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Wyższa Szkoła Agrobiznesu w Łomży

PERSPEKTYWY ROZWOJU RYNKU ŻYWNOŚCI EKOLOGICZNEJ
W WOJEWÓDZTWIE PODLASKIM
DEVELOPMENT PROSPECTS OF THE ORGANIC FOOD MARKET
IN PODLASKIE VOIVODESHIP

Streszczenie
W roku 2015 w Wyższej Szkoły Agrobiznesu w Łomży przeprowadzono badania
ankietowe, w których analizowano kierunki rozwoju i perspektywy rynku żywności
ekologicznej na terenie województwa podlaskiego. Województwo podlaskie ze względu na
specyfikę produkcji oraz posiadane walory środowiskowe, powinno w jak największym
stopniu kłaść nacisk na rozwój rolnictwa ekologicznego oraz promocję regionalnych
produktów

ekologicznych.

Na

podstawie

przeprowadzonych

badań

stwierdzono,

że czynnikiem ograniczającym zakup żywności ekologicznej, wskazywanym jednocześnie
jako jego główną wadę jest cena. Na zwiększenie zainteresowania żywnością ekologiczną,
prócz zniwelowania barier zniechęcających konsumentów może wpłynąć uatrakcyjnienie
zakupu poprzez: zwiększenie oferty i jej różnorodności, wprowadzenie atrakcyjnych
dla konsumentów promocji, popularyzację reklamy produktów.
Słowa kluczowe: żywność ekologiczna, rynek, perspektywy rozwoju.
Summary
The survey the aim of which was to analyze the trends and development prospects
of the organic food market in Podlaskie Voivodeship was conducted in the Academy
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of Agrobusiness in Lomza. Due to the nature of production and environmental values
Podlaskie Voivodeship should emphasize the development of organic agriculture and
promotion of regional organic products as much as possible. On the basis of the survey it has
been found that price is the factor which restrict the purchase of organic food. Price is also the
main disadvantage of that purchase. The attractiveness of the purchase such as an increase
in offer and its diversity, introduction of attractive consumer promotion, popularization
of product advertising can have an influence on increased interest in organic food
and overcoming the barriers which discourage consumers.
Keywords: organic food, market, development prospects
Wprowadzenie
Wytwórstwo ekologiczne integruje ze sobą praktyki będące najkorzystniejszymi
dla środowiska przyrodniczego, ale także działania dostosowane do indywidualnych
i wielopoziomowych wymagań konsumentów. Poprzez realizację tych celów, biodynamiczna
metodyka upraw i hodowli, spełnia równocześnie kilka ról. Sprzyja zarówno zasobom
środowiska fauny i flory, jak i dostosowuje do potrzeby społeczeństwa, które posiada
precyzyjnie określone oczekiwania wobec produktów ekologicznych [Domagalska,
Buczkowska 2015].
Wyroby ekologiczne stały się obecnie alternatywą wobec szeroko dostępnych na
rynku artykułów żywieniowych modyfikowanych genetycznie. Pogarszająca się jakość
produktów spożywczych skłoniła do poszukiwań żywności o wysokiej klasie odżywczej
i uznawanej za pełnowartościową, czyli posiadającą zbilansowany zakres składników
pokarmowych. Ze względu na niewielki stopień przetworzenia, brak szkodliwych dodatków
chemicznych, konserwantów i dłuższe zachowywanie świeżości zapewnia bezpieczną
oraz komfortową konsumpcję [Kowalska 2015].
System ekologicznej produkcji spełnia kilka ważnych zdań. Moduluje bezpośrednio
rozwój jednej z gałęzi gospodarki do której należy rolnictwo, ale także zaspokaja potrzeby
społeczeństwa, gdyż podnosi jego jakość życia, wpływa jednocześnie na poczucie dobrostanu
i bezpieczeństwa. Nawiązuje również do możliwości dbania o swój stan zdrowia, w tym także
kondycję

bliskich,

którą

gwarantuje

spożywanie

ekożywności

[Kamińska

2015].

Zaspokaja ona podstawą potrzebę głodu, ale także daje społeczeństwu szansę realizacji
potrzeb rzędu wyższego: samorealizacji oraz uznania (poprzez niewielki poziom trudności
przygotowywania

produktów

do

spożycia

i

utrzymywanie

zgrabnej

sylwetki),
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hedonistycznych (osiąganie przyjemności dzięki produktom wyróżniającym się bogatymi
walorami smakowymi) [Sajdakowska i in. 2015].
Popularny obecnie „zdrowy tryb życia” zwraca uwagę społeczeństwa na temat, jakim
jest świadomy sposób żywienia. Zachęca to do poszerzania zakresu wiedzy własnej
nt. jakości spożywanej żywności, a w dalszej kolejności zakupu produktów sprzyjających
ludzkiemu organizmowi. Jak wynika z badań prowadzonych na konsumentach, obecnie
aż 63% Polaków zapoznaje się szczegółowo ze składem nabywanych produktów
żywieniowych. Zachowania te są natomiast zasadniczym czynnikiem kształtującym rynek
spożywczy [Czernik 2015].
Rynek żywności ekologicznej w Polce jest od roku 2014 na etapie dynamicznego
rozwoju. Jego cechą charakterystyczną jest stosunkowo szybki wzrost, który osiąga 30%
rocznie, z czego w skali ogólnego rynku artykułów spożywczych osiąga on w przybliżeniu
3% [Domagalska, Buczkowska 2015].
Według Domańskiego i Bryły [2010], rozwój rynku żywności ekologicznej to swego
rodzaju skutek integracji europejskiej oraz globalizacji gospodarczej, które wywołują wśród
producentów presję konkurencyjności. Przyczynia się to jednocześnie do konstruowania
ambitnych strategii rozwojowych. Jedną z nich jest poszerzanie oraz promowanie produktów
regionalnych, wytwarzanych metodami tradycyjnymi i ekologicznymi.
Popyt na wyroby ekologiczne zauważalnie wzrasta, wraz z podażą sektora rolnictwa
naturalnego, ekologicznego. Na jego opóźnienie wobec oczekiwań rynku zbytu oddziałuje
kilka zmiennych: przeciągające się tworzenie łańcuchów dostaw części podsektorów,
specyfika rolnictwa ekologicznego tj. dłuższe niż w rolnictwie konwencjonalnym cykle
produkcyjne, w tym wyższe ryzyko techniczne osiągnięcia pozytywnych rezultatów upraw
podczas walki ze szkodnikami oraz duże uzależnienie od warunków klimatycznych
[Kwasek 2013].
W Polsce żywność ekologiczna jest zarówno eksportowana, jak i importowana.
Eksport wiążę się jednak z trudnościami, wynikającymi z potrzeby skompletowania
znacznych partii towarów. Znajdują się wśród nich najczęściej owoce jagodowe oraz zboża,
które wraz z innymi produktami w ponad 80% wysyłane są do Stanów Zjednoczonych
i Europy zachodniej, w mniejszym stopniu również do Korei Południowej i Japonii
[Domagalska, Buczkowska 2015].
W przypadku produktów importowanych, najważniejszym jest spełnianie wymagań
rozporządzenia Rady (WE) nr 834/2007, tak by mógł być on wprowadzany na rynek
wszystkich państw członkowskich, w tym Polski. W przypadku produktów importowanych
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z państw trzecich, kryterium wprowadzenia go do obrotu jest przedstawienie stosownemu
organowi w trakcie kontroli granicznej, świadectwa kontroli. W Polsce organem tym jest
IJHARS [Zdrojewska 2015].
W Polsce relacja liczby gospodarstw ekologicznych do liczby przetwórców jest
wyjątkowo niekorzystna i wynosi ona 86. W Unii Europejskiej wskaźnik ten osiąga poziom
38. W wielkości obszaru gospodarstwa oznacza to w UE 229 ha na jednego przetwórcę
natomiast w Polsce aż 2344 ha, czyli 10 razy więcej [MRiRW 2014].
Dla konsumentów artykułów ekologicznych poza ceną która warunkuje częstotliwość
sięgania po kolejne produkty, na ich decyzje o zakupie wpływa ponadto chęć dbania
o

zdrowie

swoje

oraz

rodziny.

Obawy

dotyczące

konsekwencji

wynikających

z nieodpowiedniego odżywiania się, coraz częściej skłaniają konsumentów do bardziej
świadomego doboru artykułów żywnościowych, a tym samym bliższego zapoznania
z produkcją ekologiczną. Cenią oni sobie wartości odżywcze produktów wytwarzanych
tą metodą, zrównoważone metody produkcji, dbanie o dobrostan zwierząt oraz ich
wysoką jakość.

Rycina 1. Determinanty wyboru żywności ekologicznej oraz jej konsumenci
Źródło: Opracowanie własne na podstawie Miśniakiewicz, Ptasińska 2009
Figure 1. Determinants of the choice of organic food and its consumers
Source: Own study based on Miśniakiewicz, Ptasińska 2009
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Konsumenci coraz częściej skłaniają się ku zakupowi produktów ekologicznych
również ze względu na stan środowiska. Rolnictwo ekologiczne przyczynia się do łagodzenia
zmian klimatycznych oraz do zachowania bioróżnorodności rzadko spotykanych gatunków
zwierząt i roślin, w tym odmian roślin uprawnych. W tego typu produkcji wykorzystywanych
jest więcej ich rodzajów, co skutkuje utrzymywaniem wysokiego poziomu biologicznego
zróżnicowania, a w dalszej konsekwencji zwiększania asortymentu dla konsumentów.
Osoby poszukujące informacji na temat zalet rolnictwa ekologicznego, wedle badań cenią
je także za wzmacnianie naturalnych procesów regulacyjnych (użytkowanie naturalnych
środków zabezpieczających uprawy), czyli rezygnację ze środków chemicznych dodatkowo
zanieczyszczających produkt, jak i środowisko [Kwasek 2013].
Zdaniem [Czernik 2015] do nabywania produktów ekologicznych zachęcają
konsumentów prowadzone nieustannie badania nad ich jakością.
Lokalizacja i metodyka
Przedmiotem badań była perspektywa rozwoju rynku żywności ekologicznej
w województwie podlaskim. Badania prowadzono za pomocą anonimowej ankiety, na której
pytania odpowiadali mieszkańcy województwa podlaskiego. W czerwcu 2015 r. wykonane
zostały badania pilotażowe na grupie 20 konsumentów pochodzących z terenu powiatu
kolneńskiego. Znaleźli się wśród nich zarówno mężczyźni jak i kobiety od 25 do 50 r.ż.
Studia te miały za cel zweryfikowanie poprawności skonstruowanego narzędzia badawczego.
Po dokonaniu analizy zebranego materiału, naniesiono niezbędne poprawki dotyczące:
możliwości wyboru kilku odpowiedzi spośród opcji wskazanych w konkretnym pytaniu,
dodano odpowiedź ‘inne (jakie)’.
W okresie od lipca do sierpnia 2015 r. przeprowadzono badania właściwe na próbie
reprezentatywnej, którą tworzyło 100 ankietowanych. Pomiary ostateczne gromadzono wśród
konsumentów pochodzących z terenu województwa podlaskiego i posłużono się w nich
ankietą wyposażoną w kafeterię półotwartą.
Charakterystyka terenu badań
Województwo podlaskie położone jest w północno wschodniej części Polski, przez
co graniczy z województwem: warmińsko-mazurskim, mazowieckim oraz w mniejszej linii
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z lubelskim. Liczba gmin Podlasia wynosi 11, przy czym trzy miasta (Białystok, Łomża,
Suwałki) posiadają prawa powiatu. Ogólna liczba powiatów województwa podlaskiego równa
się 17, w tym 14 ziemskich oraz 3 grodzkie.
Przemysł regionu, na którym prowadzono badania opiera się głównie na produkcji
oraz przetwórstwie produktów żywnościowych. Województwo podlaskie jest przede
wszystkim terenem natury rolniczej. Uprawiane są na nim w głównej mierze warzywa
(w największym stopniu ziemniaki) oraz zboża (żyto, kukurydza, pszenica, owies). Rolnictwo
niemalże w 90% oparte jest na sektorze prywatnym. Za najbardziej cenione na arenie
międzynarodowej uznawane są wyroby mięsne, w tym pochodzenia drobiowego oraz artykuły
mleczne. Uprawnienia do eksportu swych produktów posiada ok. 40 zakładów drobiarskich
i mięsnych.
Charakter gospodarstw rolnych województwa podlaskiego dostosowany jest do
występujących w nim walorów środowiska. Region ten cechuje się największym odsetkiem
zielonych użytków rolnych. Zaletę tę wykorzystują gospodarze stawiający na rozwój chowu
bydła mlecznego oraz mięsnego.
Według danych GUS [2014] w Białymstoku, stan ludności województwa podlaskiego
na koniec 2013 r. wynosił 1195 tys. osób, co stanowi 3,1 % ogólnej liczby ludności kraju.
Średnia gęstość zaludnienia województwa podlaskiego, czyli liczba osób przypadających
na 1 km2 równa się 59. Rozpatrując ją przestrzennie, na terenie Podlaskiego występuje
duże zróżnicowanie tego wskaźnika. Najwyższy reprezentują Białystok oraz Łomża,
najniższy zaś powiaty: suwalski, sejneński, hajnowski.
W 2014 roku, ludność miejska województwa podlaskiego wynosiła 60,4%
mieszkańców tego terenu, co plasuje je na 8 pozycji w skali Polski, natomiast tereny wiejskie
zasiedlało 473,1 tys.
W ogólnej liczbie ludności w Podlaskim przeważają kobiety, a stan ten utrzymuje się
już od kilku lat. Współczynnik feminizacji tego regionu wynosi 105 kobiet na 100 mężczyzn.
Parametr ten dla miasta stanowi 110, natomiast dla wsi 98. W przypadku mediany wieku,
osiąga ona 39,2 lata. Środkowy wiek kobiet to 41,2 a mężczyzn 37,4 lat.
Charakterystyka grupy badawczej
Grupę badawczą tworzyli zarówno mężczyźni, jak i kobiety od 25 lat wzwyż.
Największy procent, prawie 1/3 ogółu konsumentów tworzyli ankietowani w wieku 46-55 lat
(Wykres 1). Osoby w tym okresie życia posiadają już potomstwo dla którego przygotowują
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posiłki, a tym samym zakupują żywność. Często zamieszkują i tworzą gospodarstwa domowe
wielopokoleniowe, przez co ilość nabywanych produktów jest stanowczo większa i to oni
tworzą największy procent nabywców żywności, w tym ekologicznej. Osoby w tym wieku
częściej również są gotowe wziąć udział w badaniach, niż najniższy procent badanych (10%)
jaki stanowiły osoby powyżej 55 r.ż. Kolejny największy odsetek badanych (24%) tworzyli
ankietowani w wieku 26-35 lat. Tworzą oni jednak grupę konsumentów zakupujących
żywność już przetworzoną, nie magazynują jej, lecz nabywają w mniejszych ilościach na
krótszy okres czasu. Stanowią przez to konsumentów częściej uczestniczących w procesie
kupowania, poszukujących gotowych dań i posiłków.

10%

20%

31%
24%
15%

do 25 lat

26-35 lat

36-45 lat

46-55 lat

pow. 55 lat

Wykres 1. Wiek badanych konsumentów
Źródło: Opracowanie własne
Chart 1. Age of surveyed consumers
Source: Own study

Wśród ankietowanych zdecydowanie przeważały kobiety, które stanowiły 80%.
To właśnie one najczęściej dokonują zakupów zarówno dla siebie jak i współmałżonka,
potomstwa

oraz

pozostałych

członków

rodziny,

zwłaszcza

w

przypadku

rodzin

wielopokoleniowych. Kobiety również w większym stopniu niż mężczyźni analizują skład
produktów spożywczych, jego cenę, pochodzenie oraz metodę przetworzenia i datę ważności.
Odpowiedni dobór artykułów żywnościowych jest dla nich bardziej istotny, gdyż wpływa na
kondycję zdrowotną ale również masę ciała, do której kobiety przywiązują większą wagę niż
płeć męska.
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2%
26%

2%
70%

podstawowe

średnie

zawodowe

wyższe

Wykres 2. Wykształcenie badanych konsumentów
Źródło: Opracowanie własne
Chart 2. Education of surveyed consumers
Source: Own study

W badanej grupie badawczej znalazły się osoby z wykształceniem wyższym, średnim,
zawodowym, jak i podstawowym. Większość ankietowanych, bo aż 70% stanowili
ci z wykształceniem wyższym. Jest to zależność sprzężona z płcią badanych, gdyż w gronie
osób z wykształceniem wyższym dominują kobiety. Osoby kończące studia wyższe
w porównaniu do tych zdobywających niższe wykształcenie, częściej zgadzają się na udział
w badaniach. Proces ten, w tym jego przebieg, charakter oraz stopień anonimowości jest
przez nich znany, gdyż w ramach nauki mieli okazję niejednokrotnie w nim uczestniczyć.
Najmniejszy

procent

badanych

tworzyli

w

takim

samym

stopniu

ankietowani

z wykształceniem zawodowym oraz podstawowym (po 2%). Osoby posiadające
wykształcenie średnie stanowiły w przybliżeniu ¼ ankietowanej grupy, co obrazuje wykres 2.
Wyniki i dyskusja
Czas dynamicznego rozwoju cywilizacji w zakresie technicznym, ale także
gospodarczym skłonił społeczeństwo do zwrócenia uwagi, iż zajmując najwyższe stanowisko
wśród hierarchii organizmów żywych, ponosi ono odpowiedzialność za harmonijne
współdziałanie czynników postępu z potrzebami środowiska naturalnego. Dla dalszego ich
istnienia oraz prawidłowego funkcjonowania, koniecznym jest kooperacja człowieka
posiadającego swoje priorytety jak i środowiska naturalnego, w którym żyje. Ważnym stało
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się więc wprowadzenie systemów gospodarowania chroniących środowisko przyrodnicze,
podtrzymujących

tempo

rozwoju,

ale także

sprzyjających

zdrowiu

społeczeństwa

i zaspakajających jego potrzeby dbania o własne zdrowie. Jednym z rozwiązań okazała się
ekologiczna metoda produkcji. Ta natomiast, by móc sprawnie funkcjonować, rozwijać się
i ewaluować, zmuszona jest do stałego diagnozowania i dostosowywania się do potrzeb
konsumentów. Zależność ta odnosi się do całej gospodarki rolnej kraju, ale także
poszczególnych jego województw. Każde z nich wyróżnia się innym rodzajem specjalizacji
w zakresie rolnictwa ekologicznego oraz boryka z różnorodnymi czynnikami wpływającymi
negatywnie na ich prosperowanie [Domagalska i Buczkowska 2015].
W badaniach własnych przeprowadzonych na terenie województwa podlaskiego,
uczestniczyły głównie osoby posiadające wykształcenie wyższe, w wieku 46-55 lat.
Znaczącą grupę tworzyli również badani mający od 26 do 35 lat. Płeć dominującą tworzyły
kobiety, stanowiące, aż 80% respondentów. Ankietowani posiadali podstawową wiedzę
na temat rolnictwa ekologicznego, dla których pojęcie to było zrozumiałe i znane.
Najczęściej rozumieli przez nie uprawę roślin bez pestycydów i żywienie zwierząt paszami
ekologicznymi

oraz

zarządzanie

gospodarstwem

wedle

procedur

wygenerowanych

ministerialnie i zgodnych z zasadami ochrony środowiska. Głównym źródłem wiedzy
na temat biodynamicznych zasad produkcji oraz wytwarzanych za ich pomocą artykułów
żywieniowych stał się Internet, telewizja jak i krąg najbliższych znajomych.
Według wyników badań własnych ankietowani przyznają się, iż kwestia
prawidłowego odżywiania się jest dla nich istotna, w związku z czym zakupują żywność
ekologiczną, którą uważają za zdrowszą niż produkty wytwarzane w gospodarstwach
tradycyjnych. Zakup żywności ekologicznej czynią jednak sporadycznie lub zaledwie kilka
razy w tygodniu. Spośród produktów najchętniej wybierają jajka, świeże owoce i warzywa
oraz w mniejszym stopniu mięso i produkty mięsne. Niewielu jednak spośród badanych
potrafi wymieniać artykuły ekologiczne pochodzące z terenu województwa podlaskiego.
Z badań własnych wynika, iż najczęstszym motywem sięgania po żywność
ekologiczną jest chęć troski o zdrowie, charakterystyczne dla niej walory smakowe
oraz troska o środowisko naturalne. Najpopularniejszym miejscem dokonywania zakupów
jest gospodarstwo producentów ekologicznych na co wskazuje połowa ankietowanych.
Równie chętnie korzystają oni z pomocy rodziny i znajomych, za pośrednictwem których
zakupują

interesujące

ich

artykuły.

Chętnie

korzystają

także

ze

sklepów

wielkoprzemysłowych. Najmniejszym zainteresowaniem cieszy się natomiast Internet.
Warto przy tym zauważyć, iż ankietowani mieszkańcy Podlasia zwracają uwagę na zbyt małą
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dostępność produktów ekologicznych w ich miejscu zamieszkania. Problem z docieraniem do
interesujących respondentów produktów jest zaraz po ich zbyt wysokiej cenie, jednym
z naczelnych wad żywności naturalnej. Do zakupu zniechęca ich również, w mniejszym już
stopniu mały asortyment i niewielkie jego zróżnicowanie. Co istotne nie zwracają oni przy
tym uwagi na jakość oraz wiarygodność zakupywanych produktów, bagatelizując posiadanie
przez nie certyfikatu.
Jak wynika z badań przedstawionych przez Łuczka-Bakuła i Smoluk-Sikorską [2010]
dynamiczny rozwój rynku żywności ekologicznej będzie miał miejsce w sytuacji wzrostu
dochodów konsumentów, podniesienia poziomu ich wiedzy o korzyściach ekożywności
oraz zmniejszenia dysproporcji cenowych w zestawieniu z produktami wytwarzanymi
metodami tradycyjnymi. Obecnie zbyt wysokie ceny artykułów pozbawionych pestycydów
w procesie hodowli i uprawy powoduje to, iż są uważane za luksusowe, a przez
to nieosiągalne dla przeciętnego konsumenta. Rozwój rynku zależny jest tym samym
od dochodów konsumentów.
Mimo, iż większość ankietowanych nie ma zdania co do kwestii zwiększenia
wydatków na żywność ekologiczną, to niższa cena artykułów, łatwiejszy ich dostęp
i osiągalność produktów regionalnych mogłyby zmienić ich postawę i zachęcić do częstszego
ich nabywania. Badania własnych dowiodły, że dla ankietowanych nie ma znaczenia to,
czy zwiększony zostanie asortyment i dostępność produktów wytwarzanych na terenie
województwa podlaskiego. Liczy się dla nich głównie zniwelowanie najczęściej
wskazywanych wad, w tym ceny, a zagadnienie wspierania przedsiębiorstw lokalnych jest
istotnym zaledwie dla jednej trzeciej ogółu badanych.
Analiza statystyczna wykonana w przez Kamińską [2015] dowodzi, iż konsumenci
coraz częściej poszukują produktów ekologicznych należących do kategorii regionalnych
i tradycyjnych. Coraz częściej odnotowuje się wzrost ich produkcji, do czego wedle
dodatkowych danych GIJHARS przyczyniła się ich rejestracja. Niebagatelnym jest więc
rejestrowanie przez podlaskich producentów ich wytworów i promowanie jako posiadających
certyfikaty: Chronionej Nazwy Pochodzenia, Chronionego Oznaczenia Geograficznego,
Gwarantowanej Tradycyjnej Specjalności. Produkty te podnoszą zarazem atrakcyjność
regionu i zachęcają turystów do zwiedzania okolic, w których dokonywana jest ich produkcja.
Czernik [2015] wskazuje na stały wzrost spożycia ekoproduktów w związku
z coraz częstszymj promowaniem w mediach „zdrowego stylu życia”. Podkreśla jednak
potrzebę uświadamiania społeczeństwa, iż „zdrowa żywność” to produkt ekologiczny
posiadający

