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ENERGIA POZYSKIWANA Z BIOGAZU JAKO INNOWACYJNA
TECHNOLOGIA STOSOWANA W GOSPODARSTWACH ROLNYCH

THE MODERN SYSTEMS OF SOURCING ENERGY – AGRICULTURAL
BIOGAS FROM A FARM

Streszczenie
Biogaz jest produktem fermentacji beztlenowej materii organicznej, w tym związków
organicznych pochodzących z odchodów zwierzęcych, roślin z upraw energetycznych oraz innych
biodegradowalnych surowców. W wielu krajach uprzemysłowionych biogaz wykorzystuje się do
produkcji energii elektrycznej wykorzystywanej nie tylko na potrzeby danego gospodarstwa
rolnego, ale również sprzedawanej do sieci elektroenergetycznej. Wiąże się to z uzyskiwaniem
korzyści nie tylko ekonomicznych, ale także środowiskowych, poprzez zminimalizowanie
wydzielania się szkodliwych gazów do atmosfery.
W niniejszym artykule omówione zostało funkcjonowanie podstawowych typów
biogazowni rolniczych, porównano dane z poprzednich lat, zaproponowano dogodne rozwiązania
dla terenu podlaskiego, w którym stacjonuje jedna z biogazowni rolniczych, a która to stała się
obiektem badań. Studium przypadku obejmuje biogazownię w Rybołach.
Słowa kluczowe: biogaz rolniczy, biogazownia rolnicza, energetyka odnawialna, biomasa,
rośliny bioenergetyczne, województwo podlaskie, Ryboły
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Summary
Biogas has been known not from now. Thanks to the law of the European Union, polish
biogas production is in the high level as in other countries. Poland has to use the following UE's
plan. What is more, the use of biogas fuel entails many economical and environmental profits.
Using anaerobic fermentation in practice is the crucial solution. It's contributed to
production energy a lot and, furthermore, minimize emitting damaging gases to the atmosphere.
This following master thesis examines individual biogas plants, compares data from previous
years and proposes convenient solutions for the Podlasie area. There is one of the agricultural
biogas plants stationed which it has been the subject of researches. The case of study covers the
AdlerBiogas biogas plant in Ryboly village.
Keywords: agriculturalbiogas, biogas plant, OZE, biomass, energyplants, Podlaskie area,
Rybolyvillage.
Wstęp
Zgodnie z definicją podaną w Ustawie z dnia 14 lipca 2018 r. (z późniejszymi zmianami)
[Dz. U. 2018, poz. 1276] o odnawialnych źródłach energii, biogaz rolniczy jest to gaz
otrzymywany w procesie fermentacji metanowej surowców rolniczych, produktów ubocznych
rolnictwa, płynnych lub stałych odchodów zwierzęcych, produktów ubocznych, odpadów lub
pozostałości z przetwórstwa produktów pochodzenia rolniczego lub biomasy leśnej, lub biomasy
roślinnej zebranej z terenów innych niż zaewidencjonowane jako rolne lub leśne, z wyłączeniem
biogazu pozyskanego z surowców pochodzących ze składowisk odpadów, a także oczyszczalni
ścieków, w tym zakładowych oczyszczalni ścieków z przetwórstwa rolno-spożywczego, w
których nie jest prowadzony rozdział ścieków przemysłowych od pozostałych rodzajów osadów
i ścieków.
W ostatnich latach zauważalny jest znaczący wzrost liczby biogazowni rolniczych. Jest to
głównie wynikiem wzrostu rentowności tych instalacji, jak również zwiększającej się ludzkiej
świadomości. Nie bez znaczenia pozostają regulacje prawne, umożliwiające inwestowanie w tę
gałąź energetyki. Ze względu na znaczący udział pól przeznaczonych pod uprawę roślin oraz dużą
liczbę hodowli zwierząt gospodarskich, województwo podlaskie jest miejscem, w którym
biogazownie rolnicze powinny rozwijać się w sposób bardzo dynamiczny.
Biogaz rolniczy należy do jednego z odnawialnych źródeł energii, przez co ma ścisły
związek ze strategią ochrony środowiska na całym świecie. Składa się on głównie z metanu (5057%) oraz dwutlenku węgla (24-54%). Można też wyróżnić inne pierwiastki, takie jak
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siarkowodór (20-2000 ppm), wodór (<1%), tlenek węgla (0-2,1%), azot (<2%) i tlen (<2%)
[Curkowski i in. 2009].
Państwem, które aktualnie przewodzi na świecie w ilości pracujących elektrowni
biogazowych są Niemcy. W latach 2009-2014 w niemieckich biogazowniach wyprodukowano 7
434,1 EP. W tym samym okresie w Polsce wyprodukowała jedynie 207,1 EP [Gostomczyk 2015].
W roku 2016 na terenie Niemiec ok. 10 tysięcy biogazowni wyprodukowało 7,96 Mtoe. Zaraz za
Niemcami, do państw, które przodują w ilości wyprodukowanego biogazu, należą: Włochy,
Czechy, Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii czy Francja [Nikiciuk 2017].
Pierwsza biogazownia rolnicza w Polsce została uruchomiona w 2005 roku. Z końcem
2017 r. działało 96 biogazowni rolniczych, które wyprodukowały 291,43 mln m 3 biogazu. Według
raportu Eurostat na rok 2020 Polska znajduje się na 20 miejscu (spośród 27 krajów członkowskich
UE), uwzględniając wykorzystanie biogazu. Na ten wynik wpływa liczba wybudowanych na
terenie kraju biogazowni (317 szt.) w stosunku do liczby farm wiatrowych (1208 szt.) oraz
elektrowni fotowoltaicznych (1104 szt.) [Klimczak 2020].
W Polsce, województwa północne charakteryzują się największymi możliwościami do
wykorzystania biogazu do produkcji energii – rysunek 1. Województwo podlaskie, zaliczające się
do tego regionu, wykazuje wysoki poziom potencjału produkcji. Ma to uzasadnienie m.in. w
czynnikach natury oraz typologii krajobrazu.
Wraz z wejściem Polski do UE, tj. od 2004 roku, nasz kraj jest zobowiązany do dążenia
do wytworzenia i obrotu biogazu rolniczego. Zgodnie z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i
Rady z dn. 23 kwietnia 2009 r. wszystkie kraje członkowskie zobowiązują się m.in. do:
•

eliminacji poziomu szkodliwych gazów cieplarnianych, w tym CO 2,

•

uzyskania zwiększonej poprawy rozwoju gospodarczego bazując na energetycznych
innowacyjnych rozwiązaniach,

•

tworzenia miejsc, w których będzie następowała produkcja biogazu [Dyrektywa
Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/28/WE].
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Rysunek. 1. Potencjał biogazu w poszczególnych powiatach Polski.
Źródło: opracowanie własne na podstawie: Gołasa P., 2014. Ekonomiczne uwarunkowania produkcji bioenergii
w gospodarstwach rolnych, s. 150-155
Figure 1. The potential of biogas in individual poviats of Poland.
Source: Own study based on: Gołasa P., 2014. Ekonomiczne uwarunkowania produkcji bioenergii w
gospodarstwach rolnych, s. 150-155

Produkcja biogazu i jego wykorzystywanie
Aby mogło dojść do powstania biopaliwa, potrzebny jest zespół urządzeń, który to
umożliwi, czyli muszą powstać tzw. biogazownie rolnicze, w których będzie zachodził proces
fermentacji metanowej (analogiczny do tego, który zachodzi w przewodzie pokarmowym
przeżuwaczy).
Biogaz rolniczy otrzymuje się w trakcie beztlenowej fermentacji metanowej, który można
podzielić na cztery następujące po sobie etapy. Pierwszy z nich zaczyna się od dostawy i
składowania biomasy (zwierzęca i roślinna materia organiczna - gnojowica, obornik, rośliny,
drewno), a kończy wprowadzaniem wsadu do biogazowni. Drugi etap polega na pozyskaniu

8

biogazu w fermentorze. Etap trzeci dotyczy składowania odpadów pofermentacyjnych, które
można wykorzystać jako nawóz rolniczy, który pozytywnie wpływa na właściwości
fizykochemiczne gleby. Etap czwarty kończy proces technologiczny produkcji biogazu, który jest
uzdatniany (np. wysuszany) i magazynowany. Na koniec z biogazu produkowana jest energia
(cieplna, z której wytworzyć można następnie energię elektryczną) [Romaniuk 2015].
Tabela 1. Znaczenie opałowe ogólnodostępnych paliw
Źródło: opracowanie własne na podstawie: Szlachta 1999
Table 1. Balance of NPP in the researched farms
Source: Own study based on: Szlachta 1999

Znaczenie opałowe

Typ paliwa
Napędowy olej

41,9 MJ/m3

Biopaliwo (rzepak)

36,5 MJ/kg

Gaz ziemny

33,5 MJ/m3

Węgiel kamienny

32,4 MJ/kg

Etanol

29,6 MJ/kg

Biogaz

20 – 26 MJ/m3

Drewno na opał

8-18 MJ/kg

Wyróżnia się dwa podstawowe rodzaje surowców wykorzystywanych do uzyskiwania
biogazu rolniczego: surowce pochodzenia roślinnego oraz surowce pochodzenia zwierzęcego. Do
roślin użytkowanych energetycznie należy przede wszystkim kukurydza, burak pastewny, cebula,
burak cukrowy czy też dynia. Gatunkiem wiodącym w produkcji paliwa biogazowego jest
kukurydza, a dokładnie kiszonka kukurydziana. W porównaniu z innymi roślinami zbożowymi,
kukurydza charakteryzuje się dużym plonem suchej masy w przeliczeniu na hektar pod uprawę,
skróconymi kosztami produkcji oraz dobrze poznaną techniką jej zakiszania i magazynowania.
Jak się okazuje, najlepszą odmianą substratu jest odmiana kukurydzy specjalnie wyhodowana w
celach produkcyjnych w biogazowi. W województwie podlaskim w latach 2017-2020
odnotowano 11 odmian przeznaczonych na kiszonkę.
Drugim ważnym typem substratów wykorzystywanych w tworzeniu się biogazu są
substraty pochodzenia zwierzęcego. Zbędne produkty pochodzenia zwierzęcego dzieli się na trzy
kategorie, opisujące rodzaje zagrożeń, które wywołują one zarówno u ludzi jak i zwierząt. Do
kategorii I należą odpady szczególnego stopnia ryzyka. Kategorię II stanowią odpady wysokiego
ryzyka,

a

kategorię

III

odpady

niskiego

ryzyka
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[https://www.farmer.pl/produkcja-

roslinna/zboza/klasyfikacja-wczesnosci-kukurydzy-fao,54670.html].
Duże uznanie w literaturze fachowej znajduje tzw. kofermentacja, polegająca na
stosowaniu kilku substratów naraz. Przykładowo, w Austrii zaleca się stosować mieszkankę w
proporcjach: 63% - rośliny, 31 % - zwierzęce odchody, 6% - związki organiczne [Curkowski i in.
2009].
Spotykane w świecie systemy biogazowni są mocno zróżnicowane pod względem
zastosowanego w nich poziomu technologicznego (zależnie od terenu, na którym się one
znajdują). Biogazownia rolnicza składa się przede wszystkim z komory fermentacyjnej
(bioreaktora), zbiornika do przetrzymywania substratu, silosu na kiszonkę, agregatu
kogeneracyjnego, zbiornika gazu oraz zbiornika na masę pofermentacyjną.
Obok biogazowni, w Polsce stosuje się również tzw. mikrogazownie, w których energia
wytwarzana jest na własny użytek gospodarstwa. Pierwszą z mikrogazowni uruchomiono w 2009
roku w miejscowości Studzionka (woj. Śląskie). Moce takich OZE najczęściej mieszczą się w
przedziale od 11 do 44 kW. Szacuje się, że 60 krów mlecznych lub 300 sztuk trzody chlewnej
umożliwi pracę biogazowni o mocy 11 kWe. Aktualnie w Polsce jest zarejestrowanych 19
mikrogazowni o łącznej mocy ponad 500 kWe.
W skład typowej mikrogazowni wchodzi:
•

miejsce, w którym przyjmuje się substraty stałe i płynne,

•

system pomp,

•

komory fermentacyjne,

•

pojemnik na biogaz,

•

odsiarczalnik,

•

silnik kogeneracyjny,

•

układ rur i przewodów [Maczyszyn 2010].
Obiekt i metodyka badań
Analizę techniczną wykonano na podstawie badań przeprowadzonych od września 2019

do czerwca 2020 r. w biogazowni w Rybołach (woj. podlaskie). Biogazownia Ryboły o mocy
1,052 MW powstała w roku 2014. Obiekt składa się ze zbiornika zasypowego, trzech zbiorników,
pod którymi gromadzi się biogaz, pompowni oraz dwóch kogeneratorów o mocy 600 i 400 kW.
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Tabela 2. Charakterystyka biogazowni w Rybołach
Źródło: opracowanie własne na podstawie: http://www.adlerbiogaz.eu/biogazownia.html (data dostępu:
15.06.2020)
Table 2. Characteristics of the biogas plant in Ryboły
Source: Own study based on: http://www.adlerbiogaz.eu/biogazownia.html (data dostępu: 15.06.2020)

Moc biogazowni

1,052 MW

Zbiornik fermentacyjny

2 szt. Średnica 30 m, wysokość – 6 m

Zbiornik pofermentacyjny

1 szt. Średnica – 32 m, wysokość – 8
m

Kogenerator

2 szt. o mocy 400 MW i 600 MW

Substrat

70% kiszonka z kukurydzy
10% wycierka ziemniaczana
15% obornik świński
5 % kurzy pomiot

Temp. procesu

38 – 43 C (instalacja w warunkach
o

mezofilowych)
Ilość

przepompowywanego

30 – 35 m3

substratu między zbiornikami
Dzienny wsad
Wydajność produkcji energii

42-44 t
1,6 – 1,8 t kiszonki z kukurydzy /1
MWh

Zużycie biogazu do produkcji

480 m3/1 MWh

energii
Produkcja biogazu na dobę

11000- 11600 m3

Produkcja energii elektrycznej

23-24 MWh

na dobę

Posłużono się metodą opisową, opierając swoje przemyślenia na treściach zawartych w
literaturze fachowej, oraz analizą ekonomiczną danych liczbowych z lat poprzednich,
ukazujących użytkowanie biogazu rolniczego. Przedmiotem badań stały się biogazownie na
terenie województwa podlaskiego, z dużym naciskiem na przykład biogazowni wybudowanej w
miejscowości Ryboły. Porównano i wyciągnięto wnioski z przeprowadzonej analizy substratów
służących do produkcji biogazu. Zaproponowano najnowsze sposoby wykorzystania biogazu w
produkcji energii cieplnej.
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Rysunek 2. Biogazownia w Rybołach.
Źródło: https://eko-system.pl/realizations/biogazownia-ryboly/ (data dostępu 01.07.2020)
Figure 1. Biogas plant in Ryboły.
Source: https://eko-system.pl/realizations/biogazownia-ryboly/ (data dostępu 01.07.2020)

