcji „NIE! dla wypalania traw”.  
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ZASTOSOWANIE KOMPUTEROWEJ ANALIZY OBRAZU W OCENIE 

ZIARNA WYBRANYCH GATUNKÓW ROŚLIN UPRAWNYCH  

W ZALEŻNOŚCI OD RODZAJU NAWOŻENIA 

 

THE USE OF IMAGE COMPUTER ANALYSIS IN ASSESSING  

A GRAIN OF THE SELECTED CROPS SPECIES OF CROPS 

DEPENDING ON THE TYPE OF A USED FERTILIZER 

 

Streszczenie 

 

Rolnictwo jest jednym z istotniejszych działów gospodarki. Jego produkty  

są wykorzystywane na cele spożywcze oraz pozaspożywcze. Jednym z istotniejszych zbóż  

w światowej produkcji jest pszenica. Zmienność cech geometrycznych jej ziarniaków jest 

uzależniona m.in. od stosowanych nawozów. Ziarna zbóż, wykorzystywane w przemyśle 

zbożowo-młynarskim powinny być jednolite pod względem wielkości ziarna. Aby stworzyć 

system do oceny cech geometrycznych ziarniaków, wykorzystana została metoda oparta na 

komputerowej analizie obrazów. W badaniu wykorzystane zostały cztery odmiany zbóż i były 

to: pszenica orkiszowa Blauer Samtiger i Weisser Grannenspeltz oraz pszenica zwyczajna 

Nawra i Płaskurka. Badania obejmowały pomiar następujących parametrów: powierzchnię, 

obwód, długość, szerokość oraz kolistość pojedynczych ziarniaków. Uzyskane wyniki 

wykazały różnice wielkości powyższych parametrów. Można zauważyć, że forma nawożenia 

jest czynnikiem wpływającym indywidualnie na plon poszczególnych odmian pszenicy. 

Słowa kluczowe: ziarno, nawożenie, analiza obrazu 
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Summary 

 

Agriculture is one of the essential branch of economy. Its products are used for food 

and non-food purposes. Wheat is one of the most essential cereal in the world's production. 

Variability of geometrical features of its kernels is dependent, among others, on fertilization. 

The wheat seeds that are used in milling industry have to be homogeneous in the terms of the 

grain size. The method based on image computer analysis was used in order to create the 

system of assessing kernels geometrical features. The four variety of cereals were used in the 

research: Blauer Samtiger spelt wheat, Weisser Grannenspeltz spelt wheat, Nawra common 

wheat and Płaskurka durum wheat. The research covers the measure of the following 

parameters: surface, perimeter, length, width and circularity of individual kernels. The results 

of the research clearly demonstrated the difference of the parameters mentioned above.  

We can see that the form of fertilization is the factor which affects individually on yield  

of individual variety of wheat. 

Key words: grain, fertilizer, computer analysis 

 

Wprowadzenie 

 

Rolnictwo, jak większość działów gospodarki, ulega ciągłym przemianom.  

Jego intensywny rozwój ma na celu zaspokojenie potrzeb spożywczych i pozaspożywczych 

ludzkości. Przy tak intensywnej produkcji, coraz częściej podkreślana jest potrzeba dbania  

o środowisko naturalne, tak aby produkcja rolnicza była zgodna z zasadami zrównoważonego 

rozwoju. Dodatkowo, oprócz kryterium ilościowego wyprodukowanych surowców, musi 

zostać spełniony warunek jakościowy, stanowiący kluczowe zagadnienie w programie 

europejskiej przestrzeni badawczej krajów UE [Brzeziński, Klockiewicz-Kamińska 1997]. 

 Około połowę światowej produkcji roślinnej stanowią zboża. Są one podstawowym 

składnikiem pożywienia, źródłem węglowodanów i białka, a także coraz częściej 

wykorzystuje się je jako surowiec odnawialny dla celów przemysłowych i energetycznych 

[Arseniuk, Oleksiak 2011]. Jednym z istotniejszych zbóż, uprawianych na największych 

areałach, jest pszenica. Jest ona tak chętnie uprawiana ze względu na swoje właściwości, takie 

jak bogate w skrobię ziarna, zawierające najwięcej białka i glutenu ze wszystkich gatunków 

zbóż [Ginter, Szarek 2010]. Ze względu na swoją ogromną role w żywieniu, właściwości 

użytkowe jej ziaren są przedmiotem wielu badań, w których istotnym aspektem jest 

charakterystyka pojedynczego ziarniaka [Grundas 2004].  
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Zmienność cech fizycznych ziarniaków, takich jak: wielkość, kształt, ciężar, 

zabarwienie, wilgotność oraz właściwości fizyczne ziarna występująca pomiędzy odmianami, 

nawet w obrębie jednego gatunku, wynika przede wszystkim z różnic biologicznych 

(odmianowych) oraz w mniejszym lub większym stopniu od miejsca dojrzewania na roślinie 

macierzystej, warunków glebowo-klimatycznych i zabiegów agrotechnicznych [Hebda  

i Micek 2005]. Najistotniejszym zabiegiem agrotechnicznym jest nawożenie azotem, gdyż 

składnik ten istotnie wpływa na ilość i jakość białka w ziarnie. Wysokie dawki azotu 

w przypadku niektórych odmian pszenicy wpływają korzystnie na cechy jakościowe, 

zaś innych pogarszają jakość ziarna. Azot stosowany w późnych fazach rozwojowych 

pszenicy zwiększa zawartość gliadyny w białku, w wyniku czego pogarszają się niektóre 

cechy glutenu [Woźniak 2009]. 

Wiedza dotycząca zmienności cech fizycznych surowców roślinnych jest istotna przy 

ocenie ich jakości oraz stanowi podstawę do określonego z nimi postępowania w procesach 

przetwórczych. Właściwości geometryczne ziarna mają szczególnie istotne znaczenie podczas 

sortowania i obłuskiwania oraz rozdrabniania [Dziki i Laskowski 2003]. Współczesny 

przemysł zbożowo-młynarski wymusza na  producentach ujednolicenia surowca pod 

względem wielkości ziarna. Jednorodność określonych cech daje gwarancję efektywnego 

przetwarzania i uzyskania produktów spożywczych o wysokiej jakości [Geodecki, Grundas 

2003]. Dokładne wyznaczenie optymalnych cech geometrycznych ziarna umożliwia analizę 

zależności pomiędzy wielkością ziarna a jego wyróżnikami jakościowymi wpływającymi na 

procesy technologiczne [Hebda i Micek 2005]. Do zbudowania takiego systemu,  

który zapewni obiektywną, powtarzalną i szybką ocenę wartości technologicznej 

pojedynczych ziarniaków, można wykorzystać metody oparte na cyfrowej analizie obrazu 

[Pratt 2001].  

Cyfrowa analiza obrazu składa się z kilku etapów, mających na celu zmienić lub 

poprawić jakość obrazu, uwydatnić jego konkretne fragmenty dla lepszej obserwacji, analizy  

i identyfikacji oraz uzyskanie postaci wygodniejszej do kodowania [Malina i Smiatacz 2008]. 

Pierwszym etapem jest akwizycja obrazu polegająca na pozyskaniu informacji  

o interesujących nas zjawiskach za pomocą urządzeń technicznych i przekształcenie jej  

w postać cyfrową. Kolejne etapy to: filtracja wstępna, eliminacja zakłóceń, kompresja  

oraz eksponowanie istotnych cech. Po tych czynnościach następuje analiza obrazu,  

której celem jest wydobycie parametrów go opisujących. Otrzymane wyniki często muszą być 

poddane dodatkowym obróbkom statystycznym, tzn.: obliczenie mediany, mody, wartości 
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średniej, odchylenia standardowego i wariancji, w celu otrzymania interesujących nas 

wartości. Parametry te precyzyjnie opisują rozpatrywany obraz i mogą mieć zastosowanie  

w identyfikacji danej klasy obiektów np. ziarna pszenicy od innych gatunków zbóż  

i zanieczyszczeń [Tadeusiewicz, Korohoda 1997]. Komputerowa analiza obrazu jako metoda 

nieinwazyjna, pozwalająca uzyskać szybką, powtarzalną i obiektywną ocenę w klasyfikacji 

ziarna po raz pierwszy została zastosowana na początku lat 80 ubiegłego wieku [Zayas, Steele 

1996]. Obecnie, techniki wizyjne znalazły już zastosowanie w wielu dziedzinach naszego 

życia, m.in. w medycynie, naukach inżynierskich czy przyrodniczych. W rolnictwie 

wykorzystuje się je przy sterowaniu maszynami, urządzeniami sortującymi oraz do oceny 

jakości produktów rolnych (kontrola siewu, wschodów, sterowanie opryskiem i nawożeniem, 

sterowanie zbiorem) [Frączek 2005]. 

Przykłady badań wykorzystujących cyfrową analizę obrazu to m.in.: wpływ 

warunków przechowywania na zmiany geometryczne ziaren pszenicy [Szwed, Kusińska 

2005] wpływ rozdzielczości i kompresji obrazu na pomiar geometrii ziarniaków zbóż 

[Zapotoczny i in. 2008], określenie czystości ziarna konsumpcyjnego [Tukiendorf i in. 2006] 

czy ocena stopnia porażenia ziarna pszenicy orkiszowej przez grzyb Fusarium culmorum 

[Borusiewicz 2008]. 

Istnieje także wiele badań dotyczących poszukiwania zależności pomiędzy cechami 

geometrycznymi ziaren a ich właściwościami technologicznymi, zawartością poszczególnych 

składników odżywczych czy właściwościami reologicznymi [Zapotoczny i in. 2008]. 

 

Metodyka badań 

 

Biorąc pod uwagę liczne zastosowania komputerowej analizy obrazu przy badaniach 

produktów rolniczych oraz istotną rolę zbóż jako surowca do produkcji spożywczej  

i pozaspożywczej, celem pracy jest wykorzystanie komputerowej analizy kształtu obrazu  

w ocenie geometrycznych cech ziarniaków wybranych zbóż jarych: pszenicy orkiszowej 

Blauer Samtiger i Weisser Grannenspeltz oraz pszenicy zwyczajnej Nawra i pszenicy 

Płaskurki w zależności od rodzaju nawożenia. 

Badania zostały przeprowadzone w 2013 roku w Wyższej Szkole Agrobiznesu  

w Łomży. Materiał doświadczalny stanowiły odmiany ziaren czterech różnych zbóż: pszenicy 

jarej odmiany Nawra, pszenicy orkiszowej odmian Blauer Samtiger (Triticum aestivum ssp. 

spelta, var. coeruleum (Alef.)) oraz Weisser Grannenspeltz (Triticum aestivum ssp. spelta, 

var. arduini (Mazz)), a także Płaskurki. Materiał doświadczalny pochodził z Katedry Hodowli 
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Roślin i Nasiennictwa Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie (które wcześniej 

otrzymano z Krajowego Centrum Zasobów Genowych IHAR z Radzikowa)  

oraz  gospodarstwa ekologicznego w Pokrzydowie.  

Rośliny zostały podzielone na 3 grupy, w zależności od rodzaju nawożenia. Pierwsza 

z nich była nawożona obornikiem w ilości 30 t/ha (36kg/12 m²), u drugiej zastosowano 

nawożenie NPK [N – 150 kg N- (0,38 kg / m²), 0,38 x 12 = 4,56 kg Mocznika; P – 80 kg P2O5 

(0,48 kg / 12 m²), 0,48 x 12 = 5,76 kg superfosfatu 20%; K – 130 kg K2O (0,25 kg / 12 m2), 

0,25 x 12 = 3 kg soli potasowej 60%], a trzecia grupa była to grupa kontrolna, na której nie 

stosowano nawożenia. Nawozy azotowe, potasowe i fosforowe w całości zostały wysiane 

przedsiewnie. Zbiór roślin odbył się w fazie dojrzałości pełnej. Po wykonaniu pomiarów 

biometrycznych (długość źdźbła, długość kłosa, liczba ziaren z kłosa i masa ziaren z kłosa) 

przeprowadzono komputerową analizę kształtu obrazu ziarniaków. Próby ziarna z każdej 

grupy badano trzykrotnie, a każda grupa liczyła 50 losowo pobranych ziarniaków. 

Komputerowa analiza kształtu ziaren została przeprowadzona za pomocą programu 

ImageJ® 1.38x. Ziarniaki układane były bruzdą do szyby skanera Plustek OpticPro S24. 

Następnie obraz był archiwizowany w formacie .JPEG i dalej poddawany filtracji w celu 

zredukowania do dwóch barw (czarny i biały) oraz usunięcia zanieczyszczeń.  

Następnie zostały określone następujące parametry: powierzchnia, obwód, szerokość, 

wysokość i kolistość rzutu każdego ziarniaka. Tak uzyskane wyniki poddano analizie 

statystycznej. 

 

Wyniki badań 

 

Uzyskane wyniki badań pozwoliły na ocenę wpływu rodzaju nawożenia na określone 

właściwości geometryczne ziarniaków zbóż poddanych doświadczeniu. Ponadto umożliwiły 

porównanie wielkości badanych parametrów pomiędzy poszczególnymi odmianami.  

Na podstawie otrzymanych średnich wartości (tabela 1) wykazano, że w przypadku 

odmiany Nawra najkorzystniejszy wpływ na uwzględniane parametry, z wyjątkiem 

wysokości ziarniaka, miało nawożenie NPK. Mierzone parametry: powierzchnia, szerokość  

i kolistość nasion orkiszu Blauer Samtiger wykazały zasadność zastosowania nawozu 

naturalnego, natomiast użycie NPK determinowało wartość obwodu i wysokości. Nawożenie 

obornikiem zwiększało szerokość i kolistość ziarniaków odmiany Weisser Grannenspeltz,  

a wysianie nawozu mineralnego wpłynęło intensywniej na ich pozostałe parametry.  
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Kolistość nasion Płaskurki była wyższa przy zastosowaniu nawozu naturalnego, lecz wartość 

innych cech geometrycznych korzystniej kształtował nawóz NPK. W przypadku powierzchni 

nasion tej odmiany różnica na korzyść sztucznego nawożenia wyniosła 16%. 

 

Tabela 1. Średnie wartości analizowanych cech obrazu ziarna badanych roślin 

  
Powierzchnia

[cm²] 

Obwód

[cm] 

Szerokość

[cm] 

Długość

[cm] 
Kolistość 

N
. n

a
tu

ra
ln

y 

Nawra 8,83 1,1628 0,2551 0,4362 0,8186 

Blauer Samtiger 10,03 1,3374 0,2313 0,5509 0,7035 

Weisser Grannenspeltz 10,22 1,3475 0,2365 0,5547 0,7062 

Płaskurka 7,68 1,1967 0,1993 0,5002 0,6730 

N
P

K
 

Nawra 9,09 1,1671 0,2652 0,4278 0,8342 

Blauer Samtiger 9,93 1,3394 0,2289 0,5535 0,6926 

Weisser Grannenspeltz 1,059 1,3815 0,2350 0,5720 0,6969 

Płaskurka 8,91 1,2948 0,2109 0,5435 0,6659 

K
on

tr
ol

a 

Nawra 7,49 1,0797 0,2259 0,4151 0,8052 

Blauer Samtiger 10,04 1,3298 0,2335 0,5464 0,7125 

Weisser Grannenspeltz 9,42 1,2891 0,2251 0,5314 0,7100 

Płaskurka 7,14 1,1584 0,1868 0,4868 0,6675 

Źródło : opracowanie własne  

 

Wyniki przedstawione w tabeli 1 wskazują, że zastosowany rodzaj nawożenia miał 

różnorodny wpływ na wielkość powierzchni ziarniaków w zależności od gatunku rośliny. 

Największą powierzchnią charakteryzowały się nasiona orkiszu Weisser Grannenspeltz.  

Przy wysianiu nawozu NPK analizowany parametr wynosił 10,59 cm2, zaś przy użyciu 

obornika osiągał wartość 10,22 cm2. Mniejszą powierzchnią odznaczały się ziarna odmiany 

Blauer Samtiger. W przypadku tej odmiany rodzaj nawożenia nie wpływał znacząco na 

rozpatrywaną cechę, a  powierzchnie ziarniaków były zbliżone i wynosiły: przy nawozie 

naturalnym – 10,03 cm2, przy mineralnym – 9,93 cm2. Ziarniaki pszenicy Nawra większą 

powierzchnię  (9,09 cm2), uzyskały przy zastosowaniu nawożenia NPK niż przy 

wykorzystaniu nawozu organicznego 8,83 cm2. Najmniejszą wartość powierzchni ziarniaków 

7,68 cm2 miały ziarna Płaskurki przy zastosowaniu nawozu naturalnego. Wykorzystanie 

nawozu NPK pozwoliło uzyskać nasionom tej odmiany powierzchnię 8,91 cm2.  