certyfikat

świadczący

o

spełnianiu

przez

niego

norm

unijnych.
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Edukacja społeczeństwa powinna się wiec opierać nie tylko na podkreślaniu zalet żywności
ekologicznej, ale także przekazywaniu wiedzy na temat poprawnego jej znakowania
gwarantującego oczekiwaną jakość.
Również Domagalska i Buczkowska [2015] zwracają uwagę na zbyt mało rozwiniętą
gałąź przetwórstwa artykułów pochodzenia zwierzęcego. Zauważają, iż jest to wynikiem zbyt
małej liczby zakładów specjalizujących się w tego rodzaju produkcji. Utrudnione jest przez to
sprostanie oczekiwaniom klientów i stworzenie atrakcyjnego dla nich asortymentu.
Wskazywana przez ankietowanych konsumentów z terenu Podlasia kwestia, która dotyczy
zbyt małej różnorodność produktów, jest również poruszana przez autorkę. Zaznacza ona,
że zbyt ubogi wachlarz ekologicznych artykułów nie zapewni producentom stałego poziomu
popytu na ich wyroby.
Perspektywę rozwoju gospodarstw stosujących biodynamiczną metodę upraw
znajdujących się na ternie Podlasia poszerzy ponadto zwiększenie asortymentu wytwarzanych
produktów oraz edukacja mieszkańców tego regionu. Przekazywanie konsumentom wiedzy
na temat korzyści wynikających ze spożywania ekologicznych produktów, zwiększy zarazem
popyt na tego rodzaju artykuły. Producenci z północno-wschodniej części Polski powinni
ponadto zreorganizować obecne kanały dystrybucji ich towaru. Żywność ekologiczna
powinna być dostępna w większej ilości sklepów osiedlowych, zajmować specjalnie
organizowane i znakowane stoiska z towarem lokalnym, być reklamowana w lokalnych
środkach masowego przekazu (radio, prasa, kanały telewizyjne, miejskie portale internetowe).
Skutecznym okazuje się również prezentowanie swych wyrobów na festynach i targach
miejskich. Zalecanym jest wiec również zwiększenie częstotliwości ich organizacji, w tym
odpowiednia promocja przedstawianych produktów oraz nagłaśnianie tego typu wydarzeń.
Bazując na dorobku naukowym współczesnych autorów oraz wynikach badań
własnych można stwierdzić, iż szansą dla rolnictwa ekologicznego z terenu województwa
podlaskiego jest inwestycja w produkcję sadowniczą i warzywnictwo. Produkty tego rodzaju
cieszą się największym zainteresowaniem konsumentów w tej części kraju. Wyrażają oni
ponadto zainteresowanie dalszym ich zakupem, a panujące w tej części Polski warunki rolne
sprzyjają ich uprawie. Artykuły te należą również do grupy najczęściej przetwarzanych
i eksportowanych, a zainteresowane ich importem są kraje takie jak USA, Japonia, a także
kraje należące do UE [Domagalska, Buczkowska 2015].
Na podstawie zgromadzonego materiału badawczego warto rozważyć, by pochodzący
z województwa podlaskiego ekoproducenci tworzyli wspólne ośrodki przetwórstwa
artykułów określonej grupy, uwzględniając zapotrzebowanie tutejszych konsumentów.
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Badani respondenci deklarowali chęć zakupu większej ilości ekologicznych produktów
mięsnych i żywności dla dzieci. W tej części kraju brak jest jednak miejsc, gdzie byłoby
dokonywane przetwarzanie wyrobów, wedle zapotrzebowań rynku lokalnego. Niesie to ze
sobą niezadowolenie ze strony konsumentów, jak i negatywne konsekwencje dla podlaskich
wytwórców.
Wnioski
Przeprowadzone

badania

pozwoliły

stwierdzić,

iż

rozwój

rynku

żywności

ekologicznej w województwie podlaskim, wymaga pokonania wielu trudności i problemów
zarówno ze strony producentów, jak i konsumentów ich produktów.
Zgromadzony materiał badawczy pozwala stwierdzić, że:
1. Dominującymi źródłami informacji o produktach ekologicznych jest Internet,
telewizja oraz prasa. Niebagatelne znaczenie mają także znajomi, którzy odgrywają
większą role w przekazie wiedzy na ten temat niż ośrodki edukacyjne, takie jak szkoła
i uczelnia. Poziom oraz zakres wiadomości dotyczących żywności ekologicznej
oddziałuje na częstotliwość jej zakupu, który na badanym terenie jest zaledwie
sporadyczny. Jest to skutek niewystarczającego oddziaływania na odbiorców,
wskazanych centrów przekazu informacji. Czynią to one najczęściej jedynie w sposób
odtwórczy i nie zawsze zrozumiały dla wszystkich słuchaczy, widzów i adresatów.
2. Konsumenci uważają, iż produkty ekologiczne są zdrowsze od tych wytwarzanych
metodami konwencjonalnymi, jednak większość z nich zdecydowanie bagatelizuje
fakt posiadania przez nie certyfikatu jakości lub znaku potwierdzającego ekologiczne
pochodzenie. Wystarczającym tego dowodem jest dla nich nazwa produktu,
czy umiejscowienie artykułu na półkach sklepowych, wśród innych tego rodzaju.
3. Czynnikiem

ograniczającym

zakup

żywności

ekologicznej,

wskazywanym

jednocześnie jako jego naczelną wadę jest cena. Pozostałe równie istotne to trudna ich
dostępność oraz mały wybór produktów. Należy oczekiwać, że wraz ze spadkiem cen,
przy jednoczesnej poprawie sytuacji materialnej konsumentów, dojdzie do częstszego
przez nich zakupu artykułów ekologicznych.
4. Na zwiększenie zainteresowania żywnością ekologiczną, prócz zniwelowania barier
zniechęcających konsumentów wpłynie także uatrakcyjnienie zakupu artykułów
naturalnych poprzez: zwiększenie oferty i jej różnorodności, wprowadzenie
atrakcyjnych dla konsumentów

promocji, popularyzację reklam produktów.
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Działania te zwiększają świadomość klientów oraz oddziałują na popyt danego
asortymentu.
5. Zdecydowana większość osób kupując produkty ekologiczne motywowana jest troską
o zdrowie swoje i rodziny. W mniejszym stopniu znaczenie mają także walory
smakowe, chęć troski o środowisko i ciekawość. Powody te powinny być analizowane
przez producentów żywności ekologicznej i wykorzystywane w ich dalszej promocji,
która przy dodatkowym dostosowaniu cen do potencjału finansowego mieszkańców
Podlasia będzie bardziej skuteczną i efektywną.
6. Rozwijając produkcję danych artykułów ekologicznych oraz tworząc kampanie
reklamowe, producenci powinni kierować się potrzebami rynku zbytu zważając przy
tym na płeć oraz wiek konsumentów. Grupy mężczyzn i kobiet klasyfikowanych
ze względu na wiek tworzą oddzielne środowiska spożywców zróżnicowanych
pod względem: źródeł i miejsc zakupu żywności ekologicznej, preferencji
oznakowania produktów, motywów nabywania danych artykułów.
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WORKING OUT OF METHODS OF PLUM CLONAL ROOTSTOCKS
REPRODUCTION WITH APPLICATION
OF MULCHING MATERIALS

OPRACOWANIE METOD KLONALNEGO ROZMNAŻANIA
PODKŁADEK ŚLIWEK PRZY UŻYCIU MATERIAŁÓW
MULCZUJĄCYCH

Summary
Different variants of the mulching materials, influencing on exit and quality
of standard stocks of plum VPK-1 are studied. It is established that the both the climatic
factors and mulching of stocks as a mix of arboreal sawdust and peat, as well as offset hilling
on height of 30 cm influence positively, and the aftereffect take place.
Key words: plum, rootstocks, VPK-1, mulching materials, peat, arboreal sawdust, height of
a hilling, quantity of rooting layers
Streszczenie
Przebadano różne warianty materiału mulczującego (trociny drzewne, torf,
torf i trociny drzewne) oraz trzy warianty wysokości okopywania kłączy w nasadzeniach
(20,25 i 30 cm). Potencjalna produktywność sadzenia w trzecim roku eksploatacji plantacji
wynosiła 147,2-167,2 tys. szt/ha. Wydajność standardowych sadzonek wynosiła 49,4-62,9%.
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Określono rolę czynników klimatycznych i mulczowania sadzonek poprzez mieszanie trocin
drzewnych i torfu, a także pozytywny wpływ okopywania na wysokość 30 cm na efekt
końcowy.
Słowa kluczowe: śliwka, podkładki, VPK-1, materiały mulczujące, torf, trociny drzewne,
wysokość okopywania, ilość warstw ukorzenionych
Introduction
For modern intensive gardening the great value has creating of stunted plantings with
the help of dwarfing rootstocks. Attempts to use weak growing kinds of stone fruit crops as
stunted seedling rootstocks are not always successful, though there are separate positive
results of a sloe, tomentose and sandy cherries application as stunted dwarfing rootstocks for
plum and a peach [PRESTON 1978; EREMIN 1985].
Recently in some countries the rootstocks for stone fruit crops have been created.
They characterized by high efficiency of grafted trees, resistance to diseases, frost resistance
and winter hardiness [GRYASEV 1991; SHUMKOVA 1991; EREMIN et. al. 2000].
An effective method of plum reproduction by cuttings - green and woody - has became
an impulse for wide use and creating of new types of plum rootstocks. The base for use
of clonal stocks in industrial gardens is comprehensive studying of their properties
and features of growth in concrete gardening region, because economic-biological properties
of rootstocks is essential depend on soil-climatic conditions of region and have specific
character of reaction to them [SENIN, KOVALEVA 1990].
In the countries with high developed gardening the technology of clonal rootstocks on
the basis of perennial use horizontally focused stock plants with application of an organic
substratum in root region has shown a widespread and high effectiveness.
Main causes of small widespread of plum clonal rootstocks in Belarus, in our opinion,
are the following:
- Weak winter hardiness of clonal rootstocks;
- Poor working out of questions of plum clonal rootstocks vegetative propagation;
- Absence of technology of plum layers clonal rootstocks reproduction in Belarus.
The purpose of the present experience was working out of methods of reproduction of
plum clonal stocks in stock plantings with application of mulching stuffs.
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Material and methods
Researches spent on an experimental ground of fruit and vegetable growing chair
BSAA in 2006-2008. Soil is sod-podzolic, medium loamy, spread by a loess-like loam.
The content of mobile forms Р2О5 are 170 mg/kg of soil, К2О - 281 mg/kg of soil, a humus –
2.8 %, рНКСl – 6.5.
In 2006 temperature fluctuations on decades were essential. More heats, in comparison
with average perennial, have been noted in I decade of July (on 2.2 °C), III decade of October
(on 3°С), III decade of June (on 3.6°С), III decade of September (on 4°С) and I decade of
October (on 4.2°С). Lower temperatures were in 3 decade of May and I decade of June, on
2.6°С below average perennial (Figure 1).
The rainfall amount on 9-19 mm has dropped out less in April, May, July and
September, in comparison with average perennial data. Abundant moistening was marked in
June. In August the average perennial indicator has been exceeded on 108 mm (Figure 2).
In 2007 more heats, in comparison with the average perennial have been noted in III
decade of May (on 7.2°С), II decade of August (on 4.2°С), II and III decade of June (on 2.6
and 2.7°С), III decades of August (on 2.9°С) and September (on 3.9°С). Low - in I decade of
May and I decade of July, on 4.2 and 1.6°С below average perennial accordingly.
In April, September and August the rainfall amount has dropped out less then the
average amount on 23.6, 37.4 and 51.2 mm accordingly. Abundant moistening was marked
in May and in July. The average perennial indicator has been exceeded in 2 times.
In 2008 an excess of monthly average temperatures on 4.0°С in April and on 1.7°С
in August are noted. In June the monthly average temperature was on 0.6°С below average
perennial. The beginning of a vegetative period of 2008 has appeared more rainy. In June,
July, August and September has dropped out less amount of rainfall in comparison with the
average perennial data, on 43.1, 29.0, 7.1 and 6.6 mm accordingly. Abundant moistening was
marked in April and May. Excess of average perennial data on 20.6-37.1 mm is noted in II
decade of April, September, III decade of May and August, and also on 15.5 mm in II decade
of May. Essential deficiency of rainfall was marked in June and July.
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Figure 1. Temperature conditions of a vegetative period in years of researches
Rycina 1. Warunki temperaturowe okresu wegetatywnego w latach badań
Source: own study
Źródło: badania własne

Figure 2. A regime of rainfall in years of researches
Rycina 2. System opadów deszczu w latach badań
Source: own study
Źródło: badania własne

As object of researches were the rootstocks of plum VPK-1, variants of mulching
stuffs adding (1. The content of stock plantings without mulching stuffs (control);
2. Mulching by arboreal sawdust; 3. Mulching by peat; 4. Mulching by peat and arboreal
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sawdust.) and three variants of height to hill up the rootstocks in stock plantings (20, 25 and
30 sm).
According to the experience scheme, in the first year of researches under the first topdressing, mulching stuffs have been led:
1. The control - without mulching stuffs; 2. Arboreal sawdust, from reckoning of 100
ton/hectare; 3. Peat, from reckoning of 300 ton/hectare; 4. Arboreal sawdust, from reckoning
of 50 ton/hectare + peat of 150 ton/hectares.
The first hilling spent at the same time with weeding in the beginning of the May,
the second - in the beginning of June.
In addition, under the next working off soils (milling) and during the next years
the following quantity of mulching stuffs was led:
1. The control - without mulching stuffs; 2. Arboreal sawdust, from reckoning of 50
ton/hectare; 3. Peat, from reckoning of 150 ton/hectare; 4. Arboreal sawdust, from reckoning
of 25 ton/hectare + peat of 75 ton/hectares.
The third hilling spent in the end of June.
Frequency of experience triple, on 45 registration plants. The planting scheme 1.4x0.5.
Disposition of experimental variants by a method of casual repetitions.
Accounts and observation were spent according to "Procedure of studying of clonal
stocks in Baltic republics and the Belarus Soviet Socialist Republic" [YELGAVA 1980].
Results and discussion
Analysis of shoots growth dynamics and temperature conditions during the vegetative
period of 2006 has allowed establishing a close connection between these indicators.
The correlation coefficient between average decade temperature (in the season from April till
September) and length of shoots gain for a decade has compounded 0.81.
The average quantity of layers generated on one stock plant was in limens 7.8-8.4
pieces (111.5-120 thousand piece / hectare).
The variation coefficient of stocks thickness has compounded 30.8-34.3 %, and on the
average was in limens 8.7 ± 0.46 - 9.4 ± 0.45 mm.
The yield of layers with a diameter more than 5 mm varied from 88.1 % in the control
to 90.2 % when we use sawdust as a mulch and in variant of peat with sawdust admixture.
The yield of layers with optimum thickness - 7-11 mm - was in limens from 57.1 % (control)
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to 63.4 % (peat with sawdust admixture). However the root system at all layers was weak, that
has not allowed choosing among them stocks of the first commodity kind.
In 2007 the most intensive shoots growth is noted in I and II decade of July.
In control variant and in variant with peat root growth began for 3-5 days earlier, than
in variants with arboreal sawdust or its admixture with peat. Probably, the reason is in the best
warming up of darker substratum and, as a result, in the best conditions for root growth.
Variants with larger hilling height initiated root growth for 8-10 days earlier.
The average quantity of layers generated on one stock plant was in limens 8.3-8.8
pieces (118.6-125.7 thousand in/hectare).
The variation coefficient of stocks thickness varied within 28.9-37.1 %. The yield
of layers in diameter more than 5 mm fluctuated from 87.5 % in the control to 90.7 % when
we use the sawdust. The yield of layers with optimum thickness - 7-11 mm has compounded
from 54.6 % (control) to 64.1 % (peat with sawdust admixture). Root system quality was at
level 2.6-3.2 points.
The exit of first commodity kind stocks has been depended on an experience variant
and has compounded 32-41 % from total of layers, branching of shoots - to 0.5 points.
In 2008 awakening and the beginning of bud growth was noted on April, 11th.
In variants number 3 and 4 root growths began for 1-6 days earlier, than in variant
with arboreal sawdust only and in control variant. In variants with larger hilling height
the root growth began for 8-10 days later. In variant with sawdust only and large hilling
height а delay with the beginning of rooting has taken place.
The average quantity of layers (table 1) generated on one stock plant has compounded
10.3-11.7 pieces (147.2-167.2 thousand piece / hectare). The greatest quantity of layers have
generated stock bushes when we use an admixture of arboreal sawdust with peat, 11.6 pieces
by experience. In the variant without mulching stuff (control) was the lowest layers yield 10.6 pieces from a plant. The height of a hilling did not influence on change of this indicator.
Table 1. VPK-1 stock plants productivity and quality of layers
Tabela 1. Zapas VPK-1 zwiększa produktywność i jakość warstw

Variant

The control
(without mulching stuffs)

Hilling
height,
sm
20
25
30

Quantity of
shoots on
stock
plant, piece
10.3
10.6
11.0

Rooting
layers,
%

Standard
layers,
%

49.5
56.0
53.4

32.0
36.4
36.6
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Arboreal sawdust

Arboreal sawdust + peat

Peat

The control
(without mulching stuffs)
Arboreal sawdust
Arboreal sawdust + peat
Peat

20
11.2
25
11.0
30
11.1
20
11.6
25
11.7
30
11.4
20
11.3
25
10.8
30
11.1
Averages under the factor A - a mulch
10.6 b *

52.6
59.1
64.0
70.7
64.4
76.2
52.1
51.5
55.9

37.5
42.9
47.2
51.4
49.4
62.9
36.7
36.1
40.5

53.0 c

35.0 d

11.1 ab
58.6 b
42.5 b
a
a
11.6
70.4
54.5 a
11.1 ab
53.2 c
37.8 c
Averages under the factor B - hilling height
20
11.1
56.2 b
39.4 c
25
11.0
57.8 b
41.2 b
30
11.2
62.4 a
46.8 a
* Notes. Meanings, which have the same latin alphabetic symbols, have no authentic distinctions (Р <0,05),
according to the test of plural distinctions (Dunkan multiple-comparison test);
Source: own study
Źródło: badania własne

The quantity of rooting layers differed by variants essentially. In control variant the
less degree of root growth was registrate. Depending on hilling height the quantity of rooting
layers compounded 49.5-56.0 %. The highest level of this indicator is noted in a variant with
arboreal sawdust and peat application together. The indicator varied from 64.4 to 76.2 % (in a
variant with hilling height 30 sm). The average quantity of rooting layers was about 58.6 % in
variant with application of arboreal sawdust. The layers was 62.4 % in variant of 30 sm height
hilling and it was on 4.6 and 6.2 % more than at hilling height 25 and 20 sm accordingly.
The reception of standard stocks (diameter of 7-11 mm, quantity of roots 3 and more,
length of roots - 10 sm and more) was depended on relative weight of standard fraction on a
thickness (table 2) and the general quantity of rooting layers.
The greatest quantity of standard layers (on the average 54.5 %) has been received in a
variant with admixture of arboreal sawdust and peat application. The reception of standard
layers differ according to the height of a hilling from 49.4 (height of a hilling of 25 sm) to
62.9 % (height of a hilling of 30 sm). Application of arboreal sawdust or peat only (variants
2and 4) provided the production of standard layers at the level of 42.5 and 37.8 %
accordingly. The best variant on hilling height (30 sm) provided the production of about 46.8
% standard layers by all variants of mulching stuffs. This characteristic was less on 7.4 % in a
variant of hilling height 20 sm.
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Table 2. The qualitative compound of layers on thickness, %
Source: own study
Źródło: badania własne

Variant
The control
(without mulching
stuffs)
Arboreal sawdust

Arboreal sawdust + peat

Peat

Hilling
height,
sm
20
25
30
20
25
30
20
25
30
20
25
30

>11
mm

9-11
mm

7-9
mm

5-7
mm

<5 mm

16.9
16.5
15.6
16.2
13.9
13.8
19.8
18.9
14.7
15.5
15.3
14.9

40.0
41.3
40.8
45.2
45.6
45.7
55.3
56
61.1
47.4
46.9
50.6

18.9
18.4
20.3
20.7
20.8
21.6
11.9
12.6
13.1
16.8
16.6
15.6

12.8
12.6
11.6
9.6
10.6
10.3
6.8
6.6
5.7
10.9
11
9.7

11.4
11.2
11.7
8.3
9.1
8.6
6.2
5.9
5.4
9.4
10.2
9.2

The production of layers with a diameter more than 5 mm fluctuated from 88.3-88.8 %
in control variant to 93.8-94.6 % in variant with arboreal sawdust together with peat.
The production of layers with standard thickness - 7-11 mm - changed from 58.9-61.1 %
in the control to 67.2-74.2 % in a variant with admixture of peat with sawdust. As a result we
have found the next dynamics: if we increase the height of a hilling from 20 to 30 sm, we can
increase the standard diameter layers exit.
All layers generated the weak root system. Quality of a root system was at level of 2.33.7 points. The level of shoot branching was low, and was equal 0.5 points.
Conclusion
The studying of different mulching stuffs and layers hilling height in rootstocks plum
VPK-1 planting of the third year exploitation have allowed to reveal the positive action and
after-action of mulching by arboreal sawdust and peat admixture, and also by hilling of layers
on height 30 sm.
Potential productivity of a third year exploitation stock planting was at level of 147.2167.2 thousand pieces/hectare. However the productivity of standard stocks is not high and in
the best variants of experience compound 49.4-62.9 %. That is caused both relative weight of
standard fraction on a thickness and the general quantity of rooting layers.
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The main factors, which influence on root layers productivity, are climatic factors, and
first of all a regime of rainfall during root growth season. The next reason of a weak root
growth in experience is singularity of stock VPK-1.
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Ocena zasobności gleb w mikroelementy we wschodnich rejonach kraju
Evaluation of micronutrient levels in soils of eastern Poland
Streszczenie
W badaniach oceniano zawartość przyswajalnych form mikroelementów w glebach
Podlasia, Lubelszczyzny i Podkarpacia na tle danych krajowych.
Ocenę

przeprowadzono

na

podstawie

wyników

z

badań

monitoringowych

prowadzonych przez Okręgowe Stacje Chemiczno-Rolnicze. Wykazano większy udział gleb
o niskiej zasobności w B, Cu, Zn, Mn i Fe we wschodnich województwach Polski
w porównaniu do obszaru całego kraju. Gleby Podlasia były najbardziej ubogie w bor, miedź
i żelazo, gleby Podkarpacia – w mangan, a Lubelszczyzny w cynk. Oszacowanie skali
niedoborów mikroelementów w glebie, po uwzględnieniu wrażliwości roślin uprawnych na te
niedobory, może być przydatne do określenia ich skutków w produkcji roślinnej.
Słowa kluczowe: mikroelementy, zasobność gleby, Polska Wschodnia
Summary
The study evaluates the content of absorbable forms of microelements in soils
of Podlasie, Lublin and Podkarpacie against national data.
The evaluation was based on the results of monitoring studies by Regional ChemicalAgricultural Stations. The percentage share of soils with low B, Cu, Zn, Mn and Fe contents
was greater in eastern Poland than in the country as a whole. The soils of Podlaskie were the
poorest in boron, copper and iron, while Podkarpackie soils were poorest in manganese,
and Lubelskie soils in zinc. Estimating the scale of micronutrient deficiencies in soil may
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be useful in determining their effects on plant production, having determined the
susceptibility of crop plants to these deficiencies.
Key words: microelements, soil fertility, eastern Poland
Wstęp
Jednym z podstawowych źródeł mikroelementów w produkcji roślinnej jest gleba,
z której rośliny mogą czerpać te pierwiastki w ilościach niezbędnych dla ich wzrostu
i rozwoju1,2,3,4. Jednak zawartość podstawowych mikroelementów, jest silnie zróżnicowana
i wynosi od śladowych ilości (np. molibden) do nawet kilku % (żelazo). Zaledwie 10 do 25%
ogólnej ich zawartości decyduje o zaopatrzeniu roślin w te pierwiastki1. Z punktu widzenia
produkcji roślinnej za najważniejsze mikroelementy uznaje się pięć pierwiastków: bor, miedź,
cynk, mangan i żelazo. Z uwagi na małe potrzeby pokarmowe roślin w stosunku
do mikroelementów (zwykle zapotrzebowanie waha się od kilku gramów do kilku
kilogramów z ha) nie stwierdza się ostrych niedoborów, ale braki mikroelementów mogą
prowadzić do chorób roślin, ograniczenia plonowania i pogorszenia jakości plonów. Objawy
niedoboru któregoś z mikroelementów mogą występować głównie w glebach bardzo lekkich,
przy niewielkim zużyciu nawozów naturalnych, w glebach świeżo wziętych do uprawy, czy w
warunkach intensywnej produkcji roślinnej1,2,3,4,5. Dlatego diagnostyka gleby szczególnie
w obszarach z przewagą kategorii bardzo lekkich i lekkich, ale także o zróżnicowanej
intensywności użytkowania gruntów, jest szczególnie ważna z praktycznego punktu widzenia.
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Celem opracowania była ocena zawartości przyswajalnych form mikroelementów
w glebach Podlasia, Lubelszczyzny i Podkarpacia na tle danych krajowych.
Wyniki określające zasobność gleb w mikroelementy uzyskano w toku badań
prowadzonych przez okręgowe stacje chemiczno-rolnicze. Próbki gleby do analiz pobierano,
podobnie jak na potrzeby badania pH oraz zasobności w P, K i Mg według normy PN-R040316. Zawartość miedzi, cynku, manganu, żelaza i boru określano po ekstrakcji gleby
w 1 mol HCl · dm-3 zgodnie z Polskimi Normami7,8,9,10,11. Wyniki pochodziły z lat 2010-2016
i były podstawą oceny zasobności, opartej o liczby graniczne zamieszczone w normach
oraz zaleceniach nawozowych IUNG7,