Prowadzenie produkcji rolnej w sposób bezpieczny dla środowiska, przy zachowaniu
opłacalności, wymaga odpowiedniego bilansowania składników pokarmowych. Za szczególnie
groźne ze względów ekologicznych uważa się niewykorzystane w produkcji rolniczej związki
azotu i fosforu [Duer i Fotyma, 2001]. Mogą się one przemieszczać do wód gruntowych oraz
ulatniać się do atmosfery. Gospodarstwa prowadzące chów bydła mogą generować duże nadwyżki
składników nawozowych. Jest to związane z długą i złożoną drogą ich przepływu oraz przemian
w procesie produkcyjnym [Pietrzak, 2005]. Region Podlasia charakteryzuje się znaczną
koncentracją i intensyfikacją produkcji mlecznej. Jednym z podstawowych narzędzi do zbadania
prawidłowości gospodarowania składnikami pokarmowymi jest określenie salda bilansu
składników pokarmowych.
Wyniki badań
W biogazowni Ryboły jako wsad stosuje się naprzemiennie kiszonkę z kukurydzy oraz
obornik. Zapotrzebowanie w analizowanej biogazowni na kukurydzę i gnojowicę zestawione
zostało w tabeli 3.
Tabela 3. Zapotrzebowanie na kiszonkę z kukurydzy i gnojowicę do tworzenia biogazu w biogazowni w
Rybołach.
Źródło: opracowanie własne na podstawie: http://www.adlerbiogaz.eu/biogazownia.html (data dostępu:
02.07.2020).
Table 3. Demand for maize silage and slurry for biogas generation at the biogas plant in Ryboły.
Source: Own study based on: http://www.adlerbiogaz.eu/biogazownia.html (data dostępu: 02.07.2020).
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Biogaz –
zapotrzebowanie

Kiszonka, min. 70%

Gnojowica, min. 30%

Min. zapotrzebowanie

Min. zapotrzebowanie

m3

ok. 3 800 000

t/rok

t/m-c

t/t-ń

t/24h

t/rok

t/m-c

t/t-ń

t/24h

ok.
15 400

1 288

309

44

ok.
42600

ok.
3 500

853

120

Biogazownia w Rybołach wykorzystuje do produkcji biogazu kiszonkę z kukurydzy
biogazowej oraz odpady pochodzące od trzody chlewnej. Są to głównie produkty pochodzenia
roślinnego (wytłoki z jabłek, kiszonka z kukurydzy) i biologicznego (obornik, gnojowica).
Składowanie substratów odbywa się poprzez rozdzielenie ich do oddzielnych pojemników, a
kiszonka z kukurydzy przechowywana jest pod wiatą.
Dobowe wykorzystanie kukurydzy waha się w granicach 37 ton kiszonki. Dziennie
elektrownia wytwarza od 11 tys do 11,6 tys m3 biogazu, co daje roczną produkcję na poziomie
40,015 - 42,400 m3.
Rośliny energetyczne charakteryzuje duży przyrost roczny, wysoka odporność na choroby
i małe wymagania glebowe (tabela 4).
Tabela 4. Wskaźniki substratów i tworzenie biogazu z wybranych roślin.
Źródło: opracowanie własne na podstawie: Romaniuk W., 2015, Analiza potrzeb techniczno-technologicznych
oraz propozycje w produkcji biogazu w produkcji biogazu w gospodarstwach rodzinnych i farmerskich, s.6-64
Table 4. Substrate indicators and biogas formation from selected plants.
Source: Own study based on: Romaniuk W., 2015, Analiza potrzeb techniczno-technologicznych oraz propozycje
w produkcji biogazu w produkcji biogazu w gospodarstwach rodzinnych i farmerskich, s.6-64

Substrat roślinny

Plon świeżej masy
[t ha-1]

Biogaz
[m3 ha-1]

Energia
[GJ ha-1]

Kukurydza

30-50

6050-6750

87-45

Lucerna

25-35

3960-4360

85-94

Żyto

30-40

1620-2025

35-43

Pszenżyto

30

2430

52

Burak (cukrowy korzeń)

40-70

10260

220

Burak (cukrowe liście)

30-50

3375

72

Słonecznik

30-50

2430-3240

52-70

Rzepak

20-35

1010-1620

22-37

Do podstawowych substratów po zwierzęcych, z których wytwarza się biogaz, należy
gnojowica. Jest to mieszanina bogata w mikroelementy, które wykorzystywane są w komorach
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fermentacyjnych do inicjacji reakcji biochemicznych. Gnojowica składa się w dużej mierze z
amoniaku i wody (tabela 5).
Tabela 5. Odpady zwierzęce wykorzystywane do produkcji biogazu.
Źródło: opracowanie własne na podstawie: Latocha i in. 2011.
Table 5. Animal waste used for biogas production.
Source: Own study based on: Latocha A. 2000.

Sucha masa

Sucha masa
organiczna

Następstwo
biogazu

Skład metanu
CH4

[%]

[%]

[m3/t s.m.o.]

[% obj.]

Gnojowica (bydło)

8-11

75-82

200-500

60

Gnojowica
(świnie)

7

75-86

300-700

60-70

Obornik bydlęcy

25

68-76

210-300

60

Obornik świński

20-25

75-80

270-450

60

Obornik kur

32

63-80

250-450

60

Rodzaj

Wnioski
Alternatywne sposoby pozyskiwania energii z biogazu stały się częścią planu gospodarki,
który jest realizowany przez państwa członkowskie UE. Istotnym czynnikiem tego
przedsięwzięcia jest m.in. ochrona środowiska.
W Podlaskiem najczęściej spotykanym rodzajem substratu wykorzystywanym do
produkcji jest substrat pochodzenia roślinnego (pola kukurydzy) bądź zwierzęcego (obornik).
Beztlenowa produkcja biogazu w specjalnie do tego przygotowanym systemie biogazowni
pozwala na zahamowanie wydzielania się szkodliwych substancji pochodzących ze zwierzęcego
obornika. Jednocześnie podczas redukcji uciążliwych zapachów obornika, powstaje cenny w
minerały proferment.
Typowa biogazownia produkująca biogaz na zasadzie kogeneracji powinna posiadać nie
tylko system kotłów, w których dochodzi do fermentacji metanowej, ale także pojemnik do
przetrzymywania surowca, silos na kiszonkę oraz wydzielone miejsce na proferment.
Produkcja i wykorzystanie potencjału biogazu w Polsce prężnie się rozwija od 2011 roku.
W dniu 02.01.2020 zarejestrowano w Polsce 94 jednostek biogazowni rolniczych o łącznej mocy
108,458 MW.
System badanej instalacji biogazowej o mocy 1 MW oparty jest na dwóch sposobach
działania, tzw. układ kogeneracyjny, polegający zarówno na wytworzeniu energii elektrycznej (na
potrzeby własne oraz do sprzedaży do Dystrybutora Energii) oraz utylizacji odpadów i
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wytworzeniu masy pofermentacyjnej (jakościowo lepszej niż zwykły obornik).
W badanym studium biogazowni potwierdza się fakt wykorzystywania największej ilości
substratów jak kiszonka z kukurydzy i gnojowica. Tym samym dąży się do tworzenia coraz to
nowszych odmian kukurydzy, umożliwiających tworzenie wysokoenergetycznych kiszonek,
zwiększających opłacalność inwestycji. W związku z tym, średnio co roku powstają dwie nowe
odmiany kukurydzy.
Województwo podlaskie stanowi dogodne miejsce lokalizacyjne dla działającej tam
biogazowni rolniczej. Spożytkowanie substratów następuje w sposób ciągły dzięki ich dogodnej
lokalizacji, sposobie ich dostarczenia oraz różnorodności występowania (pola uprawne na
kukurydzę bioenergetyczną czy chów zwierząt gospodarskich).
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NIERUCHOMOŚĆ ROLNA JAKO WKŁAD DO SPÓŁKI KAPITAŁOWEJ

AGRICULTURAL PROPERTY AS A CONTRIBUTION TO A CAPITAL
COMPANY

Streszczenie
Niniejsza praca porusza bardzo ważne zagadnienie prawne dotyczące wnoszenia
nieruchomości rolnej do spółki kapitałowej jako aportu. Zauważono, iż nieruchomości rolne
podlegają licznym ograniczeniom w obrocie nimi. Jasnym staje się fakt wystąpienia trudności po
stronie dołączającego aport do spółki. Przez to poruszono najważniejsze kwestie związane z
prawem pierwokupu przysługującego KOWR, specyfikę procesu dokonywania aportu
nieruchomości

rolnej

oraz

przedstawiono

uregulowania

prawne

w

zakresie

obrotu

nieruchomościami rolnymi.
Słowa kluczowe: nieruchomość rolna, aport, spółka kapitałowa.

Summary

This paper deals with a very important legal issue concerning the contribution of
agricultural real estate to a capital company as an in-kind contribution. It was noticed that
agricultural real estate is subject to numerous limitations in their turnover. It becomes clear that
there will be difficulties on the side of the person joining the in-kind contribution to the company.
Thus, the most important issues related to the pre-emption right of KOWR were raised, the
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specificity of the process of making an in-kind contribution to agricultural real estate, and legal
regulations regarding the sale of agricultural real estate were presented.
Keywords: agricultural real estate, contribution in kind, capital company.

Wprowadzenie
Artykuł porusza problematykę gospodarstwa rolnego, jako aportu 1 złożonego w spółce
kapitałowej. Jest to o tyle istotne, iż w polskim ustawodawstwie obrót nieruchomościami rolnymi
podlega znacznej kontroli i ograniczeniom z uwagi na szczególny charakter przedmiotu obrotu
prawnego. Przemyślenia poczynione w dalszej części pracy mają za zadanie przedstawienie
najważniejszych problemów związanych z wnoszeniem do spółki kapitałowej wkładu w postaci
gospodarstwa rolnego, co stanowi niejako zasygnalizowanie problemu oraz początek do dalszej
dyskusji.
W myśl obowiązującej ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego2 Krajowemu Ośrodkowi
Wsparcia Rolnictwa (KOWR) przysługuje prawo pierwokupu udziałów i akcji w spółce
kapitałowej, która jest właścicielem lub użytkownikiem wieczystym nieruchomości rolnej o
powierzchni, co najmniej 5 ha lub kilku gruntów o łącznej powierzchni, co najmniej 5 ha. W
odniesieniu do spółek osobowych, KOWR może przysługiwać prawo nabycia w przypadku, gdy
dochodzi do zmian składu osobowego spółki Ustawa przewiduje wyjątki od tej ogólnej zasady,
np. w sytuacji, gdy udziały i akcje zbywane są na rzecz osoby bliskiej czy Skarbu Państwa. Jak
wskazują przedstawiciele KOWR, nabywanie swoich akcji przez spółkę celem ich umorzenia
także aktualizuje uprawnienie KOWR do pierwokupu tych akcji. Od 26 czerwca 2019 r. nowe
brzmienie art. 3a ustawy3 nakłada nowe obowiązki na zarząd spółki kapitałowej w przypadku,
gdy jej udziałowcy zbywają udziały tej spółki lub dokonywany jest obrót jej akcjami a
jednocześnie KOWR przysługuje prawo pierwokupu.
Zasada działania prawa pierwokupu
Dla zrozumienia poruszanego tematu warto przedstawić konstrukcję prawa pierwokupu.
Podstawowe regulacje dotyczące tej instytucji zostały zawarte w Kodeksie cywilnym 4. Rzecz (lub
w tym przypadku akcja lub udział, czyli prawo) mogą być sprzedane osobie trzeciej tylko w
Red. Zbigniew Jara, Kodeks spółek handlowych. Komentarz, Warszawa 2020. Pojęcie aportu rozumiane jest
zgodnie z stanowiskiem zaproponowanym w komentarzu do art. 158 KSH.
2
Ustawa z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego ( Dz. U. 2003 Nr 64 poz. 592 z późn. zm.).
3
J. Bieluk, Ustawa o kształtowaniu ustroju rolnego. Komentarz, Warszawa 2016, passim.
4
Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 380 z późn. zm.)
1
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przypadku, gdy uprawniony z prawa pierwokupu (KOWR) z pierwokupu nie skorzysta. W takich
okolicznościach sprzedający powinien zawrzeć z nabywcą umowę warunkową, w której zostanie
wskazany, iż dana rzecz zostanie sprzedana pod warunkiem, którym to warunkiem koniecznym
jest to, aby uprawniony podmiot (KOWR) nie skorzystał z przysługującego mu prawa
pierwokupu. Po zawarciu pierwszej umowy należy także poinformować uprawnionego (KOWR)
o tym fakcie, i dać mu możliwość ustosunkowania się.

Pierwokup KOWR
Strony transakcji dotyczących udziałów (akcji) po zawarciu przez nie umowy
warunkowej, winny poinformować o tym spółkę (najlepiej, gdy uczyni to sam zbywca). Spółka
dopiero, bowiem wtórnie zawiadamiana jest o sprzedaży jej udziałów czy akcje, zatem nie może
mieć pojęcia, kto aktualnie wchodzi w skład jej udziałowców lub akcjonariuszy. Po uzyskaniu tej
informacji, spółka ma obowiązek niezwłocznie powiadomić KOWR, jako uprawnionego do
pierwokupu. Powiadomienie, którego musi dokonać spółka, stwarza jednak wiele praktycznych
problemów ze względu na załączniki, które muszą być przedstawione KOWR.
Zgodnie z art. 3a ust. 4 ustawy5 spółka wraz z zawiadomieniem przedstawia:
1. Wypisy z ewidencji gruntów i budynków dla wszystkich nieruchomości rolnych stanowiących
własność lub użytkowanie wieczyste spółki. Powyższe może generować znaczne koszty – od
kilkuset złotych do nawet kilku tysięcy, jeśli spółka posiada wiele nieruchomości.
2. Odpis księgi wieczystej lub zaświadczenie wydane na podstawie zbioru dokumentów
prowadzonego dla zbywanej nieruchomości rolnej, lub informację o numerze księgi
wieczystej dostępnej w centralnej bazie danych ksiąg wieczystych.
3. Potwierdzone za zgodność z oryginałem bilans oraz rachunek zysków i strat spółki za trzy
ostatnie lata obrotowe. Aktualnie dokumenty powyższe sporządzone są jedynie w formie
elektronicznej, co czyni niemożliwym przedstawienie takich dokumentów potwierdzonych za
zgodność z oryginałem. Niemniej KOWR stoi na stanowisku, iż wystarczający jest ich
papierowy wydruk podpisany przez zarząd.
4. Aktualną listę wspólników lub akcjonariuszy oraz umowę lub statut spółki. Jak wspomniano
wyżej spółka zawiadamiana jest wtórnie o zbyciu swoich udziałów (akcji) i teoretycznie może
nie wiedzieć, kto dokładnie na takiej liście winien się znajdować.
5. Oświadczenie zarządu spółki o wysokości zobowiązań warunkowych, składane pod rygorem

Red. prof. ucz. dr hab. Konrad Osajda, Ustawa o kształtowaniu ustroju rolnego. Komentarz, 2020 r. Komentarz do
art. 3a.
5
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odpowiedzialności karnej. Zobowiązania warunkowe to te statuujące obowiązek wykonania
określonych świadczeń zależnych od warunków (reklamacje, kary umowne, weksle,
zobowiązania nieuznane przez spółkę itp.). Należności te pojawiają się w bilansie w
informacjach dodatkowych, niemniej nie każdy podmiot gospodarczy jest zobowiązany do
prowadzenia ewidencji takich należności. KOWR stoi na stanowisku, że oświadczenie
powinno być aktualne na dzień dokonania zawiadomienia (nie na dzień bilansowy), co rodzi
konieczność aktualizacji danych z bilansu, (jeśli w ogóle bilans takie informacje zawiera).