Uzyskane wyniki wskazują, że niezależnie od gatunku rośliny w celu otrzymania ziarniaków 

o większych powierzchniach wskazane jest zastosowanie nawożenia mineralnego.  
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Najmniejszą wartością obwodu ziarniaków, bez względu na rodzaj użytego nawozu, 

wyróżniały się nasiona pszenicy Nawra, gdzie uzyskano porównywalne wielkości obwodów 

w zależności od użytego nawozu: NPK – 1,1628 cm, obornik – 1,1671 cm oraz kontrola 

1,0797 cm. Podobnie, jak powierzchnią, największym obwodem charakteryzowały się ziarna 

orkiszu Weisser Grannenspeltz. Przy wykorzystaniu nawozu mineralnego średni obwód 

ziarniaków wyniósł 1,3815 cm, a przy użyciu nawozu organicznego przyjął wartość 1,3475 

cm. W przypadku pszenicy Blauer Samtiger sposoby nawożenia nie różnicowały znacząco 

wielkości obwodu. Wartości były zbliżone i wyniosły: przy nawożeniu mineralnym – 1,3394 

cm, przy naturalnym – 1,3374 cm. Płaskurka jest zbożem, którego średnie obwody 

ziarniaków były wyraźnie determinowane rodzajem nawożenia. Przy zastosowaniu NPK 

obwód osiągał wartość 1,2948 cm i był większy o 8% niż przy użyciu obornika.  

Szerokość nasion była kolejną analizowaną cechą geometryczną. Wykorzystane 

metody nawożenia miały niejednorodny wpływ na kształtowanie się szerokości 

przez poszczególne rodzaje pszenicy. Największą szerokością odznaczały się ziarniaki 

odmiany Nawra. Przy zastosowaniu nawozu mineralnego osiągała ona wartość 0,2652 cm, 

natomiast przy użyciu obornika – 0,2551 cm. W przypadku obu gatunków orkiszu sposób 

nawożenia nie wpłynął znacząco na różnice w szerokości ich ziaren. Pod wpływem nawozu 

organicznego ziarniaki odmiany Weisser Grannenspeltz i Blauer Samtiger miały szerokość 

0,2313cm oraz 0,2365 cm. Wykorzystanie NPK pozwoliło uzyskać powyższym odmianom 

orkisza szerokość ziaren odpowiednio: 0,2350 cm i 0,2289 cm. Ziarniaki Płaskurki 

charakteryzowały się najmniejszą wartością szerokości od pozostałych odmian i po 

zastosowaniu nawozu mineralnego wyniosła ona 0,2109 cm.  

Kolejnym mierzonym parametrem była długość ziaren. Najmniejszą średnią długością 

0,4278 cm wyróżniały się ziarniaki pszenicy Nawra po zastosowaniu nawozu mineralnego. 

Różnica przy zastosowaniu obornika była niewielka, nasiona mierzyły wówczas 0,4362 cm. 

Długość ziarniaków orkiszu Blauer Samtiger w zależności od wykorzystanego nawozu 

kształtowała się prawie na identycznym poziomie. Przy użyciu NPK osiągała wartość 0,5535 

cm, a przy nawozie organicznym – 0,5509 cm. Największą wysokością charakteryzowały się 

ziarniaki pszenicy Weisser Grannenspeltz, w zależności od użytego nawozu ziarna uzyskały 

następujące wysokości: NPK – 0,5720 cm, obornik – 0,5547 cm. Zbożem, którego ziarniaki 

wyraźnie różnicowały się pod względem wysokości była Płaskurka. Podobnie, jak w uprawie 

obu badanych odmian orkiszu bardziej wskazane było zastosowanie nawozu mineralnego.  

W rezultacie ziarniaki uzyskały średnią wysokość 0,5435 cm. 
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Badany był również współczynnik kolistości ziarniaków, gdzie jeden oznacza koło. 

Zastosowany rodzaj nawożenia nie wpływał znacząco na różnice rozpatrywanej cechy  

u poszczególnych zbóż. Nasiona pszenicy Nawra charakteryzowały się największa 

kolistością, która przy zastosowaniu nawozu NPK wyniosła 0,8342, a przy nawozie 

organicznym – 0,8186. W przypadku ziarniaków orkiszu kolistość kształtowała się 

następująco – 0,7062 nasion odmiany Weisser Grannenspeltz i 0,7035 dla ziaren Blauer 

Samtiger. Wskazuje to na niewielką przewagę zastosowania nawozu naturalnego w uprawie 

tych zbóż. Przy nawożeniu mineralnym, kolistość była nieco mniejsza i wynosiła 

odpowiednio 0,6969 i 0,6926. Ziarniaki Płaskurki odznaczały się najmniejszą kolistością  

i podobnie, jak w przypadku orkiszu, przedstawiają niedużą różnicę na korzyść nawozu 

organicznego.  

Dzięki znajomości fizycznych właściwości surowców rolniczych możliwe jest 

oszacowanie ich jakości technologicznej, paszowej czy konsumpcyjnej. Wymiary i kształt 

ziarniaków są cechami typowymi dla danego gatunku roślin. Ich znajomość jest niezbędna 

przy projektowaniu wielu zespołów roboczych maszyn i urządzeń w przetwórstwie. Wymiary 

i kształt nasion są także wyrazem stosunku bielma do innych części ziarna (np. okrywy)  

oraz pozwalają określić jego wartość przemiałową. Średnie wartości mierzonych parametrów 

wskazują, że rodzaj zastosowanego nawożenia wpływa indywidualnie na ziarniaki badanych 

odmian pszenicy. Średnia powierzchnia i obwód nasion korzystniej kształtują się przy 

wykorzystaniu nawozu NPK. Różnica jest najbardziej widoczna w przypadku Płaskurki.  

Z kolei kolistość ziaren tej pszenicy i orkiszów, a także wysokość nasion pszenicy Nawra 

wskazują niewielką przewagę nawożenia naturalnego. Zastosowanie nawozu NPK powoduje 

wzrost wysokości ziarniaków Blauer Samtiger i Weisser Grannenspeltz oraz kolistości nasion 

odmiany Nawra. System oparty o cyfrową analizę obrazu może spełniać funkcję monitoringu 

jakości surowca w obrocie, przechowalnictwie i procesach przygotowania materiału do 

przemiału. Rozkłady cech geometrycznych mogą służyć budowaniu bazy modeli, 

charakteryzujących właściwości użytkowe badanych odmian. 

 

Wnioski 

 

1. Wykorzystanie cyfrowej analizy kształtu obrazu pozwoliło na precyzyjny pomiar 

wartości współczynników geometrycznych tj. powierzchni, obwodu, szerokości, 

wysokości i kolistości ziarniaków. 
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2. Różnice wielkości powyższych parametrów wskazują, że forma nawożenia jest 

czynnikiem wpływającym indywidualnie na plon poszczególnych odmian pszenicy. 

3. Największą powierzchnią, obwodem i wysokością charakteryzowały się ziarniaki  

Weisser Grannenspeltz. Przy wykorzystaniu nawozu NPK wymienione wskaźniki 

osiągają średnie wartości odpowiednio: 0,1059, 1,3815, 0,5720 i są wyższe o około 

3% od wyników uzyskanych w efekcie nawożenia naturalnego. 

4. W przypadku odmiany Blauer Samtiger nie odnotowano znaczących różnic 

wynikających z rodzaju zastosowanego nawozu.  

5. Powierzchnia, obwód i wysokość ziaren Płaskurki są cechami geometrycznymi,  przy 

rozpatrywaniu których najbardziej widać wpływ zastosowanej metody nawożenia. W 

rezultacie wykorzystania nawozu NPK uzyskana powierzchnia była o 16% większa. 

Wyższą o 8% wartość, także na niekorzyść obornika, przedstawiały dwie pozostałe 

cechy. 

6. Wraz ze wzrostem wysokości szerokość ziarniaków maleje. Mniejsza szerokość 

oznacza mniejszą kolistość. Trzy wymienione wskaźniki są ze sobą skorelowane, 

podobnie jak powierzchnia i obwód. Większa powierzchnia nasion, wskazuje ich 

większy obwód. 
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Streszczenie 

 

W latach 2012-2014 przeprowadzono doświadczenia mające na celu określenie zdolności 

plonotwórczej pięciu odmian grochu pastewnego. Analizowano cechy, które wpływały na 

wielkość plonu nasion. Zaliczono do nich: przebieg warunków pogodowych w okresie IV – 

VII, wyleganie, stopień porażenia przez choroby, szkodniki oraz masę tysiąca nasion. 

Wykonano analizę sitową w celu określenia wielkości nasion. Badania wykazały,  

że w omawianych latach najlepiej plonującą odmianą grochu siewnego pastewnego okazała 

się odmiana Turnia, uzyskując średni plon nasion 64,4 dt·ha-1. Najsłabiej plonująca Odmiana 

w badanych latach była odmiana Muza (52,3 dt·ha-1). Przebieg warunków pogodowych  

w roku 2012 był najmniej korzystny dla prawidłowego rozwoju roślin, większa presja chorób 

oraz skłonność do wylegania roślin obniżyło plony nasion odmian grochu. 

Słowa kluczowe: groch pastewny, plonowanie, doświadczenie, COBORU, odmiany 
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Summary 

 

In 2012-2014, experiments were conducted to identify yield-forming capacity of five varieties 

of fodder peas. We analyzed the characteristics that significantly affect the yield seeds. These 

included: the course of the weather conditions from April till June, lodging, degree of 

infestation by disease, pests and weight of thousand seeds. Sieve analysis was performed to 

determine the size of the seed. Studies has shown that in relevant years yielded the best fodder 

pea variety was a variety Turnia, yielding an average seed yield of 64.4  

dt·ha-1. Variety yielded the least in the studied period was variety Muza (52.3 dt·ha-1). 

Weather course in 2012 was the least beneficial for the proper development of plants, more 

pressure, and prone to diseases lodging of plants decreased seed yield varieties of peas. 

Keywords: pea fodder, yielding, experience, COBORU, variety 

 

Wprowadzenie 

 

Uprawa roślin strączkowych w naszym kraju jest zróżnicowana regionalnie, gdzie 

największe zasiewy występują w makroregionie północnym i północno-zachodnim, 

a najmniejsze w makroregionie południowym [Florek i in. 2012]. 

Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych SDOO w Krzyżewie 

(jednostka rejestrująca i chroniąca odmianę) podaje, że w Krajowym Rejestrze znajduje się 

(stan na 2014 rok) 21 odmian grochu siewnego, w tym 8 odmian grochu pastewnego. Wśród 

8 odmian grochu pastewnego 6 jest wąsolistnych, które zdobyły zadowalające wyniki  

i wysokie plonowanie w doświadczeniach prowadzonych w Stacjach Doświadczalnych Oceny 

Odmian w ramach doświadczeń PDO i są na Listach Odmian Zalecanych do uprawy  

w poszczególnych województwach. Dzięki wykorzystaniu postępu biologicznego 

poszczególnych odmian i stworzeniu systemu Porejestrowego Doświadczalnictwa 

Odmianowego obserwuje się w ostatnich latach wzrost zainteresowań uprawą roślin 

strączkowych w tym również grochu siewnego uprawianego na glebach słabych  

[Grabowska i Banaszkiewicz 2009]. 
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Lokalizacja i metodyka 

 

Praca została wykonana w oparciu o doświadczenia z grochem siewnym (odmiany 

pastewne) przeprowadzone w Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian w Krzyżewie  

oraz w Marianowie i Szepietowie w latach 2012-2014. Stacja ta działa bezpośrednio na rzecz 

praktyki rolniczej poprzez koordynację i prowadzenie badań z zakresu Porejestrowego 

Doświadczalnictwa Odmianowego. 

 W pracy ujęto parametry odmianowe grochu siewnego takie jak: warunki 

atmosferyczne panujące w czasie okresu wegetacyjnego (IV-VII) w latach 2012-2014, 

wielkość plonu, ważniejsze cechy bonitacyjne odmian oraz porażenie przez choroby 

i szkodniki oraz analizę sitową. 

Doświadczenia z grochem siewnym (odmiany pastewne) założone były metodą układu 

z grupami odmian. Prowadzono je jako jednoczynnikowe, czteropowtórzeniowe. Brało w nim 

udział od 7 do 9 odmian znajdujących się w Krajowym Rejestrze Odmian. Jedną z tych 

odmian różniącą się typem morfologicznym (wysokością) oddzielano od pozostałych 

poletkiem ochronnym obsianym mieszanką odmian średniowysokich i umieszczono ją na 

skrajnych poletkach w powtórzeniach (tabela 1,2,3). Układy doświadczeń założonych w polu 

z grochem siewnym w poszczególnych latach przedstawiono w tabelach 1-3. 

 

Tabela 1. 

Rok 2012. 
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Tabela 2. 

Rok 2013. 
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Tabela 3. 

Rok 2014. 
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Objaśnienia 

0 – poletko ochronne 

1,2,3…– nr poletka  

 

Masa tysiąca nasion [MTN] 

Określana jest z próby reprezentatywnej dla odmiany. Po odliczeniu 2x500 sztuk 

losowo wybranych nasion (z pominięciem nasion uszkodzonych przez szkodniki) należy 

zważyć z dokładnością 0,1 g. Wyniki przeliczane są na 15 %  zawartości wody w nasionach. 

Otrzymane wyniki MTN w latach 2012-2014 zamieszczono w tabeli 7, 8, 9. 
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Udział frakcji 

Po oznaczeniu MTN została wykonana analiza sitowa za pomocą sit Vogla. Analiza 

polegała na rozdzieleniu nasion grochu na frakcje zawierające nasiona o różnej wielkości, 

poprzez przesiewanie przez 3 minuty przez zestawy sit (7, 6, 5, 4 mm), w wyniku czego 

nasiona o odpowiednich średnicach pozostały na kolejnych sitach. Po zważeniu 

poszczególnych frakcji określono ile procent materiału pozostało na każdym sicie w stosunku 

do całości materiału (150 g). Wyniki przedstawiono w tabeli 10,11, 12. 

 

Agrotechniczne warunki prowadzenia doświadczenia 

 

Doświadczenia lokalizowano na glebie lekkiej kompleksu żytniego dobrego o typie 

gleby czarna ziemia właściwa, klasy bonitacyjnej IVb, rodzaj gleby piasek gliniasty lekki. 

Przedplonem pod doświadczenie w roku 2012 był jęczmień ozimy, w 2013- gryka,  

zaś w 2014 jęczmień jary.  

 Po zbiorze przedplonu i zagospodarowaniu resztek pożniwnych wykonywano pełne 

zespoły zabiegów pożniwnych i przedzimowych.  

 Jesienne nawożenie P, K i N stosowano w postaci nawozu wieloskładnikowego - 

Polifoskę 6:20:30 w ilości 300 kg·ha-1pod orkę zimową. Orka zimowa wykonywana była pod 

koniec III dek. października i pozostawiana w ostrej skibie. Kierunek orki wykonano 

prostopadle do kierunku siewu. Wiosną stosowano dawkę wyrównującą fosforu i potasu. 

Dawki nawożenia mineralnego były ustalane w oparciu o aktualny stan zasobności gleby w te 

składniki. Nawożenie mineralne azotem ograniczono do dawki startowej tzn. 30 kg N·ha-1 

w formie szybkodziałającej saletry amonowej i Polifoski. Nawożenie to wykonywano przed 

uprawą przedsiewną. 

 Wiosenna uprawa roli uzależniona była od ruszenia wegetacji i tak jak w roku 2012  

i 2014, gdy ruszenie wegetacji odnotowano odpowiednio 21.03 i 22.03, to w roku 2013 

17 kwietnia. Wiosenną uprawę roli rozpoczynano od zastosowania kultywatora z broną  

oraz wysiewu nawozów mineralnych. Kolejnym zabiegiem uprawowym było zastosowanie 

agregatu uprawowego w celu lepszego spulchnienia i wyrównania gleby przed siewem 

doświadczeń.  

 Przed założeniem doświadczeń wysiano Nitraginę oraz przystąpiono do siewu. Siew 

wykonano siewnikiem poletkowym SPZ 1,5 na głębokość 6 cm. Po siewie zastosowano 
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wałowanie. Następnie wykonano zabieg ochrony roślin herbicydem Afalon Dyspersyjny 450 

EC w dawce 1,5 l·ha-1 w celu zwalczania chwastów dwuliściennych. 

 

Przebieg warunków pogodowych w latach 2012-2014 

 

Przebieg wegetacji grochu siewnego na tle układu warunków atmosferycznych 

scharakteryzowano na podstawie danych meteorologicznych Stacji Doświadczalnej Oceny 

Odmian w Krzyżewie. 

Wczesne ruszenie wegetacji, które nastąpiło 21 marca 2012 roku umożliwiło 

przygotowanie pola pod zasiew doświadczenia z grochem. Założono je 11 kwietnia w glebę  

o średniej wilgotności. Duże różnice między temperaturą maksymalną, a minimalną (max 

16,6˚C i min. -2˚C) w pierwszych dwóch dekadach kwietnia opóźniło wschody roślin, które 

zaobserwowano pod koniec III dekady kwietnia. Maj z wysokimi temperaturami powietrza  

i z optymalnymi opadami deszczu stworzył bardzo dobre warunki do wzrostu i rozwoju roślin 

grochu. Przełom maja i czerwca przyniósł krótki deficyt wilgoci w glebie, co delikatnie 

opóźniło początek kwitnienia roślin. Warunki uwilgotnienia gleby poprawiły się pod koniec  

II dekady czerwca co pozytywnie wpłynęło na ilość zawiązanych strąków.  