8,

9,

10,

11,

12

. Do oceny zasobności gleb

w mikroelementy brano pod uwagę użytki rolne województwa podkarpackiego, lubelskiego
oraz podlaskiego. Jako odniesienie uwzględniono przeciętne wyniki zasobności gleb na
obszarze całego kraju. Wyniki zawartości mikroelementów odniesiono (wyznaczając
współczynniki korelacji) do niektórych wskaźników produkcji rolnej takich jak: wskaźnik
waloryzacji rolniczej przestrzeni produkcyjnej, powierzchnia UR w ha, globalna produkcja
roślinna w jednostkach zbożowych, DJP (duże jednostki przeliczeniowe) na 100 ha, zużycie
NPK w kg na ha 13,14. Biorąc pod uwagę powierzchnię zasiewów oraz udział gleb o niskiej
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zasobności w mikroelementy określono potencjalne areały gleb w których mogą być
notowane niedobory tych składników.
Wyniki badań
Zawartość przyswajalnych form mikroelementów w glebie wschodnich rejonów
Polski zobrazowano w tabeli 1. Przeciętne zawartości boru były najwyższe w glebach
użytkownych rolniczo na Lubelszczyźnie oraz na Podkarpaciu. Ilości tego pierwiastka
stwierdzane w glebach Podlasia były niższe od średniej krajowej, a także średniej
województw Polski Wschodniej. Podobną tendencję odnotowano w zawartości manganu
i cynku. Z kolei koncentracja miedzi była większa w glebach Podkarpacia i przewyższała
ilości stwierdzane zarówno we wschodnich rejonach jak i w skali ogólnopolskiej. Podobnie
wyglądała sytuacja z zawartością żelaza przyswajalnego. W literaturze przedmiotu zwraca się
uwagę na problematykę niedoborów mikroelementów w warunkach niedostatecznej ilości
nawozów naturalnych, jak również w warunkach znacznej intensywności produkcji rolnej1.
Stąd uzupełnieniem informacji o zawartości mikroelementów jest ocena zasobności
w te pierwiastki.
Tabela 1. Przeciętne zawartości mikroelementów w glebie [mg/kg]
Table 1. Mean content of microelements in soil [mg/kg]

Obszar/area
lubelskie
podkarpackie
podlaskie
Polska Wschodnia/eastern Poland
Polska/Poland

B
1,42
1,16
0,92
1,00
1,18

Mn
163,9
299,8
162,9
209,0
181,0

[mg/kg]
Cu
2,7
5,9
2,8
4,0
4,19

Fe
1258,1
2519,8
1642,3
1807,0
1718,0

Zn
9,6
11,9
7,8
10,0
14,3

Ocena zasobności gleb w mikroelementy, stanowiąca podstawę doradztwa
nawozowego, dokonywana z uwzględnieniem również innych parametrów, wykazała
niekorzystny stan użytków rolnych wschodnich województw na tle gleb pozostałych
obszarów kraju (tab. 2). W przypadku boru, największe niedostatki tego pierwiastka
występowały w glebach Podlasia. Tam też stwierdzano największy udział gleb o niskiej
zasobności w miedź oraz żelazo. Natomiast udział gleb o największych niedoborach cynku
występował na Lubelszczyźnie, a manganu na Podkarpaciu. Wyniki badań z lat 2012-2015 4
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wykazały znaczne zróżnicowanie zawartości mikroelementów w przebadanych glebach
użytków rolnych w Polsce. Najbardziej deficytowym pierwiastkiem był bor. Jego niskie
zawartości występowały w 74% przebadanych gleb. Wskaźnik gleb o niskiej zasobności
w miedź wynosił z kolei 30% udziału gruntów w przebadanej grupie użytków rolnych. Ponad
¾ gleb charakteryzowało się średnią zasobnością w żelazo, i aż ponad 90% w mangan.
Uzyskane wyniki dla regionów wschodnich kraju potwierdzają ocenę dokonaną w latach
2012-2015.
Tabela 2. Procentowy udział gleb o zasobności niskiej w mikroelementy
Table 2. Percentage share of soils with low abundance in microelements

Obszar/area

B
70
76
92
79
74

lubelskie
podkarpackie
podlaskie
Polska Wschodnia
Polska

Mn
2
9
3
5
3

[%]
Cu
47
44
59
50
30

Fe
31
7
40
26
20

Zn
39
29
15
28
19

W tabeli 3 zestawiono wyniki potwierdzające statystyczną zależność zawartości
mikroelementów, z niektórymi wskaźnikami produkcji rolnej. Współczynniki korelacji
wyznaczone dla wskaźnika waloryzacji rolniczej przestrzeni produkcyjnej mogą wskazywać
na istnienie zależności z występowaniem w glebie B i Zn. W tym przypadku najniższe
wskaźniki waloryzacji skorelowane z najniższymi zawartościami mikroelementów mogą mieć
bezpośredni związek głównie z jakością gleb. W pozostałych przypadkach nie potwierdzono
takich zależności. Wykazano natomiast ujemną korelację pomiędzy zawartością wszystkich
mikroelementów

i

przeciętną

powierzchnią

użytków

rolnych

w

gospodarstwie.

Większa zawartość mikroelementów dominowała w mniejszych gospodarstwach, co może
być związane z ograniczoną intensywnością produkcji, a tym samym wyczerpywaniem
przyswajalnych form tych pierwiastków. Zawartość boru oraz cynku może mieć związek
z globalną produkcją roślinną wyrażoną w jednostkach zbożowych. Wskazuje ona
na korzystny wpływ występowania większych ilości przyswajalnych form mikroelementów
na wzrost produkcji roślinnej wyrażonej w jednostkach zbożowych. Istotne zależności
potwierdzono także w odniesieniu do obsady zwierząt gospodarskich oraz nawożenia
mineralnego. Ujemne wartości współczynników korelacji pomiędzy zawartością Mn, Cu,
Fe i Zn i liczbą zwierząt wyrażoną w DJP/ha oraz nawożeniem NPK mogą wynikać
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z

intensywności

produkcji

powiązanej

z

wyczerpywaniem

przyswajalnych

form

mikroelementów z gleby.
Tabela 3. Zależność (r) pomiędzy zawartością mikroelementów w glebie i niektórymi wskaźnikami
produkcji rolnej
Table 3. The relationship (r) between trace-element contents in soil and certain agricultural production
indicators
Globalna
Obsada
wskaźnik
produkcja roślinna
zwierząt
Nawożenie
waloryzacji
DJP/100
- jednostki
mineralne
rolniczej przestrzeni Powierzchnia
ha/stocking of
NPK
produkcyjnej/indeks UR ha/area zbożowe/ha/global
kg/ha/mineral
of value of
of AL./ha
livestock
crop production –
fertilization
agricultural
LU/100 ha
NPK kg/ha
production area
cereal units/ha
Zawartość/content
B
Mn
Cu
Fe
Zn

0,938
0,339
0,306
0,038
0,705

-0,617
-0,783
-0,711
-0,561
-0,972

0,910
0,409
0,371
0,033
0,756

-0,809
-0,582
-0,546
-0,310
-0,871

0,324
-0,948
-0,673
-0,839
-0,725

Na podstawie danych statystycznych określających powierzchnię zasiewów głównych
roślin

uprawnych

we

wschodnich

województwach

Polski

i

udziału

gleb

o niskiej zasobności w mikroelementy określono potencjale areały gleb, na których
czynnikiem limitującym może być niedostateczna ilość tych pierwiastków (tab. 4). Uzyskane
obliczenia wskazują na ponad 660 tys. ha gleb, w których przynajmniej jeden mikroelement
występuje w ilości mogącej ograniczać poziom produkcji roślinnej. Problem znacznych
powierzchni gruntów ornych w kraju wykazujących niedobory mikroelementów podnoszono
we wcześniejszych badaniach Lipińskiego4.
Tabela 4. Powierzchnia zasiewów we wschodnich województwach Polski z niedoborami mikroelementów
Table 4. Sowing areas in eastern Poland voivodeships with micronutrient deficiencies
Powierzchnia
% gleb o niskiej zasobności w mikroelementy/ % of
zasiewów w tys. ha/ soils with low abundance in microelements
tys. ha/
Rośliny/plants
area of sown land in
thousand ha
thousand ha*
Cu
Zn
Mn
B
Zboża/cereals

847

Kukurydza/maize

218

Rzepak/rape

100

Ziemniak/potato
burak
cukrowy/sugar beat
Źródło/Source: GUS 2017

53
36

50

5

470

28

61
5

79

50

80
27

5

79

28
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Po uwzględnieniu udziału roślin w strukturze zasiewów, ich wrażliwości na niedobory
mikroelementów15 oraz procentowego udziału gleb o zasobności niskiej, można uzyskać
podstawę do ustalania aktualnych obszarów z zachwianym zaopatrzeniem roślin w te
pierwiastki.
Podsumowanie
1. Przeprowadzona ocena wykazała większy udział gleb o niskiej zasobności w B, Cu, Zn, Mn
i Fe we wschodnich województwach Polski w porównaniu do obszaru całego kraju.
2. Najbardziej wyraźną różnicę stwierdzono w zasobności gleb w Cu oraz Zn. Jednak
w poszczególnych województwach zróżnicowanie było niejednakowe. Gleby Podlasia były
najbardziej

ubogie w bor,

miedź i

żelazo,

gleby Podkarpacia –

w

mangan,

a Lubelszczyzny w cynk.
3. Zawartość przyswajanych form mikroelementów oraz niektóre wskaźniki produkcji rolnej
wykazujące zależności statystyczne, mogą być wykorzystane do przewidywania ich wpływu
na produkcję roślinną.
4. Oszacowanie skali niedoborów mikroelementów w glebie, po uwzględnieniu wrażliwości
roślin uprawnych na te niedobory może być przydatne do określenia ich skutków w produkcji
roślinnej w ujęciu regionalnym.
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ZAWARTOŚĆ MIKROELEMENTÓW W GLEBACH PODLASIA
WYZNACZONA Z WYKORZYSTANIEM
RÓŻNYCH METOD ANALITYCZNYCH
MICRONUTRIENT CONTENTS IN PODLASKIE SOILS
DETERMINED BY VARIOUS ANALYTICAL METHODS

Streszczenie
Celem opracowania była ocena zawartości przyswajalnych form mikroelementów
w glebach województwa podlaskiego, z zastosowaniem różnych metod analitycznych.
Ekstrakcji przyswajalnych form mikroelementów dokonano z wykorzystaniem 1 mol
.

HCl dm-3 oraz w wyciągu Mehlich 3. Uzyskane w toku badań wyniki wykazały istnienie
zależności pomiędzy zawartością przyswajalnych form mikroelementów po ich ekstrakcji
w 1 mol HCl . dm-3 oraz w metodzie Mehlich 3. Zarówno kategoria agronomiczna gleby,
jej odczyn, jak i obecność Corg mogą być wskaźnikami przydatnymi do oceny zasobności
gleby w mikroelementy oznaczane metodą Mehlich 3.
Słowa kluczowe: zawartość mikroelementów, Mehlich 3, HCl.
Summary
The aim of the study was to assess the contents of absorbable forms of microelements
in the soils of the Podlaskie voivodeship using various analytical methods. Absorbable forms
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of micronutrients were extracted using 1 mol of HCl dm-3 and in Mehlich 3 extractant.
The results showed a relationship between the content of absorbable forms of microelements
after extraction in 1 mol HCl dm-3 and by the Mehlich 3 method. The soil’s agronomic
category, its reaction and the presence of Corg may all be useful indicators for evaluating
concentrations of soil micronutrients determined by Mehlich 3.
Key words: content of microelements, Mehlich 3, HCl.
Wstęp
Badania zasobności gleb Polski w mikroelementy mają już ponad 50. letnią tradycję1,2.
Początkowo podstawowym ich celem było rozpoznanie występowania przyswajalnych form
boru, miedzi, cynku, manganu i molibdenu w glebach oraz wyznaczenie obszarów
o zróżnicowanej zawartości, ze szczególnym zwróceniem uwagi na rejony o niskiej
koncentracji. Obecnie ocenę zawartości mikroelementów w glebie dokonuje się w oparciu
o

badania

zasobności

prowadzone

przez

okręgowe

stacje

chemiczno-rolnicze1,2.

Począwszy od roku 1986 wykorzystuje się w tym celu ujednoliconą metodyką, która pozwala
na porównania zarówno w ujęciu czasowym jak i przestrzennym3. Jednak cały czas trwają
poszukiwania takich metod identyfikacji mikroelementów, które ułatwią ustalanie potrzeb
nawozowych, na podstawie glebowych wskaźników ich występowania. Jednym z kierunków
tych prac są próby zastosowania metody Mehlich 3 w warunkach klimatyczno-glebowych
naszego kraju. Czynnikiem motywującym do takich działań jest wdrożenie tej metody
do badań zawartości fosforu, potasu i magnezu4.

1

Lipiński W., Zasobność gleb Polski w mikroelementy, [Abundance of Polish soils in microelements], Studia i
Raporty IUNG-PIB, 34(8), 121-131, 2013.
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Lipiński W., Ocena zasobności gleb Polski w mikroelementy, [Evaluation of Polish soils abundance in
microelements], Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, 621, 49-58, 2016.
3
Gembarzewski H., Kamińska W., Korzeniowska J., Zastosowanie 1 M roztworu HCl jako wspólnego
ekstrahenta do oceny zasobności gleby w przyswajalne formy mikroelementów, [Use of 1M HCl solution as a
co-extractant for evaluating concentrations of absorbable forms of micronutrients in soils], Prace Kom. Nauk.
PTG, 99: 1-9, 1987.
4
Kęsik K., Jadczyszyn T., Lipiński W., Jurga B., Adaptacja testu Mehlicha 3 do rutynowych oznaczeń
zawartości fosforu, potasu i magnezu w glebie, [Adaptation of the Mehlich 3 procedure for routine
determination of phosphorus, potassium and magnesium in soil], Przemysł Chemiczny, 6, 22, 2015.
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Cel, przedmiot i metody badań
Celem opracowania była ocena zawartości przyswajalnych form mikroelementów
w glebach województwa podlaskiego, z wykorzystaniem różnych metod analitycznych.
Wyniki badań odnosiły się do próbek gleby z warstwy 0-20 cm w 258 punktach
monitoringowych. W wysuszonym (do stanu powietrznie suchego) materiale glebowym
dokonano ekstrakcji przyswajalnych form mikroelementów z wykorzystaniem 1 mol HCl

.

dm-3 oraz w wyciągu Mehlich 3. Oznaczenia zawartości Mn, Zn, Cu i Fe wykonano metodą
AAS.
Zawartość przyswajalnych form mikroelementów (1 mol HCl . dm-3 oraz w wyciągu
Mehlich 3) oceniano z uwzględnieniem odczynu (pH w 1 mol KCl . dm-3), zawartości węgla
organicznego (metoda Tiurina) oraz składu granulometrycznego gleby sklasyfikowanego
do kategorii agronomicznych (bardzo lekkie <10%, lekkie 11-20%, średnie 21-35%
i ciężkie>35% cząstek o wymiarach <0,02 mm). Wyniki poddano ocenie statystycznej
wyznaczając współczynniki korelacji oraz współczynniki determinacji.
Wyniki badań
Zastosowanie w praktyce wielopierwiastkowej ekstrakcji składników mineralnych
w

metodzie

Mehlich

3

jest

próbą

poprawy

efektywności

testów

glebowych

wykorzystywanych w badaniach agrochemicznych4, 5. O skuteczności metody decydować
będzie m. in. odniesienie do wyników uzyskiwanych w aktualnie stosowanych testach
oraz właściwa wycena dla potrzeb doradztwa nawozowego. Wyniki badań zawartości
mikroelementów z wykorzystaniem aktualnie stosowanego testu (HCl) i metody Mehlich
3 zostały przedstawione na rys. 1-6. Zawartość cynku i miedzi była wyraźnie skorelowana
w zastosowanych ekstrahentach z odczynem gleby. Ilość łatwo rozpuszczalnego Zn i Cu
określona zarówno w wyciągu 1 mol HCl jak i metodą Mehlich 3 wskazywała na rosnącą
tendencję wraz ze zwiększającymi się wartościami pH gleb. Podobne zależności
zaobserwowano w przypadku zawartości manganu. Natomiast zawartość żelaza oznaczona
po ekstrakcji w metodzie Mehlich 3 zmniejszała się wraz ze wzrostem pH gleby, a więc
kształtowała się w sposób przeciwny do zawartości tego pierwiastka w wyciągu HCl.
5

Korzeniowska J, Stanisławska-Glubiak E., Lipiński W., Porównanie wyników ekstrakcji mikroelementów
z gleby roztworem 1 M HCl i Mehlich 3 [Comparison of the extraction results of micronutrients from the soil
by the 1 M HCL and Mehlich 3], Zeszyty Naukowe UP we Wrocławiu, Rolnictwo, 619, 59-68, 2016.
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Jednak wyznaczony współczynnik determinacji (0,9858) potwierdził istotną zależności
pomiędzy odczynem gleby i ilością Fe oznaczonego w wyciągu Mehlich 3 (rys. 2).
Zdaniem Korzeniowskie i in.5 roztwór 1 M HCl zawsze (analiza 330 próbek
glebowych) ekstrahował kilkakrotnie większą liczbę mikroelementów niż Mehlich 3.
Największa różnica dotyczyła Fe (5 x), a najmniejsza Zn (1,5 x). Według tych Autorów,
najwyższe współczynniki korelacji prostej, wyliczone dla całego zbioru danych, opisujące
zależność pomiędzy badanymi roztworami uzyskano dla cynku, miedzi i manganu, najsłabsze
w przypadku żelaza.

y = 1,1318x + 4,0225
12
R² = 0,5513
10

y = 0,2798x + 3,612
R² = 0,2982

y = 0,4762x + 1,2194
R² = 0,5614

y = 0,3009x + 0,6988
R² = 0,6951

mg/kg

8
6
4
2
0
<4,5

4,6‐5,5

5,6‐6,5

6,6‐7,2

>7,2

pH
Zn HCl

Zn Mehlich

Cu HCl

Cu Mehlich

Rysunek 1. Zawartość Zn i Cu [mg/kg] w zależności od odczynu gleby
Figure 1. Zn and Cu content [mg/kg] depending on the soil reaction
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Rysunek 2. Zawartość Mn i Fe [mg/kg] w zależności od odczynu gleby
Figure 2. Mn and Fe content [mg/kg] depending on the soil reaction

Porównując występowanie mikroelementów w glebie na tle zawartości węgla
organicznego stwierdzono, że ilość cynku i miedzi określona zarówno w HCl jak i w wyciągu
Mehlich 3 wykazywała tendencje wzrostowe wraz ze zwiększającym się udziałem
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procentowym Corg (rys. 3). Wykazana zależność może być uwzględniona w ocenie zawartości
badanych form Zn i Cu przy użyciu różnych ekstrahentów. Podobne zależności stwierdzono
w odniesieniu do wyników oznaczeń manganu. Natomiast tendencje określone dla żelaza
dowiodły

prostoliniowej

zależności

tylko

z

ilością

uzyskaną

w

wyciągu

HCl,

nie potwierdzając istotnych statystycznie związków pomiędzy koncentracją tego składnika
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w wyciągu Mehlich 3 na tle zwiększającego się udziału węgla organicznego w glebie (rys. 4).
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Rysunek 3. Zawartość Zn i Cu [mg/kg] w zależności od występowania Corg w glebie [%]
Figure 3. Zn and Cu content [mg/kg] depending on the occurrence of Corg in the soil
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Rysunek 4. Zawartość Mn i Fe [mg/kg] w zależności od występowania Corg w glebie [%]
Figure 4. Mn and Fe content [mg/kg] depending on the occurrence of Corg in the soil

Jedną z najtrwalszych cech gleby wykorzystywaną w ocenie zawartości pierwiastków
jest skład granulometryczny sklasyfikowany w postaci kategorii agronomicznych. Uzyskane
wyniki dotyczące Zn, Cu, Mn i Fe potwierdziły istotną zależność pomiędzy zawartością
badanych mikroelementów i udziałem w glebie cząstek o wymiarach poniżej 0,02 mm.
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Zawartość cynku wykazana w metodzie Mehlich 3 zmniejszała się wraz ze wzrostem
udziału części spławialnych w glebie, przeciwnie jak w wyciągu HCl. Podobne zależności
stwierdzono oceniając zawartość Fe. Natomiast zawartość miedzi i manganu zwiększała się
niezależnie od zastosowanej metody ekstrakcji tych pierwiastków, na tle zwiększającego się
udziału cząstek o wymiarach poniżej 0,02 mm.
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Rysunek 5. Zawartość Zn i Cu [mg/kg] w zależności od udziału w glebie cząstek o wymiarach 0,02 mm
Figure 5. Zn and Cu content [mg/kg] depending on the soil particle size of 0,02 mm

y = 411,8x + 855,68
R² = 0,6595

y = 33,058x + 95,587
R² = 0,8096

600

y = ‐24,417x + 478,74
R² = 0,4556

2500

mg/kg

y = 14,41x + 51,954
R² = 0,9795

500

2000

400

1500

300

1000

200

500

100

0

mg/kg

3000

0
<10%

11‐20%
Fe HCl

Mn HCl

21‐35%
Mn Mehlich

>35%

Fe Mehlich
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Figure 6. Mn and Fe content [mg/kg] depending on the soil particle size of 0,02 mm
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Podsumowanie
1. Uzyskane w toku badań wyniki wykazały istnienie zależności pomiędzy zawartością
w mineralnych glebach z Podlasia, przyswajalnych form mikroelementów określonych
po ich ekstrakcji w 1 mol HCl . dm-3 oraz metodą Mehlich 3.
2. Potwierdza to możliwość kalibracji testu z wykorzystaniem dotychczasowej metody
(HCl)

i

dostosowania

w

praktyce

metody

ekstrakcji

mikroelementów

w wielopierwiastkowym ekstrakcie wykorzystywanym w metodzie Mehlich 3,
co w konsekwencji może przekładać się na upowszechnienie tej procedury
oraz na zmniejszenie kosztów badań mikroelementów w glebach.
3. Zarówno odczyn, obecność Corg a także kategoria agronomiczna mogą być
wskaźnikami przydatnymi do oceny zasobności gleby w mikroelementy, oznaczane
metodą Mehlich 3.
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ZMIANY WYBRANYCH WŁAŚCIWOŚCI AGROCHEMICZNYCH
GLEB PODLASIA
CHANGES IN SELECTED AGROCHEMICAL PROPERTIES
OF PODLASKIE SOILS

Streszczenie
Celem opracowania była ocena wybranych właściwości agrochemicznych gleb
Podlasia. Uzyskane wyniki wskazują, że udział gleb bardzo kwaśnych i kwaśnych w tym
regionie obejmuje 55% powierzchni gruntów objętych badaniami agrochemicznymi i jest
większy niż przeciętny wskaźnik dla gleb kraju (38%). Również zasobność w P i K była
niższa na tle średnich krajowych. Wykazano także niższe zawartości Nmin w glebach Podlasia,
co wiąże się z mniejszymi stratami tego składnika do głębszych warstw gleby.
Natomiast badania monitoringowe potwierdziły znaczny udział gleb charakteryzujących się
zawartością Corg w przedziale 1,01-3,5%, stanowiący aż ponad 70% gruntów.
Słowa kluczowe: odczyn gleby, zasobność w makroelemeny, Corg, Podlasie
Summary
The aim of the study was to evaluate selected agrochemical properties of Podlaskie
soils. The results show that the participation of acidic and very acidic soils in this region totals
55% of the land area covered by the agrochemical study, which is higher than the average
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index for the country’s soils (38%). Additionally, P and K concentrations were lower than
national averages. Levels of Nmin contents were also found to be lower in Podlaskie soils,
although losses of this element to deeper soil layers were lesser. Meanwhile, monitoring
studies confirmed a significant participation of soils with Corg content in the 1.01–3.5% range,
with such soils accounting for over 70% of lands.
Key words: soil reaction, soil fertility, Corg, Podlasie
Wstęp
Utrzymanie odpowiedniego odczynu gleby oraz zasobności w składniki mineralne jest
jednym z podstawowych warunków skutecznego prowadzenia produkcji roślinnej1.
Na podstawie wyników badań agrochemicznych prowadzonych w Polsce przez okręgowe
stacje chemiczno-rolnicze, potwierdza się znaczny udział gleb bardzo kwaśnych i kwaśnych,
dominujących nad innymi wskaźnikami chemicznymi żyzności gleby1,2,3. Stanowi to jeden
z

kluczowych

elementów

ograniczających

produkcję

w

agroekosystemach.

Drugim czynnikiem jest niekorzystna zasobność w przyswajalny potas. Natomiast korzystniej
przedstawia się zasobność gleb w przyswajalny fosfor oraz magnez3. Podkreślenia wymaga
fakt, że z każdym rokiem w Polsce następują zmiany odczynu i zasobności gleb, najczęściej
pozytywne, jednak w odniesieniu do poszczególnych parametrów oraz regionów kształtują się
one w sposób zróżnicowany. W latach 1955-2016 znacząco zmniejszył się udział gleb
najsilniej zakwaszonych - z blisko 10 mln ha UR do około 6 mln ha UR, czyli na powierzchni
ponad 4 mln ha UR uzyskano poprawę stanu odczynu gleb, albo nastąpiło wyłączenie ich
części z użytkowania3,4. Jednak najbardziej odporne na poprawę podstawowych wskaźników
agrochemicznych pozostają te gleby, których jakość ukształtowała się niekorzystnie w sposób
naturalny, z czym mamy do czynienia na obszarze Podlasia1.