Kto ponosi koszty zawiadomienia?
Słusznie podnosi się, iż spółka, jako osobny podmiot względem stron transakcji, została
obarczona licznymi obowiązkami, które generują po jej stronie dodatkową pracę i koszty. Ustawa
nie wskazuje, na kim spoczywać ma obowiązek skompletowania zawiadomienia i kto ponosi jego
koszty. Część literatury przyjmuje, że obowiązek w tym zakresie spoczywa na spółce. 6 Niemniej
może ona obarczyć sprzedającego kosztami zawiadomienia (koszty wypisów z ewidencji
itp.). Część komentatorów stoi także na stanowisku, że skoro obowiązek zawiadomienia
spoczywa na spółce, to udziałowcom przysługuje względem niej pozew o zobowiązanie do
dokonania takiego zawiadomienia, jeśli spółka swych obowiązków nie chce wykonać. Warto
odnotować, że w gronie teoretyków prawa pojawił się także pogląd, iż przepis art. 3a ust. 4 w
rzeczywistości w ogóle nie formułuje obowiązku po stronie spółki do dokonania zawiadomienia,
ale stanowisko to może być trudne do obronienia.
1. Pojęcie aportu w spółce kapitałowej.
2. Nieruchomość rolna, jako aport do spółki kapitałowej.
Od dnia 30 kwietnia 2016 roku wniesienie nieruchomości rolnej aportem do spółki z o.o. jest
znacznie utrudnione. Spowodowane jest to nowelizacją ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 roku
o kształtowaniu ustroju rolnego wprowadzającą szereg ograniczeń w obrocie ziemią rolną7.
Przepisów ustawy nie stosuje się do nieruchomości rolnych:
1. Wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, o którym mowa w
ustawie z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu
Państwa,
2. O powierzchni mniejszej niż 0,3 ha,
P. A. Blajer [w:] W. Gonet, P. A. Blajer, Ustawa o kształtowaniu ustroju rolnego. Komentarz, Warszawa 2020, art.
3(a), E-Lex
7
O tym szerzej zob. J. Grykiel, Ograniczenia obrotu nieruchomościami rolnymi oraz pra-wami udziałowymi w
spółkach po nowelizacji ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego, „Monitor Prawniczy” 2015, nr 12, s. 627–643; J.
Bieluk, Ustawa o kształtowaniu ustroju rolnego. Komentarz, Warszawa 2016, s. 146–165, 198, 200, 212–214.
6
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3. Będących drogami wewnętrznymi;
Ponadto ustawy nie stosujemy w zakresie nabycia udziałów lub ich części we
współwłasności nieruchomości, o których mowa w pkt 2 i 3. W związku z powyższym w sytuacji
wniesienia aportem nieruchomości rolnej o powierzchni mniejszej niż 0,3 ha przepisy ustawy o
kształtowaniu ustroju rolnego nie będą miały zastosowania, zaś wspólnik będzie miał swobodę w
dysponowaniu nieruchomością i bez żadnych ograniczeń będzie mógł wnieść ją do spółki i w
zamian za nią objąć w spółce udziały.
Wniesienie nieruchomości do spółki o powierzchni większej niż 0,3 ha
Natomiast w sytuacji, gdy nieruchomość rolna wnoszona, jako aport do spółki przekracza
swoją powierzchnią 0,3 ha, KOWR działająca na rzecz Skarbu Państwa może złożyć
oświadczenie o nabyciu tej nieruchomości za zapłatą równowartości pieniężnej odpowiadającej
jej wartości rynkowej (art. 4 ust. 1 ustawy). O wniesieniu nieruchomości rolnej do spółki, spółka
powinna niezwłocznie zawiadomić KOWR w celu złożenia przez nią oświadczenia, o którym
mowa w zdaniu poprzednim. Do zawiadomienia dołącza się wypis z ewidencji gruntów i
budynków dotyczący nieruchomości rolnej stanowiącej przedmiot wkładu. Jeżeli KOWR w
terminie miesiąca od daty otrzymania zawiadomienia nie skorzysta z ww. uprawnienia wówczas
spółka stanie się właścicielem przedmiotowej nieruchomości. Podstawą wpisu spółki do księgi
wieczystej w takim przypadku stanowić będzie oprócz umowy przeniesienia własności, także
dowód doręczenia KOWR zawiadomienia o oświadczeniu o wniesieniu aportu oraz jej
oświadczenie, że nie korzysta z prawa nabycia albo upływ miesięcznego terminu do złożenia
oświadczenia w tym przedmiocie8.
Prawo pierwokupu udziałów w spółce
Pisząc o wniesieniu nieruchomości rolnej aportem do spółki nie można pominąć innej,
istotnej kwestii, jaką jest prawo pierwokupu KOWR-u udziałów w spółce, która jest właścicielem
nieruchomości rolnej (art. 3a ust. 1 ustawy). Ograniczenie to nie dotyczy jednak zbywania
udziałów na rzecz osoby bliskiej, przez którą należy rozumieć zstępnych, wstępnych, rodzeństwo,
dzieci rodzeństwa, małżonka, osoby przysposabiające i przysposobione.

8

por. postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 10 listopada 2005 roku, sygn.. akt V CK 249/05, publ. LEX.
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Wniesienie nieruchomości aportem, a podatek VAT
Czynność polegająca na wniesieniu do spółki aportu w postaci nieruchomości będzie, co
do zasady podlegać opodatkowaniu podatkiem VAT. Dotyczy to sytuacji, gdy osobą wnoszącą
wkład jest podatnik w rozumieniu przepisów ustawy o podatku od towarów i usług.
Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o VAT9 podatnikami są osoby prawne, jednostki
organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie
działalność gospodarczą, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności. Powyższe oznacza,
że w przypadku, gdy wkład w postaci aportu wnoszony jest przez osobę fizyczną, nieprowadzącą
działalności gospodarczej oraz niepodejmującą żadnych czynności komercyjnych to taka
czynność nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem VAT.
Skutki prawne posiadania przez spółkę kapitałową nieruchomości rolnej
Od 1 maja 2016 roku KOWR ma prawo pierwokupu udziałów i akcji w spółkach
handlowych, które posiadają nieruchomości rolne. Oznacza to, że przed przystąpieniem do
zawarcia umowy sprzedaży udziałów bądź akcji sprzedający jak i kupujący muszą uzyskać od
spółki handlowej informację, czy spółka ta posiada nieruchomości rolne. Nieruchomości rolne to
nieruchomości położone na obszarach przeznaczonych w planach zagospodarowania
przestrzennego na cele rolne. Wystarczy, żeby tylko część nieruchomości była przeznaczona na
cele rolne, aby KOWR posiadała prawo pierwokupu udziałów lub akcji w takiej spółce. Prawo
pierwokupu zastrzeżone dla KOWR nie dotyczy dwóch sytuacji: (1) sprzedaży akcji notowanych
na giełdzie papierów wartościowych oraz (2) sprzedaży udziałów i akcji na rzecz osoby bliskiej.
Zawarcie umowy sprzedaży udziałów lub akcji bez powiadomienia KOWR o zamiarze
sprzedaży udziałów lub akcji w spółce posiadającej nieruchomość rolną oznaczać będzie, iż taka
sprzedaż będzie z mocy prawa nieważna. Dlatego też w przypadku sprzedaży udziałów lub akcji
w spółce, która jest właścicielem nieruchomości rolnych trzeba dokonać w dwóch etapach: po
pierwsze, należy zawrzeć warunkową umowę sprzedaży; warunkiem dojścia do skutku właściwej
umowy sprzedaży będzie nieskorzystanie przez Agencję Nieruchomości Rolnych z prawa
pierwokupu a następnie po otrzymaniu oświadczenia Agencji Nieruchomości Rolnych o
nieskorzystaniu z prawa pierwokupu – dojdzie do zawarcia właściwej umowy sprzedaży. Wydaje
się, że dla pewności przy każdej transakcji sprzedaży udziałów lub akcji należy uzyskać od spółki
oświadczenie, że spółka posiada (lub nie posiada) nieruchomości rolne.
9

Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. 2004 Nr 54 poz. 535 z późn. zm.).
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Wykonując prawo pierwokupu KOWR-u nie jest związana postanowieniami przekazanej
jej umowy warunkowej. Zgodnie z art. 3 ust. 8 ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu
ustroju rolnego KOWR ma prawo zwrócić się do sądu o ustalenie ceny tej nieruchomości, gdy
uważa, że cena sprzedawanej nieruchomości rażąco odbiega od jej wartości rynkowej. Co więcej,
KOWR ma prawo przeglądania ksiąg i dokumentów spółki oraz żądania od spółki informacji
dotyczących obciążeń i zobowiązań nieujętych w księgach i dokumentach. Jeśli KOWR wykona
prawo pierwokupu to powstaje pytanie, czy ma też obowiązek zrekompensowania kosztów
poniesionych przez niedoszłego nabywcę udziałów lub akcji. Może się zdarzyć, że niedoszły
nabywca wydał znaczne kwoty na sprawdzenie stanu finansowego i prawnego spółki, którą miał
zamiar kupić. Można powiedzieć, że zasady współżycia społecznego przemawiają za zwrotem
niedoszłemu nabywcy poniesionych wydatków. Warto też wskazać na inny istotny aspekt
warunkowych umów sprzedaży udziałów bądź akcji spółek posiadających nieruchomość rolną. Z
zasady swobody umów wynika, że warunkową umowę sprzedaży można zawsze rozwiązać lub
od niej odstąpić, nawet w sytuacji, gdy KOWR zamierza skorzystać z prawa pierwokupu.

Podsumowanie i wnioski
Reasumując powyższe, obrót ziemią rolną o powierzchni powyżej 5 ha podlega istotnym
ograniczeniom. W sytuacji gdy dokonywana będzie sprzedaż tej ziemi, prawo pierwokupu
przysługuje dzierżawcom oraz KOWR. W przypadku gdy grunt rolny zostanie przeniesiony do
spółki w innej formie (np. aport do spółki, darowizna) – KOWR może wykupić grunt będący
przedmiotem czynności prawnej za cenę wskazaną w akcie notarialnym. Jeśli czynności prawna
nie określa wartości gruntów, to KOWR samodzielnie określa ich wartość na podstawie przepisów
o gospodarce nieruchomościami. Przedsiębiorcy, chcący oprzeć swoją spółkę o nieruchomości
rolne, powinni być świadomi, że ich plany mogą zostać ograniczone i skomplikowane przez
wspomnianą agencję rządową.
Zgodnie z ustawą o kształtowaniu ustroju rolnego prawo wykupu ma miejsce przy innych
niż sprzedaż czynnościach prawnych przenoszących własność nieruchomości rolnych powyżej 5
ha. Czynność taka powinna być zgłoszona KOWR, która w terminie wskazanym w Kodeksie
cywilnym może wykonać prawo pierwokupu. Brak zgłoszenia takiej transakcji powoduje, że jest
ona z mocy prawa nieważna, czyli innymi słowy – jest traktowana tak jakby nigdy nie miała
miejsca.
Sąd Najwyższy w latach ubiegłych podkreślał, że w przypadku czynności prawnych
innych niż sprzedaż, KOWR może skorzystać ze swojego uprawnienia tylko na podstawie umowy
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rozporządzającej prawem własności („ostatecznej”). Umowa warunkowa, w której strony
zobowiązują się do przeniesienia własności ziemi rolnej nie stanowi podstawy do skorzystania
przez KOWR z prawa wykupu10. Przedsiębiorcy, którzy chcą wnieść do spółki nieruchomości
rolne mające np. stanowić podstawę jej działalności lub zabezpieczenie jej inwestycji, mogą mieć,
zatem problem. Do czasu zajęcia stanowiska przez KOWR po wniesieniu aportu nie mają oni
jasnej perspektywy inwestycyjnej. Mogą tylko liczyć na niewiążące informacje, a w razie
skorzystania przez nią z uprawnień – na wynagrodzenie od KOWR-u za ziemię na otarcie łez.
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OCENA PLONOWANIA KUKURYDZY UPRAWIANEJ NA KISZONKĘ W
SYSTEMIE TRADYCYJNYM I UPROSZCZONYM
EEVALUATION OF THE YIELD OF MAIZE GROWN FOR SILAGE IN
THE SYSTEM TRADITIONAL AND SIMPLIFIED

Streszczenie
W doświadczeniu prowadzonym w latach 2018-2019 zbadano wpływ systemu uprawy
gleby na plon kukurydzy uprawianej na kiszonkę. Był to system uprawy tradycyjny i bezorkowy.
Odmianą kukurydzy poddaną badaniom, był Kresowiak. Głównym celem pracy była ocena
wysokości plonowania roślin w wyżej wymienionych warunkach. Uprawa bezorkowa była
metodą bardziej sprzyjającą rozwojowi roślin i tworzeniu plonu w połączeniu z trudnymi
warunkami pogodowymi, jakimi była wysoka temperatura i mała ilość opadów atmosferycznych.
W uprawie bezorkowej, pierwszy pomiar wysokości kukurydzy wykazał średnią wysokość roślin
wynoszącą 217,5 cm, w drugim zaś 296,5 cm. W uprawie tradycyjnej średnia wysokość
kukurydzy z poletka w pierwszym pomiarze wynosiła 177,8 cm a w drugim pomiarze 244,3 cm.
Masa roślin po zbiorze z powierzchni poletka wyniosła w uprawie tradycyjnej 18,6 kg, co w
przeliczeniu na hektar stanowi 24,8 t·ha-1 natomiast w uprawie bezorkowej z poletka zebrano
27,1 kg, co w przeliczeniu na plon z ha daje 36,1 t·ha -1. Długość kolby u roślin w uprawie
bezorkowej wyniosła średnio 17,6 cm, ilość rzędów w kolbie 15, a ziaren w rzędzie 31,4 szt. W
uprawie tradycyjnej pomiary te dały wartości: długość kolby - 17,4 cm, średnia ilość rzędów w
kolbie - 15 oraz średnia ilość ziaren w rzędzie - 30,2 szt.
Słowa kluczowe: kukurydza, uprawa, plonowanie, orka, odmiany, nawożenie, zbiór.
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Summary
In the experiment conducted in 2018-2019, the impact of the soil cultivation system on the
yield of maize cultivated for silage was examined. It was a traditional and plowed cultivation
system. Kresowiak was the variety of corn tested. The main purpose of the work was to assess the
yield of plants under the above-mentioned conditions. No-tillage cultivation was a method more
conducive to plant development and crop creation in combination with difficult weather
conditions, which were high temperature and low amount of precipitation. In no-tillage
cultivation, the first corn height measurement showed an average plant height of 217.5 cm, while
in the second, 296.5 cm. In traditional cultivation, the height of maize in the first measurement
was on average 177.8 cm per plot and in the second measurement 244.3 cm. The weight of plants
after harvesting, from the plot area was 18.6 kg in traditional cultivation, which gives 24.8 t·ha -1
per hectare, while 27.1 kg was collected from plowed field, which was calculated from the yield
of ha is 36.2 t·ha-1. The length of the cob in plowed-crop plants was 17.6 cm on average, the
number of rows in the flask was 15 and the grains in a row 31.4 pcs. In traditional cultivation these
measurements gave the values: length of the flask - 17.4 cm, average number of rows in a flask 15 and the average number of grains in a row - 30.2 pieces
Key words: maize, cultivation, yielding, plowing, cultivars, fertilization, harvesting
Wstęp
Kukurydza (Zea mays) zaczęła odgrywać ważną rolę w naszym kraju, głównie w związku
ze wzrostem liczby pogłowia bydła mlecznego oraz mięsnego. W hodowli bydła wykorzystuje się
nie tylko ziarno, ale i całą część nadziemną, jako surowiec do kiszonek z przeznaczeniem na
wysoko energetyczną paszę lub jako wsad do biogazowni rolniczej [Księżak i inni 2012].
Według Arseniuka i Oleksiaka [2017] powierzchnia kukurydzy znacząco wzrosła z ok.
1% w końcówce lat 90 XX w. do ponad 8% w roku 2016 w stosunku do wielkości produkcji
ziarna zbóż w Polsce. Z roku na rok powierzchnia uprawy kukurydzy wzrasta, a miejscami
wypiera przeważające przez wiele lat uprawy zbóż w naszym kraju. To zjawisko szczególnie jest
obserwowane w rejonie województwa Podlaskiego i w północnych gminach woj. mazowieckiego,
gdzie występuje najwięcej gospodarstw zajmujących się produkcją mleka w Polsce.
W roku 1995 roku powierzchnia uprawy kukurydzy w Polsce na ziarno i na zieloną masę
wynosiła 181 tys. ha, a w roku 2018 już 1246 tys. ha. co ilustruje tabela 1.
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Tabela 1. Powierzchnia uprawy kukurydzy w Polsce w latach 1995-2018 w tys. ha. [GUS]
Źródło: opracowanie własne
Table 1. Area of maize cultivation in Poland in 1995-2018 in thous. ha [GUS]
Source: Own study