Lipiec charakteryzował się dużą ilością opadów i silnymi wiatrami. Zbiór grochu wykonano  

2 sierpnia. 

W roku 2013 średnia temperatura kwietnia wynosiła 6,4˚C. Pierwsza dekada kwietnia 

była bardzo zimna ze średnią temperaturą 0,1˚C i pokrywą śnieżną dochodzącą do 45 cm.  

W drugiej dekadzie kwietnia temperatury były wyższe i średnia wynosiła 8,2˚C, ale 

zalegająca pokrywa śnieżna ok. 5 cm uniemożliwiła przygotowanie pola pod zasiew 

doświadczenia w optymalnym terminie siewu. Ruszenie wegetacji pod koniec II dekady 

kwietnia pozwoliło na rozpoczęcie wiosennej uprawy roli. Siew wykonano w połowie III 

dekady kwietnia w glebę o odpowiedniej wilgotności. Ciepły maj z temperaturą maksymalną 

dochodzącą do 27˚C przyspieszył początkowy wzrost roślin grochu. Korzystne warunki 

wilgotnościowe w pierwszej dekadzie czerwca wpłynęły na prawidłowy rozwój grochu. 

Rośliny osiągnęły wysokość w granicy 125 cm. W fazę początku kwitnienia odmiany weszły 

w połowie drugiej dekady czerwca. II dekada czerwca i początek III dekady bez opadu 

deszczu przy wysokich temperaturach powietrza sięgających 30˚C skróciła okres kwitnienia. 

Odmiany grochu kwitły od 9 do 12 dni. Znaczne ocieplenie i mocne uwilgotnienie gleby  

w okresie wypełniania strąków przyczyniły się do uzyskania zadowalającego plonu.  
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Lipiec z wysokimi temperaturami powietrza i umiarkowanymi opadami deszczu wpływa na 

równomierne dojrzewanie strąków i wcześniejszy zbiór. Porażenie roślin przez patogeny 

średnie do małego. Do zbioru roślin przystąpiono na początku pierwszej dekady sierpnia.  

Warunki atmosferyczne generalnie były sprzyjające: ciepło i bez opadów deszczu.  

Zbiór przeprowadzono jednofazowo, kombajnem Sampo 130. 

Średnia temperatura kwietnia 2014 roku (9,4˚C) była jedną z najwyższych wielolecia. 

Temperatury maksymalne dochodziły do 23˚C. Te warunki termiczne pozwoliły na założenie 

doświadczenia w agrotechnicznym terminie siewu, tzn. 02.04. Wiosenny deficyt wody przy 

wysokich temperaturach wydłużył wschody roślin. Chłodna I dekada maja również 

spowolniła rozwój roślin grochu. Z kolei II i III dekada miesiąca ze znaczącymi opadami 

deszczu i wyższą temperaturą poprawiły stan doświadczenia i szybszy rozwój roślin.  

W fazę kwitnienia rośliny weszły w I dekadzie czerwca. Nierównomierny rozkład opadów w 

czerwcu spowodował krótkie okresy posuchy, to zwolniło przyrost zielonej masy  

i przedłużyło fazę kwitnienia oraz zawiązywania się strąków. Okres kwitnienia trwał 22-26 

dni. Lipiec z niewielkimi opadami deszczu i bardzo wysokimi temperaturami przyśpieszył 

dojrzewanie grochu. Do zbioru przystąpiono 4 sierpnia. 

Pomimo zróżnicowanych temperatur i rozkładu opadów atmosferycznych w okresach 

wegetacyjnych w poszczególnych latach z doświadczeń tych uzyskiwano wysokie plony 

nasion. 

Warunki termiczne i wilgotnościowe panujące w okresie wegetacji grochu siewnego w roku 

2012-2014 przedstawiono w tabelach 4 i 5 . 

 

Tabela 4. 

Rozkład opadów atmosferycznych od IV do VIII  w latach 2012-2014. 

 

Dekady 

Opady [mm] 

Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień 

2012 

I 6,1 5,9 23,2 53,4 56,8 

II 33,7 35,8 46,8 18,4 27,9 

III 0,6 4,8 17,3 19,9 18,6 

∑ 40,4 46,5 87,3 91,7 103,3 

2013 
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I 26,6 17,6 40,8 6,4 28,0 

II 12,4 4,8 0,0 58,9 8,8 

III 9,0 57,7 41,8 1,0 10,9 

∑ 48,0 80,4 82,6 66,3 47,7 

2014 

I 3,3 16,2 26,4 3,7 8,1 

II 8,5 55,5 4,6 17,6 31,2 

III 13,6 3,1 36,9 16,3 24,8 

∑ 25,4 74,8 67,9 37,6 64,1 
Źródło: dane meteorologiczne SDOO w Krzyżewie 

 

Tabela 5. 

Rozkład średniej temperatury miesiąca od IV do VIII w latach 2012-2014. 

Miesiąc/ rok Średnia temperatura powietrza [ºC] 

2012 2013 2014 

Kwiecień 8,2 6,4 9,4 

Maj 14,1 15,4 13,7 

Czerwiec 15,5 18,1 15,2 

Lipiec 19,8 18,6 20,6 

Sierpień 17,1 18,0 18,4 
Źródło: dane meteorologiczne SDOO w Krzyżewie 

 

Analizując przebieg pogody oraz jej wpływ na wysokość plonów należy stwierdzić,  

że układ warunków termiczno – wilgotnościowych w latach 2012-2014 był zróżnicowany pod 

względem rozkładu opadów atmosferycznych i temperatury w poszczególnych dekadach 

miesiąca. Zmienne warunki pogodowe w całym okresie wegetacyjnym grochu miały wpływ 

na jego rozwój co ma odzwierciedlenie w uzyskanych plonach nasion. 

 

Wyniki badań 

 

Wpływ czynników biotycznych i abiotycznych środowiska, cechy genetyczne 

odmiany, stosowana odpowiednia agrotechnika oraz potencjał plenności rekomendowanych 

odmian roślin bobowatych grubonasiennych wpływa na wielkość plonów. Lata 2012-2014 

były korzystne pod względem plonowania grochu siewnego na glebach słabych. Jak podaje 

COBORU w roku 2014 plony były najwyższe od trzech lat. Wzorzec (średnia plonowania 
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wszystkich badanych odmian średniowysokich) w roku 2014 plonował na poziomie 48,3 

dt·ha-1, dla porównania w roku 2013 - 42,7 dt·ha-1, natomiast w 2012 r. 40,8 dt·ha-1. 

Analizując wyniki doświadczeń można zaobserwować znaczną odporność odmian na 

wyleganie, choroby i szkodniki, które mają znaczący wpływ na plonowanie w omawianych 

latach. 

 Spośród badanych odmian wybrano 5 w roku 2012 i 2013 (Muza, Eureka, Milwa, 

Sokolik, Turnia), z kolei w roku 2014 odmianę Turnia zastąpiono odmianą Model.  

Dla zobrazowania podano i omówiono wyniki z 3 punktów doświadczalnych (tabela 6). 

 

Tabela 6. 

Plonowanie odmian grochu siewnego . 

Odmiana 

Krzyżewo Marianowo Szepietowo 

Plon [dt·ha-1] Średnia

2012-

2014 

Plon [dt·ha-1] Średnia

2012-

2014 

Plon [dt·ha-1] Średnia 

2012-

2014 2012 2013 2014 2012 2013 2014 2012 2013 2014 

wzorzec 55,6 61,6 63 60 36,3 45,2 62,4 47,9 37,4 29,4 57,1 32,1 

Muza* 49,9 57,4 49,6 52,3 30 37,4 59,2 42,2 43,1 23,2 45,9 37,4 

Milwa* 49,7 63 62,6 58,4 25,9 49 56,4 43,8 35,5 32,8 56,9 41,7 

Model* 60,6 61 68,6 63,4 43,7 47,4 65,2 52,2 48,6 30,4 55,6 44,9 

Sokolik* 59 62,6 63,7 61,8 40,5 40,7 62,8 48 25,6 29,9 57,3 37,6 

Turnia* 59 63,9 70,4 64,4 41,4 51,4 68,6 53,8 34,3 30,6 69,7 44,9 

 

* - odmiany wąsolistne 

** wzorzec stanowi średnia ze wszystkich badanych odmian 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych wyników z COBORU 

 

Z danych zawartych w tabeli 6 przedstawiającej plonowanie odmian pastewnych 

grochu siewnego w latach 2012-2014, można zauważyć, że plony nasion są zróżnicowane 

Najwyżej plonującą odmianą w roku 2012 we wszystkich badanych punktach była odmiana 

Model. W Krzyżewie osiągnął on plon 60,6 dt·ha-1 w Marianowie 43,7 dt·ha-1 

a w Szepietowie 48,6 dt·ha-1. Średni plon w latach 2012 -2014 dla tej odmiany oscyluje na 

poziomie 63,4 dt·ha-1  w Krzyżewie, 52,2 dt·ha-1 w Marianowie, w Szepietowie 44,9 dt·ha-1.  

W roku 2014 najlepiej plonująca odmianą była odmiana Turnia osiągająca plon 70,4 dt·ha-1  

w Krzyżewie, 68,6 dt·ha-1 w Marianowie i w Szepietowie 69,7 dt·ha-1. Zaś w latach 2012 

i 2013 plonowała ona na poziomie podobnym do odmiany Model i Sokolik (wykres 1).  
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Rok 2012 dla odmiany Muza i Milwa okazał się niekorzystny pod względem 

plonowania w Krzyżewie i Marianowie, odmiany te plonowały znacznie niżej od pozostałych. 

W trzech badanych punktach odmiana Muza plonowała poniżej wzorca i była najsłabiej 

plonującą odmianą w latach 2012- 2014. Wyjątkiem jest punkt doświadczalny w Szepietowie, 

w którym to odmiana ta w roku 2012 uzyskała plon o 5,6 dt·ha-1 powyżej wzorca. 

 

 

Wykres 1. Plon nasion grochu siewnego pastewnego w latach 2012-2014 w SDOO w Krzyżewie 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych COBORU SDOO w Krzyżewie 

 

Cechy bonitacyjne odmian oraz porażenie przez choroby 

 

Do najważniejszych cech bonitacyjnych odmian grochu siewnego pastewnego, które 

omówiono w pracy  zaliczono: wyleganie roślin, równomierność dojrzewania strąków, masę 

tysiąca nasion, wysokość roślin, porażenie przez szkodniki (pachóweczki strąkóweczka  

i strąkowiec grochowy) i choroby (Ascochytoza grochu i Mączniak prawdziwy). Badanie tych 

cech pozwoliło określić wpływ zarówno czynników biotycznych, jak i abiotycznych  

na wysokość uzyskanego plonu nasion grochu. W tabelach 7,8 i 9 przedstawiono 

poszczególne cechy bonitacyjne oraz porażenie przez choroby w latach 2012-2014 w Stacji 

2012 2013 2014

dt/dt/ha 
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Doświadczalnej Oceny Odmian w Krzyżewie. W ocenach wyrażonych w skali 9-stopniowej 

liczba 9 oznacza stan najkorzystniejszy, a 1 najmniej korzystny. Do sprawdzenia cech 

jakościowych wykonano frakcyjność nasion (analiza sitowa). 

Tabela 7. 

Ważniejsze cechy bonitacyjne odmian oraz porażenie przez choroby w roku 2012. 
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Skala 9º g cm Skala 9º 

1 Muza* 8,3 5,3 7,8 205,2 131 7,8 7,5 

2 Milwa* 5,8 2,3 8,5 228,4 89 6,5 7,0 

3 Model* 7,3 5,0 7,3 244,4 115 6,5 6,3 

4 Sokolik* 6,0 2,5 7,5 211,1 102 6,5 6,3 

5 Turnia* 5,8 3,0 8,3 206,6 111 6,5 6,8 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych COBORU SDOO Krzyżewo 

 

 

 

 

Tabela 8. 

Ważniejsze cechy bonitacyjne odmian oraz porażenie przez choroby w roku 2013. 

Lp. Odmiana 
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Skala 9º g cm Skala 9º 

1 Muza* 8,0 6,8 7,5 188,2 123 6,3 7,0 

2 Milwa* 8,0 3,8 8,5 258,0 96 4,5 6,3 

3 Model* 7,5 5,0 8,5 229,4 106 4,5 5,5 

4 Sokolik* 7,0 3,8 7,8 197,4 100 5,3 6,0 

5 Turnia* 7,0 3,3 8,3 217,9 103 4,5 5,8 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych COBORU SDOO Krzyżewo 
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Tabela 9. 

Ważniejsze cechy bonitacyjne odmian oraz porażenie przez choroby w roku 2014. 

Lp. Odmiana 
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Skala 9º g cm Skala 9º 

1 Muza* 8,3 4,3 7,0 223,6 125 6,5 7,3 

2 Milwa* 9,0 3,0 7,8 230,3 103 6,0 6,3 

3 Model* 8,5 4,5 7,8 251,8 115 5,8 5,5 

4 Sokolik* 8,3 2,0 8,0 229,2 103 5,8 6,0 

5 Turnia* 8,3 3,3 7,5 228,7 109 6,3 6,5 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych COBORU SDOO Krzyżewo 

 

Wyleganie 

Istotną cechą grochu mającą zasadniczy wpływ na wysokość uzyskiwanych plonów 

jest podatność na wyleganie. W doświadczeniu większą grupę odmian stanowią odmiany 

średniowysokie i wąsolistne co korzystnie wpływa na plonowanie, gdyż formy wąsolistne 

tworzą bardziej zwarty łan co z kolei zmniejsza podatność na wyleganie, a tym samym na 

lepsze przewietrzenie, dosychanie, równomierne dojrzewanie i zdrowotność roślin.  

Analizując tabele 7,8 i 9 odczytujemy, że na tle tabel 4 i 5 w roku 2012 większe opady 

deszczu występujące w dwóch pierwszych dekadach czerwca oraz silne wiatry przyczyniły 

się do większego wylegania roślin w fazie końca kwitnienia. W roku 2013 i 2014 rozkład 

temperatur i opadów oraz zjawiska atmosferyczne (wiatry) w okresie wegetacji nie miały 

negatywnego wpływu na wyleganie w okresie końca kwitnienia. 

Zaś skłonność do wylegania przed zbiorem w latach 2012-2014 była bardzo 

zróżnicowana. Największą tendencję do wylegania wykazała w ciągu trzech lat odmiana 

Sokolik i Milwa, z kolei najniższą Muza. 

Podsumowując stwierdzono, iż wyleganie jest cechą odmianową, a nie spowodowaną 

zjawiskami atmosferycznymi, gdyż odmiana Muza, która jest najwyższą z omawianych 

odmian nie wykazuje znacznej tendencji do wylegania.  
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Równomierność dojrzewania strąków 

Jedną z cech bonitacyjnych grochu siewnego jest równomierność dojrzewania 

strąków.  

Cecha ta zależy od przebiegu pogody. Jeśli zostanie zachwiana równowaga pomiędzy 

opadami deszczu a temperaturą może nastąpić w roślinach bobowatych grubonasiennych 

wtórne kwitnienie i zawiązywanie strąków, co negatywnie wpływa na plon nasion.  

W omawianych latach równowaga ta została zachowana, nie wystąpiło wtórne kwitnienie i 

wiązanie strąków, stąd też równomierność dojrzewania strąków było dobre. Nie wystąpiło 

osypywanie się nasion, więc plony były zadowalające. Ocenę równomierności dojrzewania 

strąków przedstawiają tabele 7, 8, 9. 

 

Masa tysiąca nasion [MTN] 

Masa tysiąca nasion jest cechą, która wpływa na wielkość i jakość uzyskanego plonu. 

Analizując wspomniane wyżej tabele stwierdzono, że odmiany biorące udział 

w doświadczeniach, które uzyskały najwyższy plon nasion, charakteryzowały się także 

najwyższą MTN. Odmiana Model, która w okresie trzech lat stabilnie plonowała osiągała 

również wysoką MTN w roku 2012 – 244,4 g i w roku 2014 – 251,8 g. Mniej dorodne 

nasiona uzyskała odmiana Muza (2012 rok- 205,2 g, 2013 rok- 188,2 g, 2014 rok – 223,6 g) 

a, co w rezultacie mogło być przyczyną jej słabszego plonowania.  
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Tabela 10. 

Wyniki analizy sitowej w roku 2012.  

Odmiana 

Masa frakcji czystych [g] 
Zanieczyszczenia 

[g] 

∑ 

(a7+a6+a5+a4+ 

zanieczyszcz.)  