1

Igras J., Lipiński W., Ocena wybranych elementów stanu żyzności gleby i jakości płytkich wód gruntowych na
tle intensywności produkcji roślinnej w ujęciu regionalnym, [Evaluation of selected elements of soil fertility
and quality of shallow groundwaters relative to intensity of plant production at the regional scale], Pam. Puł.
142, 147-161, 2006.
2
Lipiński W., Igras J., Zmiany stanu zakwaszenia gleb w Polsce. Bibliotheca Fragmenta Agronomica. 10/06, 5155, 2006.
3
GUS, Rocznik statystyczny rolnictwa 2016, [Statistical yearbook of agriculture 2016],
http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/roczniki-statystyczne/roczniki-statystyczne/rocznik-statystycznyrolnictwa-2016,6,10.html, 2017.
4
Lipiński W., Problematyka zakwaszenia gleb. Efektywność wapnowania. Dobre praktyki rolnicze w nawożeniu
użytków rolnych, [The problem of soil acidification. Liming effectiveness. Good agricultural practice in
fertilizing agricultural land] CDR Radom, 2013.
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Cel, przedmiot i metody badań
Celem opracowania była ocena wybranych właściwości agrochemicznych gleb
Podlasia. Wyniki badań odczynu gleby, zasobności w przyswajalne formy makroelementów
(n=104539) oraz zawartość węgla organicznego (n=258) uzyskano w toku prac
agrochemicznych prowadzonych przez stacje chemiczno-rolnicze. Próbki gleby pobierano
według

normy

PN-R-04031

1997.

Podstawą

oceny

odczynu

oraz

zasobności

w makroelementy były wyniki z lat 2010-2016 (w przypadku Corg – 2008-2016). Oceny tych
parametrów dokonano na podstawie liczb granicznych zamieszczonych w normach
oraz

zaleceniach

nawozowych

IUNG5.

Zawartość

węgla

organicznego

oceniano

w przedziałach <1; 1,01-2; 2,01-3,5; >3,5%.
Wyniki badań
Stan zakwaszenia gleb województwa podlaskiego należy uznać za niekorzystny na tle
kraju (rys. 1). Na Podlasiu udział gleb bardzo kwaśnych i kwaśnych stanowi 55%
powierzchni użytków rolnych, aktualnie w Polsce udział ten kształtuje się na poziomie, około
38% gruntów objętych badaniami. W województwie podlaskim, latach 2010-2016 zmniejszył
się udział gleb najsilniej zakwaszonych, jednak zmiany te mają niewielką skalę (rys. 2).
Tym samym największe potrzeby wapnowania obejmują aż 60% gleb i w ostatnich latach nie
zmniejszyły się (rys. 3). Wyniki uzyskane w latach 2010-2016 są zgodne z rezultatami
wcześniejszych opracowaniach1, 2, jak i danymi statystycznymi publikowanych corocznie
przez GUS3.
Zasobność gleb w przyswajalne formy makroelementów charakteryzowała się mniej
korzystnie w porównaniu z wynikami w skali całego kraju (rys. 4). Udział gleb o bardzo
niskiej i niskiej zasobności w fosfor obejmował 43% przebadanych gruntów, podczas
gdy w skali kraju był on nie większy niż 29%. Podobnie kształtowała się ocena zasobności
gleb w przyswajalny potas, przy czym różnice w porównaniu z całym obszarem kraju były
mniej wyraźne. Niepokojący jest jednak bardzo duży odsetek gleb o zasobności bardzo niskiej
– 26%, obejmujący prawie dwukrotnie więcej gleb niż w przeciętnych warunkach Polski.

5

Anonymus.: 1990. Zalecenia nawozowe. Cz. I. Liczby graniczne do wyceny zawartości w glebach makro- i
mikroelementów, [Fertilising recommendations. Part I. Threshold values for the evaluation of macro- and
micronutrient contents in soils], IUNG Puławy, P (29): 1-34.
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Rysunek 1. Udział gleb [%] w klasach odczynu
Figure 1. Soil participation [%] by reaction class
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Korzystniej natomiast kształtowała się zasobność gleb w przyswajalny magnez (26%),
która była zbliżona do średnich krajowych wyników (28%). Na Podlasiu, w latach 2010-2016
nie uległa zmianie zasobność gleb w przyswajalny fosfor, ale w okresie tym znacząco
niekorzystnie kształtowała się dostępność przyswajalnego potasu – aż 60% gleb dotkniętych
było stresem spowodowanym niedoborami tego składnika, o wyjątkowym znaczeniu
w żywieniu roślin, w szczególności zważywszy na jego rolę w gospodarce wodnej6.
Dodatkowo udział gleb o bardzo niskiej i niskiej zasobności w K uległ zwiększeniu
w porównaniu z rokiem 2010, z 55 do 60%, głównie poprzez zmianę uwarunkowaną
odsetkiem gleb o zasobności bardzo niskiej.
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Rysunek 4. Zasobność gleb w przyswajalny P, K, Mg [%]
Figure 4. Soil fertility of available P, K, Mg [%]

6

Brodowska M., Brodowski R., Andrzejewski M.: 2011. Potas i sód. Pierwiastki w środowisku i medycynie,
Instytut Naukowo-Wydawniczy „Spatium”, Radom. Potassium and sodium. Elements in the environment and
medicine.
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Jednym ze wskaźników żyzności gleby jest występowanie azotu mineralnego
(N-NO3+N-NH4)7. Badania tego składnika stanowią funkcję użytkową dla doradztwa
nawozowego,
na środowisko

ale
8,9,10

są

również

ważnym

elementem

oddziaływania

rolnictwa

. Uzyskane wyniki obserwacji w latach 2008-2016 pozwalają na

stwierdzenie, że zarówno wiosną jak i jesienią zawartość Nmin w glebach Podlasia była
mniejsza niż w przeciętnych warunkach pozostałych gleb kraju (tab. 1). Największą ilość
azotu mineralnego notowano w wierzchniej warstwie gleby niezależnie od pory pomiaru.
Konsekwencją niższej zawartości azotu mineralnego były również mniejsze straty tego
składnika

poza

zasięg

głównej

masy

korzeniowej

większości

roślin

uprawnych

przeważających w strukturze zasiewów. W porównaniu z glebami kraju odpływ azotu
do warstwy 60-90 cm pod powierzchnią gruntu był o ok. 20-26% mniejszy w porównaniu

7

Jadczyszyn T., Kowalczyk J., Lipiński W., Zalecenia nawozowe dla roślin uprawy polowej i trwałych użytków
zielonych, [Fertilising recommendations for field crops and permanent pasture], IUNG Puławy, Instrukcja
upowszechnieniowa nr 151, 1-24, 2008.
8
Lipiński W., Lipińska H., Kornas R., Próba oszacowania strat azotu z gleb użytkowanych rolniczo na obszarze
Podlasia, [An attempt to estimate nitrogen loss from agricultural soils in the Podlasie region], Zesz. Naukowe
WSA w Łomży, 46, 137-142, 2010.
9
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10
Lipińska H, Kornas R., Jackowska I. Lipiński W., Wańkowicz W., Bochniak A., Goliasz M. Influence of
selected environmental and production factors on mineral nitrogen loss. Annales UMCS, VOL. LXXI (4)
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Zmiany wybranych właściwości agrochemicznych gleb Podlasia

51

z innymi rejonami Polski. Należy jednak zwrócić uwagę na wzrostową tendencję
w zawartości azotu mineralnego w glebie, w latach 2008-2016, w szczególności w warstwie
60-90 cm (rys. 6, 7).
Tabela 1. Zawartość Nmin w glebie w latach 2008-2016 [kg/ha]
Table 1. Content of Nmin in soil in the years 2008-2016 [kg/ha]

Obszar/area

pora roku/season

podlaskie voivodeship

Polska - Poland

warstwa/layer [cm]

warstwa/layer
0-90 cm

0-30

30-60

60-90

wiosna/spring

125,5

57,5

37,5

30,5

jesień/autumn

142,1

75,5

39,0

27,6

wiosna/spring

151,5

68,7

44,2

38,6

jesień/autumn

168,8

78,9

52,7

37,2
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Rysunek 6. Zmiany zawartości Nmin w latach 2008-2016 w warstwie 0-90 cm
Figure 6. Changes in Nmin content in the 0–90 cm layer in 2008–2016
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Rysunek 7. Zmiany zawartości Nmin w warstwie 60-90 cm
Figure 7. Changes in Nmin content in the 60–90 cm layer

Województwo podlaskie, z uwagi na stan pogłowia zwierząt gospodarskich,
charakteryzuje się wysokim saldem glebowej materii organicznej (tab. 2)11. Stawia to ten
region w czołówce krajowej i jest wynikiem dużej koncentracji produkcji zwierzęcej, a co za
tym idzie znaczącej podaży nawozów naturalnych. Ma to swoje odzwierciedlenie
w kształtowaniu zawartości węgla organicznego w glebie, którego ilość uległa zwiększeniu
w kolejnych latach prowadzenia obserwacji (rys. 8). Pomimo przewagi gleb bardzo lekkich
i lekkich na obszarze Podlasia, z punktu widzenie udziału węgla organicznego, dominowały
te mieszczące się w przedziale zawartości 1-2% Corg, natomiast najmniejszy odsetek
stanowiły grunty zawierające do 1% węgla organicznego (rys. 9).
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Rysunek 8. Zmiany zawartości Corg w latach 2008-2016
Figure 8. Changes in Corg content in 2008–2016
11

Kuś. J., Glebowa materia organiczna – znaczenie, zawartość i bilansowanie, [Soil organic matter –
significance, content and balancing], Studia i Raporty IUNG-PIB, 45(19), 27-5, 2015.
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Rysunek 9. Udział gleb mineralnych w przedziałach zawartości Corg [%]
Figure 9. Participation of mineral soils in Corg content ranges [%]

Tabela 2. Saldo glebowej materii organicznej (MOG) [kg/ha/rok]
Table 2. Balance of soil organic matter (SOM) [kg/ha/year]
Województwo/voivodeship
saldo MOG kg/ha/rok
dolnośląskie
-371
kujawsko-pomorskie
-172
lubelskie
-254
lubuskie
-263
łódzkie
-161
małopolskie
-54
mazowieckie
-98
opolskie
-329
podkarpackie
-231
podlaskie
121
pomorskie
-200
śląskie
-91
świętokrzyskie
-183
warmińsko-mazurskie
3
wielkopolskie
-130
zachodnio-pomorskie
-303
Źródło/source: Kuś. J. Glebowa materia organiczna – znaczenie, zawartość i bilansowanie, [Soil organic
matter – significance, content and balancing] Studia i Raporty IUNG-PIB, 45(19), 27-5, 2015.

Podsumowanie
1. Udział gleb bardzo kwaśnych i kwaśnych w województwie podlaskim stanowi 55%
powierzchni gruntów objętych badaniami agrochemicznymi i jest większy niż przeciętny
wskaźnik dla gleb kraju (38%). Jednak w latach 2010-2016 nastąpiło zmniejszenie
powierzchni gleb o pH <5,5 o 5%.
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2. Również zasobność gleb w P i K była niższa na tle przeciętnych wskaźników krajowych,
a tendencja ta miała charakter rosnący w porównaniu do wyników stwierdzanych w roku
2010.
3. Wykazano niższe zawartości Nmin w glebach Podlasia na tle średnich krajowych,
co znajduje także odzwierciedlenie w mniejszych stratach tego składnika poza zasięg
głównej masy korzeniowej roślin, jednak z zaznaczeniem wzrostowej tendencji tych strat
w kolejnych latach prowadzonych obserwacji.
4. Badania monitoringowe wskazują, że ponad 70% badanych gleb charakteryzuje się
zawartością Corg w przedziale 1,01-3,5%.
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Wyższa Szkoła Agrobiznesu w Łomży

CECHY BIOMETRYCZNE DRZEWA OXYTREE
W PIERWSZYM ROKU WEGETACJI
THE BIOMETRIC FEATURES TREE OXYTREE
IN THE FIRST YEAR OF VEGETATION

Streszczenie
W maju 2016 roku na poletkach doświadczalnych Wyższej Szkoły Agrobiznesu
w Łomży wysadzono sadzonki drzewa oxytree w celu zbadania wzrostu i cech
biometrycznych, przezimowania w pierwszym i kolejnych latach wegetacji jak również na
skład makro i mikro pierwiastków w liściach oraz ciepło spalania. Sadzonki oxytree
pochodziły z Firmy In Vitro S.L, która posiada szkółkę leśną zajmującą się hodowlą
i rozmnażaniem roślin owocowych oraz ozdobnych. W laboratoriach tych rozmnażanie roślin
zachodzi w warunkach sterylnych przy użyciu technologii in vitro i podłoża biernego.
W wyniku niesprzyjających warunków klimatycznych, sadzonki oxytree po przyjęciu
rozpoczęły samodzielny wzrost. W pierwszego roku wegetacji dokonywano dwóch pomiarów
biometrycznych (wysokość rośliny, grubość pnia na wysokości 20 cm od powierzchni).
Ciepło spalania oxytree wynosi 17 460 kJ · kg-1 . Zawartość siarki w wyniku spalania wynosi
0,02% natomiast ilość popiołu w wyniku spalania wynosi 1,7%. W wyniku niekorzystnych
warunków meteorologicznych w czerwcu i lipcu 2016 r. część sadzonek wypadła. Średnia
wysokość oxytree na poletkach w dniu zakończenia wegetacji wynosiła 1062 mm przy
średnicy pnia 28 mm i średnicy liścia 481 mm.
Słowa kluczowe: drzewo oxytree, nawożenie, substancja pofermentacyjna, cechy
biometryczne
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Summary
In May 2016, on the experimental plots of the Higher School of Agrobusiness
in Lomza, oxytree tree seedlings were planted to examine growth and biometric
characteristics, wintering in the first and subsequent vegetation as well as composition
of macro and micro elements in leaves and heat of combustion. Oxytree seedlings were from
S. Vitro In Vitro, which owns a nursery for the breeding and propagation of fruit and
ornamental plants. In these laboratories, plant propagation occurs under sterile conditions
using in vitro and passive technology. As a result of unfavorable climatic conditions, oxytree
seedlings began to grow independently after the adoption. In the first year of vegetation two
biometric measurements were taken (plant height, stem thickness 20 cm above the surface).
Oxytree combustion heat is 17 460 kJ · kg-1. The sulfur content of the combustion
is 0.02% while the ash content of the combustion is 1.7%. As a result of unfavorable
meteorological conditions in June and July 2016 part of the seedlings fell out. Mean oxytree
height on plots at the end of vegetation was 1062mm with a 28 mm stem diameter and a leaf
diameter of 481 mm.
Keywords: oxytree tree, fertilization, digestion, biometric features
Wstęp
Na początku XXI wieku hiszpańscy naukowcy z Uniwersytetu Castila-La-Mancha
wyhodowali nowy klon mieszańca odmian drzewa Paulownia (Clon in vitro 112) z dwóch
odmian klonów Paulownia Elegante i Paulownia Forunei, który nazwali Oxytree.
Drzewo to w roku 2011 zostało zarejestrowane w Urzędzie Odmian Roślin w Unii
Europejskiej. Ma ono wyjątkowe właściwości. Rośnie bardzo szybko na słabych i bardzo
słabych glebach (5,6 a nawet 7 kompleks glebowy) dając w ciągu pierwszych sześciu lat
uprawy przyrost na wysokość dochodzącą do 12-15 m i średnicy pnia 35-40 cm
na wysokości 4 m. Po ścięciu drzewo odrasta i już w kolejnych 4 latach uzyskuje powtórną
wysokość do kilkunastu metrów. [Pilarek 2016; Lisowski, Porwisiak 2016b; KopaczelRadziulewicz 2017]
Cały cykl pozyskiwania drewna można powtórzyć 4-5 krotnie. Ważną cechą drzewa
oxytree jest system korzeniowy palowy, który osiąga 9m głębokości. Powierzchnia jednego
liścia jest bardzo duża i może przekraczać 2000 cm2 (rys. 1). W trzecim i następnych latach
drzewo przepięknie kwitnie dając intensywny zapach zwabiający owady. Jeden hektar drzew
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oxytree umożliwia pozyskanie od 500-700 kg miodu. Oprócz wymienionych zalet należy
stwierdzić, że roślina jest nieinwazyjna bo rozmnażanie i produkcja sadzonek odbywa się
jedynie w laboratorium.[Lisowski, Porwisiak 2016]
Na dzień dzisiejszy trudno jest stwierdzić, czy roślina ta przyjmie się do powszechnej
uprawy w Polsce. Według danych jakie posiadamy od hiszpańskich pracowników naukowych
z Uniwersytetu Castila-La-Mancha drzewo to ma same zalety. Według raportu
opublikowanego przez López Serrano [2015] na plantacji w prowincji Gerona objętość
ściętego pięcioletniego jednego drzewa oxytree wynosiła 0,66 m3 przy długości pnia 10 m
i każde drzewo zasymilowało od 999 do 1135 kg dwutlenku węgla w ciągu jednego roku.
Rys. 1. Liść oxytree.
Źródło: Zdjęcie autorskie z dnia 10.09.2016 r.

Fig. 1. Oxytree leaf.
Source: Author photo of 10.09.2016

Wychodząc naprzeciw wyzwaniom w kwietniu 2016 r. pomiędzy Wyższą Szkołą
Agrobiznesu w Łomży a Oxytree Solutions Poland Sp. z o.o. mającą swoją siedzibę we
Wrocławiu podpisana została umowa o współpracy. W maju 2016 r. w Wyższej Szkole
Agrobiznesu w Łomży założono doświadczenie wysadzając kilkanaście sadzonek drzew
oxytree.
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Cel, przedmiot i metodyka badań
Materiał do opracowania pochodzi z poletek doświadczalnych o powierzchni 400 m2
zlokalizowanych przy Wyższej Szkole Agrobiznesu w Łomży (53°10'N 22°05'E).
Doświadczenie

założono

w

celu

zbadania

wzrostu

na

wysokość

i

grubość

oraz przezimowanie w warunkach Północno-Wschodniej Polski jak również zbadanie
ciepła spalania. Doświadczenie założono na glebie płowej właściwej wytworzonej z piasków
zwałowych zaliczanej do kompleksu żytniego dobrego, klasy bonitacyjnej IVa o odczynie
bardzo kwaśnym (pH = 4,02). Gleba charakteryzowała się wysoką zawartością w fosfor,
średnią zawartością w potas i niską zawartością magnez. Zawartość substancji organicznej
wynosiła 1,51%. Wyniki te obrazuje tabela 1.
Tabela 1. Zasobność w przyswajalne składniki pokarmowe, substancję organiczną oraz pH gleby.
Table 1. Capacities in assimilable nutrients, organic matter and soil pH.
Zawartość składników pokarmowych w mg na 100 g gleby
Substancja
organiczna [%]
Organic
substance [%]
1,51

The nutrient content in mg per 100g of soil
pH w KCl
pH in KCl

4,02

Fosfor

Potas

Magnez

Phosphorus

Potassium

Magnesium

17,7

8,5

1,6

Źródło: Opracowanie własne na podstawie sprawozdania OSCHR w Warszawie.
Source: Own study based on OSCHR report in Warsaw.

Przygotowanie gleby pod nasadzenia sadzonek oxytree polegało na wykopaniu
dołków na głębokość 80-100 cm. Na poletkach wytyczono trzy rzędy i w każdym rzędzie
posadzono po 6 sadzonek oxytree. W pierwszym rzędzie dołki przeznaczone pod sadzenie
oxytree były zaprawione wysuszoną masą pofermentacyjną z biogazowni w ilości 2 kg
i ziemią pochodzącą z wierzchniej warstwy ornej. W drugim rzędzie dołki pod sadzonki były
również wypełnione ziemią zewnętrzna z wierzchniej warstwy uprawnej zmieszaną
z pelletem w ilości 1 kg, natomiast w trzeci rząd sadzonek pozostawiono jako obiekt
kontrolny. Wysuszona masa pofermentacyjna i pellet z pofermentu pochodziły z biogazowni
rolniczej z miejscowości Wojny Wawrzyńce gmina Szepietowo. Skład chemiczny
wysuszonej masy pofermentacyjne przedstawia tabela 2.
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Tabela 2. Skład chemiczny pofermentu z biogazowni rolniczej Wojny Wawrzyńce wykorzystanego
w doświadczeniu.
Table 2. Chemical composition of post-production from agricultural biogas plant Wojna Wawrzyńce used
in the experiment.
Zawartość w % p.s.m
Content in% p.s.m
Wyszczególnienie
Azot
Fosfor
Potas
Magnez
Wapń
Specification
Nitrogen
Phosphorus
Potassium
Magnesium
Calcium
Poferment
post-fermentation

1,57

0,43

1,0

0,38

2,23

Źródło: Opracowanie własne na podstawie sprawozdania wykonanego przez Okręgową Stację ChemicznoRolnicza w Warszawie z dnia 04.01.2016 r.
Source: Own study on the basis of a report prepared by the District Agricultural Chemistry Station in Warsaw
of 04.01.2016.

Sadzonki zostały przywiezione z Wrocławia z firmy Oxytree Solutions Poland
Sp. z o.o. w dniu 18.05.2016 r. i w następnym dniu zostały wysadzone. Bezpośrednio
po posadzeniu, każda sadzonka został obwicie podlana ok. 3 litrami wody na jedną sadzonkę.
Teren gdzie zostało posadzone oxytree został ogrodzony siatką w celu zabezpieczenia przed
dziką zwierzyną. Sadzonki oxytree posadzone zostały w rzędzie co 6 m, a odległość między
rzędami wynosiła 4 m.
W miesiącach czerwiec-wrzesień wykonywano ręcznie uprawę międzyrzędową w celu
niszczenia chwastów i utrzymania gleby w czarnym ugorze między rzędami. W okresie
wegetacji dokonywano sześciu pomiarów wysokości, średnicy pnia na wysokości 20 cm
od powierzchni ziemi oraz szerokość liści. Pomiar umownej średnicy liścia prowadzono
wzdłuż nasady ogonka liściowego i w poprzek liścia wzdłuż największej odległości między
bocznymi krawędziami, a wyniki uśredniono. Do pomiarów użyto przyrządów mierniczych
1 m Beniar® i 5 m oraz suwmiarki. W miesiącu sierpniu pobrano próbki liści w celu zbadania
zawartości makro i mikro elementów.
Wyniki badań
Czynnikiem decydującym bezpośrednio o wzroście rośliny jest wystarczająca ilość
wody w glebie jak i odpowiednia temperatura w całym okresie wegetacji. W 2016 r. było zbyt
mało opadów w pierwszym okresie wegetacji co przedstawia tabela 3. Obfite jednodniowe
opady w pierwszych dniach czerwca i lipca połączone z bardzo silnymi burzami
wraz z gradobiciem i bardzo silnym wiatrem spowodowały, że niektóre sadzonki zostały
wymyte i wyrwane z miejsca, w którym były posadzone co przedstawia rysunek 2.
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Rys. 2. Sadzonka oxytree po przejściu burzy i gradu na poletkach WSA.
Źródło: Zdjęcie autorskie z dnia 05.06.2016 r.
Fig. 2. Oxytree seedlings after storm and hail in WSA plots.
Source: Author photo of 05.06.2016.

Część sadzonek udało się uratować sadząc je ponownie, ale część powtórnie się nie
przyjęła. Przyczyną wyrywania sadzonek była duża powierzchnia liści i zbyt piaszczysta
i wysuszona gleba oraz zbyt wiotkie sadzonki. Woda z deszczu nie wsiąkała w głąb gleby,
tylko spływała w niżej położone miejsca wymywając słabo ukorzenione rośliny. W miesiącu
maju 2016 r. spadło 38,3 mm deszcze co w porównaniu do średniej ilości opadu z wielolecia
(1983-2016) było to aż o 13,5 mm mniej. Jeszcze bardziej niekorzystny był czerwiec gdzie
ilość opadów wynosiła 49,3 mm, a ilość ta była niższa od średniej z wielolecia o 22,2 mm.
Warunki wilgotnościowe w pierwszym roku prowadzenia doświadczenia były mało korzystne
dla wzrostu i rozwoju oxytree.
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Tabela 3. Zestawienie temperatury i opadów w roku wegetacyjnym 2016.
Table 3. Summary of temperature and precipitation in vegetation year 2016.
Średnia
Miesiąc
Month

temperatura powietrza

Średnia wielolecia

Opady

wielololecia

Air Temperature

Average multiyear

Precipitayion

Average

[mm]

Many years

o

[ C]

o

[ C]

[mm]
13,5

38,3

51,8

Maj

14,5

Czerwiec

17,6

Lipiec

18,8

Sierpień

17,6

17,8

68,8

63,7

Wrzesień

14,0

12,6

11,1

55,0

Średnia V-IX

16,4

15.7

16,3
18,4

43,9
114,2

Suma opadów

276,3

66,1
76,4

313,0

Suma temperatur 1.05 – 30.09.2016 r. 2526o C
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z ZDiOO w Marianowie.
Source: Own study based on data from ZDiOO in Marianowo.