rok
year

Powierzchnia uprawy
kukurydzy na ziarno
Area of maize cultivation
for grain

Powierzchnia uprawy
kukurydzy na zieloną masę
Green maize cultivation area

Powierzchnia uprawy
kukurydz ogółem
Total maize cultivation area

1995
2000
2005
2010
2015
2018

48
152
339
333
670
645

133
162
326
395
555
601

181
314
665
728
1225
1246

Wielkość powierzchni uprawy kukurydzy w ciągu upływu stuleci wciąż pnie się w górę.
Rolnicy dążą do osiągania coraz to wyższych plonów tej rośliny, a ponadto do udoskonalania
procesów przetwarzania jej na jak najlepszej jakości kiszonki o wysokich zawartościach
substancji odżywczych. Uzyskanie dobrej kiszonki opiera się przede wszystkim na odpowiedniej
zawartości suchej masy kolb w odniesieniu do wielkości plonu z całego obszaru zbioru, która
powinna wynosić ok. 55% [Podkówka i inni 2010].
Ziarno kukurydzy w roku 2018 stanowiło 18,8% zbioru ziarna wszystkich roślin
zbożowych. Również w tym samym roku udział kukurydzy na zieloną masę stanowił blisko 60%
powierzchni wszystkich upraw polowych użytkowanych w celach pozyskiwania paszy.
Od roku 2018 coraz bardziej rolnictwo narażone jest na braki wody w glebie w wyniku
zmian klimatycznych zachodzących na kuli ziemskiej. Stosowanie orki płużnej, która dominuje
w gospodarstwach rolnych powoduje rozpylenie, zagęszczenie lub przesuszenie powierzchniowej
warstwy gleby, przyspieszenie mineralizacji substancji organicznej oraz zmniejszenie aktywności
biologicznej gleby. Coraz częściej w gospodarstwach rolnych zalecana jest uprawa wszystkich
roślin w uprawie bezpłużnej zwanej potocznie uprawą uproszczoną, której jedną z głównych zalet
jest zwiększenie retencji wody w glebie.
Cel, przedmiot i metoda badań
Celem przeprowadzonych badań było porównanie plonowania odmiany kukurydzy
Kresowiak uprawianej na kiszonkę przy zastosowaniu uprawy płużnej zwanej tradycyjną w
stosunku do uprawy bezpłużnej. Badanie miało równie na celu przeliczenie obsady roślin,
wysokości łodyg, ilości ziaren w rzędzie, ilości rzędów w kolbie.
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Obiekt badań znajdował się na terenie wielkoobszarowego gospodarstwa położonego w
miejscowości Mazurowo (53°50'N 22°34'E), należącej do powiatu ełckiego, województwa
Warmińsko-Mazurskiego.
Po wysiewie kukurydzy, a następnie po wykonaniu wszystkich niezbędnych zabiegów
pielęgnacyjnych na plantacji, zostały wyznaczone poletka doświadczalne. Wyznaczenie polegało
na wbiciu z ziemię pomalowanych jaskrawą farbą tyczek, które przez swój kolor, były łatwe do
odnalezienia w kolejnych fazach rozwojowych rośliny, w ciągu których zmieniała się wysokość i
rozpiętość roślin. Tyczki wyznaczały prostokąt o wymiarach 150cm x 500cm, w którego polu
znalazły się po dwa rzędy kukurydzy, na których były prowadzone wszelkie pomiary.
Pomiar wysokości roślin wykonywany był dwukrotnie. Pierwszy pomiar wykonany był
12.07.2019 r. za pomocą drewnianej miary składanej stolarskiej i dotyczył on wysokości roślin
od powierzchni gleby do końca najdłuższego liścia prowadzącego na łodydze. Drugi pomiar
wykonany w dniu zbioru roślin i dotyczył długości łodyg. Pomiar wykonany został po ścięciu
kukurydzy z poletka doświadczalnego za pomocą taśmy mierniczej zwijanej. Roślina mierzona
była wówczas od wierzchołka wiechy do miejsca ścięcia łodygi na wysokości 6 cm nad ziemią.
Po zbiorze cała zebrana masa roślinna została zważona przy pomocy wagi
elektronicznej. Przy użyciu tej samej wagi zważono także kolby kukurydzy Kresowiak, która
została oddzielona od łodyg. Po sprawdzeniu ilości rzędów w kolbie oraz ilości ziaren w rzędzie,
dokonano w sposób ręczny wyłuskania ziaren z kolb kukurydzy. Wyłuskane ziarno zostało
następnie zważone wagą elektroniczną, a wyniki pomiaru zapisane.
Przedplonem była pszenica jara, a przedplonem pod kukurydzę na doświadczeniu była
kukurydza odmiany Opoka. Jesienią 2018 roku, po zbiorze Opoki pole zostało podzielone na rzecz
doświadczenia, na dwie części. Na części, gdzie badano plonowanie kukurydzy w uprawie
orkowej, bezpośrednio na ściernisko po zbiorze kukurydzy został zastosowany obornik w ilości
17 t·ha-1, który został przykryty orką przedzimową wykonaną na głębokość 25 cm, pozostawioną
w ostrej skibie. Wczesną wiosną, skiba ta została rozbita, przy użyciu ciężkiej brony zębowej. Na
wyrównane pole kilka dni przed siewem, zastosowano nawożenie mineralne w postaci nawozu
wieloskładnikowego NPK, w którym azot stanowił 8%, fosfor 19%, natomiast potas 29%. Dawka
wyniosła 213 kg·ha-1, ponadto wysiany został mocznik w ilości 116 kg·ha -1. Wszystkie nawozy
zostały przykryte agregatem Vaderstad Top-Down na głębokość 10cm.
Część pola, na której badano plonowanie kukurydzy w uprawie bezorkowej, została
przygotowana do siewu nieco inaczej. Obornik w dawce 17 t·ha-1 został zastosowany wiosną 2019
roku, do tego wysiano tą sama dawkę NPK (8-19-29), wynoszącą 213 kg·ha-1 oraz mocznik w
ilości 116 kg·ha-1. Wszystko to zostało wymieszane z glebą wielozadaniowym Top-Downem.
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Uprawę wykonano na głębokość 25 cm, a więc na taką, na jaką była wykonywana orka zimowa
na drugiej połowie pola.
Wszystkie zabiegi uprawowe zostały zakończone w dniu 30 kwietnia . Siew kukurydzy
odmiany Kresowiak wykonano 08.05.2019 r. przy obsadzie 81 tys. ziaren na hektar.
Zabiegi pielęgnacyjne, opierały się na chemicznej walce herbicydowej. Wykorzystano do
tego 3 środki ochrony roślin: Osnova 600 SL, Tezosar 500 SC oraz Nixon 50 SG. Zastosowano
je na rośliny metodą opryskiwania roślin opryskiwaczem Lemken Albatros. Opryskiwać ten
wyposażony jest w zbiornik na ciecz roboczą o pojemności 5000 litrów oraz belkę roboczą o
szerokości 24 metrów wraz z komputerem sterującym, umożliwiającym kierowanie działaniem
pojedynczych sekcji w belce roboczej. Termin i dawkę stosowania herbicydów przedstawia
tabela 2.
Tabela 2. Stosowane herbicydy.
Źródło: Opracowanie własne na postawie danych z etykiet środków ochrony roślin.
Table 2. Herbicides used.
Source: Own study based on data from labels of plant protection products.

Nazwa środka
Name of the measure

Rodzaj substancji
czynnej
Type of active
substance

Zawartość
substancji czynnej
Content of active
substance

Zastosowana
dawka środka
The applied dose
of the agent

Termin stosowania
Term of application

Osnova 600 SL
Tezosar 500 S.C.
Nixon 50 SG

2,4-D-kwas
terbutyloazyna
Nikosulfuron

600 g/l
500 g/l
500 g/kg

0,2 l·ha-1
1,0 l·ha-1
0,8 kg·ha-1

BBCH ( 12-13)
BBCH ( 12-16)
BBCH ( 12-18)

Zbiór kukurydzy Kresowiak, a tym samym zakończenie prowadzenia badań nastąpiło w
dniu 7 września. Z poletek doświadczalnych ścięto ręcznie łodygi kukurydzy a następnie
przeniesiono je do pomieszczenia gdzie dokonano pozostałych pomiarów
Dane klimatyczne z 2019 roku zostały opracowane na podstawie danych pozyskanych z
Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Stacji w Olecku. Analiza gleby na zawartość
magnezu, fosforu i potasu, oraz pH wykonana została na podstawie pobrania prób gleby przez
firmę Rolnictwo Precyzyjne – Agrovena Alicja Szykiewicz.
Wyniki badań
W większości obszaru pola na którym byłą uprawiana kukurydza odmiany Kresowiak
potrzeba wapnowania była zbędna, bądź ograniczona. Spowodowane jest to obojętnym odczynem
gleby na całości pola, a jego wartości wahają się od 6,7 do 7,1 pH w KCL. Gorsze wyniki
odczytano po analizie mapy zawartości fosforu. Jeśli chodzi o ten makroelement, jego zawartość
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w glebie została oceniana jako niska, bowiem kształtowała się ona na poziomie od 6,8 mg/100 g
gleby, aż do wartości sięgającej nawet 15,1 mg/ 100 g gleby. Zawartość potasu w glebie również
była niezadowalająca. W 100 gramach gleby było go od 6,1 do 15,1 mg., z czego druga wartość
została odczytana tylko z jednej pobranej na polu próby. Tak jak w przypadku fosforu wartości
oscylowały przeważająco w okolicach dolnej, podanej wartości.

Zupełnie przeciwne wyniki

odczytano, jeżeli chodzi o zawartość w glebie magnezu. Zawartość magnezu w zależności od
miejsca poprania próby oscylowała od 7,6mg /100g gleby do 14,2 mg/ 100 g.
Warunki klimatyczne do uprawy kukurydzy w roku 2019 nie były sprzyjające. Susza
panująca w roku 2018 spowodowała duże braki wody w glebie. Bardzo niskie opady w kwietniu
spowodowały, że w czasie przygotowania gleby do siewu warstwa orna została jeszcze bardziej
wysuszona. W pozostałych miesiącach ilość opadów atmosferycznych wahała się od 53,1 do 82,2
mm. W czerwcu 2019 r. średnia dobowa temperatura miesiąca wynosiła 20,9 o C i była to
najwyższa średnia w całym okresie wegetacyjnym 2019 r. Niskie opady atmosferyczne w czerwcu
i wysoka średnia temperatura dobowa powodowały okresowe więdnięcia kukurydzy i
spotęgowały występującą już suszę (tabela 3).
Tabela 3. Temperatura i opady.
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Stacja w
Olecku [2019].
Table 3. Temperature and precipitation.
Source: Own study based on data from the Institute of Meteorology and Water Management - Station in Olecko
[2019].

Miesiąc
Month
IV
V
VI
VII
VIII
IX
Średnia temperatura IV-IX
Suma opadów IV-IX

Średnia temperatura miesięczna
Average monthly temperature
[°C]
9,3
12,9
20,9
17,4
18,5
13,2
15,4

Miesięczna suma opadu
Monthly rainfall total
[mm]
5,1
82,0
53,1
62,0
69,0
62,3
333,5

Średnia wysokość kukurydzy mierzona w dniu 12.07.2019 r. przy uprawie tradycyjnej
wyniosła 177,8 cm, natomiast przy zastosowaniu uprawy bezorkowej średnia wysokość wynosiła
217,5 cm i była wyższa o 22,3% . W dniu zbioru średnia wysokość łodyg kukurydzy z poletka
przy uprawie tradycyjnej wynosiła 244,3 cm natomiast przy uprawie bezorkowej 296,5 cm i była
większa o 21,3% (tabela4).
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Tabela 4. Temperatura i opady.
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Stacja w
Olecku [2019].
Table 4. Temperature and precipitation.
Source: Own study based on data from the Institute of Meteorology and Water Management - Station in Olecko
[2019].

System uprawy
Cultivation system
System tradycyjny
Traditional system
System bezorkowy
No-cork system

Średnia wysokości roślin z poletka obliczona w dniu pomiaru
Average plant height calculated from the plot [cm]
12.07.2019
07.09.2019
177,8

244,3

217,5

296,5

Plon zielonej masy kukurydzy odmiany Kresowiak przy zastosowaniu bezorkowego
systemu uprawy roli wynosił 27,1 kg z 7,5 m2 i był większy od plonu tej samej odmiany kukurydzy
uprawianej w systemie tradycyjnym o 8,5 kg. W przeliczeniu na powierzchnię jednego ha plon
zielonej masy kukurydzy odmiany Kresowiak przy zastosowaniu uprawy tradycyjnej był niż o
11,3 t·ha-1 od plonu zielonej masy kukurydzy uprawianej w systemie bezorkowym (tabela 5).
Tabela 5. Plon zielonej masy kukurydzy odmiany Kresowiak z doświadczenia
Źródło: Opracowanie własne
Table 5. The yield of green maize Kresowiak variety from experiment
Source: Own study

wyszczególnienie
specification
Plon kukurydzy na zieloną
masę z poletka 7,5 m2
Corn crop to the green
mass from a 7.5 m2 plot
[kg ]
Plon kukurydzy na zieloną
masę z ha
Corn yield for green
matter with ha
[t·ha-1]

kukurydza Kresowiak
uprawiana w bezorkowym
systemie uprawy
Kresowiak maize cultivated in a
tillage system

Kukurydza Kresowiak
uprawiana w tradycyjnym
systemie uprawy
Kresowiak maize grown in a
traditional cultivation system

27,1

18,6

36,1

24,8

Średnia masa kolb kukurydzy Kresowiak bezpośrednio po zbiorze wynosiła 13,7 kg w
przypadku uprawy tradycyjnej, natomiast przy uprawie bezorkowej średnia masa kolb wynosiła
16,12 kg (tabela 6).
Średnia długość kolby kukurydzy odmiany Kresowiak przy uprawie tradycyjnej była
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mniejsza o 0,2 cm od średniej długości kolby kukurydzy tej samej odmiany przy zastosowaniu
bezpłużnego systemu uprawy roli.
System uprawy roli tradycyjny i bezpłużny pod kukurydzę odmiany Kresowiak nie miał
wpływu na ilość rzędów w kolbie. W obu systemach uprawy roli średnia ilość rzędów wynosiła
15 szt.
Tabela 6. Plon zielonej masy kukurydzy odmiany Kresowiak z doświadczenia
Źródło: Opracowanie własne
Table 6. The yield of green maize Kresowiak variety from experiment
Source: Own study

wyszczególnienie
specification
Masa kolb kukurydzy z
doświadczenia po zbiorze
Maize cob weight from the postharvest experiment [kg]
Średnia długość kolby
Average length of the flask
[cm]
Średnia ilości rzędów w kolbie
Average number of rows in a flask
[szt]
Średnia ilości ziaren w rzędzie
Average number of beans in a
row
[szt]

Kukurydza Kresowiak
uprawiana w bezorkowym
systemie uprawy
Kresowiak maize cultivated in a
tillage system

Kukurydza Kresowiak
uprawiana w tradycyjnym
systemie uprawy
Kresowiak maize grown in a
traditional cultivation system

16,1

13,7

17,6

17,4

15,0

15,0

31,4

30,2

Średnia ilość ziaren w rzędzie kolby była wyższa o 4% przy zastosowaniu systemu
bezpłużnego w stosunku do średniej ilości ziaren w tradycyjnym systemie uprawy.