[g]

∑ 

(a7+a6+a5+a4

) [g] 

Udział frakcji [%] 

a7 a6 a5 a4 

Muza 
5,6 66,4 77,4 0,4 0,2 

150 149,8 
3,7 44,3 51,6 0,3 0,1 

Milwa 
8,0 114,3 26,2 0,5 1,0 

150 149,5 
5,4 76,3 17,5 0,1 0,7 

Model 
7,6 74,6 65,2 1,8 0,8 

150 149,2 
5,1 49,7 43,5 1,2 0,5 

Sokolik 
1,6 33,6 102,5 11,9 0,4 

150 149,6 
1,1 22,4 68,3 7,9 0,3 

Turnia 
4,8 48,2 88,4 7,9 0,7 

150 149,3 
3,2 32,1 58,9 5,3 0,5 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych COBORU SDOO Krzyżewo 

 

Tabela 11. 

Wyniki analizy sitowej w roku 2013. 

Odmiana 

Masa frakcji czystych [g] 

Zanieczyszczenia 

[g] 

∑ (a7+a6+a5+a4+ 

zanieczyszcz.)  

[g] 

∑ 

(a7+a6+a5+a4) 

[g] 

Udział frakcji [%] 

a7 a6 a5 a4 

Muza 
7,6 61,3 73,4 6,8 0,9 

150 149,1 
5,1 40,9 48,9 4,5 0,6

Milwa 
10,1 113 25,4 0,8 0,7 

150 149,3 
6,8 75,3 16,9 0,5 0,5 

Model 
6,2 73,6 67,0 2,5 0,9

150 149,1 
4,1 49,0 44,6 1,7 0,6 

Sokolik 
1,8 34,0 98,5 14,9 0,8 

150 149,2 
1,2 22,7 65,7 9,9 0,5

Turnia 
6,8 49,1 87,4 6,4 0,3 

150 149,7 
4,5 32,8 58,3 4,2 0,2

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych COBORU SDOO Krzyżewo 
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Tabela 12. 

Wyniki analizy sitowej w roku 2014. 

Odmiana 

Masa frakcji czystych [g] 
Zanieczyszczenia 

[g] 

∑ (a7+a6+a5+a4+ 

zanieczyszcz.)  

[g] 

∑ 

(a7+a6+a5+a4) 

[g] 

Udział frakcji [%] 

a7 a6 a5 a4 

Muza 
5,9 67,8 75,9 0,3 0,1

150 149,1 
3,9 45,2 50,6 0,2 0,1

Milwa 
10,4 112,6 25,2 0,8 1,0

150 149,1 
6,9 75,1 16,8 0,5 0,7

Model 
8,9 75,9 63,4 1,4 0,6

150 149,4 
5,9 50,6 42,2 0,9 0,4

Sokolik 
2,1 34,0 101,0 12,6 0,3

150 149,7 
1,4 22,7 67,3 8,4 0,2

Turnia 
6,6 50,0 86,9 6,2 0,3

150 149,7 
4,4 33,4 57,9 4,1 0,2

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych COBORU SDOO Krzyżewo 

 

Z przedstawionych tabel 10, 11, 12 wyczytać można, iż odmiany najwyżej plonujące 

(Milwa, Model i Turnia) miały największy udział nasion o średnicy 7 i 6 mm, co świadczy  

o tym, że ok. 70 % plonu to nasiona dorodne, dobrze wykształcone. 

  

 

 

 

 

 

 

Zdjęcie 1. Zbiór doświadczenia. 

Źródło: zdjęcie własne 

 

        Zdjęcie 2. Pomiar wilgotności nasion. 

                      Źródło: zdjęcie własne 
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Szkodniki grochu siewnego 

Osiągnięcie wysokiego plonu nasion grochu nie jest takie łatwe, gdyż roślinom 

strączkowym zagraża wiele szkodników. Żerowanie szkodników powoduje obniżenie 

wysokości i jakości produktu finalnego bądź też surowca do dalszej obróbki.  

Do najważniejszych szkodników zaliczamy: pachówkę strąkóweczkę i strąkowca 

grochowego. 

Gąsienice pachóweczki strąkóweczki żerują w strąkach i uszkadzają wewnątrz 

nasiona, niszcząc je z zewnątrz w postaci niekształtnych wyżerek. We wnętrzu strąka 

gąsienice pozostawiają przędzę, trociny i odchody. Na skutek żerowania larw pachówki 

obniżona zostaje siła kiełkowania uszkodzonych nasion o 43-55%. Rośliny z takich nasion 

mają mniejszą żywotność oraz posiadają mniejsza liczbę nasion w strąkach. 

Szkodliwość strąkowca grochowego również obniża zdolność kiełkowania nasion 

grochu, jak również może doprowadzić do całkowitej utraty zdolności kiełkowania. Duża 

presja szkodnika powodować może słabszy rozwój i niższe plonowanie. Uszkodzone nasiona 

nie powinny być użyte jako materiał siewny oraz nie nadają się do spożycia. 

 Koniecznością jest zwalczanie wyżej wymienionych szkodników.  

 

     

 

Zdjęcie 3. Uszkodzone nasiona grochu przez 

 pachóweczkę strąkóweczkę. 

Źródło: zdjęcie własne 

 

 

 

 

 

Zdjęcie 4. Strąkowiec grochowy i jego 

uszkodzenia. Źródło: zdjęcie własne 
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 W doświadczeniach przeprowadzonych w latach 2012-2014 z grochem siewnym 

pastewnym zastosowano środki ochrony roślin mające na celu zniszczenie szkodnika. W tym 

celu zaaplikowano środki zalecane przez Instytut Ochrony Roślin. Zabiegi okazały się 

skuteczne, gdyż jak podaje tabela 13 uszkodzenia przez szkodniki były znikome w latach 

2012 i 2014, z kolei w roku 2013 uszkodzenia niewielkie na poziomie 1-5%. 

Tabela 13. 

Procent nasion uszkodzonych przez szkodniki w latach 2012-2014. 

Odmiana 

2012 2013 2014 

Pachówka 

strąkóweczka

Strąkowiec 

grochowy 

Pachówka 

strąkóweczka

Strąkowiec 

grochowy 

Pachówka 

strąkóweczka 

Strąkowiec 

grochowy 

Muza 0 1 5 3 2 4 

Milwa 0 0 0 0 0 1 

Model 0 0 2 1 1 1 

Sokolik 1 0 2 0 1 1 

Turnia 1 1 0 2 0 0 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych COBORU SDOO Krzyżewo 

 

Choroby grochu siewnego 

Groch siewny (peluszka) jest gatunkiem, który najczęściej porażany jest przez 

patogeny askochytozy, fuzaryjnego więdnięcia grochu, mączniaka rzekomego, mączniaka 

prawdziwego i rdzę. W zależności od przebiegu pogody w okresie wegetacji presja 

wymienionych chorób jest większa bądź nie występuje wcale, a stopień odporności  

na wymienione choroby jest cechą odmianową. Spośród tych chorób w latach 2012 - 2014 

największe znaczenie i zróżnicowanie miała askochytoza i mączniak prawdziwy  

(tabela 7, 8, 9) 

Askochytoza grochu (Ascochyta pisi). Askochytoza poraża wszystkie nadziemne 

części roślin. Występują na nich okrągłe, w środku czasami białawe plamy z dobrze 

widocznym, ciemnobrunatnym brzegiem. W środku plam znajdują się liczne, brunatne 

piknidia. Plamy na liściach są okrągłe lub owalne, o średnicy 2-10 mm. Na strąkach 

występują okrągłe plamy, o średnicy 3-9 mm, z widocznymi wgłębieniami, często zlewające 

się. Porażone nasiona mają szarobrunatną barwę, często mogą być pomarszczone. 

Mączniak prawdziwy (Erysiphe pisi). Czynnikiem chorobotwórczym jest grzyb 

Erysiphe polygoni. Pasożyt poraża wszystkie nadziemne części roślin. Pokrywają się one 
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wówczas mączystym nalotem. Liście żółkną i przedwcześnie zasychają. Na obumarłych 

częściach roślin powstają niezbyt liczne grupy ciemnobrunatnych lub czarnobrunatnych 

otoczni. Mączniak prawdziwy grochu występuje w Polsce głównie w końcowym okresie 

wegetacji, silniej na grochu późno sianym i na późno dojrzewających odmianach. 

Analizując tabele 7, 8, 9 stwierdzono, iż odmiana Muza, która najsłabiej plonowała  

w latach 2012-2014 jest najbardziej odporna na askochytozę i mączniaka prawdziwego. 

Natomiast najbardziej porażoną odmianą przez patogeny wymienionych chorób była odmiana 

Model w latach 2012-2014. 

 

 

 

Zdjęcie 5. Poletko doświadczalne grochu przygotowane do zbioru 

Źródło: zdjęcie własne 

 

Obliczenia statystyczne 

 

 W doświadczeniu przeprowadzonym w latach 2012-2014. Zakładano je jedną z metod 

doświadczalnych tzw. z grupami odmian ze względu na to, że jedna z badanych odmian 

różniła się formą morfologiczną – wysokością. Doświadczenie badano w 4 powtórzeniach  

ze zmienną liczbą odmian w poszczególnych latach od 7-9. Do analizy wybrano 5 odmian. 

 Analiza wariancji potwierdziła istotne zróżnicowanie odmian w plonowaniu, zatem 

odrzucamy hipotezę zerową (zakładała, że średni plon dla poszczególnych badanych odmian 
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jest równy) na poziomie istotności α-0,01 tzn. istnieją przynajmniej dwie odmiany dla których 

średni plon jest istotnie różny. 

 Analizując oszacowane wartości średnich z trzech badanych lat dla poszczególnych 

odmian zauważamy, że można je pogrupować w 4 grupy zgodnie z programem [UGRO- 

program wykonuje obliczenia związane z wykonaniem analizy wariancji w układzie 

doświadczalnym gdzie występują grupy odmian ]. 

 

 Wysokoplonujące  -  Turnia, Model plon od 64,45dt/ha-63,41 dt/ha 

 O podwyższonym  plonowaniu – Sokolik 61,78 dt/ha 

 O przeciętnym plonie – Milwa  58,45 dt/ha 

 Niskoplonujące –Muza 52,29 dt/ha 

W ocenie wartości odmian przyjęto wzorzec obliczony ze średniego plonu pięciu odmian. 

Średni wzorzec  Xw  wynosi 60,0 dt/ha.   

W porównaniu do wzorca trzy odmiany: Turnia 107,4%, Model 105,68%, Sokolik 

102,9% przewyższyły wzorzec. 

Dwie odmiany uzyskały plon poniżej wzorca: Muza 87,15% i Milwa 97,4% wzorca. 

Ponadto precyzja z jaką prowadzono te badania była bardzo wysoka, ponieważ NIR stanowiła 

zaledwie 4,60 % średniej generalnej. 

 Z tabeli14 wynika, że współczynnik zmienności wyliczony dla plonu nasion grochu 

pastewnego omawianych odmian mieścił się w granicy 0,035 – 0,11. Współczynnik ten dla 

odmiany Sokolik wyniósł 0,035, co świadczy o tym, iż odmiana ta charakteryzowała się 

stabilnością plonowania w omawianych latach. Zaś dla odmiany Milwa był znacząco wyższy 

(0,11), co może dowodzić, że plony nasion tej odmiany były bardziej zmienne w latach.  

 Współczynnik zmienności wyliczony dla Masy Tysiąca Nasion kształtował się na 

poziomie 0,042-0,077, analizowane dane potwierdzają, że najbardziej jednorodne nasiona 

uzyskano z odmian Model i Turnia. U pozostałych 3 odmian współczynnik  ten był 

zdecydowanie wyższy, co świadczy o braku wyrównania nasion w poszczególnych latach. 

 Na podstawie przeprowadzonej analizy statystycznej można stwierdzić, że najbardziej 

wyrównaną odmianą była odmiana Sokolik a najbardziej jednorodne nasiona uzyskały 

odmiany Model i Turnia. 
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Tabela 14. 

Analiza wariancji. 

    Plonowanie odmian grochu siewnego w latach 2012-2014 

odmiana 
średnia z trzech 

lat (dt/ha) 
odchylenie standardowe

współczynnik 

zmienności 

Muza 52,29 3,83 0,073 

Milwa 58,45 6,47 0,11 

Model 63,41 3,89 0,061 

Sokolik 61,78 2,18 0,035 

Turnia 64,45 4,9 0,076 

 

 Masa Tysiąca Nasion w latach 2012-2014   

odmiana 
średnia z trzech 

lat (g) 
odchylenie standardowe

współczynnik 

zmienności 

Muza 205,66 15,83 0,077 

Milwa 238,91 14,85 0,062 

Model 241,86 10,25 0,042 

Sokolik 212,56 14,27 0,067 

Turnia 217,75 9,91 0,045 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań SDOO Krzyżewo 

 

Dyskusja 

 

Na podstawie przeprowadzonych doświadczeń określono potencjał plonowania pięciu 

odmian grochu siewnego pastewnego w warunkach województwa podlaskiego.  

Prusiński [2007] podaje, że zarówno przebieg wegetacji, jak i plonowanie roślin 

strączkowych, w tym grochu są zależne od warunków pogodowych, a w mniejszym stopniu 

kształtowane są przez technologie uprawy, zwłaszcza nawożenie azotowe. Z badań własnych 

wynika, że przebieg warunków atmosferycznych panujących w latach 2012-2014 miał wpływ 

na wielkość plonów, które okazały się zadowalające.  

Niektórzy autorzy wskazują wady produkcji roślin strączkowych, wśród których 

wymienia się dużą wrażliwość na niekorzystne zmiany pogodowe, niestabilność plonowania, 
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a co za tym idzie niską zmienność i opłacalność oraz małą ich konkurencyjność  

[Florek i in. 2012]. 

Z przeprowadzonych doświadczeń w latach 2012-2014 wynika, że warunki termiczno 

wilgotnościowe nie miały decydującego wpływu na wielkość uzyskiwanych plonów, 

ponieważ wśród badanych odmian znajdowała się odmiana, która pomimo zmiennych 

warunków pogodowych plonowała stabilnie uzyskując plony konkurencyjne i opłacalne  

w produkcji. Dlatego też warto prowadzić badania nad odmianami, które posiadają zdolności 

plonotwórcze  bez względu na wpływ niekorzystnych warunków atmosferycznych. 

Odchwaszczanie plantacji grochu za pomocą herbicydów ma duży wpływ na wielkość 

plonowania. Istotny jest właściwy dobór środka oraz termin jego aplikacji, który w dużej 

mierze zależy od fazy rozwojowej rośliny uprawnej, chwastów oraz warunków pogodowych 

w trakcie wykonywania zabiegu i krótko po. W doświadczeniu własnym po siewie 

zastosowano odpowiedni herbicyd (Afalon Dyspersyjny 450 EC), który skutecznie chronił 

plantację przed zachwaszczeniem. Zastosowanie go w odpowiednim terminie i w zalecanej 

przez producenta dawce, pozwoliło na utrzymanie doświadczenia w stanie wolnym od 

chwastów. 

Księżak [2009] podaje, że z jedną z przyczyn niskiego plonowania grochu może być 

niedobór azotu. Ma to duże znaczenie wówczas gdy rośliny nie mogą korzystać z azotu 

mineralnego z gleby, a równocześnie roślinom nie jest on dostarczony przez Rhizobium 

wskutek słabego brodawkowania lub zniszczenia brodawek spowodowane żerowaniem 

oprzędzików. W badanym doświadczeniu zastosowano nawożenie mineralne azotem w dawce 

30 kg·ha-1 oraz wysiano Nitraginę- szczepionkę zawierającą żywe bakterie brodawkowe 

zdolne do wiązania wolnego azotu atmosferycznego w symbiozie z roślinami motylkowymi. 

Zastosowanie preparatu mogło mieć korzystny wpływ na podniesienie plonu nasion grochu, 

zwiększenie zawartości białka w nasionach oraz poprawę struktury gleby i jej właściwości 

fitosanitarne. 

Podleśny i Podleśna [2012] stwierdzają, że patogeny grzybowe porażając rośliny 

grochu ograniczają jego wzrost i rozwój, a w efekcie  powodują słabsze plonowanie. 

W omawianych latach 2012-2014 nie wystąpiły choroby we wcześniejszych fazach 

rozwojowych grochu siewnego tylko w fazie początku dojrzewania. Presja chorób wystąpiła 

na początku dojrzewania strąków. Występowanie chorób na etapie końcowego okresu 

wegetacyjnego grochu nie miało znacznego wpływu na osiągane plony. Odmiany grochu 

siewnego pastewnego wyżej plonujące zostały bardziej zaatakowane przez patogeny 
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Askochytozy i Mączniaka prawdziwego, z kolei odmiana, która uzyskała najniższy plon 

nasion okazała się odmianą najbardziej odporną na wyżej wymienione choroby.  

 

Wnioski 

 

1. W latach 2012-2014 najlepiej plonującą odmianą grochu siewnego pastewnego 

okazała się odmiana Turnia, uzyskując średni plon nasion 64,4 dt·ha-1,  

co stanowiło 107 % wzorca. 