Temperatury w okresie wzrostu od maja do końca września z wyjątkiem sierpnia były
wyższe od średnich temperatur z wielolecia (1983-2016). Średnia temperatura od maja
do końca września 2016 r. wynosiła 16,4o C i w porównaniu do średniej z wielolecia
(1983-2016) w tych samych miesiącach była wyższa o 0,7o C.
W dniu 5 października 2016 r. wystąpił pierwszy przymrozek co spowodowało
brunatnienie i opadania liści, a tym samych zakończenie okresu wegetacji. Długość okresu
wegetacji oxytree w 2016 roku wynosiła 140 dni.
Pomiaru wysokości drzewek oxytree dokonywano 6 razy w okresie wegetacji
co przedstawia tabela 4. Pomiar obejmował wysokość rośliny, średnica pnia na wysokości
20 cm od ziemi i szerokość liści. Pierwszy pomiar dokonano 22.05.2016 r. a więc 3 dni
po posadzeniu sadzonek oxytree.

Cechy biometryczne drzewa oxytree w pierwszym roku wegetacji
Tabela 4. Wysokość średnica pnia i szerokość liści drzewa oxytree na poletkach WSA.
Table 4. Height of stem diameter and width of oxytree leaves in WSA plots.
Ilość drzewek do
Średnia średnica pnia na
pomiaru
Średnia wysokość
wysokości 20 cm
Data pomiaru
Number of trees to
drzewa
Average diameter of the
Measurement
measure
Average tree height
trunk at a height of 20
date
[mm]
cm
[mm]
22.05.2016 r.
17
217
4
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Średnia
średnica liści
Average leaf
diameter
[mm]
93

12.06.2016 r.

17

229

5

95

03.07.2016 r.

11

256

7

129

01.08.2016 r.

11

392

12

266

22.08.2016 r.

8

563

21

346

27.09.2016 r.

8

1062

28

481

Źródło: Opracowanie własne.
Source: Own study.

W okresie pierwszych 38 dniach wegetacji sadzonki drzew oxytree uzyskały mały
wzrost na wysokość. Średni wzrost 17 sadzonek wyniósł 39 mm. Przyczyną niskiego wzrostu
były warunki atmosferyczne panujące na początku czerwca. W okresie od 03.07.2017 do
01.08.2017 r. średni wzrost tych samych sadzonek wyniósł 136 mm. Część sadzonek oxytree
w wyniku silnie wiejących wiatrów i gradobicia została uszkodzona lub wyrwana z miejsca w
którym była posadzona. Na koniec okresu wegetacyjnego pozostało tylko siedem sadzonek,
które charakteryzowały się średnim przyrostem 845mm. przy średniej grubości pnia 28 mm i
średnicą liści 481 mm.
W miesiącu sierpniu zostały usunięte pędy boczne a następnie po lekkim przesuszeniu
przekazano je do Certyfikowanego Laboratorium Badań Chemicznych Pracowni Badań
i Paliw Energa Elektrownie Ostrołęckie SA w celu zbadania na zawartość popiołu, siarki
i ciepła spalania. Zawartość całkowita badanych parametrów wynosiła: siarki w stanie
roboczym wynosiła 0,02%, popiołu w biomasie 1,7% a ciepło spalania 17 460 kJ · kg-1.
Podsumowanie
Kwiecień, maj i czerwiec 2016 roku nie należały do okresu o sprzyjających
warunkach klimatycznych dla przyjęcia się i wzrostu sadzonek oxytree. Susza w okresie
jesiennym 2015 roku, jak również zbyt mała ilość opadów w pierwszej połowie 2016 r. była
przyczyną wysuszenia wierzchniej warstwy roli. Na początku lipca duża ilość opadów
wraz z silnym i porywistym wiatrem i opadami gradu był przyczyną zniszczenia ponad 50%
wysadzonych sadzonek drzew oxytree. Prawdopodobną przyczyną zniszczenia sadzonek była
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również ich wiotkość sadzonek i zbyt wyrośnięty pęd. Pozostałe sadzonki, które przetrzymały
nawałnice wykazały się szybkim wzrostem na długość i grubość. Sadzonki drzew oxytree
posiadają liście o bardzo dużej powierzchni. Średnia średnica liści na koniec wegetacji
wyniosła 481 mm, co potwierdza wyniki publikowane przez autorów wychodowanych drzew
oxytree z Uniwersytetu Castila-La-Mancha. Pomimo braku okrywy śnieżnej i występujących
spadków temperatury poniżej 20o C do dnia 31.03.2017 r. nie zaobserwowano wymarznięcia
lub przemarznięcia drzew.
Wnioski
1. Niekorzystne warunki atmosferyczne występujące w czerwcu i lipcu spowodowały
wyginięcie lub uszkodzenie ponad 50% sadzonek.
2. Pomimo niesprzyjających warunków średni wzrost na wysokość drzew oxytree
wyniósł 1062 mm, a grubość pnia na wysokości 20 cm od podłoża wyniosła 28 mm.
3. Na dzień 31 marca 2017 roku można stwierdzić, że drzewa oxytree dobrze
przetrzymały okres zimowania.
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CHARAKTERYSTYKA PRZEBIEGU DZIAŁANIA
W PRIORYTECIE CZWARTYM PROW 2014-2020
CHARACTERISTIC OF ACTIVITY RUN
IN FOURTH PRIORITY OF RDP 2014-2020

Streszczenie
Badaniami objęto 6 działań, które zgodnie regulacjami europejskimi zaliczono
do priorytetu czwartego PROW 2014-2020. Celem tego działania jest odtwarzanie, ochrona
i wzbogacanie ekosystemów powiązanych z rolnictwem. Najwięcej instrumentów wsparcia
w ramach całego programu przyznano na działanie płatności z tytułu ONW (2,2 mld euro-50,5%)
oraz działania rolno-środowiskowo-klimatyczne (1,2 mld euro - 27,6%). Ogólnie działania
w ramach priorytetu 4 odpowiadają za wydatkowanie 31,8% (4,2 mld euro) indykatywnego
budżetu programu rozwoju obszarów wiejskich, określonego na poziomie 13,5 mld euro, w tym
8,6 mld euro środków EFRROW.
Słowa kluczowe: priorytet, działanie, program, wsparcie
Summary
The study presents 6 activities, which, according to the European regulations were included into
the fourth priority of the RDP 2014-2020. The aim of the activity is renovation, protection and
enhancement of ecosystems related to agriculture. The most support instruments in the framework
of the whole program were allocated in the LFA payments (2.2 billion euros - 50.5%) and agrienvironment-climate activities (1.2 billion euros - 27.6%). General activities under Priority 4 are
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responsible for spending 31.8% (4.2 billion) of indicative budget program for rural development,
estimated on level of 13.5 billion euros, including 8.6 billion euros of EAFRD means.
Key words: priority, activity, program, support
Wstęp
Rolnictwo i obszary wiejskie odgrywają ważną rolę w produkcji żywności, a ponadto jest
odpowiedzialne za środowisko, które związane jest z krajobrazem, różnorodnością biologiczną,
stabilizacją klimatu i zwiększoną odpornością na klęski żywiołowe. Stosowane praktyki rolnicze
powodują zwiększoną presję na środowisko, która prowadzi do wyjałowienia gleb, niedoborów
wody i jej zanieczyszczenia. Oczekuje się, że nastąpi poprawa efektywności środowiskowej
poprzez różne mechanizmy, w tym poprzez wspieranie środków ochrony środowiska i wspieranie
obowiązkowego

„ekologicznego”

składnika

płatności

bezpośrednich

(I

filar

WPR).

Natomiast w ramach II flara WPR związanego z rozwojem obszarów wiejskich, instrumenty
oddziaływania zostały poszerzone o nowe działania związane z promocją zrównoważonego
rozwoju rolnictwa na obszarach o szczególnych ograniczeniach naturalnych poprzez zapewnienie
dodatkowego wsparcia dochodu rolników gospodarujących na takich terenach. Zmierza się do
uproszczenie

zasady

wzajemnej

zgodności

poprzez

dostarczanie

rolnikom

prostego

1

i zrozumiałego zestawu zasad .
Problematyka, cel i zakres badań
Poszanowanie wysokich norm w zakresie zdrowia, środowiska i dobrostanu zwierząt
w ramach wytwarzania produktów rolnych, jest podstawą przyjętych regulacji tworzących unijny
system jakości produkcji rolniczej. System jest sposobem zarządzania gospodarstwem i produkcją
żywności, łączącym w sobie walory środowiskowe z uzyskiwaniem satysfakcjonujących
wyników gospodarowania.
Celem badań była analiza priorytetu 4 PROW 2014-2020, który skierowany został przede
wszystkim na odtwarzanie, ochrona i wzbogacanie ekosystemów powiązanych z rolnictwem.
Priorytet 4 stanowi jeden spośród sześciu priorytetów zawartych w programie rozwoju obszarów
wiejskich. Podstawowym celem badań było scharakteryzowania sześciu działań (poddziałań)

1

WPR do 2020 r.: sprostać wyzwaniom przyszłości związanym z żywnością, zasobami naturalnymi oraz aspektami terytorialnymi,
2010, Bruksela.
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wchodzących w skład priorytetu 4 pod względem wymogów, oczekiwań, zakresu oddziaływania,
kosztów i planowanych wskaźników produktu.
Opracowanie przedstawiono na tle prawodawstwa europejskiego i krajowego, a zwłaszcza
programu rozwoju obszarów wiejskich na lata 2014-2020.
Charakterystyka priorytetu 4 w zakresie regulacji ustawodawstwa europejskiego
W ramach priorytetu 4 zmierza się do promowania praktyk rolniczych sprzyjających
zachowaniu bioróżnorodności, krajobrazu oraz walorów środowiska naturalnego. Realizacja tego
priorytetu obejmuję cała gamę instrumentów finansowych, które zmierzają w kierunku
uczynienia z rolnictwa i obszarów wiejskich terenów bezpiecznych dla ludności i produkcji
żywności. Program na rzecz utrzymania różnorodności biologicznej zmierza nie tylko
do zachowania dotychczasowych zasobów przyrodniczych, ale także do odtwarzania siedlisk
utraconych poprzez działalność człowieka. Środki rolnośrodowiskowe odgrywały kluczową rolę
dla spełnienia zapotrzebowania społeczeństwa na efektywne środowisko przewidziane
dla rolnictwa ekologicznego. Poprzez programy rolnośrodowiskowe państwo zmierzało
do rozbudowania systemów gospodarowania, wprowadzenie mozaiki krajobrazów, przyjaznych
sposobów uprawy, dostosowanych do potrzeb konkretnych regionów lub systemy wypasania.
Tak więc płatności rolnośrodowiskowe miały zachęcać rolników do przyjęcia takiego poziomu
intensywności produkcji, które nie zawsze były pierwszym wyborem z punktu widzenia
opłacalności.
Działania zawarte w priorytecie 4 określają cele dla wody, chemikaliów rolniczych,
użytkowania gruntów i gleby, zmian klimatycznych i jakości powietrza, a także krajobrazu
i różnorodności biologicznej. Stanowi odpowiedź UE na wyzwania związane z bezpieczeństwem
żywnościowym, zmianami klimatu oraz wzrostem gospodarczym i zatrudnieniem na obszarach
wiejskich. Tak więc wsparcie ma zmierzać do zmniejszenia poziomu nawożenia i stosowania
pestycydów

i

herbicydów,

bardziej

zrównoważonego

użytkowania

cennych

siedlisk

przyrodniczych lub siedlisk zagrożonych gatunków ptaków na obszarach Natura 2000 i poza
nimi. Ograniczenie wypłukiwania nawozów naturalnych (zawierających azot, fosfor) do wód
podziemnych.
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Tabela 1. Działania, środki wsparcia i wskaźniki zawarte w priorytecie 4
Table 1. Activities, support means and indicators included into priority 4
Limit środków (w euro)
Limitation of means (EUR)
Ogółem
Total

EFRROW
EAFRD

2 165 998 652

1 378 188 270

50,5

7 296 600

1 184 062 782

753 399 101

27,6

2 076 900

699 961 515

445 373 661

16,3

681 700

138 994 740

88 440 000

3,3

52 000

37 500 000

23 860 615

0,9

84 000

61 500 000

39 131 409

1,4

221 500

4 288 017 689

2 728 393 056

100,0

10 412 700

Działania/poddziałania
Activities/sub-activities

1.

Płatności z tytułu ONW
Payments for LFA
2. Działania rolno-środowiskowoklimatyczne
Agricultural-environmentalclimate activities
3. Rolnictwo ekologiczne
Ecological agriculture
4. Scalanie gruntów
Compensation of land
5. 5. Inwestycje w
gospodarstwach położonych na
obszarach OSN
Investements in farms laid in
SAE
6. Inwestycje w gospodarstwach
położonych na obszarach
Natura 2000
Investments in farms laid in
Nature 2000 areas
Razem
Total
Źródło: PROW 2014-2020

Planowane
wskaźniki
produktu
Planned
indicators
of product

%
środków
%
mens

Source: RDP 2014-2020

Najwięcej limitów wsparcia finansowego przeznaczono na tereny ONW (50,5%),
który obejmuje obszar około 7,2 mln ha. Wynika to z faktu, że obszary ONW obejmują ponad
56% powierzchni kraju. Założono, że wejście w życie w 2018 r. nowej delimitacji obszarów
ONW typu nizinnego nie zmieni kwoty wsparcia.
Dużo środków zaangażowano w płatności rolno-środowiskowo-klimatyczne (27,6%),
których celem jest potrzeba wspieranie szybszego wdrażania przez rolników spełnianie norm
opartych na prawodawstwie wspólnotowym. Program rolno-środowiskowo-klimatyczny został
zaadresowany do 2,1 mln rolników.
Nowym działaniem jest uruchomienie instrumentów finansowych na rozwój rolnictwa
ekologicznego (16,3%), którego celem jest wzrost rynkowej produkcji ekologicznej.
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Do gospodarowania metodami ekologicznymi ma zostać skłonionych 142 tys. producentów
rolnych, zaś powierzchnia objęta wsparciem wyniesie 681,7 tys. ha2.
Charakterystyka poszczególnych działań (poddziałań) w ramach priorytetu 4
Płatności do obszarów z ograniczeniami naturalnymi
lub innymi szczególnymi ograniczeniami (ONW)
W ramach wieloletnich ramach finansowych (2014-2020) działanie związane
z ograniczeniami naturalnymi są instrumentem wsparcia finansowego dla rolników, którzy
prowadzą działalność rolniczą na obszarach górskich i innych obszarach z ograniczeniami
naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami (obszary ONW). Realizacja tego działania
ma ułatwić rolnikom kontynuowanie rolniczego użytkowania ziemi, a także umożliwić
zachowanie walorów krajobrazowych obszarów wiejskich oraz utrzymanie i promowanie
zrównoważonych systemów działalności rolniczej na tych terenach. W efekcie wsparcie to będzie
wpływało

na

utrzymanie

żywotności

obszarów

wiejskich

i

zapobieganie

ubożenia

bioróżnorodności. Wsparcie w ramach tego działania udzielane jest w celu zrekompensowania
rolnikom wszystkich lub części dodatkowych kosztów i utraconych dochodów związanych
z ograniczeniami dla produkcji rolniczej na danym obszarze ONW. Dodatkowe koszty i utracone
dochody oblicza się przez porównanie z obszarami, które nie charakteryzują się ograniczeniami
naturalnymi ani innymi szczególnymi ograniczeniami.
Dodatkowo płatności ONW podlegają degresywności na poziomie gospodarstwa,
w zależności od łącznej powierzchni działek rolnych lub ich części objętych pomocą, z wyjątkiem
przypadku, gdy przyznana płatność jest równa minimalnej płatności na hektar rocznie.
W zależności od tej powierzchni, płatność przyznawana będzie w następującym wymiarze:
od 1 do 25 ha - 100% płatności, Od 25,01 do 50 ha - 50% płatności, od 50,01 do 75 ha - 25%
płatności, natomiast powyżej 75 ha - płatność nie będzie przyznawana3.
Płatności ONW udzielane są producentowi rolnemu, który przestrzega zasad zwykłej
dobrej praktyki rolniczej. W skład poczynań związanych z przestrzeganiem zasad dobrej praktyki
rolnej znajdują się wymagania w zakresie stosowania nawozów i ich przechowywania,
wymagania w zakresie stosowania i przechowywania środków ochrony roślin a także w zakresie
ochrony siedlisk przyrodniczych, ochrony gleb i gospodarki wodnej. Ogólnie biorąc beneficjent
powinien postępować zgodnie z potrzebą ochrony środowiska a ponadto dążyć do utrzymania
2
3

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich, 2014, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich, 2015, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
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krajobrazu wiejskiego oraz zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich. Aby wystąpić
o udzielenie pomocy finansowej rolnik musiał być posiadaczem gospodarstwa o powierzchni
co najmniej 1 ha i prowadzić działalność rolniczą w mniej korzystnych warunkach rolniczośrodowiskowych. Płatności obejmują zarówno grunty rolne, jak również sady, łąki i pastwiska
trwałe. Tak więc podstawowym celem działania było, aby rolnik otrzymał rekompensatę
dla zapewnienia ciągłości rolniczego użytkowania ziemi, która znajduje się w mniej korzystnej
sytuacji produkcyjno-gospodarczej.
Płatności związane z ONW są realizowane corocznie, składane na jednym wniosku
łącznie z dopłatami bezpośrednimi. Liczba beneficjentów stosunku do poprzedniej perspektywy
finansowej (2007-2013) uległa obniżeniu z 730 tys. do 647 tys. Zjawisko z tym związane wynika
z poprawy struktury agrarnej i delimitacji obszarów wiejskich.
Tabela 2. Liczba złożonych wniosków i kwoty zrealizowanych płatności ONW (2015)
Table 2. Number of applied proposals and amount of realized payments for SAE (2015)
Liczba złożonych
wniosków
Number of
applied proposals

Liczba
wydanych
decyzji
Number of
signed
decisions

Dolnośląskie

10 633

10 423

Kwota
wydanych
decyzji (w
tys..zł.)
Amount of
signed decisions
(in thous. PLN)
17 820,7

Kujawsko - pomorskie

30 876

30 561

Lubelskie

66 345

65 736

Lubuskie

17264

Łódzkie

76 843

Województwo
Province

Liczba
beneficjentów
Number of
beneficiaries

Kwota
zrealizowanych
płatności (w tys. zł)
Amount of realized
payments (in thous.
PLN)

10419

17819,1

63 906 ,4

30 575

63953,1

87 867,9

65 739

87862,5

17 067

38 449,6

17 065

38448,3

76171

102 399,8

76 174

102426,8

Małopolskie

3 857

3 774

2 913,1

3 770

29109,9

Mazowieckie

143 476

141 802

246 297,5

141 745

246083,4

Opolskie

6 722

6 646

10 552,1

6 648

10558,2

Podkarpackie

23 156

22 920

19 251,3

22 918

19252,8

Podlaskie

74 383

74 047

179 672,2

74 032

179694,1

Pomorskie

25 307

25 060

63 541,7

25 055

63547,8

Śląskie

12 097

11 953

14 779,5

11 952

14778,7

Świętokrzyskie

31 555

31 217

33 512,1

31 198

33 509 ,1

Warmińsko mazurskie

32 569

32 232

87 303,1

32 234

87315,9

Wielkopolskie

78 752

78 000

156 483,3

77 975

156408,2

Zachodniopomorskie

19740

19511

53 897,9

19 501

53850,8

653 575

647120

1178648,1

647 000

1178419,7

Razem

Źródło: System Informacji Zarządczej ARiMR
Source: System of Management Information of ARMA
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Działania rolno-środowiskowo-klimatyczne
Właściwości wynikające z zróżnicowania gospodarki rolnej zostały uwzględnione przy
kształtowaniu pakietów rolno-środowiskowo-klimatycznych. Pakiety dotyczące rolnictwa
zrównoważonego oraz ochrony gleb i wód zostały skierowane głównie do gospodarstw
o intensywnej produkcji. Działanie obejmuje obszary, na których zachowano tradycyjnych
sposobów produkcji rolniczej. Kluczowe poczynania z tym związane zmierzają do zachowanie
trwałych użytków zielonych (TUZ), poprawy bilansu materii organicznej, stosowania
międzyplonów czy przeciwdziałaniu erozji gleby4.
W ramach omawianego działania występujące pakiety oraz warianty, które mają
przypisane nie pojedyncze cele, lecz zespół celów, które wpływają na siebie i warunkują ich
funkcjonowanie w przestrzeni rolniczej. Działanie powinny zachęcać rolników do stosowania
praktyk rolniczych, sprzyjających łagodzeniu zmian klimatu, zmierzających do poprawy stanu
środowiska, kształtowaniu krajobrazu, zasobów naturalnych oraz różnorodności genetycznej.
Przy konstruowaniu działania brano pod uwagę już przedtem występujące regulacje, jak
przykładowo ramowa dyrektywa wodna, dyrektywa azotanowa, obszary Natura 2000 (dyrektywa
środowiskowa) czy obszary specjalnej ochrony ptaków (dyrektywa ptasia).
W ramach płatności zobowiązań rolnośrodowiskowo-klimatycznych pomoc będzie
udzielana na siedem typów operacji (pakiety), które z kolei dzielą się na warianty i zadania.
Zobowiązanie w ramach działania podejmowane są - podobnie jak w poprzednich programach na okres 5 lat. Wśród podstawowych wymogów w ramach wszystkich pakietów jest obowiązek
posiadania planu działalności rolnośrodowiskowej oraz w przypadku pakietów przyrodniczych ekspertyzy przyrodniczej (z wyjątkiem ekstensywnego użytkowania na obszarach specjalnej
ochrony ptaków - OSO). Podobnie jak było poprzednio, plan ten będzie przygotowywany przy
udziale doradcy rolnośrodowiskowego, a dokumentacja przyrodnicza przy udziale eksperta
przyrodniczego. Zadaniem doradców jest również informowanie beneficjentów oraz udzielanie
im porad, mających na celu jak najlepsze i najefektywniejsze wdrożenie działania
w indywidualnym gospodarstwie rolnym. Rola doradców jest szczególnie ważna w procesie
edukowania beneficjentów działania, która ma prowadzić do efektywnego wykorzystywania
środków5.