Podsumowanie
Według Kaniuczaka i Pruszyńskiego [2015] do uzyskania zadowalającego plonu
przyczynia się odpowiedni odczyn gleby, w którą zostały wysiane ziarna kukurydzy. W
przypadku Kresowiaka, posiadał on niemalże idealne warunki w tym zakresie.
Jak twierdzi Sulewska i inni [2013], dobór obsady na m2 jest szczególnie ważny i istotny,
szczególnie w okresie suszy. Według autorów tej publikacji obsada kukurydzy na m 2 powinna
wynosić ok. 7-8 roślin na m2, wówczas zostanie uzyskany satysfakcjonujący rolnika plon. Ponadto
badania prowadzone w tym zakresie przez Sulewską i innych [2013] wykazały iż wzrost obsady
roślin do 10 sztuk na 1 m2, prowadził do spadku wspomnianego plonu. Bereś i Mrówczyński
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[2013] oraz Bereś i Mrówczyński [2016], twierdzili w swoich pracach, iż optymalna obsada roślin
powinna wynosić w przypadku kukurydzy na kiszonkę 80-90 tysięcy roślin na hektar, a w celu
pozyskania wysokoenergetycznej paszy należy zbliżyć ją do obsady jaką powinno się stosować
wysiewając kukurydzę z przeznaczeniem na ziarno tj. do 70-80 tysięcy roślin na hektar. Badana
odmiana Kresowiak, była wysiana dokładnie tak, jak podają Bereś i Mrówczyński [2016]. Obsada
na hektar wynosiła 81 tysięcy ziaren kukurydzy na hektar.
Na chwilę obecną brak jest jednoznacznych stwierdzeń, czy bezpłużny system uprawy roli
przy uprawie kukurydzy będzie korzystniejszy pod względem uzyskania wyższego plonu zielonej
masy w stosunku do systemy tradycyjnego uprawy roli. Według Kuca i Tendziagolskiej [2011]
stosowanie uproszczonego systemu uprawy roli nie spowodowało obniżenia plonów buraka
cukrowego. Według Jaskulskiego i Jaskulskiej [2016] w niektórych latach lepiej plonują rośliny
uprawiane w uprawie bezpłużnej. Efektem wyższego plonu kukurydzy na zieloną masę odmiany
Kresowiak w uprawie bezpłużnej mogło być lepsze wykorzystanie warunków wilgotnościowych
gleby w momencie siewu. W czasie pierwszego pomiaru wysokości roślin była zauważalna
różnica pomiędzy wysokością kukurydzy w uprawie bezpłużnej a uprawie tradycyjnej. Zbyt mało
jest przeprowadzonych doświadczeń, aby móc jednoznacznie stwierdzić, który system uprawy
roli jest bardziej korzystny dla technologii uprawy poszczególnych grup roślin.

Wnioski
1.

Stosowanie uprawy bezpłużnej znacząco wpłynęło na uzyskanie wyższego plonu zielonej
masy kukurydzy odmiany Kresowiak. Przy

takich samych

warunkach glebowych i

klimatycznych plon zielonej masy kukurydzy przy uprawie bezpłużnej był wyższy o 11,3
t·ha-1 od plonu zielonej masy kukurydzy przy zastosowaniu tradycyjnej uprawy roli.
2.

Przy zastosowaniu bezpłużnego systemu uprawy średnia wysokość łodyg kukurydzy w
pierwszym pomiarze 12.07.2019 r. i w drugim pomiarze 07.09.2019 r. była większa od
wysokości łodyg kukurydzy w tradycyjnym systemie uprawy odpowiednio o 22% i 21%.

3.

Uprawa bezpłużna spowodowała zmniejszenie stresu i możliwość lepszego wykorzystania
wody w pierwszych trzech fazach wzrostu, co następstwo było widoczne we wzroście,
pomiaru wysokości roślin i ilości zebranej zielonej masy.

4.

Mała ilość opadów atmosferycznych w okresie wegetacji kukurydzy i występujących
brakach wody w ubiegłym roku przy bardzo wysokich średnich temperaturach
spowodowała, że w uprawie roli systemem tradycyjnym gleba została dość mocno
wysuszona, co widoczne było we wzroście kukurydzy w poszczególnych fazach i plonie
zielonej masy.
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Wyższa Szkoła Agrobiznesu w Łomży

TRZECI ROK UPRAW DRZEW OXYTREE W POŁNOCNOWSCHODNIEJ POLSCE I WYKORZYSTANIE DREWNA JAKO
BIOMASY
THIRD YEAR OF OXYTREE TREE CULTIVATION IN NORTH
EASTERN POLAND AND USE OF WOOD AS BIOMASS

Streszczenie
Oxytree to roślina wyhodowana przez hodowców hiszpańskich z Uniwersytetu CastillaLa-Mancha na początku XXI wieku. W roku 2011 wpisana do CPVO, a już od roku 2016
wprowadzona do uprawy w Polsce. W maju 2016 roku na poletkach doświadczalnych Wyższej
Szkoły Agrobiznesu w Łomży (53°10′ N, 22°05′ E) wysadzono sadzonki drzewa oxytree. Celem
badań było badanie wzrostu i grubości pnia, przezimowania w pierwszym i trzech latach wegetacji
w warunkach północno-wschodniej Polsce, jak również zbadania wartości energetycznych. W
pierwszym roku uprawy średnia wysokość oxytree wynosiła 106,2 cm przy średnicy pnia 2,8 cm.
W trzecim roku średnia wysokość drzewa wynosiła 456 cm a średnia średnica pnia wynosiła 10,7
cm. Ciepło spalania przy stałej objętości oxytree wynosi 17744 kJ∙kg-1. Zawartość siarki i popiołu
w wyniku spalania drewna z oxytree wynosiła odpowiednio 0,01% i 0,6%.
Słowa kluczowe: oxytree, uprawa, biomasa, wartości energetyczne
Summary
Oxytree is a plant bred by Spanish breeders from the University of Castilla-La-Mancha at
the beginning of the 21st century. In 2011, entered into the CPVO, and from 2016 introduced into
cultivation in Poland. In May 2016, seedlings of oxytree tree were planted on the experimental
plots of the Higher School of Agribusiness in Łomża (53 ° 10 'N, 22 ° 05' E). The aim of the
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research was to study the growth and thickness of the trunk, overwintering in the first and three
years of vegetation in north-eastern Poland, as well as to examine energy values. In the first year
of cultivation, the average height of oxytree was 106.2 cm with a trunk diameter of 2.8 cm. In the
third year, the average height of the tree was 456 cm and the average diameter of the tree trunk
was 10.7 cm. The combustion heat at a constant volume of oxytree is 17 744 kJ∙kg -1. The content
of sulfur and ash as a result of burning oxytree wood was 0.01% and 0.6%, respectively.
Key words: oxytree, cultivation, biomass, energy values
Wstęp
Zgodnie z prawem unijnym do 2020 roku Polska ma osiągnąć 15% udziału energii ze
źródeł odnawialnych w ogólnym zużyciu energii brutto. Dziś już wiadomo, że cel ten nie zostanie
zrealizowany. Oprócz kar nałożonych przez Unię Europejską prawdopodobnie Polska stanie
przed koniecznością dokonania zakupu energii z OZE z państw członkowskich, które mają jej
nadwyżkę [Wiśniewski i inni]. Zdaniem rzeczoznawców koszty tego transferu mogą wynieść
nawet 8 mld zł. Według danych GUS [2019] łączna wartość energetyczna pozyskanej energii
pierwotnej z OZE w Polsce w 2018 roku wynosiła 367 091 TJ. i była niższa o 0,32% w
porównaniu do roku poprzedniego. Energia pozyskiwana ze źródeł odnawialnych w Polsce w
2018 r. pochodziła w przeważającym stopniu z biopaliw stałych (68,88%), energii wiatru
(12,55%) i z biopaliw ciekłych (10,33%) (tab.1).
Tabela1. Udział poszczególnych nośników energii odnawialnej w pozyskaniu energii z OZE w latach 20132018.
Źródło: Opracowanie własne na podstawie GUS 2019
Table 1. Share of individual renewable energy carriers in obtaining energy from RES in 2013-2018.
Source: Own study based on GUS 2019

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Biopaliwa stałe / Solid biofuels

79,88

76,14

73,23

70,74

67,86

68,88

Energia wiatru / Wind energy

6,03

8,13

10,36

11,93

14,00

12,55

Biopaliwa ciekłe / Liquid biofuels

8,18

9,18

10,39

10,16

10,02

10,33

Biogaz / Biogas

2,12

2,56

2,54

2,88

3,06

3,29

Energia wody / Water energy

2,45

2,31

1,75

2,04

2,40

1,93

Odpady komunalne / Municipal waste

0,39

0,45

0,44

0,85

1,02

1,12

Energia słoneczna / Solar energy

0,29

0,43

0,50

0,58

0,76

0,94

Pompy ciepła / Heat pumps

0,44

0,55

0,54

0,58

0,63

0,68

Energia geotermalna / Geothermal energy

0,22

0,25

0,24

0,24

0,25

0,27

Rodzaj nośnika energii z OZE
Type of energy carrier from RES

%
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Dużą dynamikę zmian stwierdzono w zakresie wykorzystania energii wiatru. Udział tego
sposobu pozyskiwania OZE wzrósł w Polsce w tym okresie ponad 2-krotnie do 12,55%. Należy
podkreślić, że dużą rolę w tym zakresie miały preferencyjne działania UE i państwa w
dofinansowaniu inwestycji. Jednak wprowadzenie ustawy o cenach skupu produkowanej tą drogą
energii elektrycznej zahamowało skutecznie pozytywne zmiany jak i obudziło zapędy
entuzjastów. Produkcja tego rodzaju energii w Polsce okazałą się nieopłacalna a inwestorzy
zostali z długami.
Największym polskim źródłem energii odnawialnej była i jest biomasa, której zasadnicza
część produkowana jest przez lasy. Zasoby drewna na cele energetyczne są ograniczone.
Według Dyrekcji Lasów Państwowych na cele energetyczne w roku 2015 leśnicy pozyskali 4970
mln m3 drewna, a do roku 2021 potrzeby mają wzrosnąć do 6820 mln m 3.
Według Fabera i innych [2009] zapotrzebowanie na biomasę w roku 2020 powinno
wynosić 8,3 mln ton a w 2030 roku 10,6 mln ton. Aby sprostać wyzwaniom w Polsce do roku
2020 powinno być 500 tys. ha plantacji roślin energetycznych a w 2030 roku około 800 tys. ha
[Faber i inni 2009]
Głównym problemem w Polsce jest zbyt niski udział energii z OZE w ogólnym bilansie
energetycznym. Na świecie biomasa stanowi trzecie co wielkości naturalne źródło energii
[Ociepka-Kubicka 2015]. W krajach UE w roku 2010 pozyskano ok. jednego mld m 3 biomasy
drzewnej z czego tylko 30% pochodziło ze źródeł pozaleśnych [Gołos, Kaliszewski 2015]
Dostępne publikacje wskazały na roślinę, która w wysokim stopniu może wesprzeć krajową
produkcje OZE o ile warunki klimatyczne i glebowe będą sprzyjały produkcji biomasy.
W Polsce w 2016 r. posadzone zostały pierwsze sadzonki klonu (Clon in Vitro 112)
uzyskane z dwóch gatunków z rodziny paulowniowatych odmian klonów (Paulownia elongata i
Paulownia fortunei)[Lisowski, Porwisiak 2017]. Uzyskaną hybrydę nazwano oxytree czyli
drzewo tlenowe. Wyhodowano je na początku XXI wieku w Hiszpanii na Uniwersytecie CastilaLa-Mancha [Lisowski, Minakowski 2018]. Wpisano je do Wspólnotowego Urzędu Ochrony
Odmian Roślin (CPVO) w 2011 r. Według hiszpańskich hodowców drzewo to ma wyjątkowe
właściwości. Rośnie bardzo szybko również na słabych glebach 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. Pień pozbawiony jest sęków i ma formę cylindryczną.
W wyniku podpisanego porozumienia o współpracy pomiędzy Rektorem Wyższej Szkoły
Agrobiznesu w Łomży a Firmą Oxytree Solution Poland z Wrocławia w roku 2016 i 2017 na
poletkach doświadczalnych przy uczelni wysadzono sadzonki oxytree [Lisowski, Porwisiak
2018b]. Głównym celem założonego doświadczenia było i jest zbadanie przystosowania i wzrostu
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drzewa oxytree w warunkach północno-wschodniej Polski, określenie tempa wzrostu na
wysokość i średnicę pnia w pierwszych trzech latach uprawy oraz pomiary ciepła spalania,
wartości opałowej, zawartości siarki i popiołu w wyniku spalania drewna z oxytree.
Lokalizacja i metodyka badań
Podstawą analiz są wyniki doświadczenia prowadzonego w latach 2016-18, założonego
na polu doświadczalnym, należącym do Wyższej Szkoły Agrobiznesu w Łomży (53°10ʹ N, 22°05ʹ
E). Prezentowane wyniki dotyczą jednoczynnikowego doświadczenia, założonego na
powierzchni 400 m2, prowadzonego przez trzy kolejne lata.
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 fosforu, średnią zawartością w
potasu i niską zawartością magnezu. Zawartość substancji organicznej wynosiła 1,51%, co
obrazuje tabela 2.
Tabela2. Zasobność w przyswajalne składniki pokarmowe, substancję organiczną oraz pH gleby.
Źródło: Opracowanie własne na podstawie sprawozdania OSCHR w Warszawie
Table 2. Capacities in assimilable nutrients, organic matter and soil pH.
Source: Own study based on OSCHR report in Warsaw

N ogółem - N total

1,06

g∙kg-1

1,51

C organiczny- Organic C
P
Przyswajalny/assimilable

17,7
Mg∙kg

-1

K
Mg

pH w KCl - pH in KCl

8,5
1,6
4,02

Sadzonki zostały przywiezione i przekazane do doświadczenia z Wrocławia z firmy
Oxytree Solutions Poland Sp. z o.o. w dniu 18 maja i w następnym dniu zostały posadzone w
dołki i podlane zgodnie z zaleceniami producenta. Sadzonki oxytree posadzono w rozstawie 6 m
w rzędzie i 4 m między rzędami.
W pierwszym i kolejnych okresach wegetacji były bardzo dokładnie przestrzegane
zalecenia pielęgnacji podane przez hodowców sadzonek. Powierzchnia gleby wokół drzewek w
promieniu 30 cm była wzruszana i utrzymywana w czarnym ugorze, a powierzchnia pomiędzy
drzewami była wykaszana. W drugim roku wegetacji w dniu 12 maja jednoroczne pnie zostały
ścięte na wysokości 4-6 cm od powierzchni ziemi. W maju 2017 roku z odrastających bocznych
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pędów pnia pozostawiono tylko jeden najbardziej wyrośnięty pęd, a pozostałe usunięto. W
każdym roku stosowano nawożenie mineralne przedsiewnie saletrą amonową w ilości 40 kg∙ha -1
oraz pogłównie w czerwcu i lipcu mocznikiem w ilości 40 kg N∙ha -1. W ostatniej dekadzie
sierpnia stosowano nawożenie polifoską NPK-(S) 6-25-25 (5) w ilości 200 kg∙ha-1.