2. Najsłabiej plonującą odmianą w omawianych latach była odmiana Muza, 

osiągnęła plon na poziomie 52,3 dt·ha-1, co stanowiło 87 % wzorca. 

3. Przebieg warunków termiczno – wilgotnościowych w roku 2012 był najmniej 

korzystny dla prawidłowego rozwoju roślin, większa presja chorób i skłonność  

do wylegania obniżyło plony odmian grochu. 

4. Wyleganie jest cechą odmianową a nie spowodowaną zjawiskami 

atmosferycznymi, gdyż odmiana Muza, która jest najwyższą z omawianych 

odmian nie wykazuje znacznej tendencji do wylegania.  

5. Odmiana Model, która stabilnie plonowała w okresie trzech lat badań 

charakteryzowała się także wysoką masą tysiąca nasion (Model: 2012- 244,4g, 

2013 – 229,4 g, 2014- 251,8g). Mniej dorodne nasiona uzyskała odmiana Muza, 

co w rezultacie mogło być przyczyną jej niskich plonów (2012- 205,2g, 2013-

188,2g, 2014 – 223,6g). 

6. Stopień odporności na choroby jest cechą odmianową. Porażenie przez patogeny 

chorób w późniejszych fazach rozwojowych grochu siewnego pastewnego nie 

miało decydującego wpływu na osiągany plon nasion, gdyż odmiana Muza 

(najbardziej odporna) najsłabiej plonowała, a Model pomimo znaczącego 

porażenia osiągnął plony powyżej wzorca.  
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BEHAWIOR W OCENIE DOBROSTANU KRÓW MLECZNYCH 

 

BEHAVIOR EVALUATION OF THE WELFARE OF DAIRY COWS 

 

 

Streszczenie 

  

 Najczęstszą przyczyną brakowania krów o jednostronnej użytkowości mlecznej są 

zakłócenia zdrowotne nabyte wskutek niewłaściwych warunków żywienia i utrzymania. 

Podłożem tych schorzeń są czynniki ściśle związane ze stresem, który jest związany z reakcją 

obronną i adaptacyjną organizmu. Permanentne działania niekorzystnych bodźców 

ograniczają możliwości wyrażania wrodzonych zachowań zwierząt. Powodują negatywne 

skutki związane ze zmniejszeniem wydajności mleka, pogorszeniem jego składu 

chemicznego, skróceniem okresu użytkowania na skutek wielu towarzyszących tym objawom 

schorzeń. Problemem związanym z oceną krów w warunkach produkcyjnych jest 

jednoznaczne określenie norm i minimalnych wymagań behawioralnych jako wskaźników 

dobrostanu. 

Słowa kluczowe: behawior, dobrostan, krowy mleczne, stres. 

 

Abstract 

 

 The most common reasons for culling dairy cows are health disorders resulting from 

inadequate housing conditions and management practices, and inappropriate nutrition. The 

underlying cause of the above health problems is stress which evokes defensive and adaptive 

responses in cows. Long-term exposure to adverse environmental stimuli restricts the 

animal’s natural behavior and has negative consequences such as decreased milk yield, 

deterioration in the quality and chemical composition of milk, and shorter productive herd life 

due to stress-related diseases. One of the problems associated with the assessment of dairy 
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cow welfare under production conditions is an absence of clearly defined standards, norms 

and the minimal behavioral needs of animals, which could be used as welfare indicators. 

Key words: behavior, welfare, dairy cows, stress. 

 

Wstęp 

 

 Wyniki badań behawioru zwierząt wzbudzają duże zainteresowanie hodowców ze 

względu na możliwość wykorzystania ich w poprawie i ocenie dobrostanu krów mlecznych. 

W wielu badaniach wykazano, że dobrostan krajowego pogłowia krów o jednostronnej 

użytkowości mlecznej jest niezadowalający, mimo obowiązujących zasad postępowania  

w użytkowaniu zwierząt opisanych w ustawie o ochronie zwierząt (Dz. U. z dnia 21 sierpnia 

1997 r., z późn. zm.), oraz  rozporządzeniach do tej ustawy w których zapisano: „Zwierzę nie 

jest rzeczą” oraz „kto utrzymuje zwierzęta gospodarskie jest obowiązany do zapewnienia im 

opieki i właściwych warunków bytowania”. A zatem warunki chowu zwierząt nie mogą 

powodować urazów i uszkodzeń ciała lub innych cierpień. 

 Pogłowie krów mlecznych o jednostronnej użytkowości reprezentowane jest w Polsce 

przez liczebnie większościową rasę holsztyńsko-fryzyjską. Dostępne dane wskazują  

na problemy zdrowotne w chowie krów, powodujące skrócenie okresu użytkowania 

spowodowanego: zaburzeniami płodności, schorzeniami gruczołu mlekowego, 

występowaniem kulawizn oraz chorób metabolicznych i współtowarzyszących im zakłóceń 

zdrowotnych. Straty wynikające z wymienionych przyczyn bezpośrednio wpływają na koszty 

produkcji ponoszone zarówno przez hodowców, jak i przemysł przetwórczy. 

 Dokonywane zmiany technologii utrzymania krów mlecznych mające na celu 

obniżenie kosztów budowy obór i późniejszej ich eksploatacji w wielu przypadkach nie 

uwzględniają potrzeb behawioralnych krów co w konsekwencji jest  powodem powstawania 

różnych form stresu, na który bardzo wrażliwe są krowy mleczne, zwłaszcza wysokowydajne. 

Niezależnie od rodzaju stresora, każdy stres wywołuje niekorzystne zmiany  

w funkcjonowaniu organizmu, uzewnętrzniające się u krów zmianami, między innymi  

w wydajności i jakości mleka czy zaburzeniami funkcji rozrodczych. 

 Jedną z dróg poszukiwań poprawy dobrostanu jest uwzględnienie potrzeb 

behawioralnych krów poczynając od etapu projektowania obór i wyposażenia ich  

w infrastrukturę zapewniającą komfortowe środowisko użytkowania, obsługi i pielęgnacji 

dostosowaną do wymogów poszczególnych grup technologicznych i kierunków produkcji. 
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 Celem pracy była analiza aktualnego stanu badań nad wykorzystanie wskaźników 

behawioralnych w ocenie dobrostanu krów mlecznych. 

 

Przegląd piśmiennictwa 

 

 Behawioryzm jest to dział etologii, którego przedmiotem badań są wzorce zachowań 

zwierząt występujące instynktownie bądź dobrowolnie. Wzorce behawioralne są utrwalone 

genetycznie przez ewolucyjne dostosowywanie się gatunku i rasy do zmieniającego się 

środowiska. Pozwalają on przygotować się do życia w różnych środowiskach oraz do zmian, 

które tam mogą nastąpić. Zwierzęta uczą się również reagowania na określone bodźce 

środowiska, które są źródłem informacji niezbędnych do życia [Kaleta 2003]. Stymulują one 

zachowanie: pokarmowe, rozrodcze, pielęgnacyjne, poznawcze, obronne i społeczne.  

W warunkach chowu określone bodźce środowiskowe przekraczają często normy utrwalone 

wzorcem zachowań (behawiorem) danego gatunku. Mogą one mieć działanie pozytywne, lecz 

często prowadzą do niekorzystnych zmian w homeostazie organizmu [Bodkowski i in. 2008]. 

 Problemem związanym z oceną zachowania bydła mlecznego w warunkach 

produkcyjnych jest  trudność w jednoznacznym określeniu norm i minimalnych wymagań  

w określeniu wskaźników behawioralnych dobrostanu zwierząt. Niemniej jednak stała  

i fachowa obserwacja dobowego rytmu czynności krowy może w znacznym stopniu pozwolić 

na określeni poziomu dobrostanu zwierzęcia. W celu doskonalenia obiektywizacji obserwacji 

behawioralnych do rejestracji oceny aktywności zwierząt oraz pomiarów niektórych 

wskaźników fizjologicznych wykorzystuje się także techniki elektronicznej [Adamczyk i Gil 

2014]. Techniki te umożliwiają ocenę stanu czynnościowego w czasie rzeczywistym, 

jednakże wymagają dalszych badań i opracowań [Lipiński 2009].  

 Badania behawioralne prowadzone, w celu oceny ich dobrostanu zwierząt mają tą 

zaletę, że są przeprowadzane metodami nieinwazyjnymi. Obserwacje zachowań najczęściej 

dotyczą następujących czynności zwierząt: przemieszczania się, czasu i częstotliwości 

pobierania paszy, czasu i formy odpoczynku, zachowań społecznych i rozrodczych  

oraz zabawy. 

 Długotrwałe nie zaspokojenie potrzeb behawioralnych wywołuje frustrację  

i cierpienie, objawiające się nietypowymi formami zachowania [Empel 1999]. Ponadto, 

stosowane technologie chowu intensywnego okazują się szkodliwym obciążeniem dla 

środowiska. Już na przełomie lat 60/70 po wprowadzeniu tzw. technologii przemysłowego 
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chowu, służby zootechniczne i weterynaryjne zaobserwowały wzrost występowania schorzeń 

o technologicznej i środowiskowej etiologii [Kołacz i Bodak 1999]. 

 Długość życia krowy mlecznej w optymalnych warunkach środowiska określa się na 

10 - 15 lat, jednakże zmiany w technologiach użytkowania i intensyfikacja produkcji mleka 

spowodowały, że wysokowydajna krowa żyje w stadzie zaledwie przez okres 2 - 3 laktacji,  

co stanowi około 1/3 długości jej życia zaprogramowanego przez naturę. Analizując 

przyczyny brakowania krów stwierdzono, że nabyte schorzenia są skutkiem niewłaściwych 

warunków żywienia i utrzymania [Strzałkowska i in. 2014]. Duża część występujących 

schorzeń u krów jest ściśle związana ze stresem, który jest skutkiem niewłaściwych 

warunków żywienia i utrzymywania oraz wysokiej wydajności mleka [Frindt i in. 2006]. 

Stres rozumiany jako bodziec (czynnik) „którego działanie powoduje przekroczenie zdolności 

adaptacyjnych organizmu” [Bargiel, 1997] Stwarza konieczność zmierzenia się  

z wymaganiami stawianymi przez warunki środowiskowe i pociąga za sobą aktywację 

układów neuronalnych i neurohormonalnych, których składnikiem jest układ 

immunologiczny. Stopień pobudzenia tych układów decyduje o intensywności reakcji 

stresowej, a także konsekwencjach, jakie niosą dla organizmu [Beszczyńska 2007]. 

 Strzałkowska i in. [2014] w obszernym przeglądzie piśmiennictwa omawia różnego 

rodzaju bodźce i skutki stresu występującego w chowie bydła mlecznego. Wyróżnia między 

innymi stres metaboliczny, oksydacyjny, psychiczny i termiczny. Dwa pierwsze rodzaje 

stresu dotyczą przede wszystkim niedoborowego żywienia w określonych fazach laktacji  

u krów wysokowydajnych. Stwierdzono, że wydajność mleczna powyżej 10 tys. kg jest 

ujemnie skorelowana z wystąpieniem stresu metabolicznego będącego podłożem 

występowania wielu tzw. schorzeń produkcyjnych, do których należą: ciężki poród, porażenie 

poporodowe, ketoza, przemieszczenie trawieńca, zatrzymywanie łożyska, cysty jajnikowe, 

kulawizna, zapalenie błony śluzowej macicy oraz mastitis. 

 Stres psychiczny jest mało poznany. Na jego wystąpienie może wpływać wiele 

czynników, a między innymi: hierarchia społeczna w stadzie [Sołtysik i Nogalski 2010] 

komfort odpoczynku, czy stosunek człowieka do zwierzęcia. 

 Stres termiczny, jest związany z wpływem temperatury otoczenia zewnętrznego.  

Dla krów mlecznych optymalna temperatura otoczenia mieści się w przedziale od 4° C do 16° 

C przy wilgotności względnej powietrza 60 - 80% [Herbut i Angrecka 2012]. Bydło 

holsztyńsko-fryzyjskie charakteryzuje się dużą wrażliwością na wysokie temperatury 

otoczenia (>25 0 C). U krów narażonych na ich działanie obserwowano znaczące obniżenie 

wskaźnika zacieleń, zwiększony indeks inseminacji, podwyższoną częstość wczesnej 
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śmiertelności zarodkowej oraz przedłużenie przestoju poporodowego i okresu 

międzywycieleniowego [Jaśkowski i in. 2005, West 2003, Angrecka i Herbut 2012]. 

 Za najbardziej szkodliwy uważany jest stres chroniczny, jednak już jednorazowa 

ekspozycja na bodziec traumatyczny także powoduje głębokie zmiany w funkcjonowaniu 

układów neuronalnych i neurohormonalnych. Wzorcowym następstwem stresu chronicznego 

jest kulawizna krów (jedna z trzech przyczyn brakowań) mająca znaczący wpływ  

na funkcjonowanie układu rozrodczego. Zakłóca cykl rujowy, przyczynia się do ciężkich 

porodów, sprzyja powstawaniu cyst na jajnikach, występowania porażenia poporodowego, 

zapalenia błony śluzowej macicy, przemieszczenia trawieńca, powstawania ketoz i zapalenia 

gruczołu mlekowego [Jaśkowski 2005, Roads i in. 2009]. 

Każda patologia zachowawcza i czynnościowa występująca u zwierząt jest reakcją  

na niesprzyjające czynniki oraz ograniczenia i wywołuje zakłócenia dobrostanu zwierząt. 

Dlatego w ocenie dobrostanu obok wskaźników produkcyjnych powinny być uwzględnione 

wskaźniki behawioralne w odniesieniu do warunków zoohigienicznych i żywieniowych  

w obserwowanym stadzie.  

Źródła stresu zwierząt użytkowych mogą być następujące: niewłaściwe parametry 

zoohigieniczne (np. temperatura, wilgotność, oświetlenie, jakość powietrza, promieniowanie 

elektromagnetyczne, czynniki chorobotwórcze i inne), niedoborowe żywienie, niewłaściwe 

systemy utrzymania, brak poczucia bezpieczeństwa, transport, oraz czynniki psychologiczne 

np. napięcie emocjonalne, zagrożenia fizyczne, przeciążenia, izolacja, monotonia. [Kołacz  

i Bodak, 1999, Zimecki i Artym 2004].  

Patologie behawioralne są zwykle okazywane przez zachowania świadczące  

o pogorszonych warunkach higienicznych, błędnych rozwiązaniach konstrukcyjnych,  

czy występujących stanach chorobowych. Jednym z podstawowych zachowań bydła  

są czynności związane z pobieraniem pokarmu i jego przetwarzaniem. Krowy przyjmują 

strategie szybkiego jedzenia i to w dużych ilościach. Te duże ilości pokarmu w bezpiecznych 

warunkach są przeżuwane gdy krowa odpoczywa. Ze względu na taką taktykę jedzenia krowa 

musi mieć swobodny dostęp do paszy oraz do wygodnego miejsca do leżenia. Dlatego rodzaj 

podłoża legowiskowego jest istotnym elementem wpływającym na czas leżenia krowy, który 

w środowisku optymalnym powinien trwać od 12 - 14 godzin na dobę [Guliński i in. 2014]. 

Doświadczalnie stwierdzono, że krowy miały większą wydajnością mleczną gdy dłużej 

pozostawały w pozycji leżącej, ze względu na fakt sprawniejszego (o ok. 20 - 30 %) 

przepływu krwi w wymieniu w porównaniu do krów stojących. Odpoczynek krów w pozycji 



 Grzegorz Sowiński 

 
 

 60

leżącej nawet do 14 godzin w okresie doby zmniejsza stres z powodu odciążenia kończyn  

i tym samym ogranicza występowanie kulawizn, zwiększa aktywność przy pobieraniu paszy  

i przeżuwaniu oraz przyczynia się do utrzymania na należytym poziomie ogólnego stanu 

zdrowia [Grant za Strzałkowską 2014]. Z drugiej jednak strony aktywność ruchowa 

„relaksacyjna” bydła nie powinna być ograniczona, ponieważ jest potrzebna do rozwoju 

zarówno młodym zwierzętom, jak i do zachowania zdrowia psychicznego i fizycznego  

u dorosłych zwierząt. Spełnienie takich wymagań zapewnia system utrzymania 

wolnostanowiskowego [Phillips i Rind 2001]. Przyjmuje się, że krowy mleczne  utrzymane 

wolnostanowiskowo w okresie doby powinny najwięcej czasu spędzać na: leżeniu (40 - 50 

%), pobieraniu paszy i wody (20 - 25 %), czynnościach związanych z dojem (11 - 15 %)  

oraz przemieszczaniem (8 - 12 %). Do przemieszczania się stymuluje poszukiwanie paszy  

i wody, ale także szukanie schronienia, wolnego miejsca, partnera do rozrodu, jak i samego 

towarzystwa innych zwierząt.  