4
5
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Tabela 3. Liczba złożonych wniosków i kwoty zrealizowanych płatności działania rolno-środowiskowoklimatycznego (2016)
Table 3. Number of applied proposals and amount of realized payments for agricultural-environmental-climate
activities (2016)
Województwo
Province

Liczba złożonych
wniosków
Number of applied
proposals

Kwota wydanych
Liczba wydanych
decyzji (w tys. zł.)
decyzji
Amount of signed
Number of signed
decisions
decisions
(in thous.PLN)
3 125
48377,5

Kwota zrealizowanych
płatności (w tys. zł)
Amount of realized
payments (in thous.
PLN)
48453,8

Dolnośląskie

6 589

Kujawsko - pomorskie

11 730

Lubelskie

17 366

8 238

72020,8

73240,6

Lubuskie

4 508

2 137

50644,3

50864,7

Łódzkie

4 598

2 249

17288,4

17375,3

Małopolskie

6 579

3 104

26820,1

26821,4

Mazowieckie

12 843

6 061

54593,9

54045,8

Opolskie

2 261

1 179

17749,2

18028,7

Podkarpackie

14 351

6 677

55540,6

55751,2

Podlaskie

13 682

6 669

63580,9

63608,4

Pomorskie

9 468

4 478

63236,7

63372,5

Śląskie

1770

830

10445,8

10393,1

Świętokrzyskie

7 562

3 528

18810,5

18932,4

Warmińsko mazurskie

8 754

4 160

66091,6

63158,2

Wielkopolskie

13 345

6 659

74127,6

71628,8

6615

3 189

74034,9

73884,7

142 021

67 987

777653,0

773977,4

Zachodniopomorskie
Razem
Toatal

5 704

64290,2

64417,8

Źródło: System Informacji Zarządczej ARiMR
Source: System of Management Information of ARMA

Spośród 142,0 tys. złożonych wniosków pozytywne decyzje wydano wobec 67,9 tys.
beneficjentów (47,8%), dla których zrealizowano płatności na poziomie 773,9 mln zł.
Rolnictwo ekologiczne
Celem działania rolnictwo ekologiczne jest wspieranie dobrowolnych zobowiązań
rolników, którzy podejmują się utrzymać lub przejść na praktyki i metody rolnictwa
ekologicznego określone w rozporządzeniu Rady (WE) nr 834/2007. Działanie to nawiązuje do
istniejącego już systemu rolnictwa ekologicznego obowiązującego w UE i w Polsce. Rolnik

Charakterystyka przebiegu działania w priorytecie czwartym PROW 2014-2020

73

przystępujący do tego działania musi mieć świadomość, że podpisuje się pod nowym sposobem
gospodarowania, które charakteryzuje się przejściem do zrównoważonej produkcji, opartej na
środkach pochodzenia biologicznego i mineralnego, nieprzetworzonego technologicznie
produktu. Podstawową zasadą rolnictwa ekologicznego jest zaniechanie stosowania w procesie
produkcji żywności środków chemii rolnej, weterynaryjnej i spożywczej. Zasada ta dotyczy
wszystkich rodzajów i etapów produkcji, zarówno uprawy roślin, chowu i hodowli zwierząt oraz
przetwórstwa6.
Wejście do grona gospodarstw ekologicznych odbywa się w procesie dwufazowym.
Produkcja ekologiczna oznacza stosowanie metody produkcji zgodnej z zasadami określonymi
w rozporządzeniach na wszystkich etapach produkcji, przygotowania i dystrybucji.
Najpierw gospodarstwo przystępuje do produkcji wstępnej zwanej konwersją, co oznacza
przejście z rolnictwa nieekologicznego na rolnictwo ekologiczne w określonym okresie czasu.
Okres ten określany jest w zależności od sytuacji ekologicznej gospodarstwa.
Druga faza oznacza całkowicie przyjęcie produkcji metodami ekologicznymi, co wiąże
się z corocznym poddawaniem się obowiązkowej kontroli, podczas której upoważnieni
inspektorzy jednostek certyfikujących, sprawdzają czy rolnicy postępują zgodnie z zasadami
rolnictwa ekologicznego. Płatność ekologiczna jest przyznawana tylko wówczas, jeśli rolnik
prowadzi produkcję rolną zgodnie z przepisami o rolnictwie ekologicznym oraz przepisami
rozporządzenia Rady (WE) nr 834 z 2007 r. w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania
produktów ekologicznych.
Tak więc uzyskanie certyfikatu zgodności produkcji metodami ekologicznymi wiąże się
z okresem przestawiania (konwersji), która dla rolnika oznacza zasadnicze zmiany
w gospodarstwie. Przejście z produkcji konwencjonalnej na ekologiczną polega na stopniowych
zmianach, podczas których stosuje się odpowiednie następstwo roślin, staranną agrotechnikę,
racjonalne wykorzystanie nawozów organicznych, wprowadzenie poplonów, a w przypadku
produkcji zwierzęcej – stosowanie własnych pasz i dodatków naturalnych. Długość okresu
przestawiania określa jednostka certyfikująca po pierwszej kontroli. Najczęściej jednak wynosi
ona 2 lata, ale może trwać także 3 lata (w przypadku upraw sadowniczych), lub w wyjątkowych
sytuacjach, zostać skrócona do 1 roku.
Gospodarstwa ekologiczne podlegają kontroli ze strony inspektorów rolnictwa
ekologicznego, którzy reprezentują określoną jednostkę certyfikacyjną. Przyjęto jako normę,
że jednostka certyfikująca przeprowadza fizyczną kontrolę wszystkich podmiotów gospodarczych

6
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przynajmniej raz w roku. Aby poznać poziom przygotowania gospodarstwa do pełnienia roli
producenta żywności ekologicznej, jednostka certyfikująca może pobierać próbki do testów na
występowanie produktów niedozwolonych w produkcji ekologicznej lub celem sprawdzenia
zgodności technik produkcji z zasadami produkcji ekologicznej. W przypadku wątpliwości co do
rzetelności produkcji, próbki można także pobierać i analizować, celem wykrycia ewentualnego
zanieczyszczenia produktami niedozwolonym w produkcji ekologicznej. Tak więc analizy takie
należy wykonywać również w przypadku podejrzenia zastosowania produktów niedozwolonych
w produkcji ekologicznej. Po każdej wizycie kontrolnej sporządzane jest sprawozdanie z kontroli,
które jest kontrasygnowane przez osobę odpowiedzialną za daną jednostkę lub jej
przedstawiciela.
Z kolei podmiot gospodarczy czy rolnik zapewnia do celów kontrolnych, jednostce
certyfikującej dostęp do wszystkich części jednostki produkcyjnej i wszystkich obiektów,
jak również do dokumentacji księgowej i odnośnych dokumentów źródłowych. Ponadto rolnik
jest zobowiązany do dostarczenia jednostce certyfikującej wszelkich informacji uznanych
za niezbędne do celów kontroli, w celu ustalenia stopnia spełniania standardów rolnictwa
ekologicznego. Ponadto powinien przedstawić na żądanie jednostki certyfikującej wyniki
własnych programów zapewnienia jakości produktów ekologicznych7.
Tabela 4. Liczba złożonych wniosków i kwoty zrealizowanych płatności w rolnictwie ekologicznym (2016)
Table 4. Number of applied proposals and amount of realized payments in ecological agriculture (2016)
Kwota
wydanych
Kwota zrealizowanych
płatności (w tys. zł)
decyzji
(w tys. zł.)
Amount of realized
payments (in thous.
Amount of
signed decisions
PLN)
(in thous.PLN)

Liczba złożonych
wniosków
Number of applied
proposals

Liczba wydanych
decyzji
Number of signed
decisions

1 314

783

14812,8

14774,7

701

335

5791,4

5827,1

Lubelskie

3 536

1 739

19341,1

19344,3

Lubuskie

2 325

1 189

30894,8

30888,3

Łódzkie

858

428

6102,6

6114,8

Województwo
Province

Dolnośląskie
Kujawsko pomorskie

Małopolskie

2 052

1 064

6700,6

6685,5

Mazowieckie

3 898

1 905

26898,7

26553,3

111

61

1853,8

2010,5

Opolskie

7

Rozporządzenie MRiRW,2015
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Podkarpackie

2 275

1 139

8261,7

8234,1

Podlaskie

5 917

3 202

34358,2

34285,7

Pomorskie

1 320

713

15213,9

15241,9

Śląskie
Świętokrzyskie
Warmińsko
mazurskie

319

164

3099,8

3099,8

1 640

815

6218,7

6272,8

6 784

3 864

65868,3

60391,4

Wielkopolskie

1 085

702

17333,4

16985,9

Zachodniopomorskie

4 730

2 933

71376,1

71074,1

38 865

21036

334125,9

327784,2

Razem
Total

75

Źródło: System Informacji Zarządczej ARiMR
Source: System of Management Information of ARMA

Spośród 38,8 tys. złożonych wniosków, akceptację uzyskało 21,0 tys. (54,1%) wniosków.
Kwoty zrealizowanych płatności (327,8 mln zł) tylko nieznacznie odbiegają w dół od kwot
wydanych decyzji (334,1 mln zł).
Scalanie gruntów
Celem poddziałania jest wspieranie poprawy struktury obszarowej gospodarstw rolnych
w celu zachowania i wzrostu konkurencyjności polskiego sektora rolnego. Oczekuje się,
że operacja wpłynie na ułatwienie prowadzenia produkcji rolniczej i ograniczy koszty ponoszone
w gospodarstwie. Ponadto powinna wpłynąć na racjonalne wykorzystanie zasobów ziemi
uprawnej poprzez dostosowanie rozłogu gruntów i istniejącej infrastruktury do potrzeb
gospodarstwa. Postępowanie scaleniowe może być wszczęte na wniosek większości właścicieli
gospodarstw rolnych, położonych na projektowanym obszarze scalenia, lub na wniosek
właścicieli gruntów, których łączny obszar przekracza połowę powierzchni projektowanego
obszaru scalenia8.
Zgodnie z postanowieniami programu poziom pomocy został określony w wysokości
100% kosztów kwalifikowalnych, przy jednoczesnym wskazaniu maksymalnych kwot
przeznaczonych

na

opracowanie

projektu

scalenia

i

wykonanie

zagospodarowania

poscaleniowego na 1 ha gruntów objętych postępowaniem scaleniowym. Maksymalne stawki
wsparcia zostały określone zostały zróżnicowane dla województw górskich oraz nizinnych.

8
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Kontrole w odniesieniu do kosztów podlegających refundacji, obejmują w szczególności
weryfikację racjonalności przedstawionych kosztów. Koszty ocenia się za pomocą
odpowiedniego systemu oceny, takiego jak koszty referencyjne, porównanie różnych ofert
lub w ramach komitetu oceniającego. W myśl ustawy z 1982 r. o scalaniu i wymianie gruntów,
prace scaleniowe koordynuje i wykonuje samorząd województwa, przy pomocy jednostek
organizacyjnych utworzonych do realizacji tych zadań, w postaci wojewódzkich biur geodezji
i terenów rolnych9.
Scalenia gruntów zaliczone zostały do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco
oddziaływać na środowisko. Wobec powyższego preferowane będą operacje, które będą miały
pozytywny wpływ na środowisko, wynikający z decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
W związku z powyższym preferowane będą operacje mające wpływ na poprawę walorów
krajobrazowych, traktowane jak wartości ekologiczne, estetyczne lub kulturowe obszaru.
Dodatkowe preferowane będą operacje, które wpłyną pośrednio na poprawę stosunków wodnych
w zakresie retencji wodnej. Wydzielenie bowiem niezbędnych gruntów na cele związane
z poprawą stosunków wodnych w zakresie retencji wodnej, będzie miało wpływ na poprawę
naturalnych stosunków wodnych. Ponadto doceniane będą operacje, w ramach których
wydzielone zostaną grunty na cele miejscowej użyteczności publicznej10.
Z uwagi na duże znaczenie przebudowy struktury agrarnej w stosunkowo małym
środowisku i w krótkim okresie czasu, zachodziła potrzeba zabezpieczenia interesów wszystkich
stron postępowania. Rozporządzenie zawiera zatem przepisy dotyczące postanowień umowy
w zakresie praw i obowiązków stron, przyjętych zabezpieczeń należytego wykonania przez
beneficjenta zobowiązania oraz ogólne warunki wypłaty środków finansowych. Beneficjentami
wsparcia

finansowego

przeprowadzający

i

określonego
wykonujący

w

rozporządzeniu

postępowanie

są

scaleniowe

starostowie
oraz

jako

organ

zagospodarowanie

11

poscaleniowe .

9

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia ………2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu
przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej na operacje typu „Scalanie gruntów” w ramach poddziałania „Wsparcie na
inwestycje w infrastrukturę związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa” objętego Programem
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
10
Rozporządzenie MRiRW, 2015
11
Rozporządzenie MRiRW, 2015
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Tabela 5. Liczba złożonych wniosków i kwoty zrealizowanych płatności w zakresie scalania gruntów (2016)
Table 5. Number of applied proposals and amount of realized payments in range of land compensation (2016)

Liczba złożonych
wniosków
Number of applied
proposals

Kwota
wnioskowana (w
tys. zł)
Declared amount
(in thous. PLN)

Średnio na 1 wniosek
(w tys. zł)
Average per 1 proposal
(in thous. PLN)

Dolnośląskie

3

29 411,7

9803,7

Kujawsko - pomorskie

0

-

Lubelskie

12

81 313,7

6776,1

Lubuskie

2

8 282,4

4141,0

Łódzkie

2

10 342,6

5171,1

Małopolskie

0

-

Mazowieckie

7

41 602,3

Opolskie

0

-

Podkarpackie

14

150 335,1

10738,2

Podlaskie

8

108 929,4

13616,1

Pomorskie

6

35 102,4

5850,3

Śląskie

5

49 409,9

9881,8

Świętokrzyskie

2

26 831,5

13415,5

Warmińsko mazurskie

0

-

Wielkopolskie

0

-

Zachodniopomorskie

0

-

Razem

61

541 561,0

Województwo
Province

5943,1

8878,1

Total
Źródło: System Informacji Zarządczej ARiMR
Source: System of Management Information of ARMA

W zakresie scalania gruntów tylko 10 województw złożyło wnioski (61 wniosków),
na kwotę 541,6 mln zł.
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Inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach OSN
Podstawowym wymogiem jest, aby podmioty ubiegające się o wsparcie prowadziły
w gospodarstwie położonym na OSN, działalność rolniczą w zakresie produkcji zwierzęcej.
Gospodarstwo rolne powinno dysponować powierzchnią użytków rolnych obejmująca
co najmniej 1 ha. W ramach omawianego instrumentu finansowego producenci rolni ubiegający
się o pomoc mogą uzyskać wsparcie polegające na dofinansowaniu inwestycji, które służą
dostosowaniu gospodarstw do wymogów wprowadzonych programami działań dla OSN.
Drugi rodzaj wsparcia związany jest z inwestycjami, które nie są bezpośrednio związane
ze spełnieniem wymogów OSN, jednak przyczyniają się do ograniczenia spływu biogenów
do układu wodnego.
Wsparcie na inwestycje o charakterze dostosowawczym mogą być udzielane jedynie
w okresie realizacji programu działań dla danego OSN lub w ciągu 12 miesięcy od daty, gdy dany
standard stał się obowiązkowy, a w przypadku młodych rolników, w okresie nieprzekraczającym
24 miesięcy od daty przejęcia gospodarstwa12.
W rozporządzeniu określono wysokość wsparcia, który w przypadku producentów
rolnych wynosi do 50% kosztów kwalifikowanych, zaś w przypadku młodych rolników
ten poziom wzrasta do 60% kosztów kwalifikowanych. Dostęp do działania został zróżnicowany
w zależności od obsady zwierząt gospodarskich. Kryteria wyboru pozwalają na preferowanie
gospodarstw o większej liczbie zwierząt utrzymywanych w gospodarstwie w przeliczeniu na DJP.
Chodziło o zapewnienie pierwszeństwa w dostępie do środków gospodarstwom, które ze względu
na skalę prowadzonej produkcji zwierzęcej, będą mogły bardziej przyczyniać się do obciążenia
środowiska związkami azotu pochodzenia rolniczego. Również i w tym przypadku wyższą
punktację uzyskują gospodarstwa młodych rolników. Maksymalna wysokość pomocy udzielonej
jednemu beneficjentowi i na jedno gospodarstwo rolne określono na poziomie 50 tys. zł.
Pomoc przyznaje się w formie refundacji części kosztów kwalifikowalnych, do których
zalicza się koszty budowy, przebudowy lub zakupu zbiorników do przechowywania gnojowicy
lub gnojówki. Refundacji podlegają koszty budowy płyt do gromadzenia i przechowywania
obornika, zbiorników lub płyt do przechowywania pasz soczystych. Do aparatury o charakterze
innowacyjnym można zaliczyć zakup aplikatorów nawozów naturalnych w postaci płynnej,
zakup wozów asenizacyjnych z aplikatorami nawozów naturalnych w postaci płynnej
oraz podobnego typu urządzenia13.
12
13

Rozporządzenie MRiRW, 2015
Rozporządzenie MRiRW, 2015
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Tabela 6. Liczba złożonych wniosków i kwoty zawartych umów w zakresie OSN (2016)
Table 6. Number of applied proposals and amount of signed agreements in SAE (2016)

Liczba złożonych
wniosków
Number of
applied proposals

Województwo
Province

Dolnośląskie
Kujawsko

Liczba
wydanych
decyzji
Number of
signed decisions

Kwota wydanych
decyzji (w tys. zł.)
Amount of signed
decisions
(in thous.PLN)

Kwota zrealizowanych
płatności (w tys. zł)
Amount of realized
payments (in thous. PLN)

0

-

3

149,7

0
-

10

428,5

Lubelskie

2

76,3

0

-

Lubuskie

0

-

0

-

Łódzkie

49

1791,6

24

952,9

pomorskie

Małopolskie

0

-

0

-

Mazowieckie

59

2385,6

15

534,2

Opolskie

0

0

-

Podkarpackie

0

-

0

-

Podlaskie

39

1626,0

16

665,3

Pomorskie

10

369,1

4

145,1

Śląskie

0

0

-

Świętokrzyskie

0

0

-

0

0

-

Warmińsko
mazurskie
Wielkopolskie
Zachodniopomorskie
Razem
Total

109

4526,1

30

1 179,10

2

76,2

0

-

280

11279,4

92

3626,3

Źródło: System Informacji Zarządczej ARiMR
Source: System of Management Information of ARMA

Na działanie inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach OSN wnioski
wpłynęły z 8 województwach, w których zidentyfikowano problemy z obszarami szczególnie
narażonymi. Najwięcej wniosków napłynęło z woj. wielkopolskiego (109) mazowieckiego (59)
oraz łódzkiego (49). Zawarto umowy na kwotę 36,3 mln zł.
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Inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach Natura 2000
Gospodarstwa rolne położone na obszarach Natura 2000 napotykają na szereg wymogów
związanych z obowiązkiem realizacji zadań ochronnych przewidzianych dla danego terenu.
Z uwagi na fakt, że plany ochrony odnoszą się do gospodarowania na trwałych użytkach rolnych,
stąd wsparcie skierowane zostało na inwestycje związane z rolniczym wykorzystaniem łąk
i pastwisk oraz z produkcją zwierzęcą, przy zastrzeżeniu prowadzenia produkcji w powiązaniu
z wymogami ochrony środowiska.
Grupą docelową pomocy udzielanej w ramach działania mogą być producenci rolni
działający, po pierwsze jako osoba fizyczna, po drugie jako osoba prawna lub prowadząca
działalność w oparciu o umowę spółki cywilnej. Podstawowym wymogiem jest, aby podmioty
ubiegające się o wsparcie prowadziły w gospodarstwie położonym na Natura 2000, działalność
rolniczą w zakresie produkcji zwierzęcej. Gospodarstwo rolne powinno dysponować
powierzchnią użytków rolnych obejmująca co najmniej 1 ha.
W ramach omawianego instrumentu finansowego producenci rolni ubiegający się
o pomoc mogą uzyskać wsparcie polegające na dofinansowaniu inwestycji, które służą
dostosowaniu gospodarstw do wymogów wprowadzonych programami działań dla sieci Natura
2000. W zakres inwestycji wchodzi zakup sprzętu do produkcji i zbioru roślin na trwałych
użytkach zielonych, w tym urządzeń do usuwania drzew i krzewów i roślin inwazyjnych. Drugi
rodzaj inwestycji związany jest z budową budynków inwentarskich i wyposażenia do produkcji
zwierzęcej,

celu

rozwoju

chowu

zwierząt

trawożernych,

zapewniających

racjonalne

wykorzystanie użytków zielonych w gospodarstwie.
W zamian za wsparcie rolnicy zobowiązani zostali, by przez minimalny okres co najmniej
pięciu lat, stosowali przyjazne dla środowiska techniki rolnicze, które wykraczają poza
zobowiązania prawne. W zamian rolnicy mają otrzymywać płatności, które zapewniają
rekompensatę dodatkowych kosztów i utraconych dochodów wynikających ze stosowania tych
przyjaznych środowisku praktyk rolniczych. Środki inwestycyjne odgrywają kluczową rolę
dla spełnienia zapotrzebowania społeczeństwa na efekty środowiskowe przewidziane przez
rolnictwo. Program Natura 2000 przyczyniać się ma do rozbudowania różnych systemów
gospodarowania, powstawania mozaiki krajobrazów, generowania przyjaznych dla środowiska
nowych środowisk przyrodniczych14.

14

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich, 2014, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
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Wysokość wsparcia inwestycyjnego w przypadku producentów rolnych wynosi do 50%
kosztów kwalifikowanych, zaś w przypadku młodych rolników ten poziom wzrasta do 60%
kosztów kwalifikowanych. Maksymalna wysokość pomocy udzielonej jednemu beneficjentowi
i na jedno gospodarstwo nie może przekroczyć 200 tys. zł w przypadku inwestycji niezwiązanej
z budową lub modernizacją budynków inwentarskich oraz 500 tys. zł w przypadku, gdy operacja
obejmuje budowę, modernizację lub adaptację istniejących budynków inwentarskich.
Preferowane będą gospodarstwa posiadające duże powierzchnie trwałych użytków rolnych i to
położonych na obszarze Natura 2000. Ze względu na możliwość stosowania nowych rozwiązań
technologicznych w zakresie ochrony środowiska, planowany typ operacji ma też wymiar
proinnowacyjny oraz wpisuje się w cele przekrojowe w zakresie środowiska i klimatu.
W gospodarstwie powinna być zachowana obsada zwierząt, wynikająca z planu zadań
ochronnych na poziomie maksymalnie 2 DJP/ha15.
Uwagi końcowe
Priorytet 4 zajmuje pierwsze miejsce w rankingu występujących priorytetów w PROW
2014-2020. Priorytet odpowiedzialny jest za ważny segment sektora rolnego, którego znaczenie
wzrasta w obliczu pogarszania się warunków klimatycznych. W zakres odpowiedzialności
wchodzi woda, gleba i powietrze, za jakość których odpowiedzialna jest w dużej mierze
produkcja zwierzęca, zwłaszcza bydło (metan). Umieszczenie w priorytecie 6 działań logicznie
wzajemnie się uzupełniają, tworząc kompleksowy system uczynienia z rolnictwa i obszarów
wiejskich tereny sprzyjające warunki bytu dla człowieka.
Na priorytet zaplanowano instrumenty wsparcia finansowego w wysokości 4288,0 mln
euro, tym 2728,4 mln euro środków EFRROW, co stanowi 31,8% w stosunku do indykatywnego
budżetu PROW 2014-2020. Spośród omawianych działań nie uruchomiono dotychczas (2016)
inwestycji w gospodarstwach położonych na obszarach Natura 2000, mimo upływu trzech lat
spośród siedmiu lat perspektywy finansowej. Wydaje się, że nie zachodzi obawa
nie wykorzystania środków europejskich, ponieważ przedłużono rozliczanie faktur o trzy lata
(do 2023 r).

15

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich, 2014, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
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РАЗВИТИЯ И ФОРМИРОВАНИЕ УРОЖАЙНОСТИ СИЛЬФИИ
ПРОНЗЕННОЛИСТНОЙ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ НОРМ АЗОТНЫХ
УДОБРЕНИЙ
DEVELOPMENT AND FORMATION OF THE YIELD OF SILPHIUM
PERFOLIATUM DEPENDING ON THE NORMS OF NITROGEN FERTILIZERS
ROZWÓJ I KSZTAŁTOWANIE SIĘ PLONU ROŻNIKA PRZEROŚNIĘTEGO
W ZALEŻNOŚCI OD ZASTOSOWANEJ DAWKI AZOTU

Аннотация
В статье описывается опыт, в котором изучалось влияние применяемой дозы
азота на изменения биометрических характеристик и фаз развития сильфии
пронзеннолистной. Было обнаружено, что самый высокий выход сухого вещества и
урожай зерна были получены в вариантах с использованием более высоких доз азота
(90 и 120 кг/га). Наиболее высокая урожайность сухого вещества получена в вариантах
с повышенными нормами внесения азота 17,3 и 19,1 т/га соответственно, что
превысило контроль на 66,3 и 83,6 %. Наиболее высокая урожайность семян 3,6 и 3,7
ц/га была получена в варианте с внесением повышенных норм 90 и 120 кг/га д.в.азота,
что достоверно превышает контроль на 0,7 и 0,8 ц/га.
Ключевые слова: урожайность, сильфия пронзеннолистная, фенологические фазы
развития, зеленая масса, сухое вещество, семена
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Abstract
The article describes the experimental material changes biometric indicators sylphium
perfoliatum the phases of development and depending on the application rates of nitrogen.
It was found that the highest yield of dry matter and seeds obtained in the variant with the
introduction of higher standards of 90 and 120 kg/ha active substance nitrogen. Yields of dry
matter in the second year of life Sylphia was 17.3 and 19.1 t/ha, respectively, which exceeded
the control (background P60K90) by 66.3 and 83.6%, and the seeds of 3.6 and 3.7 t/ha, which
was significantly higher than the control at 0.7 and 0.8 kg/ha.
Key words: yield, Silphium perfoliatum, phenological development phase, green mass,
dry matter, seeds
Streszczenie
W artykule opisano doświadczenie, w którym badano wpływ zastosowanej dawki
azotu na zmiany cech biometrycznych i faz rozwojowych Rożnika przerośniętego (Sylfii).
Stwierdzono, że najwyższą wydajność suchej masy i plon ziarna uzyskano w wariantach
z zastosowaniem wyższych dawek azotu (90 i 120 kg/ha). Wydajność suchej masy w drugim
roku uprawy Sylfii wyniosła odpowiednio 17,3 i 19,1 t/ha i przekroczyła obiekt kontrolny
(P60K90) o 66,3 i 83,6%. Plon ziarna na obiektach z zastosowaniem 90 i 120 kg azotu na
hektar wyniósł odpowiednio 3,6 i 3,7 dt/ha, co było wartością znacznie wyższą niż kontrola o
0,7 i 0,8 dt/ha.
Słowa kluczowe: wydajność, Sylfia przerośnięta, fazy fenologiczne, zielona masa, sucha
masa nasiona
Аннотация
The article describes the experimental material changes biometric indicators sylphs
perfoliate the phases of development and depending on the application rates of nitrogen. It
was found that the highest yield of dry matter and seeds obtained in the variant with the
introduction of higher standards of 90 and 120 kg / ha d.v.azota. Yields of dry matter in the
second year of life Sylph was 17.3 and 19.1 t / ha, respectively, which exceeded the control
(background P60K90) by 66.3 and 83.6%, and the seeds of 3.6 and 3.7 t / ha, which was
significantly higher than the control at 0.7 and 0.8 kg / ha.
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Keywords: Yield, sylphophagous, phenological phases of development, green mass, dry
matter, seeds
***
Сильфия пронзеннолистная одна из самых урожайных кормовых культур. Она
способна давать высокий урожай зеленой массы в зоне с количеством выпадения
осадков до 500 мм и более – 1500-1600 ц/га. На орошаемых землях южной зоны свыше
2300 ц/га [1]. Впервые это растение попало на белорусскую почву – в Центральный
ботанический сад АН БССР – в 1963 г, немного семян было получено из Черновиц от
З.И. Грицака. Экспериментальные исследования проводились в Витебской области В.С.
Павловым (1969-1973 г.г.). Им было установлено, что среди новых кормовых растений
наиболее продуктивной культурой была сильфия пронзеннолистная с урожайность
зеленой массы 1001 ц/га, выходом сухого вещества − 200,5 и сырого протеина − 19,36
ц/га [2].
Посевы сильфии пронзеннолистной занимают в настоящее время небольшие
площади, несмотря на благоприятные для ее возделывания почвенно-климатические
условия. При равных экологических факторах ее урожайность в 2-3 раза выше
традиционных силосных растений. Каждый гектар, засеянный один раз в 15-20 лет,
ежегодно дает на неорошаемых землях, в зонах с уровнем осадков 500-600 мм более
100 т зеленой массы, в 100кг которой содержится 15-25 кормовых единиц и до 2,3 кг
пере варимого протеина. По содержанию питательных веществ и витаминов сильфия
не уступает кукурузе и люцерне. Белок ее включает 17 незаменимых аминокислот с
превалированием лизина, лейцина, аргинина, валина и метионина [7].
Зеленая масса может использоваться для скармливания в виде зеленого корма,
силоса, травяной муки и резки.
Зеленая масса может использоваться для скармливания в виде зеленого корма,
силоса, травяной муки и резки. Поедаемость сельскохозяйственными животными корма
из сильфии хорошая. Скармливание зеленой массы и силоса повышает молочную
продуктивность коров и жирность молока [1,4].
Сильфия пронзеннолистная хорошо отзывается на вносимые удобрения.
Внесение удобрений оказывает существенное влияние не только на величину урожая,
но и на качество зеленой массы. В ней увеличивается содержание азота, фосфора и
калия. Содержание каротина на удобренных участках тоже выше. Повышается
содержание золы и жира, а клетчатки, наоборот, снижается. В растениях сильфии на 1 ц
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сухого вещества в фазу укосной спелости приходится в среднем 2,7-3,5 кг азота, 0,4-0,7
кг фосфора и 3,0-3,5 кг калия. При этом вынос питательных элементов с урожаем 500700 ц зеленой массы с 1 га составляет примерно 550-750 кг действующего вещества на
1 га, что доказывает высокую требовательность культуры к наличию доступных форм
элементов питания в почве [7].
К сожалению, в последние годы исследовательская работа по изучению сильфии
пронзеннолистной проводится очень мало. Не изучены продуктивность культуры и ее
кормовые достоинства в зависимости от фаз развития и уровня минерального питания.
Все эти вопросы являются актуальными
Целью наших исследований является определение структурных параметров
сильфии пронзеннолистной и урожайности в зависимости от фаз развития и норм
внесения азота
Методика проведения исследований. Опыт был заложен на опытном поле
“Тушково” УО ”БГСХА. Опыт был заложен 26 мая 2015 г. в 4-х кратной повторности с
нормой высева 70 тыс.растений/га, с учетной площадью делянки 25 м2. Схема опыта
включали следующие варианты 1. P60K90(фон), 2. Фон + N30, 3. Фон+N60, 4. Фон+N90, 5.
Фон+N120
Посадку сильфии пронзеннолистной проводили в ручную. Предварительно
семена проходили холодную стратификацию в песке, в течение 30 дней.
Посев проводился без покрова широкорядным способом. Предшественник –
яровая пшеница.
По

мере

необходимости

проводили

междурядные

обработки.