Rysunek. 1. Oxytree w trzecim roku uprawy na polu doświadczalnym WSA Łomża.
Źródło: Zdjęcie z dnia 01.08.2018
Figure 1. Oxytree in the third year of cultivation in the experimental field of the WSA Łomża.
Source: Photo from 01/08/2018

Do pomiaru wysokości drzew posłużono się taśmą mierniczą 5 m (w trzecim roku za
pomocą rurek sztywnych z PCV RL 37 i taśmy mierniczej). Grubość pnia mierzono suwmiarką.
Pomiary biometryczne dokonywano co 30 dni a następnie obliczano średni przyrost drzewa na
wysokość i grubość pnia.
Ścięte w maju 2017 r i wysuszone na wolnym powietrzu do 11.3% pnie jednorocznych
drzew rozdrobniono i przekazano do Certyfikowanego Laboratorium Badań Chemicznych
Pracowni Badań i Paliw Energa Elektrownie Ostrołęka S.A. w celu wykonania badań na
zawartość siarki całkowitej, popiołu, węgla całkowitego, wodoru, ciepła spalania przy stałej
objętości, wartości opałowej przy stałej objętości.
Dane meteorologiczne dotyczące temperatury powietrza i opadów atmosferycznych
uzyskano z Zakładu Doświadczalnego Oceny Odmian w Marianowie.
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Wyniki i dyskusja
Miasto Łomża znajduje się w strefie klimatu miarkowanego ciepłego przejściowego przy
średniej temperaturze rocznej 7,1o C i opadach około 500 mm. Warunki klimatyczne w
poszczególnych latach badań były zróżnicowane (tab. 3). W pierwszym roku badań były bardzo
zbliżone do wartości z wielolecia. Chłodna i długa wiosna w 2017 r. (po ścięciu roślin) mogła
dobrze oddziaływać na rośliny, a obfite opady latem i jesienią sprzyjały tworzeniu biomasy. Rok
2018 wyróżnił się wysokimi temperaturami powietrza o 2o C powyżej średniej z wielolecia i
najniższymi opadami deszczu. Bardzo wysoki opad deszczu w lipcu znacznie złagodził działanie
suszy wiosennej i uzupełnił niedobory w okresie intensywnego wzrostu roślin.
Bardzo małe opady deszczu w pierwszych trzech miesiącach 2016 roku zmusiły do
podlewania wysadzonych sadzonek. Rok 2017 był wilgotny (w siedmiu miesiącach opady były
większe od średniej z wielolecia o 165 mm). W 2018 roku suma opadów w lipcu stanowiła prawie
60% opadów w całym okresie wegetacyjnym (tab.3). Według producentów sadzonek oxytree w
rocznie potrzebuje 500-600 mm wody, dlatego plantacje drzew w pierwszym roku w przypadku
braku opadów należy podlewać [Lisowski, Porwisiak 2018a].
Tabela 3. Miesięczne średnie temperatury powietrza (oC) i miesięczne sumy opadów (mm) w okresie badań
w latach 2016-2018 r.
Źródło: Opracowanie własne
Table 3. Monthly average air temperatures (o C) and monthly precipitation totals (mm) during the research
period in 2016-2018
Source: Own study

Miesiąc
Months

Średnia temperatura
miesiąca Average
temperaturę month w
[o C]
2016

201
7
6,3
12,7
16,5
17,0
18,2
13,5
8,5

2018

Średnia z
wielolecia
Average from
many years
[o C]

Kwiecień – April
8,6
11,9
8,0
Maj – May
14,5
16,5
13,6
Czerwiec – June
17,6
18,0
16,4
Lipiec – July
18,8
19,9
18,5
Sierpień – August
17,6
19,4
17,8
Wrzesień – September
14,0
15,0
12,5
Październik - October
5,9
9,3
8,08
Średnia tempera
siedmiu miesięcy 13,8
13,2 15,7
13,6
Average tempera of
seven months
Ʃ opadów atmosferycznych z siedmiu miesięcy - Σ atmospheric
precipitation of seven months
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2016

2017

2018

Średnia z
wielolecia
Average
from many
years
[mm]

38,4
38,3
43,9
112,2
68,8
11,1
114,2

48,7
51,3
83,6
103,9
53,8
104,1
108,2

15,0
34,4
38,6
151,8
53,6
29,5
49,5

33,8
50,8
65,8
79,3
65,1
55,6
38,2

426,9

553,6

372,4

388,6

Ʃ opadów w miesiącu
Σ rainfall in a month
w [mm]

Pomiary drzew oxytree były wykonywane od połowy czerwca każdego roku średnio co
30 dni. W pierwszym roku średnia wysokość drzew wynosiła 106,2 cm przy średnicy pnia 2,8
mm (tab. 4). Wzrost drzew w pierwszym roku nie ma większego znaczenia, ponieważ zgodnie z
zaleceniami producenta sadzonek, po pierwszym roku drzewa zostały przycięte na wysokości 56 cm od powierzchni gruntu.
Tabela 4. Pomiary biometryczne drzew oxytree na doświadczeniu WSA Łomża.
Źródło: Opracowanie własne
Table 4. Biometric measurements of oxytree trees on the experience of WSA Łomża.
Source: Own study

Lata doświadczeń
Years of experience
2016 r. czyli 1 rok oświadczenia
2016, that is 1 year of experience
2017 r. czyli 2 rok doświadczenia
2017, that is 1 year of experience
2018 r, czyli 3 rok doświadczenia
2018, that is 1 year of experience

Średnia wysokość
drzewa- The average
height of the tree [cm]

Średnia średnica pniaThe average diameter of
the trunk [cm]

106,2

2,8

209,7

5,96

456,5

10,7

W drugim roku po posadzeniu średnia wysokość drzew i średnica pnia na wysokości 20
cm od ziemi była prawie dwukrotnie większa niż w pierwszym roku. W trzecim roku średnia
wysokość drzew była większa od wysokości w drugim roku o 117% a średnica pnia o 79%. W
trzecim roku doświadczenia drzewa oxytree osiągały średnio przyrost 1,8 cm w ciągu doby.
Po przycięciu jednorocznych pni na wysokości 5-6 cm zostały one wysuszone na wolnym
powietrzu i rozdrobnione, a następnie przekazane do Certyfikowanego Laboratorium Badań
Chemicznych Pracowni Badań i Paliw Energa Elektrownie Ostrołęka SA w celu zbadania
zawartości wilgoci całkowitej, popiołu, siarki, wodoru, węgla całkowitego, ciepła spalania i
wartości opałowej przy stałej objętości.
Drewno z jednorocznych pni było bardzo lekkie, co potwierdza informację, że jest lżejsze
od innych drzew o 30-60% [Lopez Serano 2015]. Wyniki przedstawione w tabeli 5 są bardzo
optymistyczne. Zawartość popiołu w wyniku spalania drewna jest bardzo niska i wynosi 0,6%.
Zawartość siarki w wyniku spalania drewna oxytree wynosi 0,01% i jest to wartość najniższa,
jaką uzyskuje się w wyniku spalania innych roślin energetycznych (ślazowiec pensylwański,
miskant olbrzymi, topinambur).
Wartość opałowa drewna oxytree przy stałej objętości jest duża i wynosi 16 384 KJ.kg-1
podczas, gdy węgiel kamienny spalany w Elektrowni Ostrołęka ma średnio 22 500 KJ.kg-1. Ciepło
spalania drewna oxytree wynosi 17 744 KJ.kg-1 i jest niższe tylko o 25% od średniej wartości
ciepła spalania węgla zużywanego w Elektrowni Ostrołęka. Bardzo zbliżone wartości
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energetyczne w wyniku spalania drewna oxytree uzyskano w laboratorium Instytutu Badawczego
w Zakresie Energii Odnawialnej Parku Naukowo-Technologicznego w Albacete.
Tabela 5. Pomiary biometryczne drzew oxytree na doświadczeniu WSA Łomża.
Źródło: Opracowanie własne
Table 5. Biometric measurements of oxytree trees on the experience of WSA Łomża.
Source: Own study

Badana cecha
Feature tested
Zawartość wilgoci całkowitej
Total moisture content
Zawartość popiołu
Ash content
Zawartość siarki całkowitej
Total sulfur content
Zawartość węgla całkowitego
Total carbon content
Zawartość wodoru
Hydrogen content
Ciepło spalania przy stałej objętości
Combustion heat at constant volume
Wartość opałowa przy stałej objętości
The calorific value at a constant
volume
Wartość opałowa przy stałym ciśnieniu
The heating value at constant pressure

Metoda
badania
Test method
PN-NE ISO
18 134-2:201511
PN-NE ISO
18 122:201601
PN-NE ISO
16994:2015-06
PN-NE ISO
16948:2015-07
PN-NE ISO
16948:2015-07
PN-EN
14918:2010

Jednostka
miary
Unit of
measure

Zawartość w
dostarczonej biomasie /
Content in the delivered
biomass

%

11,3

%

0,6

%

0,01

%

43,5

%

5,34

kJ ∙ kg-1

17 744

PN-EN
14918:2010

kJ ∙ kg-1

16 384

PN-EN
14918:2010

kJ ∙ kg-1

16 303

Według danych uzyskanych z Uniwersytetu Castila-La-Mancha w Hiszpanii, z jednego ha
dziesięcioletniej plantacji można uzyskać 500 m3 drewna co daje ok. 200 ton drewna oraz ok. 100
ton gałęzi. Przyjmując, że w naszej szerokości geograficznej okres wegetacyjny jest krótszy niż
w południowo-zachodniej Europie, w związku z tym, aby drzewa osiągnęły swoją odpowiednie
parametry ich czas wzrostu zapewne będzie dłuższy o 10-15%. Według Fabera i innych [2009] w
roku 2030 zapotrzebowanie na biomasę powinno wynosić 10,6 mln ton. Aby uzyskać taką ilość
biomasy, należałoby posadzić 53 tys. ha drzew oxytree.
Jednym z głównych kierunków polityki energetycznej i leśnej w Polsce jest ochrona lasów
przed nadmiernym wyeksploatowaniem w celu pozyskania biomasy. Sadzenie szybko rosnących
drzew może i powinno być alternatywą dla ochrony lasów w Polsce przy jednoczesnym
wywiązaniu się z umów międzynarodowych. Zgadzamy się ze stwierdzeniem Kusia i Fabera
[2009], że pod plantacje wszystkich roślin energetycznych w tym również oxytree należy
przeznaczać gleby o ograniczonej przydatności rolniczej (kompleks 6-9) .
Doświadczenie można nazwać wstępnym głównie z powodu obserwacji małej liczebności
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wysadzonych drzew i uzyskania odpowiedzi czy sprawdzi się to w północno-wschodniej Polsce.
Wszystkie właściwości fizyczne drewna z oxytree będą badane w Instytucie Technologii Drewna
po 4lub 5 roku prowadzenia doświadczenia. W maju 2019 roku na terenie pola doświadczalnego
WSA Łomżą zostało założone nowe doświadczenie z drzewami oxytree na powierzchni 700 m w
różnych kombinacjach tylko pod kontem zbioru na biomasę.

Wnioski
1. W pierwszym roku uprawy średnia wysokość drzewa wynosiła 106,2 cm przy średniej
średnicy pnia 2,5 cm.
2. W drugim roku uprawy oxytree średni przyrost na wysokość wynosił 0,6 cm/dobę, a w trzecim
roku już 1,8 cm/dobę. Drzewa w drugim roku uprawy osiągnęły średnia 209,7 cm, a w trzecim
okresie wegetacji 456,5 cm.
3. Średnica pnia na wysokości 20 cm od ziemi w drugim roku uprawy oxytree wynosiła prawie
6 cm, a w trzecim roku już 10,7 cm.
4. Drewno z oxytree w wyniku spalania wytwarza małą ilość popiołu i siarki. Wartość opałowa
przy wilgotności 11,3% i stałym ciśnieniu wynosi 16 303 KJ.kg-1, a ciepło spalania przy stałej
objętości 17 744 KJ.kg-1. Zawartość węgla całkowitego w drewnie z oxytree wynosi 43,5%.
5. Warunki klimatu Polski północno-wschodniej sprzyjają uprawie oxytree.
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PORÓWNANIE PLONOWANIA PIĘCIU ODMIAN ZIEMNIAKA
ŚREDNIOWCZESNEGO SKROBIOWEGO
COMPARISON OF THE YIELD OF FIVE CULTIVARS OF MEDIEVAL
STARCH POTATO