Jednym z dość często opisywanych przez wielu autorów behawioralnym wskaźnikiem 

dobrostanu jest sposób kładzenia się krów. Zakłócenia podczas wstawania/kładzenia się 

zwierząt mogą być dla hodowcy ważną informacją, dotyczącą na przykład nie dostosowania 

wymiarów stanowiska legowiskowego, śliskiej posadzki, uszkodzenia kończyn lub zbyt 

twardego legowiska [Jezierski i Kopowski 1997]. 

Sen, jako następna forma wypoczynku jest to stan czynnościowy mózgu, 

przeciwstawny do czuwania. W trakcie snu zahamowana jest aktywność ruchowa zwierzęcia, 

a do układu nerwowego tylko częściowo dochodzą bodźce ze środowiska. Zwierzęta gorzej 

znoszą brak snu niż głodówkę [Sadowski i Chmurzyński 1989]. 

U wysokomlecznych krów najbardziej wrażliwym na występowanie różnego rodzaju 

schorzeń i zakłóceń zdrowotnych jest okres okołowycieleniowy, w którym krowa wymaga 

przygotowania do porodu i pierwszej fazy laktacji. Praktycznie dotyczy to okresu 3 tygodni 

przed i 3 tygodni po ocieleniu. Zabiegi przygotowawcze dotyczą przede wszystkim 

dostosowania żywienia do kondycji krowy. Brak takich zabiegów jest najczęściej 

popełnianym błędem. W okresie tym obserwuje się najwyższy wskaźnik brakowań z powodu 

występowania takich schorzeń, jak: mastitis, zapalenie macicy, czy kliniczna ketoza. 

W okresie pierwszych 3 tygodni po ocieleniu zapotrzebowanie na energię wysoko 

wydajnych krów znacznie przewyższa jej ilość, która jest możliwa do pobrania z dawki 

pokarmowej. W takiej sytuacji w wyniku procesów katabolicznych na poziomie 

komórkowym powstaje zwiększona ilość reaktywnych form tlenu (RFT). W przypadku,  

gdy produkcja RFT jest większa niż ich neutralizacja przez mechanizmy antyoksydacyjne, 
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występuje w organizmie krów stres oksydacyjny, który w efekcie prowadzi do występowania 

schorzeń, zmniejszenia wydajności mleka i zaburzeń w reprodukcji [Jóźwik i in. 2012]. 

 

Podsumowanie 

 

Z przedstawionego przeglądu dostępnego piśmiennictwa wynika, że krowy mleczne 

wysokowydajne, są narażone na różne formy bodźców, które uniemożliwiają realizację 

wrodzonych zachowań. Powoduje to zmianę zachowań krów oraz znaczącą zmianę 

parametrów fizjologicznych i biochemicznych w ich organizmie. Zewnętrznymi przejawami 

stresu występującego u krów mlecznych są: obniżenie ilości i częstotliwości pobieranej paszy, 

przyśpieszenie oddechu i tętna, niechęć do leżenia, ograniczona lokomocja, zmniejszone 

przeżuwanie lub całkowity jego zanik, zmniejszenie ilości i jakości produkowanego mleka,  

a także zaburzenia w rozrodzie. Dlatego też należy dążyć do ograniczenia do minimum 

bodźców stresotwórczych. 

 Systemy zarządzania oraz utrzymania krów zgodnie aktualną wiedzą powinny być tak 

projektowane, aby nie narażały zwierząt na głód i pragnienie, odczuwanie dyskomfortu 

związanego z bólem, okaleczeniami i chorobami oraz umożliwiały naturalne swobodne 

zachowanie [Mroczek 2008]. Dlatego bardzo ważną rolę spełniają badania naukowe służące 

określeniu poziomu dobrostanu i wskazujące drogę i kierunek poprawy komfortu utrzymania 

zwierząt. Lepszy stan zdrowia zwierząt oznacza z jednej strony niższe koszty weterynaryjne  

i remontu stada, a z drugiej wyższą jakość i ilość mleka. 
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Tomasz Marczuk, Rafał Milewski 

Wyższa Szkoła Agrobiznesu w Łomży 

 

WPŁYW MODELU SILNIKA NA WYBRANE PARAMETRY 

CIĄGNIKA ROLNICZEGO WSPÓŁPRACUJĄCEGO  

Z AGREGATEM UPRAWOWYM 

 

THE INFLUENCE OF THE MOTOR MODEL ON SELECTED 

PARAMETERS OF TRACTOR  

COOPERATING WITH THE UNIT TO GROWING 

 

Streszczenie 

 

Przeprowadzono porównanie dwóch ciągników rolniczych New Holland różniących 

się liczbą cylindrów oraz pojemnością skokową (T4030 – czterocylindrowy, Tn70DA – 

trzycylindrowy) współpracujących z agregatem Unia Grudziądz pod kątem określenia 

wydajności eksploatacyjnej, zużycia paliwa oraz kosztów paliwa. Badanie przeprowadzono 

na polu podzielonym na cztery części o powierzchni 1 ha każda. Badania powtarzano dwa 

razy. Na podstawie uzyskanych wyników przeprowadzono taką samą analizę  dla pola  

o powierzchni 15 ha, powierzchni przeznaczonej w badanym gospodarstwie pod uprawę 

kukurydzy. Badane parametry były korzystniejsze dla zestawu z ciągnikiem wyposażonym  

w silnik czterocylindrowy: wydajność wyniosła 1,71 ha/h w stosunku do  1,42 ha/h dla 

ciągnika z mniejszym silnikiem. Ponadto zużycie paliwa, a co za tym idzie koszty paliwa  

na 1 ha są mniejsze dla ciągnika z silnikiem czterocylindrowym (21,38 PLN/ha i 22,32 

PLN/ha). 

Słowa kluczowe: ciągnik rolniczy, agregat, wydajność, zużycie paliwa, silnik 

 

Summary 

 

There was made a comparison of the two tractors New Holland, differing numbers of 

cylinders and cubic capacity (T4030 - four-cylinder, TN70D - three-cylinder) cooperating 
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with cultivation Unia Grudziadz for determining the operational efficiency, fuel consumption 

and fuel costs. The study was carried out in the field, divided into four parts of 1 ha each. 

Tests were repeated twice. On the basis of the results was conducted the same analysis for the 

field of 15 ha, the surface to be examined in the farm for the cultivation of corn. The studied 

parameters were more favorable for the set with a tractor equipped with a four-cylinder 

engine: a yield of 1.71 ha / h compared to 1.42 ha / h for a tractor with smaller engine. Fuel 

consumption and thus fuel costs for 1 ha is less for a tractor with a four-cylinder engine 

(21.38 PLN / ha and 22,32 PLN / ha). 

Key words: farm tractor, power, cultivation, fuel consumption, engine 

 

Wstęp i cel badań 

 

Ciągnik rolniczy jest jedną z podstawowych maszyn używanych w gospodarstwach 

rolnych [Białczyk 2005]. Ulega on ciągłemu rozwojowi. Spowodowane jest to wieloma 

aspektami, wśród których należy wymienić: 

- bezpieczeństwo oraz wygodę pracy (ergonomia) operatora, 

- wzrost zapotrzebowania na moc, 

- zmniejszenie negatywnego oddziaływania kół agregatu na glebę przy zachowaniu dużej siły 

uciągu, 

- spełnienie coraz bardziej rygorystycznych norm emisji spalin. 

Wyżej wymienione elementy są realizowane w różny sposób. Ciągniki poddawane są 

próbom przechyłu, w celu określenia kąta, przy jakim pojazd jest nadal stabilny.  

Kabiny poddawane są próbom uderzeniowym w celu określenia wytrzymałości materiału  

z którego wykonana jest ich rama oraz wytrzymałość połączeń [Materiały informacyjne 

IBMER]. Sterowanie elementami wykonawczymi ciągnika realizowane jest w sposób 

pośredni – poszczególne dźwignie oraz przełączniki nie są bezpośrednio połączone  

z elementami ciągnika, lecz sterują siłownikami elektromagnetycznymi, hydraulicznymi  

lub pneumatycznymi [Instrukcja obsługi John Deere 6130, 6230, 6330, 6430]. Konstrukcja 

silników zasadniczo nie zmienia się od lat. Nadal na materiały na kadłuby wykorzystuje się ze 

względu na szczególne właściwości (przenoszenie drgań spowodowane pracą) żeliwo.  

Układ korbowy składa się z wału łożyskowanego ślizgowo. Korbowody również 

łożyskowane są ślizgowo na czopach korbowych wału. Tuleje cylindrowe występują jako 

mokre oraz suche [Wajand, Wajand 1997]. Rozwój widoczny jest w materiałach,  

którymi pokrywa się gładzie cylindrowe w celu zmniejszenia strat wywołanych tarciem tłoka 
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i pierścieni tłokowych [Posmyk 2005]. Wzrost mocy współczesnych silników 

wysokoprężnych realizowany jest przede wszystkim przez stosowanie doładowania oraz 

chłodnic powietrza doładowywanego. Negatywne oddziaływanie kół na glebę, która ma różną 

podatność w zależności między innymi od wilgotności, realizowane jest przez dobór 

właściwych rozmiarów ogumienia oraz rozkładu nacisku kół osi przedniej i tylnej. 

Jednym z ważniejszych elementów ciągnika rolniczego, ulegającym stałemu 

rozwojowi jest silnik. We współczesnym ciągniku rolniczym musi on spełniać jednocześnie 

wiele różnych oczekiwań, wśród których są: wysoka trwałość, niskie zużycie paliwa, łatwość 

przeprowadzania napraw, możliwie długie okresy międzyobsługowe oraz odpowiednia 

charakterystyka (duża moc i moment obrotowy przy możliwie niskich prędkościach wału 

korbowego) [Merkisz 2010]. Spowodowane jest to specyficznym sposobem eksploatacji,  

z których można wymienić zachowanie stałej, zazwyczaj niskiej prędkości przejazdu po polu 

oraz konieczność zapewnienia przez silnik rolniczy napędu maszynom, z którymi jest 

agregatowany. Silniki takie są wyposażone w doładowanie oraz chłodnice powietrza 

doładowywanego [Honer 2009]. Muszą także spełniać coraz surowsze normy emisji spalin.  

1 stycznia 2011 roku weszły przepisy, które nałożyły na producentów silników obowiązek 

ograniczenia o połowę ilości tlenków azotu oraz o 80 % cząstek stałych. Powoduje to 

konieczność wyposażenia silników w osprzęt pozwalający spełnić te wymogi [Towpik 2011]. 

Spełnienie norm emisji spalin realizowane jest przez stosowanie na przykład katalizatorów 

spalin, filtrów cząstek stałych w układzie wylotowym oraz płynu podawanego do komory 

spalania/układu wydechowego (roztworu mocznika i wody destylowanej – adblue).  

Zasada działania układu adblue w skrócie polega na podawaniu do katalizatora płynu,  

który w wysokiej temperaturze układu wydechowego zmienia się w amoniak i dwutlenek 

węgla, wchodząc w reakcje z tlenkiem azotu, zmieniając się w azot i parę wodną.  

Kolejnym sposobem ograniczenia emisji tlenków azotu jest precyzyjne sterowanie zasilaniem 

silnika. 

Umożliwia to znany z silników samochodów osobowych system commonrail. 

Sterowany elektronicznie umożliwia wykonanie precyzyjnego wtrysku oleju napędowego  

w pięciu dawkach podczas suwu sprężania w danym cylindrze [Honer 2009].  

Producenci zastępują oferowane ciągniki innymi, między innymi ze zmienionymi silnikami, 

zmieniając przy tym symbole ciągników. 

Na rysunku 1 przedstawiono układ oczyszczania spalin stosowany w ciągnikach New 

Holland. System ten składa się kolejno z: modułu zasilania (supply module), zasobnika  
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z dodatkiem AdBlue (AdBlue/DEF tank), przewodów doprowadzających dodatek, układu 

wydechowego z katalizatorem (SCR Catalyst), dozownika (dosing module). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Rys. 1. System oczyszczania spalin New Holland 
Źródło: http://www.newholland.co.nz/?id=510 

Celem badań było porównanie wydajności eksploatacyjnej i zużycia paliwa dwóch 

zestawów maszyn składających się z agregatu Unia Grudziądz Kombi A i ciągników New 

Holland, jeden z silnikiem 3 a drugi 4 cylindrowym. Obliczono również koszty paliwa dla 

dwóch badanych ciągników. 

 

Metodyka badań 

 

Badania prowadzono we wsi Milewo Wielkie, Gmina Troszyn, powiat ostrołęcki, 

województwo mazowieckie. Gospodarstwo ma wielkość ogólną 30 ha, z czego 15 ha to łąki  

a drugie 15 zajmuje uprawa kukurydzy. Liczba zwierząt wynosi ponad 60 sztuk. Badanie 

przeprowadzono na działce rolnej o powierzchni 4 ha, którą podzielono na cztery części  

(po 1 ha każda). Aby zwiększyć wiarygodność wyników, badano zestawy w na 

niesąsiadujących bezpośrednio działkach, tylko co drugą (działkę podzielono na części A, B, 
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C, D; badano odpowiednio: jeden zestaw na działkach A i C, drugi zestaw na działkach  

B oraz D). Badano dwa ciągniki rolnicze marki New Holland, różniące się silnikami. Jeden 

miał silnik 3-cylindrowy, drugi miał 4 cylindry. Badanie polegało na wyznaczeniu 

wydajności eksploatacyjnej oraz zużyciu paliwa przez badane ciągniki. Zużycie paliwa 

badano metodą uzupełnieniową. Skrócona charakterystyka techniczna ciągników 

przedstawiona jest w tabeli nr 1. Na rysunku 2 przedstawiono widoki porównywanych 

ciągników. Jeden z ciągników współpracuje z agregatem Unia Grudziądz. 

Dwoma ciągnikami, współpracującymi z agregatem, przeprowadzono przygotowanie 

gleby do siewu kukurydzy przez wymieszanie jej ze związkami nieorganicznymi, 

napowietrzeniem oraz poprawy jej struktury. Badanie przeprowadzono po orce wiosennej. 

 

Rys. 2. Badane ciągniki oraz agregat 
Źródło: własne 

Tabela 1. 

 Charakterystyka badanych ciągników New Holland 

Dane T4030 (4 cylindrowy) Tn70DA (3 cylindrowy) 

Typ silnika CNH Iveco 

Model silnika F5AE9484 8035.45R 

Liczba cylindrów 4 3 

Pojemność skokowa silnika [cm3] 3200 2930 

Moc silnika [kW/KM] 57/78 52,9/72 

Rozmiar opon P/T 
320/85R20 
380/85R30 

360/70R20 
420/65R30 

Masa [kg] 3475 2850 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyciągów z homologacji 
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Oba ciągniki współpracowały z agregatem uprawowym Unia Kombi A. Na rysunku 3 

przedstawiono widok ogólny agregatu marki Unia, wykorzystanego w badaniach. Zdjęcie 

wykonano na działce na której przepdowadzono badanie, położenie maszyny robocze. 

 

Rys. 3. Widok agregatu Unia Grudziądz, współpracującego z badanymi ciągnikami 
Źródło: własne 

Części składowe agregatu: 

- rama, 

- wrzeciono łączące, 

- wał strunowy uzębiony dwurzędowy, 

- rama kultywatora, 

- zęby, 

- wał strunowy przedni gładki. 

- czopy zawieszenia. 

 

Wyniki badań 

 

Badanie, polegające na określeniu wydajności eksploatacyjnej oraz zużycia paliwa 

dwóch zestawów maszyn: ciągnika New Holland, modeli T4030 oraz Tn70DA i agregatu 

Unia Grudziądz Kombi A wykazało różnice w wynikach osiągniętych w przypadku 

porównywanych ciągników. Wydajność eksploatacyjna oraz zużycie paliwa uzyskane przez 

zestawy badane na czterech polach o powierzchni 1 ha każde z dwoma powtórzeniami 
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przedstawiona została w tabeli 2. W tabeli przedstawiono wyniki dwóch powtórzeń oraz 

wartości średnie. Również koszty związane z zakupem paliwa (oleju napędowego) dla dwóch 

ciągników wykazały różnice. Średnia cena oleju napędowego w województwie mazowieckim 

(tam prowadzono badania) na dzień 2016-01-31 wynosi 3,79 PLN 

(http://nafta.wnp.pl/ceny_paliw/det_dis.html, 2016-02-01). W tabelach 3 oraz 4 

przedstawiono koszty paliwa podczas wykonania zabiegu dla dwóch przypadków: dla pola  

o powierzchni 1 ha oraz 15 ha (tyle przeznaczone jest w badanym gospodarstwie pod uprawę 

kukurydzy). 

Tabela 2.  