Первую

культивацию проводили на глубину 5 – 7 см, последующие ─ до 10 –12 см. При
необходимости сорняки в рядках дополнительно пропалывают вручную. В июле
растения обычно уже смыкаются, в междурядьях и уход за ними на этом заканчивается.
Почва опытного участка дерново-подзолистая легкосуглинистая, развивающаяся
на легком лессовидном суглинке, подстилаемом мореным суглинком с глубины
около 1 м.
Агротехнические показатели подпахотного 20-40 и пахотного 0-20 см слоя
почвы следующие: рН в KCL 6,0-6,6, гидролитическая кислотность 1,17-0,86 мг.-экв.на
100 г почвы, степень насыщенности основаниями 91-96%, содержание гумуса (по
Тюрину) 0,73-1,65 %, подвижных соединений Р2О5- 97-181 мг и К2О- 164-192 мг на 1 кг
почвы.
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близкой

к

нейтральной реакцией среды, средним и недостаточным содержанием гумуса, средней
обеспеченностью подвижными соединениями калия, повышенным содержанием
фосфора.
Метеорологические условия за годы проведения исследований 2015–2016 гг.
были вполне благоприятными для развития и формирования урожайности сильфии
пронзеннолистной.
Фенологические наблюдения за сроками наступления очередных фаз развития
проводятся визуально. Началом наступления очередной фазы развития считается
наступление ее у 10 % растений, а полная фаза отмечается при наступлении ее у 75 %
растений на делянках.
Оценка посевов по биометрическим показателям растений проводилась по
основным фазам вегетации в четырехкратной повторности. Из биометрических
показателей определялись:
– высота растений путем её измерения в 10 пунктах на 25 растениях по каждому
варианту в 4-кратной повторности;
– облиственность – подсчитывалась масса листьев на 25 растениях по каждому
варианту в 4-кратной повторности;
– учет густоты стояния проводили в фазу полных всходов [5].
Для определения густоты стеблестоя и удельной массы побегов проводится
подсчёт и взвешивание всех побегов растений с площади 0,25 м2 параллельно с
определением ботанического состава травостоев. При определении облиственности к
фракции "листья" относят черешки бобовых и влагалища злаковых трав.
Урожайность в опытах учитывается методом сплошного скашивания травы со
всей делянки и взвешивания. Параллельно отбираются растительные образцы в
металлические бюксы для высушивания, определения содержания влаги и пересчёта на
выход сухого вещества [6].
Математическую обработку данных проводили методами статистического
анализа по Б.А. Доспехову [7].
Основная

часть.

Сильфия

пронзеннолистная

отличается

хорошей

приспособленностью к условиям жизни, характеризуется ранним отрастанием весной и
наступлением ранней укосной спелости, имеет хорошую облиственность растений,
обладает высокой стеблеобразующей способностью и приживаемостью растений при
размножении вегетативными органами [8].
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В наших исследованиях отрастание сильфии пронзеннолистной начинается
рано, практически сразу же после схода снега. В 2016 году растения 2-го года жизни
начали отрастать 10 апреля. Начало фазы стеблевания наблюдалось через 31 день (10
мая), наступление полной фазы отмечалось 21 мая.
В опыте без внесения азота на фоне P60K90, высота растений составила 85 см, а
количество стеблей на 1 растении было 2,3 шт.
В опытах с внесение азота высота колебалась от 87 до 93 см, количество стеблей
на одном растении составляло от 2,3 до 2,5 шт., причем больше стеблей было в
варианте с внесением 90 и 120 кг/га действующего вещества азота. Густота стеблестоя
по вариантам опыта находилась в пределах от 12,1 до 14,0 шт/м2. Облиственность
составила не менее 45%. Площадь листьев колебалась от 16,9 до 18,4 м2/га. Большую
площадь листьев 18,1–18,4 м2/га имели также варианты с внесением 90 и 120 кг/га
действующего вещества азота.
Фаза бутонизации. Началом наступления развития этой фазы является 19 июня,

а полное – 30 июня. В эту фазу развития высота растений колебалась от 137 см (фон) до
144 см (Фон+N120). Количество побегов больше всего достигало у вариантов с нормами
азота N90 и N120 – 4,5 побега на 1 растение, у остальных вариантов этот показатель был
на уровне 4,3 побега на 1 растение. Густота стеблестоя возрастала с повышение доз
азота и составила от 22,8 до 24,8 шт/м2.
Облиственность уменьшалась с высотой растений и варьировала от 43,2% (Фон
+ N120) до 45,0 % (Фон). Площадь листьев у вариантов находилась в пределах от 32,8 до
34,3 тыс. м2/га. Наибольшую площадь имели варианты с нормами азота 90 кг/га и 120
кг/га (34,0 и 34,3 тыс. м2/га.)
Фаза цветения. Эта фаза развития наступила в среднем по опыту 11 июля, а

полного цветения растения достигли 10 августа, продолжительность фазы составила 62
дня. В результате исследования получено, что при внесении азота N90 и N120 высота
растений в начале фазы цветения составила от 186 до 197, при наличии от 5,3 до 5.5
побегов на 1 растении. В варианте без внесения азота немного ниже, на уровне 186 см а
количество побегов на одно растении составило 5.3 шт.
При внесении максимальных норм азота, высота растений была на уровне от 195
см до 197 см, у других вариантов она была в пределах от 186 см до 189 см. Масса 100
побегов этих вариантов составила от 20,8 кг до 23,1 кг, у остальных вариантов она
колебалась от 15,6 кг до 20,3 кг. Количество побегов у вариантов с повышенными
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нормами удобрений также было больше – 5,5 шт/ на 1 растение. При меньших нормах
удобрений (Фон + N30 и N60) количество побегов составило 5,3 шт/на 1 растение.
Густота стеблестоя колебалась от 28,1 до 30,8 шт/м2, увеличивалась она также
при внесении большего количества удобрений. Облиственность посевов находилась
примерно на одном уровне от 42,9% до 43,9%, она уменьшалась по мере роста
растений. Площадь листьев растений колебалась от 50,3 тыс.м2/ га до 52,5 тыс.м2/ га.
Наибольшей она была у вариантов Фон + N90 и Фон+ N120 .Количество соцветий
максимально было у варианта Фон+ N120 , число их составило 19,8 шт/на 1 растение, у
других вариантов количество соцветий варьировало от 13,1 (Фон) до 18,4 (Фон+N90)шт.
на 1 растение.
Фаза созревания. Начало фазы отмечено 15 сентября, а полное созревание семян

в зоне третьего яруса 10 октября. Созревания семян продолжается до самых
заморозков. В эту фазу развития высота растений составила от 192 (Фон) до 205 см
(Фон+N120). Масса 100 побегов варьировала от 15,1 до 18,7 кг. Площадь листьев
увеличивалась с высотой растений и составила от 50,5 до 53,3 тыс. м2/га, а
облиственность находилась на уровне не ниже 42%.
Учет урожайности проводили в фазу цветения (рисунок 1). В эту фазу

урожайность зеленой массы достигает своего максимума.
Рисунок 1. Учет урожайности
Figure 1 - Accounting for yields
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Анализируя данные урожайности как зеленой, так и сухой массы можно сказать,
что внесение повышенных норм азота способствует значительному их увеличению.
Так, урожайность зеленой массы сильфии пронзеннолистной в варианте (Фон+N120)
составила 90,9 т/га, что на 28.8 т больше чем в контроле.
Урожайность сухого вещества составила от 10,4 т/га в контроле до 19,1 т/га в
варианте (Фон+N120). Наиболее высокую прибавку сухого вещества обеспечили
варианты с внесением 90 и 120 кг/га д.в. азота – 6,9 и 8,7 т/га соответственно. По
сравнению с контролем эта прибавка составила 66,3 и 83,6%.
Незначительная

прибавка

урожайности

к

контролю

наблюдалась

при

наименьших нормах азотного удобрения (+1,2 т/га и + 2,6 т/га).
Уборку семян проводили в фазу созревания. Сбор урожая проводился с третьего
яруса, по мере созревания семян. Как известно, сильфия пронзеннолистная является
культурой неравномерного созревания семян, в то время когда на третьем ярусе
образуются семена, на втором еще цветение, а на первом ярусе возможна еще фаза
бутонизация. Однако для селекции особо ценными являются семена именно с третьего
яруса.
Урожайность семян возрастала по мере увеличения норм азотного удобрения от
2,9 (Фон) до 3,7 ц/га (Фон+N120) (таблица 1). Наиболее высокая урожайность семян 3,6
и 3,7 ц/га была получена в варианте с внесением повышенных норм 90 и 120 кг/га
д.в.азота, что достоверно превышает контроль на 0,7 и 0,8 ц/га. При внесении 30 и 60
кг/га д.в. азота прибавка урожайности семян также достоверно превышала контроль на
0,2 и 0,4 ц/га.
Таблица 1. Урожайность и посевные качества семян при разных нормах азота, ц/га
Table 1.
Варианты
P60K90(фон)–
Фон + N30
Фон+N60
Фон+N90
Фон+N120
НСР05

Урожайность
семян,
ц/га
2,9
3,1
3,3
3,6
3,7
0,12

Масса 1000
семян,
г
24,7
24,9
25,1
25,3
25,5
-

Энергия
прорастания,
%
50
53
57
58
59
-

Всхожесть,%
72
74
76
78
78
-

Посевные качества также показывали лучшие результаты при применении
повышенных норм азота. Так, масса 1000 семен изменялась от 24,7 до 25,5 г. Энергия
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прорастания увеличивалась от 50% (Фон) до 59% (Фон+N120) и лабораторная всхожесть
также возрастала от 72 до 78%.
Заключение
1. Сильфия пронзеннолистная характеризуется довольно быстрыми темпами роста
и развития со второго года жизни. Начало ее вегетации отмечено 10 апреля.
Начало фазы стеблевания наблюдалось через 31 день (10 мая), высота растений
составляла от 85 до 93 см. Густота стеблестоя находилась в пределах от 12,1 до
14,0 шт/м2. На одно растение приходилось от 2,3 до 2,5 стеблей.
2. В фазу цветения высота растений составляла от 186 до 197 см и формировала от
5,3 до 5,5 побегов на 1 растение с густотой стеблестоя от 28,1 до 30,8 шт/м2.
Облиственность посевов составила от 42,9% до 43,9% и находилась в обратной
зависимости от роста растений. Площадь листьев растений колебалась от 50,3
тыс.м2/ га до 52,5 тыс.м2/ га..Количество соцветий варьировало от 13,1 (Фон) до
18,4 (Фон+N90) шт. на 1 растение.
3. Нормы внесения азота оказали существенное влияние на рост и развитие
сильфии пронзеннолистной. Наиболее высокими и с большей густотой
стеблестоя характеризовались посевы при внесении 90 и 190 кг/га действующего
вещества азота на фоне P60K90.
4. Наиболее высокая урожайность сухого вещества получена в вариантах с
повышенными нормами внесения азота 17,3 и 19,1 т/га соответственно, что
превысило контроль на 66,3 и 83,6 %.
5. Урожайность семян сильфии пронзеннолистной во второй год жизни составила
от 2,9 до 3,7 ц/га. Наиболее высокая урожайность семян 3,6 и 3,7 ц/га была
получена в варианте с внесением повышенных норм 90 и 120 кг/га д.в.азота, что
достоверно превышает контроль на 0,7 и 0,8 ц/га.
6. Масса 1000 семян составила от 24,7 до 25,5 г, энергия прорастания 50–59% и
всхожесть семян 72–78%.
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УРОЖАЙНОСТЬ И БИОХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ САЛАТА
КОЧАННОГО ПРИ РАЗЛИЧНЫХ СРОКАХ ПОСЕВА
HARVESTING AND BIOCHEMICAL COMPOSITION OF THE
ICEBERG LETTUCE DEPENDING ON SOWING DATE
PLONOWANIE I SKŁAD BIOCHEMICZNY SAŁATY LODOWEJ
W ZALEŻNOŚCI OD TERMINU SIEWU

Резюме
Показана динамика сортов салата включенных в Государственный реестр, изучен
сортовой состав салата кочанного при различных сроках посева. Дана оценка
урожайности в зависимости от срока посева, качественный состав продукции.
В результате исследований выделены сорта, характеризующиеся скороспелостью,
урожайностью и качеством продукции при выращивании в ранне-весенний и летнеосенний периоды, а также выделен исходный материал, который может быть
использован в селекции культуры при создании сортов.
Ключевые слова: салат, сорт, срок посева, урожайность, качество
Summary
The dynamics of lettuce varieties included in the National Register were presented,
and the composition of iceberg varieties at different sowing dates was examined. The yield
was estimated according to sowing date and the quality composition of the product. As a
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result of the research, varieties have been selected which are characterized by rapid ripening,
productivity and quality of the product during early spring, summer and autumn cultivation,
as well as by the obtained starting material which can be used for cultivar cultivation.
Keywords: lettuce, variety, sowing date, yield, quality
Streszczenie
Została przedstawiona dynamika odmian sałaty ujętych w Krajowym rejestrze, została
zbadana kompozycja odmian sałaty lodowej w różnych terminach siewu. Oszacowano
wydajność w zależności od terminu siewu oraz jakościowy skład produktu. W wyniku badań
zostały wybrane odmiany, które charakteryzują się szybkim dojrzewaniem, wydajnością
i jakością produktu przy uprawie wczesną wiosna oraz w okresie letnim i jesiennym. Ponadto,
został uzyskany materiał wyjściowy, który może być wykorzystany w hodowli roślin do
tworzenia odmian.
Słowa kluczowe: sałata, odmiana, termin siewu, wydajność, jakość
***
В мировом овощеводстве наиболее распространенным и популярным из
овощных культур является салат-латук.
Культура широко распространена в Западной Европе: Италии, Нидерландах,
Бельгии, Франции, Испании. Большой удельный вес салата в питании населения
Венгрии, Польши.
В Германии потребление салата составляет около 3,5% всех овощей, в Испании
– 10,5%. В целом в странах Западной Европы выращивают ежегодно около 1,5 млн.
тонн салата.
В настоящее время идет расширение ассортимента выращиваемых зеленных
культур, в том числе, за счет более широкого внедрения в производство новых сортов
салата.
В Беларуси салат входит в число основных зеленных культур выращиваемых
тепличными

комбинатами.

Повсеместно

внедряется

проточная

технология

выращивания, которая обеспечивает круглогодичное получение продукции.
В настоящее время широко распространены салат листовой, кочанный, сорта
которого различаются по многим признакам: сроку созревания, форме и окраске листа,

УРОЖАЙНОСТЬ И БИОХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ САЛАТА …

95

урожайности, засухоустойчивости и способности переносить заморозки, способу
выращивания (рассадный или безрассадный), месту выращивания (открытый и
защищенный грунт) [5, 7].
Поэтому изучение и оценка разновидностей салата и особенностей их
выращивания позволит расширить ассортимент салатной продукции и обеспечит
население свежей овощной продукцией в ранне-весенний и весеннее-летний периоды.
В Государственный реестр сортов Республики Беларусь по состоянию на
10.08.2016 г. для использования в сельскохозяйственном производстве и приусадебном
овощеводстве внесено более 40 сортов салата различной разновидности (график 1).
График 1. Динамика включения сортов салата в Государственный реестр Беларуси

Чтобы получить свежую продукцию в различные сроки, необходим правильный
выбор сортов с учетом биологических особенностей и почвенно-климатических
условий зоны.
За последние годы сортимент салата увеличился. Если в 2005 году в реестр было
включено 5 сортов листового и 12 сортов кочанного, то в 2015 году их число составило
22 и 23 – соответственно. На данный период количество сортов салата листовой
разновидности

для

использования

в

сельскохозяйственном

производстве

и

приусадебном составляет 22, кочанного – 25. В 2014 году в Государственный реестр
сортов включен салат ромен [4]. Доля отечественных сортов незначительна – около 7%.
В настоящее время селекция салата ведется по ряду направлений: оценка
коллекционного

материала

по

комплексу

хозяйственно

полезных

признаков,
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устойчивости к биотическим и абиотическим факторам окружающей среды, селекция
на улучшение биохимического состава продукции [6].
Поэтому весьма актуальным является селекционная оценка исходного материала
салата по комплексу хозяйственно ценных признаков и выделение источников для
создания сортов в Беларуси.
Методы исследования
В ходе проводимых исследований в 2013–2015 гг. в условиях полевого и лабораторного
опытов дана оценка сортам салата кочанного (Lactuca sativa var. capitata) по комплексу
хозяйственно полезных признаков.

Исследования проводили на опытном поле кафедры плодоовощеводства УО
«Белорусская государственная сельскохозяйственная академия» в 2013–2015 гг. с
соблюдением всех агротехнических требований по уходу за культурой.
Изучали два срока выращивания: весенний (рассадный) – посев семян во второй
декаде апреля; летний – прямой посев семян в первой декаде июля. Повторность
опытов трехкратная, размещение делянок рандомизированное.
В ходе исследований отмечали дату появления всходов, наступление товарной
спелости. Учет урожайности осуществлялся путем взвешивания товарной части
растений салата. В лабораторных условиях проводили биохимическую оценку
продукции салата. Математический анализ полученных данных осуществляли по Б. А.
Доспехову (1985).
Метеорологические условия в годы проведения исследований значительно
отличались по температуре и количеству атмосферных осадков, что способствовало
объективной оценке коллекционного материала по основным хозяйственно полезным
признакам.
Результаты и обсуждение
При изучении двух сроков выращивания (весенний и летний) выявлены сорта,
отличающиеся по ряду хозяйственно полезных признаков, которые могут быть
использованы в качестве исходного материала для селекции.
Сорта салата кочанного отличались по длине вегетационного периода,
урожайности, качеству продукции (табл. 1–3).
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Таблица 1. Урожайность сортов салата кочанного при весеннем сроке посева
Сорт

Урожайность, ц/га

Среднее

2013 г.

2014 г.

2015 г.

Полина (контроль)

435

450

440

Персей

530

510

510

518

Орфей

480

510

505

500

Эвредика

390

350

330

360

Аврора

465

360

370

400

Бостон

390

710

670

590

Яхонт

560

630

620

603

Патриций

620

660

645

642

Гном

230

370

360

317

440

Валькирия

483

510

510

501

Лимпопо

483

600

560

548

НСР05

19,2

Длина вегетационного периода при посеве в весенний период в среднем за три
года составила от 57–58 дней у сортов Аврора, Эвредика до 71–72 дней у сортов
Валькирия и Патриций. При летнем сроке выращивания наиболее скороспелыми
оказались сорта Аврора, Эвредика, Яхонт, Бостон – 52–54 дней.
Из группы сортов салата кочанного как при весеннем, так и летнем сроках
посева сорта Гном, Патриций, Валькирия характеризовались наиболее поздними
сроками наступления фазы технической спелости.
Урожайность сортов варьировала в зависимости от года. В 2013 году данный
показатель составил от 230 ц/га у сорта Гном до 620 ц/га у сорта Патриций.
В 2014–2015 гг. наибольшая урожайность характерна для сортов Бостон,
Патриций, наименьшая для сортов Эвредика, Гном. В среднем за три года по
урожайности выделены сорта Патриций – 642 ц/га, Яхонт –603 ц/га, Бостон – 590 ц/га.
При летнем сроке посеве салата длина вегетационного периода в среднем за три
года составила 52–59 дней (табл. 2). В отличие от весеннего, летний срок посева
характеризовался более коротким вегетационным периодом.
Установлено, у кочанных форм салата, в среднем за три года урожайность
варьировала от 229 до 634 ц/га. В условиях 2013 года значения показателя урожайности
были выше, чем в 2014–2015 гг. Наибольшей урожайностью в среднем за три года
обладали сорта Патриций, Бостон, Персей, Валькирия.
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Таблица 2. Урожайность сортов салата кочанного (летний срок посева)
Сорта
Урожайность ц/га

Среднее

2013 г.

2014 г.

2015 г.

Полина (контроль)

780

377

373

510

Персей

793

440

437

557

Орфей

540

300

300

380

Эвредика

600

470

440

503

Аврора

585

283

280

383

Бостон

618

530

517

555

Яхонт

405

438

437

427

Патриций

857

517

530

634

Гном

187

255

245

229

Валькирия

657

490

480

542

Лимпопо

513

297

293

НСР05

368
11,6

Биохимическая оценка сортов салата были проведена на содержание в
продуктивной части сахара, витамина C и нитратов.
Из результатов анализа биохимического состава сортов салата кочанного при
весеннем сроке посева (табл. 3) видно, что содержание данных веществ в зависимости
от года и сорта изменялось. Содержание сахаров варьировало от 0,42 % до 2,68%;
витамина С от 3,0 мг/100 г до 24,3 мг/100 г. Наиболее высокое содержание сахара в
среднем за три года отмечено у сортов Яхонт (2,63 мг/100 г), Патриций (1,87 мг/100 г),
Орфей (1,84 мг/100 г). По содержанию нитратов в продуктивной части растений салата
имелись значительные различия: от 33 мг/кг у сорта Орфей в 2013 году до 1750 мг/кг у
сорта Аврора.
При выращивании салата кочанного в летний период (табл. 4) содержание
сахаров от 0,63% до 1,62%; витамина С от 7,4 до 18,6 мг/100 г. Наиболее высокое
содержание витамина С в среднем за три года отмечено у сорта Персей – 17,3 мг/100 г.
Содержание нитратов у выращиваемых кочанных сортов салата имело большие
различия и изменялось от 689 мг/кг у сорта Гном до 1960 мг/кг у сорта Ассоль. На
протяжении трех испытуемых лет содержание нитратов превышало ПДК у сортов
Эвредика (2189 мг/кг) и Бостон (2239 мг/кг) при норме 2000 мг/кг. В условиях
выращивания 2014 года превышение ПДК по содержанию нитратов наблюдалось у
сортов Персей, Бостон и Ассоль.
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Таблица 3. Качественные показатели сортов салата кочанного весеннего срока посева
Сорт

Сахара, %
2013 г. 2014 г.

Витамин С, мг/100 г

2015 г. средне

2013 г. 2014 г.