Streszczenie
Celem pracy było porównanie plonu bulw, skrobi i procentowej zawartości skrobi czterech
odmian ziemniaka przemysłowego (Boryna, Mieszko, Szyper, Zuzanna) w latach 2018-2019.
Wyniki doświadczeń pochodzą z paletek doświadczalnych Zakładu Doświadczalnego Oceny
Odmian w Marianowie. Plon ogólny bulw ziemniaka średniowczesnego skrobiowego w 2018
roku był wyższy w przypadku odmian (Boryna, Mieszko, Zuzanna) od plonu tych samych odmian
w roku 2019. Średni plon skrobi czterech odmian ziemniaka średniowczesnego skrobiowego w
roku 2018 wyniósł 75,1 dt.ha-1 i był wyższy od plonu skrobi tych samych odmian w roku 2019 o
17,7 dt.ha-1 co stanowi nieco ponad 23%. Najwyższą zawartością skrobi w ziemniakach w 2018
roku zawierała odmiana Szyper a w roku 2019 odmiana ziemniaka Mieszko.
Słowa kluczowe: ziemniak, plonowanie, skrobia, odmiana,
Summary
The aim of the study was to compare the tuber yield, starch and the percentage of starch
content of four industrial potato varieties (Boryna, Mieszko, Szyper, Zuzanna) in the years 20182019. The results of the experiments come from the experimental plates of the Variety Assessment
Experimental Station in Marianów. The total yield of mid-early starch potato tubers in 2018 was
higher for the cultivars (Boryna, Mieszko, Zuzanna) than the yield of the same cultivars in 2019.
The average starch yield of four cultivars of medium-early starch potato in 2018 was 75.1 dt.ha-1
and was higher than the starch yield of the same varieties in 2019 by 17.7 dt.ha-1, which is just
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over 23%. The highest starch content in potatoes in 2018 was found in the Szyper variety, and in
2019 the potato variety Mieszko.
Key words: potato, yielding, starch, variety,
Wstęp
Ziemniak jest jedną najbardziej popularnych roślin uprawianych w Polsce. Jest to czwarty
gatunek pośród roślin uprawnych, który jest wykorzystywany jako źródło żywności dla ludzi i
uprawiany jest w większości krajów. Najwięksi producenci to Chiny, Rosja i Indie. Zbiory
ziemniaka w Azji i w Europie to aż 80% światowej produkcji. [Dzwonkowski 2017]. W latach
siedemdziesiątych poprzedniego stulecia udział ziemniaka w powierzchni zasiewów dochodził do
20 proc., a nasz kraj znajdował się w czołówce głównych producentów uprawy tej rośliny na
świecie. [Lisowski i inni 2015]. Duża część ziemniaka była uprawiana z przeznaczeniem do
żywienia trzody chlewnej jak również jako sadzeniaki z przeznaczeniem na eksport. W latach
1934-2019 powierzchnia uprawy ziemniaka zmniejszała się, ze względu na pracochłonne i
wysokie koszty produkcji oraz zmianę żywienia trzody chlewnej jak również zmniejszenie
spożycia ziemniaków przez ludność [Nowacki 2017].
Na dzień dzisiejszy w Polsce uprawa ziemniaka prowadzona jest w celu konsumpcyjnym,
surowiec do przemysłu spożywczego i produkcji sadzeniaków. W roku 2019 powierzchnia
uprawy ziemniaka wynosiła w Polsce 308 tys. ha co stanowi tylko 11% do średniej z powierzchni
z lat 1961-1970 (tab. 1 i 2). Pomimo zwiększonej powierzchni uprawy ziemniaka w 2019 w
stosunku do roku 2018 o ponad 10 tys. ha to i tak zbiór ziemniaka był niższy w 2019 r. prawie o
12% w stosunku do roku poprzedniego.
Tabela 1. Powierzchnia uprawy, zbiór i plon ziemniaka z ha w Polsce w latach 1934-2019.
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z GUS.
Table 1. Potato cultivation area, harvesting and yield per ha in Poland in 1934-2019.
Source: Own study based on data from the Central Statistical Office.

Rok - year
Wyszczegółnienie
Description
Powierzchnia uprawy w [tys. ha]
Cultivation area in [thous. ha]
Zbiór w [tys. ton]
Collection in [thous. tone]
Plon [dt·ha-1]
Yield [dt ha-1]
*

19341938*

19611970*

19912000*

20012010*

2017

2018

2019

2899

2793

1493

666

329

297,4

308

35006

45794

25475

12239

9172

7478

6599

121

165

172

184

279

251

214

Przeciętne roczne z lat.
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Województwo podlaskie w latach 70 poprzedniego stulecia charakteryzowało się dużą
powierzchnią uprawy ziemniaka. Każdy wiedział, że ziemniaki pochodzące z Podlasia są bardzo
smaczne i zdrowe ponieważ środowisko jest czyste, dlatego w każdym gospodarstwie rolnym
uprawiany był ziemniak.
Tabela 2. Plon ziemniaków i powierzchnia uprawy trzech województw w atach 2017-2019.
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z GUS.
Table 2. Potato yield and cultivation area of three voivodeships in 2017-2019.
Source: Own study based on data from the Central Statistical Office.

Województwo
voivodeship

2017
Pow. uprawy
PlonCultivation
Yield
area in
[dt·ha-1]
[tys.ha]

2018
Pow. uprawy
PlonCultivation
Yield
area in
[dt·ha-1]
[tys.ha]

2019
Pow.uprawy
PlonCultivation
Yield
area in
[dt·ha-1]
[tys.ha]

Podlaskie - Podlasie

17052

260

6750

270

15103

196

Mazowieckie Masovian

40563

280

33475

260

38479

215

warmińsko mazurskie
- Warmia-Masuria

7545

247

9002

189

7862

215

Podlasie jako region sprzyjało uprawie ziemniaka ze względu na średnie i słabe gleby. Od
1976 roku we wrześniu lub październiku w Mońkach odbywały się „Dni ziemniaka w Mońkach”
które trwało do 2004 r. W miejscu święta „Dni ziemniaka w Mońkach” utworzono święto
kukurydzy. Na wszystkich glebach kompleksu 5 i 6 na których uprawiane były ziemniaki dziś
rośnie kukurydza.
W listopadzie 2020 wpisanych do rejestru COBORU było103 odmiany ziemniaków. Z tak
dużej ilości odmian, tylko nie liczne są zalecane do uprawy w poszczególnych województwach.
W Zakładzie Doświadczalnym Oceny Odmian w Marianowie w roku 2018 badano 24 odmiany
ziemniaka w tym 14 odmian skrobiowych, a w roku 2019 ogółem badano plon 22 odmian w tym
13 odmian skrobiowych.
Cel, przedmiot i metodyka badań

Celem pracy jest porównanie plonowania bulw, zawartość i plon skrobi w wybranych
czterech odmianach ziemniaka skrobiowego średniowczesnego (Boryna, Mieszko, Szyper,
Zuzanna) w dwóch okresach wegetacyjnych (2018-2019). Ziemniaki były sadzone sadzarką
2-rzędową. Parametry doświadczenia przedstawione w tabeli 3.
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Tabela 3. Parametry złożonego doświadczenia.
Źródło: Opracowanie własne na podstawie ZDOO w Marianowie.
Table 3. Parameters of a complex experiment.
Source: Own study based on ZDOO in Marianów.

Długość
poletka
Plot length
[m]

Szerokość
poletka
Plot width
[m]

Powierzchnia
poletka
Plot area
[m]

Liczba
rzędów
Number of
Rows [szt]

Rozstawa między
rzędami
Spacing between the
rows [cm]

Rozstawa w
rzędzie
Spacing in a
row [cm]

10,80

1,40

15,12

2

70

36

Wybrane odmiany ziemniaka skrobiowego średniowczesnego charakteryzują się:
•

Boryna – odmiana skrobiowa średnio wczesna. Ziemniak typu mączystego. Bulwy są duże i
okrągłe, zazwyczaj o regularnym kształcie, średnio płytkich oczkach ,czerwonej skórce i o
białym miąższu. Według opisu PMHZ Strzekęcino plon skrobi wynosi 20,3%.

Odmiana

odporna na zarazę ziemniaczaną.
•

Mieszko – odmiana skrobiowa średnio wczesna. Zawartość skrobi według hodowcy PMHZ
Strzekęcino wynosi około 20,0%. Odmiana plenna, o bulwach średnich do dużych, okrągło
owalne, skórka żółta, miąższ jasnożółty.

•

Szyper – odmiana skrobiowa średnio wczesna, o typie mączystym. Bulwy są średniej
wielkości, o regularnym kształcie, płytkich oczkach i żółtej skórce. Barwa miąższu jasnożółta.
Plon bulw zmienia się w latach w zależności od warunków klimatycznych. Według hodowcy
PMHZ Strzekęcino plon skrobi duży i wynosi 21,1%. Odmiana średnio odporna na zarazę
ziemniaczaną.:

•

Zuzanna– odmiana skrobiowa średnio wczesna. Bulwy okrągłe, skórka w kolorze żółtym ,
miąższ jasnożółty. Pochodzi z Niemiec, w Polsce została zarejestrowana w 2007 roku. Według
hodowcy Europlant Handel Ziemniakami Sp. z o.o. zawartość skrobi wynosi 19,5%.
Zawartość skrobi w ziemniakach została wykonana przy użyciu wagi Reimanna Parowa,

W metodzie tej wykorzystuje się zależność pomiędzy skrobiowością ziemniaków a ich gęstością.
Wyniki prób gleby na zawartość makroskładników i pH gleby zostały wykonane w
Okręgowej Stacji Chemiczno-Rolniczej w Białymstoku.
Do scharakteryzowania warunków termiczno-wilgotnościowych, w latach prowadzenia
badań, wykorzystano dane Stacji Meteorologicznej ZDOO w Marianowie oraz dla tych danych
obliczono wartości współczynnika hydrotermicznego Sielianinowa według wzoru K=10P/t, gdzie
k - współczynnik, P - suma średnich dobowych opadów atmosferycznych za analizowany okres.
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Agrotechniczne i polowe warunki prowadzenia doświadczenia z ziemniakiem
średniowczesnym skrobiowym nie różniły się pomiędzy dwoma okresami wegetacyjnymi z
wyjątkiem zastosowania w 2018 roku trzeciego zabiegu pielęgnacyjnego fungicydem Revus
250SC w ilości 0,6l·ha-1.
Agrotechniczne i polowe warunki doświadczenia w uprawie ziemniaka średniowczesnego
skrobiowego w latach 2018-2019 przedstawia poniższa tabela 4.
Tabela 4. Agrotechniczne i polowe warunki doświadczenia z ziemniakiem średniowczesnym skrobiowym w
ZDOO w Marianowie w latach 2018-2019
Źródło: Opracowanie własne na podstawie ZDOO w Marianowie.
Table 4. Agrotechnical and field conditions for the experiment with medium-early starch potato at ZDOO in
Marianowo in 2018-2019
Source: Own study based on ZDOO in Marianów.

Wyszczególnienie- specification
Kompleks
glebowySoil
complex
Klasa bonitacyjna - valuation
class
Przedplon- forecrop
Termin sadzenia- Planting date
Nawożenie N- Fertilization N
[kg·ha-1]
Nawożenie P2O5
Fertilization P2O5 [kg·ha-1]
Nawożenie K2O- Fertilization
K2O [kg·ha-1]
Insektycydy
Fungicydy
Data zbioru

Rok- year 2018

Rok- year 2019

4

4

IVa

IVa

Pszenica ozima
20.04.2018

Pszenica ozima
16.04.2019

90

90

60

60

90

90

Apacz 50WG [ 40g·ha ]
Ridomil 68WG [2kg·ha-1]
Pyton Consento 450SC [2l·ha-1]
Revus 250SC [0,6l·ha-1]
11.09.2018
-1

Apacz 50WG [ 40g·ha-1]
Ridomil 68WG[2kg·ha-1]
Pyton Consento 450SC [2l·ha-1]
17.09.2019

Zbiór ziemniaka średniowczesnego skrobiowego w latach 2018-2019 wykonano za
pomocą kombajnu Karlik, a plon ważono bezpośrednio na poletkach za pomocą wagi dziesiętnej.
Wyniki badań
Gleba na której przeprowadzono doświadczenie w zakresie plonowania i zawartości skrobi
w ziemniakach średniowczesnych w latach 2018-2019 w ZDOO Marianowo zaliczana jest do
kompleksu glebowego 4, klasy bonitacyjnej IVa. Zawartość fosforu w glebie w roku 2018 była
średnia, a w roku 2019 bardzo wysoka. Zawartość potasu w glebie w dwóch okresach
wegetacyjnych była na średnim poziomie. W roku 2018 zawartość magnezu mieściła się na
średnim poziomie, ale już w roku następnym jego zawartość była niska. Według wyników badań
gleby w obu latach doświadczenia gleba pod względem pH zaliczona jest do gleb lekko kwaśnych.
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W pierwszym roku doświadczenia pH gleby wynosiło 5,9 a roku następnym 6,2 (tab. 5).
Tabela 5. Zasobność w przyswajalne makroskładniki pokarmowe oraz pH gleby.
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych SDOO Marianowo.
Table 5. Abundance in assimilable micronutrients and soil pH.
Source: Own study based on SDOO Marianowo data.

Rok badaniaYear of study

pH w KCl
pH in KCl

2018
2019

Zawartość składników pokarmowych w mg/ na 100 g glebyNutrient content in mg / 100 g of soil
Fosfor- Phosphorus

Potas- potassium

Magnez- magnesium

5,9

Średnia- average

Średnia- average

Średnia-average

6,2

bardzo wysoka- very high

Średnia-average

Niska- short

W dniu 2 kwietnia 2018 r. średnia temperatura dobowa wynosiła 0,4 oC, a już 5 kwietnia
2018 r średnia dobowa temperatura wynosiła 10,2 oC. Średnie dobowe temperatury były bardzo
wysokie przez cały okres wegetacyjny. Na podstawie danych stacji meteorologicznej Zakładu
Doświadczalnego Oceny Odmian w Marianowie w roku 2018 średnia dobowa temperatura w
okresie od kwietnia do końca września wynosiła 16,8 oC i była wyższa od średniej z wielolecia
lat o 2,3 oC. W każdym z sześciu miesięcy 2018 roku średnia temperatura miesiąca była wyższa
od średniej z wielolecia tych samych miesięcy. Największa średnia różnica temperatur miesiąca
w porównaniu do wielolecia była w kwietniu i wynosiła aż 3,9oC a najniższa w lipcu, tylko
1,4 oC (Tab. 6).
W okresie sześciu miesięcy wegetacji ziemniaka średniowczesnego skrobiowego ilość
opadów atmosferycznych w roku 2018 w porównaniu do ilości opadów z wielolecia była niższa
o prawie 5 proc. Bardzo dobre warunki wilgotnościowe były bezpośrednio po posadzeniu
ziemniaka, ale już w czerwcu były objawy niedoboru wody w glebie. Suma opadów
atmosferycznych w lipcu wynosiła 152,8 mm. Opady lipcowe były bardzo gwałtowne, i
większość wody zamiast wsiąkać w głąb profilu glebowego, spłynęła do niżej położonych miejsc.
Lipiec 2018 r. był jedynym miesiącem w okresie wegetacji ziemniaka średniowczesnego
skrobiowego, w którym współczynnik hydrotermiczny Sielianinowa był >1, co oznacza ze ten
miesiąc był wilgotny.