Wyniki badań 

Parametr Zestaw z ciągnikiem T4030 Zestaw z ciągnikiem Tn70DA 

Prędkość 

wykonywania zabiegu 

[km/h] 

4,95 4,64 

Czas wykonywania 

zabiegu [min] 

1. 37 

2. 34 

1. 43 

2. 41 

Wartość średnia 

[min] 
35 42 

Wydajność 

eksploatacyjna 

zestawu [ha/h] 

1,71 1,42 

Zużycie paliwa 

[dm3/ha] 

1. 5,68 

2. 5,61 

1. 5,95 

2. 5,83 

Wartość średnia 

[dm3/ha] 
5,64 5,89 

Źródło: obliczenia własne 

  

Prędkości robocze zestawów nieznacznie się różniły. Ze względu na stopniowanie 

skrzyń biegów w porównywanych ciągnikach ciągnik z silnikiem czterocylindrowym przy 

prędkości obrotowej wału korbowego na poziomie 1500 obr./min poruszał się z prędkością 
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4,95 km/h podczas gdy drugi badany ciągnik przy prędkości wału korbowego 1600 obr./min 

jechał z prędkością 4,64 km/h. Wpłynęło to korzystnie wydajność eksploatacyjną  

oraz zużycie paliwa zestawu z większym silnikiem. 

 

Tabela 3.  

Obliczenia dla powierzchni 15 ha 

Obliczenia  

dla powierzchni 15 ha 
Zestaw z ciągnikiem T4030 Zestaw z ciągnikiem Tn70DA 

Czas wykonywania zabiegu 

[min] 
525 630 

Zużycie paliwa [dm3/ha] 84,60 88,35 

Źródło: obliczenia własne 

 

Tabela 4.  

Koszty paliwa dla agregatowania powierzchni 1 ha oraz 15 ha dwoma zestawami maszyn 

Powierzchnia pola Zestaw z ciągnikiem T4030 Zestaw z ciągnikiem Tn70DA 

1 ha 21,38 PLN 22,32 PLN 

15 ha 320,70 PLN 334,80 PLN 

Źródło: obliczenia własne 

 

Wnioski 

1. Badania wydajności eksploatacyjnej dwóch zestawów składających się z agregatu oraz 

ciągnika (z silnikiem 3 oraz 4 cylindrowym) pokazało, iż wydajniejszy jest zestaw  

z silnikiem czterocylindrowym. Wynikało to z większej prędkości przejazdu po polu. 

2. Zużycie paliwa podczas zabiegu agregatowania było większe dla zestawu  

z ciągnikiem trzycylindrowym. Koszt paliwa zatem był większy w przypadku 

ciągnika z silnikiem mniejszym: 22,32 PLN/ha w porównaniu z 21,38 PLN/ha dla 

ciągnika z silnikiem większym. 
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3. Modny w ostatnim czasie trend w motoryzacji dotyczący zmniejszania pojemności 

skokowej silnika (tzw. down sizing) oraz zmniejszanie liczby cylindrów w silnikach 

spalinowych w obecnej chwili nie znajduje zastosowania w rolnictwie. Silniki takie są 

mniej wydajne (większe zużycie paliwa oraz mniejsza wydajność eksploatacyjna przy 

takich samych zabiegach). 

4. Na korzyść ciągnika z silnikiem trzycylindrowym przemawia cena zakupu: 112.000 

PLN w porównaniu z 132.000 PLN. 
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Janusz Lisowski, Vladimir Skorina 

Wyższa Szkoła Agrobiznesu w Łomży 

 

WPŁYW NAWOŻENIA ORGANICZNEGO I MINERALNEGO  

NA PLON I CECHY BIOMETRYCZNE TOPINAMBURU  

(HELIANTHUS TUBEROSUS) 

 
INFLUENCE ORGANIC AND MINERAL FERTILIZATION ON YIELD 

AND BIOMETRIC CHARACTERISTICS OF JERUSALEM 

ARTICHOKE (HELIANTHUS TUBEROSUS) 

 
 

Streszczenie 
 
 

W pracy przeanalizowano jaka jest różnica w wielkości cech biometrycznych i plonu 

topinamburu w pierwszym roku prowadzenia doświadczenia założonego metodą losowych 

podbloków w trzech powtórzeniach. Czynnikiem eksperymentu było: nawożenie topinamburu 

odpadem pofermentacyjnym z biogazowni rolniczej pochodzącym z miejscowości Ryboły 

gmina Zabłudów i nawożenie mineralne NPK w stosunku do tych samych cech bez 

stosowania nawożenia. Przedstawiono również wyniki pomiarów cech biometrycznych części 

nadziemnych bezpośrednio po zbiorze oraz plon świeżej i suchej masy. Najwyższa grubość 

pędów, jak również ich długość i średnica występowała w topinamburze nawożonym 

odpadem pofermentacyjnym, a na poletkach bez nawożenia cechy biometryczne były  

o najmniejszych parametrach. Plon suchej masy topinamburu na poletkach nawożonych 

odpadem pofermentacyjnym był wyższy od plonu na poletkach nawożonych nawozami 

mineralnymi i od plonu na poletkach bez nawożenia „0” odpowiednio o 16% i 25%. 

Słowa kluczowe: topinambur, odpad pofermentacyjny, nawożenie mineralne, cechy 

biometryczne 

 
Summary 

 
 

 The study analyzes what is the difference in size of the biometric and artichoke crop in 

the first year of the experiment founded by random sub-blocks in triplicate. The factor of the 
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experiment was: fertilization of Jerusalem artichoke waste the fermentation of agricultural 

biogas coming from the village Ryboły municipality Zabludow and mineral NPK fertilization 

in relation to the same features without the use of fertilizer. It also presents the results of yield 

mass aerial parts immediately after harvest and dry matter. The highest thickness of the shoot, 

as well as their length and diameter of Topinambur performed in the fermentation and waste 

fertilized plots without fertilization biometric features are the smallest parameters. Jerusalem 

artichoke dry matter yield in plots fertilized with waste the fermentation was higher than the 

yield on plots fertilized with mineral fertilizers and crop plots without fertilization "O" by 

16% and 25%. 

Keywords: jerusalem artichoke, waste post-fermentation, mineral fertilization, the biometric 

features  

 
Wprowadzenie 

 
 

Topinambur, występujący również pod nazwą słonecznik bulwiasty (Helianthus 

tuberosus), to roślina w Polsce znana lecz nieco zapomniana. Roślina ta pochodzi  

ze wschodnich terenów Ameryki Północnej. Topinambur występuje tam jako dziko rosnąca 

roślina, która uprawiana była przez Indian jeszcze dużo wcześniej przed odkrywcami nowego 

kontynentu. Szybko zyskawszy popularność w Europie i Azji, był przez około 200 lat 

wykorzystywany do celów żywieniowych – aż do wieku XVIII, kiedy to przegrał walkę  

o prawo do obecności na stołach ze swoim konkurentem, ziemniakiem i stał się głównie 

rośliną pastewną. W wieku XVI – XVII topinambur był znany na różnych kontynentach jako 

roślina jadalna, pastewna, energetyczna i ozdobna. Według Instytutu Ochrony Przyrody 

Polskiej Akademii Nauk topinambur w Polsce był uprawiany od 1730 r. jako roślina ozdobna 

[Lis 2009]. 

Nazwa gatunkowa naukowa łacińska oraz zwyczajowa w języku polskim pochodzi 

od charakterystycznych dla tego gatunku bulw. Topinambur jest byliną uprawianą zwykle 

jako roślina jednoroczna i rozmnaża się generatywnie tylko w naturalnym klimacie swojego 

pochodzenia oraz w Południowej Afryce, gdzie jest długie, ciepłe lato i długi dzień. W innej 

szerokości geograficznej roślina ta rozmnaża się tylko wegetatywnie poprzez bulwy lub 

fragmentów kłączy i pędów nadziemnych.  Posadzone raz rośliny mają zdolność odrastania 

przez kolejnych kilkanaście lat [Rejewski 1996, Lis 2009]. 

Przez wiele lat topinambur był i jest uprawiany w Europie jako roślina lecznicza  

ze względu na zawartość w bulwach inuliny, która jest wspaniałym składnikiem diety  
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dla diabetyków oraz pomaga w oczyszczaniu organizmu dla osób po chemioterapii. Bulwy 

topinamburu jak i zielona część nadziemna wykorzystywana jest jako wartościowa pasza dla 

bydła, świń i owiec. Część nadziemną można wykorzystywać do bezpośredniego skarmiania 

albo do zakiszania. Dokonując zbioru w trzech terminach można uzyskać plon 200 t·ha-1 

[Gapiński 1993, Vaughan, Geissler 2001]. 

Ze względu na bardzo duży plon bulw i części nadziemnej topinambur można 

wykorzystać w energetyce jako źródło biomasy stałej lub surowiec do produkcji bioetanolu 

jak również do produkcji biogazu. W wyniku spalania pędów topinamburu, ślazowca 

pensylwańskiego i miskantusa zawartość siarki i popiołu oraz wartość opałowa w stanie 

suchym i roboczym jest  w przybliżonych wartościach (tabela 1). 

Tabela 1. 

Zawartość siarki całkowitej i popiołu oraz wartość opałowa w stanie suchym i roboczym 

topinamburu, ślazowca pensylwańskiego i miskantusa w wyniku spalania.  

L.p. Nazwa rośliny 

Siarka 

całkowita 

w stanie 

roboczym 

[%] 

Zawartość 

popiołu w 

stanie 

roboczym 

[%] 

Wartość 

opałowa w 

stanie 

roboczym 

KJ/kg 

Ciepło 

spalania 

w stanie 

suchym 

KJ/kg 

1 Topinambur  0,05 5,3 13614 17479 

2 Miskantus 0,01 1,2 10925 18091 

3 Ślazowiec pensylwański 0,03 2,4 14415 17722 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Sprawozdania Nr 2015/1274 Laboratorium Badań Chemicznych 
Pracownia Badań Paliw przy Elektrowni w Ostrołęce 

 

Dokonując zbioru topinamburu w miesiącach grudzień-marzec można suche łodygi 

przeznaczyć bezpośrednio do spalania w formie zrębek lub do produkcji brykietu i peletu 

[Kowalczyk-Juśko, Czeczko 2011; Czeczko 2012].  

Celem badań było określenie wpływu nawożenia organicznego i mineralnego na 

plon i cechy biometryczne topinamburu  w pierwszym roku prowadzenia doświadczenia. 

 

Lokalizacja i metodyka badań 
 

 
Materiał badawczy do opracowania pochodził z poletek doświadczalnych 

zlokalizowanych  przy Wyższej Szkole Agrobiznesu w Łomży (53°10'N 22°05'E).  
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Prezentowane wyniki dotyczą dwuczynnikowego doświadczenia założonego metodą 

losowanych podbloków w trzech  powtórzeniach na poletkach o powierzchni 6 m2. 

Doświadczenie założono w roku 2015 na glebie płowej właściwej wytworzonej z piasków 

zwałowych zaliczanej do kompleksu żytniego dobrego, klasy bonitacyjnej IVa. Jesienią 2014 

roku pobrano próby gleby laską Egnera i przekazano do badań w Okręgowej Stacji 

Chemiczno-Rolniczej w Olsztynie i w Warszawie. Jej właściwości chemiczne przedstawiały 

się następująco: pHKCl - 3,93, substancja organiczna 1,51 %, P, K, Mg w jonach 

przyswajalnych odpowiednio 10,6; 83,0; 21,4 mg.kg-1, zawartość Corg – 0,87%, zawartość N 

ogółem - 1,08 g.kg-1. W badaniach uwzględniono trzy warianty; nawożenie organiczne  

w postaci odpadu pofermentacyjnego, nawożenie mineralne  i obiekt kontrolny.  

Przedplonem pod zakładane doświadczenie był jęczmień jary, który zebrano w drugiej 

dekadzie sierpnia. Po zbiorze przedplonu wykonano zespół uprawek pożniwnych, a w dniu 

29.10.2014 roku wykonano orkę przedzimową. Po ruszeniu wegetacji wykonano zespół 

uprawek wiosennych (kultywatorowanie i wał strunowy). 

W dniu 09.04.2015 r. zastosowano nawożenie organiczne w postaci odpadu 

pofermentacyjnego w ilości 116 kg na powierzchnię 72m2 tym samym wprowadzono do 

gleby N50 P20 K57 oraz nawożenie mineralne w ilości N50 P150 K150 w postaci polifoski  

o składzie NKP 8-24-24. Ilość azotu znajdującego się w odpadzie pofermentacyjnym 

zastosowana w doświadczeniu była taka sama jak ilość azotu w zastosowanym nawożeniu 

mineralnym. Odpad pofermentacyjny rozlewano konewkami starając się równomiernie 

rozprowadzić na całej powierzchni poletek. 

 
Tabela 2. 

Zawartość makroelementów w masie pofermentacyjnej w % z biogazowni w Rybołach.  

 

Nazwa 

próbki 

Wyniki Badań [jednostka %] 

N 

ogólny

P2O5 

ogólny

K2O 

ogólny

Na2O 

ogólny

CaO 

ogólny

MgO 

ogólny

Sucha 

masa 
pH 

Poferment z 

biogazowni 

Ryboły 

0,43 0,17 0,49 0,040 0,21 0,08 6,5 7,5 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie sprawozdania OSCHR w Białymstoku Nr NO/12/2015  
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Masa pofermentacyjna pochodziła z biogazowni Ryboły gmina Zabłudów  

woj. podlaskie. Skład chemiczny masy pofermentacyjnej został wykonany przez Stację 

Chemiczno-Rolniczą w Białymstoku w dniach 11-18.03.2015 r. co przedstawia tabela 2. 

W dniu 09.04.2015 r. wysadzone zostały bulwy topinamburu odmiany Albik  

w rozstawie 1m x 1m. Pierwsze wschody topinamburu zaobserwowano 03.05.2015 r.  

W miesiącu maju i czerwcu wykonano pielenie ręczne w celu likwidacji roślinności 

konkurencyjnej. Wegetacja przebiegała do pierwszych przymrozków czyli do dnia 

07.10.2015 r. Zbioru i pomiaru masy oraz cech biometrycznych dokonano w dniu 22.10.2015 

r. Po pomiarze wilgotności i przyjęciu do wyliczeń  jej na poziomie 64% obliczono plon 

suchej masy.  

 
Wyniki i dyskusja 

 
 

Przez cały okres wegetacji 2015 r. na terenie stacji meteorologicznej w Marianowie 

oddalonej w linii prostej o 5 km spadło tylko 221,2 mm opadu atmosferycznego w postaci 

deszczu co przedstawia tabela 3. Nawet historia nie zna tak małych opadów atmosferycznych. 

Wysadzone bulwy topinamburu w dniu 9 kwietnia miały jeszcze zapasy wody pochodzące  

z opadów zimowych. Do wschodów dzięki opadowi w trzeciej dekadzie kwietnia i pierwszej 

dekadzie maja wegetacja roślin przebiegała dość dobrze.  

Tabela 3. 

Rozkład opadów atmosferycznych i średnich temperatur powietrza od IV do IX w roku 2015.  

miesiąc 
Ilość opadów od IV do IX w roku 2015 [mm] Średnia temperatura 

powietrza [°C] I dekada II dekada III dekada Ʃ 

Kwiecień 7,6 3,5 24,4 35,5 8,5 

Maj 22,6 13,0 9,5 45,1 12,7 

Czerwiec 3,7 12,3 9,4 25,4 16,9 

Lipiec 4,7 17,3 18,0 65,4 19,4 

Sierpień 0,0 0,8 8,7   9,5 22,2 

Wrzesień 12,7 18,2 9,4 40,3 15,6 

 Suma opadów od IV do IX 2015 r.    221,2  

Źródło: Opracowanie własne na podstawie pomiarów ZDOO w Marianowie. 

 

W drugiej fazie wzrostu wg skali BBCH 20-29 widoczne były różnice we wschodach 

na poszczególnych obiektach. Już w miesiącu czerwcu był wyraźny objaw niedoboru opadów 
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atmosferycznych i dość wysokiej średniej temperatury powietrza, co skutkowało więdnięciem 

rośli w słoneczne dni, jak również zasychaniem niektórych młodych pędów.  

W miesiącu sierpniu spadło zaledwie 9,5 mm opadu atmosferycznego przy średniej 

temperaturze 22,2oC. Szczególnie pierwsza i druga dekada sierpnia była wyjątkowo uboga  

w deszcz, gdyż przez te dwie dekady spadło tylko 0,8mm opadu atmosferycznego.  

Dla porównania w roku 2014 w tym samym czasie spadło 63mm deszczu. W miesiącu 

wrześniu ilość opadu była też niewielka, bo zaledwie 40,3mm. Przy tak wysuszonej  

i spragnionej ziemi była to kropla w morzu. 

W dniu 11 września topinambur rozpoczął fazę kwitnienia. Kwitnieniu roślin 

sprzyjały wysokie temperatury jak na tę porę roku.  W dniu 7 października wegetacja została 

przerwana z powodu obniżenia się temperatury poniżej 0oC. Rośliny były w większości  

w fazie kwitnienia. W dniu 22 października zebrano część nadziemną topinamburu,  

oraz wykonano pomiary długości, grubości pędów i policzono ich ilość w każdej z karp  

co przedstawione zostało w tabeli 4. 