Нитраты, мг/кг

2015 г. средне

е

2013 г. 2014 г. 2015 г. средн

е

ее

Персей

0,42

0,58

0,50

0,50

3,0

10,3

6,1

6,5

243

1640

945

943

Орфей

1,75

1,94

1,82

1,84

3,4

11,7

5,9

7,0

33

133

210

125

Эвредика

1,12

1,00

1,11

1,08

15,5

14,7

13,2

14,5

1931

1250

1670

1617

Аврора

0,62

0,62

0,60

0,61

21,5

11,6

15,9

16,3

597

1750

1450

1266

Бостон

0,98

0,69

0,85

0,84

3,8

12,2

7,6

7,9

670

1010

1120

933

Яхонт

2,62

2,68

2,59

2,63

24,3

10,1

18,7

17,7

161

646

742

516

Патриций

1,89

1,86

1,85

1,87

3,8

9,9

8,7

7,5

313

542

614

490

Гном

1,35

1,36

1,33

1,35

4,6

11,8

9,2

8,5

306

1740

1652

1233

Полина

1,17

1,26

1,18

1,20

3,4

8,5

7,4

6,4

77

410

540

342

Ассоль

1,10

1,22

1,16

1,16

3,8

8,6

7,4

6,6

88

1090

1032

737

Лимпопо

1,28

1,23

1,27

1,26

6,1

6,8

6,1

6,3

292

359

520

390

Таблица 4. Качественные показатели сортов салата кочанного летнего срока посева
Сорт

Сахара, %
2013 г. 2014 г.

2015 г.

Витамин С, мг/100 г
средн

2013 г. 2014 г.

Нитраты, мг/кг

2015 г. средне

ее

2013 г. 2014 г. 2015 г. средн

е

ее

Персей

0,96

0,74

0,79

0,83

15,8

18,6

17,4

17,3

1854

2530

1780

2055

Орфей

0,90

0,73

0,83

0,82

14,6

14,8

14,1

14,5

1502

1640

1751

1631

Эвредика

1,50

1,16

1,45

1,37

15,8

18,6

15,9

16,8

2023

2530

2014

2189

Аврора

0,98

0,79

0,87

0,88

14,6

14,8

12,7

14,0

1202

1640

1350

1397

Бостон

1,01

0,78

0,99

0,92

15,8

18,6

16,7

17,0

2039

2530

2147

2239

Яхонт

0,97

0,79

0,83

0,87

14,6

14,8

13,7

14,4

1402

1640

1470

1504

Патриций

0,97

1,12

0,98

1,02

12,1

12,0

11,3

11,8

1091

1760

1751

1534

Гном

1,04

1,00

0,94

0,99

7,4

7,9

8,4

7,9

689

810

910

803

Полина

1,62

1,51

1,41

1,51

9,6

9,5

8,5

9,2

1423

1580

1420

1474

Ассоль

0,68

0,68

0,63

0,67

10,1

10,5

10,1

10,2

1890

2080

1960

1977

Лимпопо

0,95

0,86

0,88

0,90

8,3

8,7

8,9

8,6

1402

1510

1458

1457

Заключение
Выявлены различия среди сортов кочанного салата по урожайности и качеству
продукции. Использование различных сортов салата способствует созданию конвейера
поступления свежей продукции во внесезонный период. Выделены сорта, обладающие
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комплексом хозяйственно полезных признаков(Персей, Патриций, Яхонт), которые
могут быть использованные в качестве исходного материала для создания сортов.
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SKŁAD MINERALNY ZIARNA RÓŻNYCH ODMIAN OWSA
JAKO ELEMENT OCENY TOWAROZNAWCZEJ
MINERAL COMPOSITION OF GRAINS OF VARIOUS OAT VARIETIES
AS AN ELEMENT OF THE COMMODITY EVALUATION

Streszczenie
Produkty zbożowe są podstawowym źródłem związków mineralnych dostarczanych
w pożywieniu. Wśród zbóż wyróżnia się owies, który od wieków jest ważnym komponentem
diety ludzi. Celem niniejszej pracy była ocena składu mineralnego ziarna różnych odmian
owsa, oplewionych i nagoziarnistych, pod względem ich wartości towaroznawczej.
Badaniami objęto 14 odmian owsa: Akt, Polar, Sławko, Stoper, Szakal, Krezus, Chwat, Sam,
STH 5630, STH 6503, które pochodziły z Hodowli Roślin Strzelce Sp. z. o.o. oraz odmiany
Arab, Cwał, Deresz, Rajtar, które otrzymano z Danko Hodowla Roślin Sp. z. o.o. w Choryni.
Skład mikro- i makroelementów oznaczano metodami fizykochemicznymi. Cu, Fe, Zn, Mn,
Mg i Ca oznaczono techniką płomieniowej spektometrii absorpcji atomowej (płomień
powietrze-acetylen).

Fosfor

w

analizowanych

mineralizatach

oznaczano

metodą

molibdenianową. Pomiar absorbancji wykonano za pomocą spektrofotometru Spectromom
195 D, (UV-Vis), długość fali λ = 610 nm. Oznaczenie popiołu wykonano zgodnie z normą
PN-ISO 2171.
Przeprowadzone badania wykazały, że zawartość popiołu w ziarnie oplewionych
odmian owsa była wyższa aniżeli w ziarnie odmian nieoplewionych. Spośród oznaczonych
mikroelementów zdecydowanie w najmniejszych ilościach występowała miedź. W ponad
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dziesięciokrotnie większych ilościach w porównaniu z Cu występował mangan. W zbliżonych
do stwierdzonych zawartości Mn, w objętych oceną odmianach, występowało żelazo.
Zawartość cynku w ziarnie ocenianych odmian wahała się w szerokich granicach
wynoszących od 12,2 mg/kg do 38 mg/kg. Zawartość Ca i P w ziarnie odmian
nieoplewionych i oplewionych mieściła się w granicach wynoszących odpowiednio
od ok. 600 mg/kg do ok. 800 mg/kg oraz od ok. 3 g/kg do ok. 4,5 g/kg. Powyższe dane
sugerują, iż omawiane makroelementy występują w zbliżonych koncentracjach we wszystkich
frakcjach morfologicznych ziarniaka owsa. Zawartość Mg w ziarnie odmian nieoplewionych i
oplewionych wahała się od ok. 850 mg/kg do ok. 1100 mg/kg. Ziarno odmian oplewionych
charakteryzowało się wyższą średnią zawartością potasu niż ziarno odmian nieoplewionych.
Zawartość sodu w objętych oceną odmianach owsa była niska. Należy stwierdzić, iż ziarna
owsa są ubogim źródłem sodu w diecie.
Słowa kluczowe: mikro- i makroskładniki mineralne, fosfor, potas, wapń, owies oplewiony,
owies nagoziarnisty
Summary
Cereal products are the primary source of mineral compounds in the diet. Among the
cereals oats is distinguished, which for centuries has been an important component of human
diet. The objective of this study was to evaluate the mineral composition of different cultivars
of oats, husked and naked forms, from the point of view its commodity value. The study
covered 14 cultivars of oats: Akt, Polar, Sławko, Stoper, Szakal, Krezus, Chwat, Sam, STH
5630, STH 6503, which came from Plant Breeding Strzelce Sp. z o .o., and cultivars Arab,
Cwał, Deresz, Rajtar which were obtained from Plant Breeding Danko Sp. z o.o. in Choryń.
Micro- and macroelement compositions were determined by physicochemical methods.
Cu, Fe, Zn, Mn, Mg and Ca were determined by flame atomic absorption spectrometry
(air-acetylene flame). Phosphorus in the analyzed minerals was determined by the molybdate
method. Measurement of absorbance was made using Spectromom 195 D spectrophotometer
(UV-Vis) wavelength λ = 610 nm. The ash content was determined in accordance with PNISO 2171.
Studies have shown that the ash content in grain of husked oats cultivars was higher
than that in grain of naked oats. Among the marked microelements, copper was determined
in the smallest amounts. In more than ten times higher amounts, comparing to Cu,
was determined manganese, the same like Fe. The content of Zn in investigated oats grain
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varied widely within the range of 12.2 mg/kg to 38 mg /kg. The content of Ca and P in the
grains of naked and husked cultivars ranged from about 600 mg/ kg to about 800 mg / kg, and
from about 3 g /kg to about 4,5 g / kg respectively. The above data suggest that these
macronutrients are present in similar concentrations in all oats kernel morphological fractions.
The content of Mg in the grain of naked and husked cultivars varied from about 850 mg/kg to
about 1100 mg /kg. The content of K was higher in the case of grain of husked oats cultivars.
The content of sodium in the evaluated oats cultivars was low. It should be noted, that oats are
a poor source of sodium in the diet.
Key words: micro- and macro- elements, phosphorus, potassium, calcium, husked oats,
naked oats
Wstęp
Zanieczyszczenie środowiska sprawia, że pomimo wdrażania do produkcji żywności
zasad dobrej praktyki produkcyjnej i rolniczej, nie jest możliwe całkowite wyeliminowanie
obecności zanieczyszczeń chemicznych żywności (WOJCIECHOWSKA-MAZUREK i in. 1995).
Następstwem tego mogą być zmiany zawartości i wzajemnych proporcji składników
mineralnych w roślinach spowodowane wieloma czynnikami środowiskowymi, jak również
interakcjami pomiędzy różnymi pierwiastkami pobieranymi przez rośliny ze środowiska
(KABATA - PENDIAS, PENDIAS 1993, KUNACHOWICZ i in. 1998).
Zboża przyswajają z gleby metale ciężkie występujące w niej w postaci
rozpuszczalnych soli, bądź też z opadów atmosferycznych, w wyniku czego powstają różnice
w zawartości metali ciężkich w częściach nadziemnych i podziemnych. Wyraźnie wyższa jest
zawartość metali ciężkich w częściach nadziemnych roślin: kadmu ok. 50%, ołowiu 30%
(TYKSIŃSKI
i in. 1993). Poziom mikropierwiastków w znacznym stopniu decyduje o wartości odżywczej

roślin, z drugiej jednak strony obecność metali ciężkich może dyskwalifikować je jako
surowiec przetwórczy.
Ziarno owsa wykorzystywane jest zarówno do produkcji żywności jak i na paszę, przy
czym pierwszy kierunek ma obecnie dużo większe znaczenie. Do produkcji żywności
wykorzystuje się obłuszczone ziarno owsa oplewionego oraz na razie w mniejszym stopniu
ziarno owsa nagoziarnowego. Na cele paszowe wykorzystywane jest głównie oplewione
ziarno owsa (BOROS, FRAŚ 2015). Ziarno owsa stanowi również wartościowy surowiec
w przemyśle farmaceutycznym i chemicznym (GOŁĘBIEWSKI i in. 2017).
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Biorąc powyższe pod uwagę za cel niniejszej pracy przyjęto określenie poziomu
wybranych mikro- i makroelementów w ziarnie różnych odmian owsa, form oplewionych
i nagoziarnowych.
Materiał i metody
Badaniami objęto 14 odmian owsa: Akt, Polar, Sławko, Stoper, Szakal, Krezus,
Chwat, Sam, STH 5630, STH 6503, które pochodziły z Hodowli Roślin Strzelce Sp. z. o.o.
oraz odmiany Arab, Cwał, Deresz, Rajtar, które otrzymano z Danko Hodowla Roślin
Sp. z. o.o. w Choryni.
Przygotowanie próbek. Próbki ziarna owsa mineralizowano (naważka około 1,5 g)
w aluminiowym elektrycznym bloku grzejnym z programowaniem temperatury mieszaniną
stężonych kwasów azotowego i nadchlorowego (3:1). Otrzymany bezbarwny mineralizat
przenoszono do kolb miarowych o objętości 50 cm3 i uzupełniano wodą dejonizowaną do
kreski. W przygotowanych mineralizatach, Cu, Fe, Zn, Mn, Mg i Ca oznaczono techniką
płomieniowej spektometrii absorpcji atomowej (płomień powietrze-acetylen). Oznaczając
wapń celem wyeliminowania oddziaływań fosforu do wszystkich prób dodano 10% wodnego
roztworu chlorku lantanu w ilości zapewniającej końcowe stężenia La+3 wynoszące 1%.
W oznaczeniu sodu i potasu wykorzystano technikę emisyjną (płomień powietrze - acetylen),
stosując pracujący w systemie emisyjnym spektrometr absorpcji atomowej SP 2900 firmy Pye
Unicam – Anglia (WHITESIDE, MINER 1984).
Fosfor w analizowanych mineralizatach oznaczano metodą molibdenianową opisaną
przez Rutkowską (RUTKOWSKA 1981). Pomiar absorbancji wykonano za pomocą
spektrofotometru Spectromom 195 D, (UV-Vis), długość fali λ = 610 nm.
Oznaczenie popiołu w ziarnie wykonano zgodnie z normą PN-ISO 2171.
Stosowane odczynniki: kwas azotowy o stężeniu 65 % GR for anałysis, ISO, kwas
nadchlorowy o stężeniu 72% GR for anałysis, ISO - firmy Merck (Niemcy); wzorce Zn, Fe,
Ni, Cu, Mn, Ca, Mg, Na, K, P: odpowiednio rozcieńczane 0,1 molowym roztworem HNO3,
standardy o stężeniu l mg/cm3 firmy BDH (Niemcy); woda dejonizowaną o oporności > 18,2
M uzyskana za pomocą dejonizatora wody Simplicity Millipore (Austria).
Wszystkie analizy wykonano w czterech powtórzeniach. Analizę statystyczną
wyników przeprowadzono stosując jednoczynnikową analizę wariancji z testem Duncana na
poziomie

istotności

STATISTICA 12.

p

używając

do

tego

celu

programu

komputerowego

Skład mineralny ziarna różnych odmian owsa jako element oceny tow…

105

Wyniki
Uzyskane wyniki zawartości popiołu oraz oznaczonych mikroelementów wyrażone
w mg /kg przedstawiono w tabeli 1, natomiast makroelementów (wyrażone w mg/kg lub g/kg)
w tabeli 2.
Przeprowadzone badania wykazały, że zawartość popiołu w ziarnie oplewionych
odmian owsa mieściła się w przedziale od 1,86 do 2,45 % s. m., podczas gdy w ziarnie
odmian nieoplewionych była niższa, wynosząc od 1,48 do 2,23 % s. m.
Spośród oznaczonych mikroelementów zdecydowanie w najmniejszych ilościach
występowała miedź, której zawartość wahała się od ok. 1,7 mg /kg (STH 5630) do ok.
3 mg/kg (odmiana oplewiona CWAŁ).
W ponad dziesięciokrotnie większych ilościach, w porównaniu z Cu, występował
mangan, którego zawartość w ziarnie odmian oplewionych wahała się w szerokich granicach
wynoszących od ok. 13 mg /kg (STOPER) do ok. 60 mg/kg (CWAŁ), podczas gdy w ziarnie
nieoplewionym koncentracja omawianego pierwiastka występowała od 18,7 mg/kg (STH
5630) do ok. 50 mg/kg (AKT). W zbliżonych do stwierdzonych zawartości Mn, w objętych
oceną odmianach, występowało żelazo, którego zawartość zarówno dla ziarna odmian
oplewionych jak i nieoplewionych mieściła się w granicach od ok. 24 mg /kg (KREZUS,
SŁAWKO) do ok. 35 mg /kg (AKT, ARAB, DERESZ, STH 5630). W pozostałych objętych
badaniami odmianach owsa zawartość Fe kształtowała na poziomie ok. 30 mg/kg.
Zawartość cynku w ziarnie ocenianych odmian wahała się w szerokich granicach
wynoszących od 12,2 mg/kg (STOPER) do ok. 35 mg/kg (CWAŁ i RAJTAR).
Przedstawione w tabeli 2 wyniki wykazały, iż zawartość Ca i P w ziarnie odmian
oplewionych i nieoplewionych mieściła się w szerokich granicach wynoszących odpowiednio
od ok. 600 mg/kg (CWAŁ, RAJTAR, SŁAWKO) do ok. 800 mg/kg (SZAKAL, SAM, STH
6503) oraz od ok. 3 g/kg (STH 5630, CHWAT, STOPER) do ok. 4,5 g/kg (POLAR).
Powyższe sugeruje, iż omawiane makroelementy występują w zbliżonych koncentracjach
we wszystkich frakcjach morfologicznych ziarniaka owsa.
Podobnie jak w przypadku Ca i P, zawartość Mg w badanym ziarnie owsa wahała się
od ok. 850 do ok. 1100 mg/kg. Powyższe sugeruje, iż udział Mg jest zbliżony
w poszczególnych frakcjach morfologicznych ziarniaka.
Ziarno odmian oplewionych charakteryzowało się wyższą średnią zawartością potasu
(od 3.,7 do 5,2 g/kg) niż ziarno odmian nieoplewionych (od 2,8 do ok. 5 g/kg).
Przeprowadzone analizy wykazały, iż zawartość sodu w ziarnie objętych oceną odmianach
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owsa była niska. Jakkolwiek stwierdzone poziomy wykazały bardzo szeroki zakres (od ok.12
do 40 mg /kg), ziarno owsa jest ubogim źródłem sodu w diecie (GOŁĘBIEWSKI i in. 2017).
Dyskusja
Mikro- i makroskładniki występują w nasionach w postaci soli mineralnych,
powstałych w wyniku reakcji metali z kwasami organicznymi i nieorganicznymi lub kwasem
fitynowym. Podczas badań analitycznych mikro- i makroskładniki wyrażone są najczęściej
w postaci popiołu i pojedynczych pierwiastków. Ziarno owsa oplewionego zawiera znacznie
więcej popiołu aniżeli ziarno nieoplewione. Jest to zrozumiałe ponieważ rośliny gromadzą
sole mineralne w zewnętrznej warstwie ziarniaka. Z przeprowadzonych badań wynika,
że największy udział w składzie popiołu ma potas, na drugim miejscu znajduje się fosfor,
najmniej zaś jest miedzi i sodu. Odmiany oplewione zgromadziły więcej potasu
w porównaniu do odmian nieoplewionych. Więcej fosforu gromadziło ziarno owsa
nagoziarnistego w porównaniu z owsem oplewionym, co jest zgodne z wynikami badań BIEL
i in. (2009). Autorzy ci uważają, że wynika to z faktu budowy anatomicznej ziarniaka
i uwarunkowań genetycznych. Zawartość wapnia w ziarnie owsa otrzymanego w wyniku
badań własnych modyfikowały analizowane odmiany. Większość odmian nieoplewionych
wykazywała większą koncentrację tego składnika w porównaniu z odmianami oplewionymi.
BIEL i in. (2006) uważają, że silnie modyfikującym czynnikiem wpływającym
na gromadzenie wapnia w ziarnie owsa jest pogoda panująca w sezonach wegetacyjnych.
Podobnie jak w przypadku potasu, większa zawartość wapnia od przytaczanych w literaturze
(BIEL i in. 2006), jest najprawdopodobniej wynikiem oddziaływania przebiegu pogody.
GĄSIOROWSKA i in. (2011) podają, że czynnikiem modyfikującym zawartość wapnia
w ziarnie owsa może być gęstość siewu. Koncentracja składników mineralnych w ziarnie
wykazuje dużą zmienność, która jest wypadkową działania wielu czynników, takich jak
rodzaj i zasobność gleby w przyswajalne składniki mineralne, zabiegi agrotechniczne, w tym
nawożenie, ochrona roślin, stosowanie regulatorów wzrostu, a także warunki atmosferyczne
podczas wegetacji i zbioru (ŚCIGALSKA I IN. 2000, BEDNAREK I IN. 2008).
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Wnioski
1. Owies nieoplewiony zawiera mniejsze ilości soli mineralnych wyrażonych jako popiół.
2. Owies nieoplewiony zawiera więcej fosforu i wapnia w porównaniu do odmian
oplewionych, natomiast charakteryzuje się mniejszą zawartością potasu i sodu.
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Tabela 1. Zawartość popiołu oraz wybranych mikroelementów w ziarnie różnych odmian owsa (mg/kg)
Table 1. The content of ash and selected microelements in the grain of various oat varieties (mg / kg)
Odmiana

Zawartość
popiołu

Mikroelementy
Cu

Mn

Fe

Zn

w % s.m.
oplewione
ARAB

2,26 ± 0,10a

2,59 ± 0,13a

46,4 ± 2,6a

35,7 ± 3,6ac

27,4 ± 2,2a

CHWAT

2,30 ± 0,09a

1,90 ± 0,10b

26,1 ± 1,9b

28,3 ± 2,5b

15,6 ± 1,3b

c

c

ab

ab

35,2 ± 3,1c

CWAŁ

2,32 ± 0,08

3,04 ± 0,19

60,6 ± 4,9

33,6 ± 1,9

DERESZ

2,21 ± 0,09c

2,30 ± 0,16d

30,6 ± 2,4d

36,9 ± 1,4c

18,8 ± 1,1d

e

b

d

18,8 ± 1,2d

ab

KREZUS

2,31 ± 0,09

2,02 ± 0,11

25,7 ± 1,4

24,4 ± 2,5

RAJTAR

2,27 ± 0,10a

2,64 ± 0,20a

53,9 ± 3,8c

32,0 ± 2,6a

37,6 ± 2,9c

b

d

f

b

18,3 ± 1,7d

SAM

2,34 ± 0,08

2,26 ± 0,11

21,9 ± 1,7

28,2 ± 2,1

SŁAWKO

2,18 ± 0,07c

1,78 ± 0,09e

27,2 ± 1,9g

24,8 ± 1,7d

16,7 ± 1,5d

h

a

12,2 ± 0,7e

d

be

STOPER

1,86 ± 0,08

1,84 ± 0,08

13,2 ± 0,7

31,0 ± 0,9

SZAKAL

2,45 ± 0,07e

2,34 ± 0,21d

21,4 ± 1,5f

32,1 ± 1,8a

17,1 ± 1,3d

1,78 ± 0,07a

2,12 ± 0,14a

49,8 ± 4,3a

35,6 ± 3,2a

27,0 ± 1,8a

a

a

b

b

22,1 ± 1,3b

nieoplewione
AKT
POLAR

1,82 ± 0,06

2,18 ± 0,08

25,6 ± 2,0

30,6 ± 1,5

STH 5630

2,23 ± 0,08b

1,72 ± 0,08b

18,7 ± 1,6c

37,4 ± 2,6a

16,5 ± 1,2c

STH 6503

c

a

c

c

18,2 ± 1,4c

a,b,c,d,

1,48 ± 0,05

2,07 ± 0,14

19,8 ± 1,8

27,0 ± 2,4

wartości średnie w kolumnach oznaczonymi odmiennymi indeksami literowymi różnią się między sobą

istotnie na poziomie p<0,05
a,b,c,d,

wartości średnie w kolumnach oznaczonymi tymi samymi i indeksami literowymi nie różnią się między

sobą istotnie na poziomie p<0,05
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Tabela 2. Zawartość makroelementów w ziarnie różnych odmian owsa
Table 2. The content of macroelements in the grain of different oat varieties
Makroelementy
Odmiana

Ca (mg/kg)

Mg (mg/kg)

K (g/kg)

Na (mg/kg)

P (g/kg)

oplewione
ARAB

650 ± 41a

899 ± 45ac

4,48 ± 0,15a

25,0 ± 2,8a

3,42 ± 0,18ab

CHWAT

675 ± 28a

979 ± 53ab

4,18 ± 0,23a

12,7 ± 1,5b

3,06 ± 0,23a

b

ab

b

CWAŁ

602 ± 37

995 ± 68

5,21 ± 0,48

DERESZ

722 ± 17c

988 ± 74ab

4,52 ± 0,35a

ac

ab

ac

ad

3,66 ± 0,16b

22,8 ± 2,1ad

3,47 ± 0,28b

22,7 ± 1,3
12,3 ± 0,9

b

3,20 ± 0,10a

KREZUS

697 ± 54

975 ± 71

4,10 ± 0,33

RAJTAR

577 ± 28d

890 ± 52ac

4,88 ± 0,27b

30,8 ± 2,0c

3,46 ± 0,18ab

e

ab

a

a

3,35 ± 0,13ab
3,36 ± 0,21ab

SAM

806 ± 51

942 ± 64

4,26 ± 0,16

SŁAWKO

615 ± 26a

1032 ± 76b

3,69 ± 0,14c

20,7 ± 1,1d

c

e

STOPER

656 ± 39

SZAKAL

a

c

24,4 ± 1,6
17,9 ± 1,4

3,07 ± 0,19a

878 ± 26

3,69 ± 0,15

801 ± 29e

1022 ± 79b

4,15 ± 0,20a

21,8 ± 1,8ad

3,54 ± 0,23b

743 ± 32a

1034 ± 62a

3,78 ± 0,24a

12,4 ± 1,7a

3,90 ± 0,24a

POLAR

a

753 ± 37

a

1103 ± 88

3,93 ± 0,23

a

a

4,45 ± 0,22b

STH 5630

631 ± 42b

843 ± 46b

5,02 ± 0,17b

38,5 ± 2,1b

3,01 ± 0,15c

STH 6503

c

c

a

3,38 ± 0,20c

Nieoplewione
AKT

a,b,c,d,

818 ± 22

a

1005 ± 64

2,84 ± 0,14

14,9 ± 1,2
12,8 ± 1,1

wartości średnie w kolumnach oznaczonymi odmiennymi indeksami literowymi różnią się między sobą

istotnie na poziomie p<0,05
a,b,c,d,

wartości średnie w kolumnach oznaczonymi tymi samymi i indeksami literowymi nie różnią się między

sobą istotnie na poziomie p<0,05

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.

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.

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

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

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):
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

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:
......................................................................