Tabela 4. 

Średnie pomiary biometryczne w pierwszym roku prowadzenia doświadczenia.  
 

Rodzaj nawożenia 

Średnia ilość 

pędów w 

karpie [szt.] 

Średnia średnica 

pędów w karpie 

[mm] 

Średnia długość 

pędów w karpie 

[cm] 

Poletka nawożone masą 

pofermentacyjną 
7 32 271 

Poletka z nawożeniem   

NPK 
4 31 221 

Poletka bez nawożenia 

„O” 
3 26 200 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z doświadczenia. 

 

Największą średnią ilość pędów w karpie topinamburu stwierdzono na poletkach  

z zastosowaniem odpadu pofermentacyjnego z biogazowni rolniczej. W wyniku zastosowania 

tego nawożenia organicznego ilość pędów w karpie była o 42,8% większa niż na poletkach  

z nawożeniem mineralnym i o 57,1% większa niż na poletkach kontrolnych „0”. Średnica 

pędów w karpie była również największa przy zastosowaniu nawożenia organicznego  

i wynosiła 32mm. Była ona większa o 1mm w stosunku do poletek przy zastosowaniu 

nawożenia mineralnego i o 6mm większa niż na obiektach kontrolnych „0”. Podobnie długość 
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pędów była największa przy zastosowaniu nawożenia odpadem pofermentacyjnym. Wynosiła 

ona 271cm i była dłuższa od pędów topinamburu przy nawożeniu mineralnym i obiektach 

kontrolnych odpowiednio o 50cm i 71cm.   

Warunki klimatyczne jakie panowały w roku założenia doświadczenia nie były 

sprzyjające do uzyskania zadawalających wyników w postaci plonu jak i cech 

biometrycznych. Topinambur jest rośliną, która najlepiej rozwija się w wilgotnym i ciepłym 

klimacie [Sawicka 2010], a nie w roku posuchy jaka panowała w okresie wegetacyjnym  

2015 r. Według Scholza i Ellerbrocka [2004] brak wody i składników odżywczych powodują 

straty plonu masy nadziemnej w ilości około 33%. W pierwszym roku doświadczenia plon 

suchej masy przy zastosowaniu odpadu pofermentacyjnego uzyskano na poziomie 5,04 t·ha-1. 

Był on większy o 0,81t·ha-1 od plonu z poletek gdzie zastosowano nawożenie mineralne  

i o 1,26 t·ha-1 od obiektu kontrolnego (tab. 5). 

 

Tabela 5. 

Plon świeżej i suchej masy topinamburu.  

Rodzaj nawożenia 

Plon świeżej masy 

przy wilgotności 

64% [t·ha-1] 

Plon suchej 

masy [t·ha-1] 

Poletka nawożone 

masą pofermentacyjną
9,3 5,04 

Poletka z nawożeniem  

NPK 
7,8 4,23 

Poletka bez 

nawożenia „0” 
7,0 3,78 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z doświadczenia. 
 

Nawożenie organiczne w postaci odpadu pofermentacyjnego pochodzącego  

z biogazowni rolniczej było wyraźnym czynnikiem zwiększającym plon suchej masy 

zebranego topinamburu.  
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Wnioski 
 

1. Wielkość cech biometrycznych topinamburu była o kilka lub kilkanaście procent większa 

przy zastosowaniu odpadu pofermentacyjnego, niż na poletkach na których było 

zastosowane nawożenie mineralne, a w szczególności do obiektu kontrolnego. 

2. Plon suchej masy topinamburu przy zastosowaniu nawożenia organicznego odpadem 

pofermentacyjnym z biogazowni rolniczej był większy w porównaniu do obiektu 

kontrolnego i wariantu z zastosowaniem nawożenia mineralnego odpowiedni o 25 i 16%. 
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Regulamin nadsyłania i publikowania prac w Zeszytach Naukowych 

WSA 

 

1. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Agrobiznesu, zwane dalej Zeszytami,  
są periodykiem naukowym wydawanym w nieregularnym cyklu wydawniczym. 

2. Treść każdego Zeszytu odpowiada zakresowi tematycznemu jednego z odpowiednich 
wydziałów w Wyższej Szkole Agrobiznesu t. Wydziałowi Rolniczo-Ekonomicznemu, 
Wydziałowi Technicznemu, bądź Wydziałowi Medycznemu.  

3. Redakcja Zeszytów mieści się w sekretariacie Wydawnictwa Wyższej Szkoły 
Agrobiznesu. Pracą redakcji kieruje redaktor naczelny. 

4. W celu zapewnienia poziomu naukowego Zeszytów oraz zachowania właściwego 
cyklu wydawniczego redakcja współpracuje z krajowymi i zagranicznymi jednostkami 
naukowymi, stowarzyszeniami oraz innymi instytucjami.  

5. Do oceny przyjmowane są dotychczas niepublikowane oryginalne prace redakcyjne, 
monograficzne, poglądowe, historyczne, teksty źródłowe, sprawozdania z posiedzeń 
naukowych, oceny książek, komunikaty naukowe, wspomnienia oraz wiadomości 
jubileuszowe. Opracowania przyjmowane są przez redakcję do końca czerwca 
każdego roku. Redakcja nie zwraca Autorom nadesłanych materiałów. 

6. Do publikacji należy dołączyć oświadczenie o oryginalności pracy oraz o tym, że nie 
została zgłoszona do innej redakcji (wzór oświadczenia jest możliwy do pobrania na 
stronie internetowej WSA – załącznik nr 1 do Regulaminu). Oświadczenie powinno 
zawierać adres pierwszego autora pracy, numer telefonu oraz e-mail. W oświadczeniu 
powinna być zawarta zgoda (podpis) wszystkich współautorów pracy. 

7. Prace są publikowane w języku polskim lub angielskim z uwzględnieniem opinii 
redaktora językowego. 

8. W oświadczeniu dołączonym do tekstu należy opisać wkład poszczególnych autorów  
w powstanie pracy oraz podać źródło finansowania publikacji. „Ghostwriting” oraz 
„guest authorship” są przejawem nierzetelności naukowej, a wszelkie wykryte 
przypadki będą demaskowane i dokumentowane, włącznie z powiadomieniem 
odpowiednich podmiotów (instytucje zatrudniające autorów, towarzystwa naukowe, 
stowarzyszenia edytorów naukowych itp.). 

9. Przekazane do redakcji opracowania są wstępnie oceniane i kwalifikowane do druku 
przez Naukową Radę Redakcyjną, zwaną dalej Radą. Skład Rady określany jest przez 
Senat WSA. 

10. Publikacje wstępnie zakwalifikowane przez Radę są oceniane przez recenzentów, 
zgodnie  
z procedurą recenzowania opublikowaną na stronie internetowej WSA w zakładce 
Zeszyty naukowe WSA. Łącznie z opinią recenzent wypełnia deklarację konfliktu 
interesów, stanowiącą załącznik nr 2 do regulaminu. Redakcja powiadamia Autorów  
o wyniku oceny, zastrzegając sobie prawo do zachowania poufności recenzji. 

11. Za proces wydawniczy Zeszytów jest odpowiedzialny sekretarz naukowy redakcji, 
który zatwierdza układ treści Zeszytów, określa wymagania wydawnicze dla 
publikowanych materiałów, współpracuje z recenzentami, przedstawia do 
zatwierdzenia całość materiałów przed drukiem Naukowej Radzie Redakcyjnej, 
współpracuje z Radą i innymi instytucjami w zakresie niezbędnym do zapewnienia 
poziomu naukowego Zeszytów oraz zachowania cyklu wydawniczego. 

12. Redakcja zastrzega sobie możliwość odmowy przyjęcia artykułu bez podania 
przyczyn. 
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13. Nadesłane materiały, niespełniające wymagań wydawniczych określonych przez 
redakcję,  
są zwracane Autorowi/Autorom. 

14. Wydawnictwo Wyższej Szkoły Agrobiznesu nie wypłaca wynagrodzenia za nadesłane 
publikacje zakwalifikowane do druku w Zeszytach. 

15. Wersją pierwotną (referencyjną) czasopisma jest wydanie papierowe. „Zeszyty 
Naukowe WSA" są dostępne także na stronie internetowej Wyższej Szkoły 
Agrobiznesu – www.wsa.edu.pl, w zakładce Wydawnictwa. 
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Wymagania wydawnicze - Zeszyty Naukowe WSA 
 

 
1. Artykuły powinny być przygotowane w formie wydruku komputerowego oraz w wersji 
elektronicznej, w języku polskim lub angielskim. W celu usprawnienia procesu 
wydawniczego prosimy o rygorystyczne przestrzeganie poniższych zasad: 
- przesłany artykuł powinien być opatrzony dokładną afiliacją Autora/Autorów, 
- objętość artykułu nie może przekraczać 15 stron formatu A4, 
- imię i nazwisko Autora/ów – czcionka 12 pkt, 
- nazwa instytucji/jednostki naukowej – czcionka 12 pkt, 
- tytuł artykułu w języku polskim i angielskim – czcionka 14 pkt (bold); podtytuły – czcionka 
12 pkt (bold), 
- do publikacji należy dołączyć słowa kluczowe (3–5) oraz streszczenie nieprzekraczające 15 
wierszy napisane w językach polskim i angielskim – czcionka 11 pkt, 
- tekst zasadniczy referatu pisany czcionką Times New Roman CE – 12 pkt, 
- odstęp między wierszami – 1,5, 
- jeżeli referat zawiera tabele (najlepiej wykonane w edytorze Word albo Excel) lub rysunki 
(preferowany format CorelDraw, Excel, Word), należy dołączyć pliki źródłowe, 
- tabele i rysunki powinny być zaopatrzone w kolejne numery, tytuły i źródło, 
- przy pisaniu wzorów należy korzystać wyłącznie z edytora równań dla MS WORD, 
- preferowane formaty zdjęć: TIFF, JPG (o rozdzielczości minimum 300 dpi), 
- w przypadku publikowania prac badawczych układ treści artykułu powinien odpowiadać 
schematowi: wprowadzenie (ewentualnie cel opracowania), opis wykorzystanych materiałów 
czy metod, opis badań własnych (omówienie wyników badań), wnioski (podsumowanie), 
wykaz piśmiennictwa. 
 
2. Odsyłaczami do literatury zamieszczonymi w tekście publikacji są przypisy dolne, które 
muszą mieć numerację ciągłą w obrębie całego artykułu. Odsyłaczami przypisów dolnych są 
cyfry arabskie złożone w indeksie górnym, np. (2). 
 
3. Zapis cytowanej pozycji bibliograficznej powinien zawierać: inicjał imienia i nazwisko 
autora, tytuł dzieła, miejsce i rok wydania, numer strony, której dotyczy przypis; w przypadku 
pracy zbiorowej: tytuł dzieła, inicjał imienia i nazwisko redaktora, miejsce i rok wydania; w 
przypadku pracy będącej częścią większej całości – także jej tytuł, inicjał imienia i nazwisko 
redaktora. Źródła internetowe oraz akty prawne należy podawać także jako przypis dolny. 
 
4. W wykazie piśmiennictwa zamieszczonym w kolejności alfabetycznej na końcu publikacji 
należy podać kolejno: nazwisko autora/ów i pierwszą literę imienia, rok wydania, tytuł pracy 
(czcionka italic), wydawnictwo oraz miejsce wydania. Przykłady: 
- wydawnictwa książkowe: Janowiec A. 2010. Ziemniaki skrobiowe – rola w województwie 
podlaskim. Wydawnictwo WSA, Łomża. 
- prace zbiorowe: Górczewski R. (red.) 2007. Przemieszczenie trawieńca. Wydawnictwo 
PWN, Warszawa. 
- czasopisma: Staszewski M., Getek I. 2007. Specyfika żywienia krów o wysokiej wydajności. 
Wydawnictwo WSA, Łomża, Zeszyty Naukowe WSA nr 37. 
- strony internetowe: www.4lomza.pl. 1.12.2009 r. 
- akty prawne: Ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o zmianie ustawy o szkolnictwie wyższym 
oraz ustawy o wyższych szkołach zawodowych. Dz.U. z 2002 r. Nr 150, poz. 1239. 
 

UWAGA: teksty niespełniające powyższych wymagań zostaną zwrócone Autorowi 
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Procedura recenzowania prac naukowych nadsyłanych do publikacji  
w Zeszytach Naukowych Wyższej Szkoły Agrobiznesu 

 
 

Procedura recenzowania artykułów w Zeszytach Naukowych WSA jest zgodna  
z zaleceniami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz dobrymi praktykami  
w procedurach recenzyjnych w nauce *. 

 
Przekazanie publikacji do Redakcji Wydawnictwa WSA jest jednoznaczne  

z wyrażeniem przez Autora/Autorów zgody na wszczęcie procedury recenzji artykułu. 
Autor/Autorzy przesyłają utwór wraz z wypełnionym oświadczeniem, którego wzór znajduje 
się na stronie internetowej WSA. Nadesłane materiały są poddawane wstępnej ocenie 
formalnej przez Naukową Radę Redakcyjną WSA, zwaną dalej Radą, zwłaszcza pod kątem 
ich zgodności z wymaganiami wydawniczymi opracowanymi i publikowanymi przez Wyższą 
Szkołę Agrobiznesu, jak również obszarami tematycznymi ZN. Następnie artykuły są 
recenzowane przez dwóch niezależnych recenzentów, którzy nie są członkami Rady, 
posiadających co najmniej stopień naukowy doktora. Nadesłane artykuły nie są nigdy 
wysyłane do recenzentów z tej samej placówki, w której zatrudniony jest Autor/Autorzy. 
Prace recenzowane są anonimowo. Autorzy nie znają nazwisk recenzentów. Artykułowi 
nadawany jest numer redakcyjny, identyfikujący go na dalszych etapach procesu 
wydawniczego. W innych przypadkach recenzent podpisuje deklarację o niewystępowaniu 
konfliktu interesów – formularz jest publikowany na stronie Internetowej WSA. Autor 
każdorazowo jest informowany z zachowaniem zasady poufności recenzji o wyniku 
procedury recenzenckiej, zakończonej kategorycznym wnioskiem o dopuszczeniu bądź 
odrzuceniu publikacji do druku. W sytuacjach spornych powoływany jest kolejny recenzent. 

Lista recenzentów współpracujących z wydawnictwem publikowana jest w każdym 
numerze czasopisma oraz na stronie Internetowej WSA. 

 
* Dobre Praktyki w procedurach recenzyjnych w nauce. Zespół do Spraw Etyki w Nauce. 
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Warszawa 2011 
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Załącznik nr 1 
miejscowość, data.....................................................,............................. 

 

Oświadczenie Autora/Autorów 
Zwracam się z uprzejmą prośbą o przyjęcie do Redakcji Wydawnictwa WSA i ogłoszenie 
drukiem publikacji/pracy pt. 
................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................. 
autorstwa: 
................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
Równocześnie oświadczam(y), że publikacja nie została wydana w przeszłości drukiem i/lub w 
wersji elektronicznej w innym czasopiśmie, nie została zgłoszona do innego czasopisma, nie 
znajduje się w recenzji innej Redakcji, nie narusza patentów, praw autorskich i praw 
pokrewnych oraz innych zastrzeżonych praw osób trzecich, a także że wszyscy wymienieni 
Autorzy pracy przeczytali ją i zaakceptowali skierowanie jej do druku. 
 
Przeciwdziałanie nierzetelności naukowej - „ghostwriting” oraz „guest authorship”; 
· źródło finansowania publikacji:.......................................................................................................... 
................................................................................................................................................................ 
· podmioty, które przyczyniły się do powstania publikacji i ich udział: 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................ 
· wkład Autora/Autorów w powstanie publikacji (szczegółowy opis z określeniem ich afiliacji): 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................ 
Imię i nazwisko     podpis      data 
1................................................  ........................................   ......................... 
2...............................................   ........................................   ......................... 
3...............................................   ........................................   ......................... 
4..............................................   .........................................   ......................... 
Imię, nazwisko, adres, telefon, e-mail, osoby odpowiedzialnej za wysłanie niniejszego 
oświadczenia (głównego Autora pracy): 
................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................. 



 Tomasz Marczuk, Rafał Milewski 

 

88 
 

88

Załącznik nr 2. 
 

DEKLARACJA KONFLIKTU INTERESÓW 
 

Konflikt interesów* ma miejsce wtedy, gdy recenzent ma powiązania, relacje lub zależności 
przynajmniej z jednym z autorów pracy, takie jak na przykład zależności finansowe (poprzez 
zatrudnienie czy honoraria), bezpośrednie lub za pośrednictwem najbliższej rodziny. 
 
Tytuł 
pracy............................................................................................................................................. 
Data.................................................... 
Konflikt nie występuje 
Recenzent oświadcza, że nie ma powiązań ani innych finansowych zależności wobec 
Autora/Autorów: 
............................................................................ 
Podpis recenzenta 
* Recenzent oświadcza, że występuje następujący konflikt interesów 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 

Podpis recenzenta: 
...................................................................... 
 

 