Tabela 6. Średnie miesięczne temperatury powietrza (oC) i miesięczne sumy opadów (mm) w okresie wegetacji
w latach 2018-2019 r.
Źródło: Opracowanie własne
Table 6. Average monthly air temperature (oC) and monthly precipitation totals (mm) during the growing
season in 2018-2019.
Source: Own study
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Miesiąc- Months

Średnia
temperatura
miesiąca-Average
temperaturę month
[o C]
2018

Średnia z
wielolecia
Average from
many years
1989-2018
[o C]

2019

Ʃ opadów w
miesiącu
Σ rainfall in a
month
w [mm]
2018

Kwiecień – April
11,9
8,0
8,6
Maj – May
16,5
13,6
12,5
Czerwiec – June
18,0
16,4
20,4
Lipiec – July
19,9
18,5
17,5
Sierpień – August
19,4
17,8
18,5
Wrzesień – September
15,0
12,5
13,3
Średnia temperatura sześciu
miesięcy - Average
16,8
14,5
15,1
temperature of six months
Ʃ opadów atmosferycznych z sześciu miesięcy - Σ atmospheric
precipitation of six months

Średnia z
wielolecia
Average from
many years
1989-2018
[mm]

2019

25,0
34,4
38,6
152,8
53,6
29,5

3,7
116,0
35,1
106,7
79,9
41,2

33,8
50,8
65,8
79,3
65,1
55,6

333,9

382,6

350,4

Opady atmosferyczne we wrześniu i wysoka temperatura sprzyjały pracom związanym
ze zbiorem ziemniaków. Współczynnik hydrotermiczny Sielianinowa dla całego okresu wegetacji
w roku 2018 wynosił 1,01. Wartość wskaźnika K=1,01 niewiele jest większy od wartości
charakteryzującej warunki termiczno-wilgotnościowe normalnego roku. Wartości współczynnika
hydrotermicznego Sielianinowa w pięciu miesiącach wegetacji 2018 był w przedziale 0,6 a 0,9 co
oznacza posuchę występującą w tych okresach (tab.6). W roku 2019 kwiecień był bardzo suchy
przy współczynniku hydrotermicznym Sielianinowa < 0,5 co oznacza silną posuchę, natomiast
w maju spadło aż 116 mm deszczu i to w ciągu kilku dni, przy średniej temperaturze miesiąca
12,5o C. Czerwiec był wyjątkowo bardzo suchy i gorący. Ilość opadów w czerwcu wynosiła 35,1
mm co w stosunku do wielolecia ilość ich była niższa o ponad 46%. Średnia dobowa temperatura
czerwca była bardzo wysoka i wynosiła 20,4 o C, a w stosunku do wielolecia była wyższa aż o
4oC. Przy tak wysokiej temperaturze i niskich opadach deszczu widoczna była susza, co również
wskazuje współczynnik hydrotermiczny Sielianinowa wynoszący w czerwcu 2019 r. K=0,57
(tab. 7). W lipcu średnie wartości temperatury były niższe o 1 o C w stosunku do średniej tego
miesiąca z wielolecia, natomiast opady atmosferyczne były wyższe od sumy opadów z wielolecia
o ponad 25%. Sierpień i wrzesień 2019 r. pod względem średniej dobowej temperatury i sumy
opadów niewiele odbiegał od średnich z wielolecia.
Tabela 7. Wartości współczynnika hydrotermicznego Sielianinowa w okresie wegetacji 2018-2019
Źródło: Opracowanie własne
Table 7. Values of the Sielianinow hydrothermal coefficient in the 2018-2019 growing season
Source: Own study
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Miesiące- months

Latayears

Dla całego okresu
wegetacji ziemniaka-For
the entire growing
season of the potato

IV

V

VI

VII

VIII

IX

2018

0,70

0,67

0,71

2,47

0,89

0,65

1,01

2019

0,14

2,99

0,57

1,96

1,39

1,03

1,34

Plon ogólny bulw ziemniaka średniowczesnego skrobiowego w 2018 roku był wyższy w
przypadku odmian (Boryna, Mieszko, Zuzanna) od plonu tych samych odmian w roku 2019
(Tabela 8).
Tabela 8. Plon ogólny i średni badanych odmian w latach 2018-2019 w ZDOO Marianowo [dt . ha-1].
Źródło: Opracowanie własne
Table 8. Total and average yield of the studied varieties in 2018-2019 [dt . ha-1].
Source: Own study

Odmiana ziemniaka- potato variety
Boryna-Boryna
Mieszko-Mieszko
Szyper- Skipper
Zuzanna- Susanna
Średni plon czterech odmian- Average
yield of four varieties

Rok 2018- 2018 year
396,6
343,5
342,2
412,7

Rok 2019- 2019 year
323,6
299,8
351,2
310,4

373,7

321,2

Jedynie z odmiany ziemniaka Szyper w roku 2018 uzyskano mniejszy plon o 2,6% w
stosunku do plonu tej samej odmiany w roku 2019. Średni plon czterech odmian ziemniaka
średniowczesnego skrobiowego w roku 2018 był wyższy od średniego plonu tych samych odmian
w roku 2019 o 52,5 dt 8.ha-1, co stanowi 14% (tab.8).
Średni plon skrobi czterech odmian ziemniaka średniowczesnego skrobiowego w roku
2018 wyniósł dt.ha-1 i był wyższy od plonu skrobi tych samych odmian w roku 2019
o 17,7 dt.ha-1 co stanowi nieco ponad 23% (tab.9). Największy plon skrobi uzyskano z odmiany
Boryna w roku 2018 a najmniejszy Mieszko w roku 2019. Najwyższą zawartością skrobi w
ziemniakach w 2018 roku zawierała odmiana Szyper a w roku 2019 odmiana ziemniaka Mieszko
(tab.9).

Tabela 9. Plon skrobi i zawartość skrobi w bulwach w latach 2018-2019 w ZDOO Marianowo
Źródło: Opracowanie własne
Table 9. Starch yield and starch content in tubers in 2018-2019 at ZDOO Marianowo
Source: Own study
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Odmiana ziemniakapotato variety

Rok 2018- 2018 year
Plon skrobi-starch Zawartość skrobiyield [dt.ha-1]
starch content [%]

Boryna-Boryna
Mieszko-Mieszko
Szyper- Skipper
Zuzanna- Susanna
Średnia zawartość
skrobi- Average
starch content

Rok 2019- 2019 year
Plon skrobi-starch Zawartość skrobiyield [dt.ha-1]
starch content [%]

83,3
70,4
66,7
80,0

18,9
18,8
20,5
16,5

59,5
55,5
60,8
54.0

18,4
18,5
17,3
17,4

75,1

18,7

57,4

17,9

Podsumowanie
Na plon bulw i skrobi oraz jej zawartość głównie wpływają czynniki agrotechniczne do
których należy zaliczyć:
•

Dobór stanowiska

•

Uprawa roli

•

Nawożenie organiczne i mineralne

•

Jakość sadzeniaków

•

Ochrona przed szkodnikami i zachwaszczeniem

•

Dobór odmian
Natomiast największe znaczenie dla rozwoju i wzrostu ziemniaka ma woda dostarczona

roślinom w odpowiednich fazach wzrostu. Orientacyjna wielkość potrzeb wody w okresie
wegetacji ziemniaka podawana jest zwykle orientacyjnie. W ciągu całego okresu wegetacyjnego
ziemniaki średniowczesne potrzebują 300-350 mm opadów atmosferycznych.
Według Baranowskiej i innych [2016] uprawa roślin polega nie tylko na uzyskaniu
maksymalnego zysku z jednostki powierzchni polegającemu na wytworzeniu maksymalnej ilości
plonu znakomitej jakości. Badacze uważają, że ważna jest poprawa aktywności biologicznej
gleby. Ziemniak jest bardzo istnym elementem w tworzeniu różnorodności botanicznej. Pełnią
ważną rolę w płodozmianie, szczególnie przerywając tak często uprawiany płodozmian złożony
w większości ze zbóż. Przy uprawie ziemniaków wskazane jest stosowanie nawozów
organicznych. W ZDOO w Marianowie we wszystkich doświadczeniach polowych z powodu
braku hodowli zwierząt stosuje się uprawę międzyplonów które są przyorywane wzbogacając
glebę w zawartość próchnicy i składniki pokarmowe. Należy się więc zgodzić z Baranowską i
innymi [2016], że takie rozwiązanie wpływa bardzo pozytywnie na plon i jakość bulw ziemniaka
jednocześnie poprawiając aktywność biologiczną gleby.
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Nowacki [2017] zauważa, że zbilansowane nawożenie azotowe ma wpływ na skład
chemiczny bulwy ziemniaka, jak również odniósł się do badania poziomu skrobi w ziemniakach.
Według Nowackiego [2017] nawożenie do 100 kg N·ha-1 na hektar wpływa na wzrost zawartości
skrobi. Nawożenie przekraczające wyżej wymienioną dawkę negatywnie wpływa na ilość badanej
substancji w bulwie. W przeprowadzonym doświadczenia w roku 2018 i 2019 w ZDOO w
Marianowie zastosowano dawkę azotu w ilości 90 kgN·ha-1. Pozwoliło to na uzyskanie bardzo
dobrej jakości surowca nadającego się do późniejszego przetworzenia na produkty bardzo
wysokiej jakości. Warto zaznaczyć ze z powodu niesprzyjających warunków klimatycznych a w
szczególności ilości opadów atmosferycznych w roku 2019, zarówno średnie plony bulw i skrobi
w czterech odmian ziemniaka średniowczesnego skrobiowego jaki i średnia zawartość w nich
skrobi były mniejsze w stosunku do plonów w roku 2018.
Warunki pogodowe są jednym z najważniejszych czynników kształtujących plon
ziemniaka. Rośliny te na wyprodukowanie masy bulw wymagają dużych ilości wody.
Pszczółkowski i inni [2016] stwierdzają, że najlepsze warunki do rozwoju tej uprawy występują
wówczas, gdy gleba na głębokości 10cm zawiera ok 60% wody, zaś w okresie zwarcia
międzyrzędzi nawet 70%. Okres krytyczny, czyli taki w którym ziemniak najbardziej potrzebuje
opadów i w którym owe opady mają największy wpływ na plon przypada na fazę tworzenia bulw
wg skali BBCH 40-48. W doświadczeniach ziemniaków średniowczesnych skrobiowych w
ZDOO w Marianowie okres ten przypadł w lipcu. W 2018 roku lipiec pod względem opadów był
bardzo sprzyjający uprawie. wysokie temperatury połączone z dużą ilością opadów wpłynęły
pozytywnie na przebieg fazy tworzenia bulw dając dobry plon, mimo powszechnie panującej
suszy w pozostałych miesiącach. W lipcu 2019 roku również było dość dużo opadów
atmosferycznych ale również średnia temperatura dobowa w tym miesiącu wynosiła tylko 17,5 oC.
W roku 2019 na plon bulw i skrobi duży wpływ miały opady atmosferyczne i temperatura. W
okresie od sadzenia do końca wschodów ziemniak korzysta z wody zawartej w bulwach dlatego
nadmiar wilgoci w tym okresie mógł doprowadzić do gnicia sadzeniaków. Przeprowadzone
badania przez Bombika [1998] oraz Głuską [2000, 2004] również wykazały zależność plonu bulw
od rozkładu opadów i temperatur w okresie wegetacji.

Wnioski
1. W grupie czterech odmian ziemniaka średniowczesnego najwyższy plon bulw w roku 2018
uzyskano z odmiany Zuzanna, który wynosił 412,4 dt.ha-1, natomiast w roku 2019 najwyżej
plonowała odmiana Szyper a jej plon bulw wynosił 351,2 dt.ha-1.
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2. Średni plon bulw czterech badanych odmian ziemniaka średniowczesnego skrobiowego był
wyższy w roku 2018 i wynosił 373,7 dt.ha-1 i był wyższy od średniego plonu bulw tych samych
odmian w roku 2019 o 14%.
3. Średni plon skrobi czterech odmian ziemniaka średniowczesnego w roku 2018 wynosił
75,1 dt.ha-1 i był wyższy od średniego plonu skrobi tych samych odmian w roku 2019
o 17,7 dt.ha-1.
4. Najwyższą zawartość skrobi ziemniaka średniowczesnego skrobiowego w roku 2018 uzyskała
odmiana Szyper i wynosiła ona 20,5%, a w roku 2019 odmiana Mieszko 18.5%. W roku 2019
średnia zawartość z czterech badanych odmian ziemniaka średniowczesnego wynosiła 18,7%,
a w roku 2019 średnia zawartość skrobi tych samych odmian wynosiła 17,9%.
5. Rok 2018 był bardziej korzystny dla wzrostu i uprawy ziemniak średniowczesnego
skrobiowego. Dowodem na to jest współczynnik hydrotermiczny Sielianinowa który w roku
2018 od kwietnia do września wynosił K= 1,01 i można mówić o roku normalnym, natomiast
rok 2019 był rokiem wilgotny gdyż współczynnik Sielianinowa wynosił K=1,34.
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WPŁYW GĘSTOŚCI SIEWU SOI NA PLONOWANIE I OSADZENIE
NAJNIŻEJ POŁOŻONEGO STRĄKA
INFLUENCE OF SOYBEEN SOWING DENSITY ON THE YIELD AND
DEPOSITION OF THE LOWEST POD

Streszczenie

W pracy przedstawiono plonowanie czterech odmian soi (Adessa, Antigua, Abelina Viola)
przy zastosowaniu dwóch gęstości siewu: 30 sz. .m-2 oraz 50 szt..m-2. Doświadczenia
przeprowadzono w Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian w Krzyżewie w dwóch kolejnych latach
2019 i 2020. Badania wykazały, że na zwiększenie obsady roślin każda odmiana reaguje
podwyższeniem plonu nasion. W przypadku większości badanych odmian, w wyniku zwiększenia
obsady nasion zwiększała się nieznacznie wysokość osadzenia najniżej położonego strąka.
Słowa kluczowe: soja, gęstość siewu, plonowanie, odmiana, SDOO Krzyżewo, COBORU,
doświadczenia
Summary
The paper presents the yield of four soybean cultivars (Adessa, Antigua, Abelina Viola)
with the use of two sowing densities: 30 seed.m-2 and 50 seed.m-2. The experiments were carried
out at the Variety Assessment Experimental Station in Krzyżewo in two subsequent years, 2019
and 2020. Studies have shown that each variety responds to an increase in the seed yield to the
increase in plant density. In the case of most of the studied cultivars, as a result of increasing the
seed density, the height of the lowest pod embedded slightly increased.
Key words: soybean, sowing density, yielding, cultivar, SDOO Krzyżewo, COBORU,
experiences
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Wstęp
Soja (Glycine max L. Merrill) jest czołowym gatunkiem uprawianych na cele żywieniowe
[Dixit 2011], konsumpcyjne, jak i przemysłowe [Staniak 2018]. Soja uprawiana jest przede
wszystkim na nasiona, gdyż zawiera około 35-44% białka o doskonałym składzie
aminokwasowym oraz 18-22% tłuszczu o dużej zawartości kwasu linolowego [Morelowska
2017]. Soja, jako gatunek z rodziny bobowatych, przynosi także korzyści ekonomiczne oraz i
ekologiczne, które wynikają z wiązania wolnego azotu przez bakterie brodawkowe
Bradyrhizobium japonicum. Soja szczepiona tymi bakteriami może w optymalnych warunkach
związać od 50 do 100 kg·ha-1 N [Strzelec 1989]. W efekcie można ograniczyć lub wyeliminować
nawożenie azotem [Jarecki, Bobrecka - Jamro 2015], co ma duże znaczenie dla ochrony
środowiska przyrodniczego.
Polska razem z innymi krajami europejskimi stanowi stosunkowo duży rynek zbytu dla
soi, jak również jej przetworów. Z uwagi, iż soja jest rośliną dnia krótkiego o dużych
wymaganiach termicznych, do niedawna miała niewielkie szanse na stabilne plonowanie w
naszych warunkach klimatycznych. W ostatnich latach obserwuje się jednak duży postęp
biologiczny w hodowli nowych odmian, które coraz lepiej przystosowane są do uprawy w
warunkach Polski [Śliwa 2015]. W celu powiększenia własnych możliwości produkcji białka
roślinnego, a co za tym idzie poprawy bilansu paszowego, w 2017 roku Centralny Ośrodek
Badania Odmian Roślin Uprawnych (COBORU) w Słupi Wielkiej wystąpił z planem
wprowadzenia

innowacyjnych

rozwiązań

metodycznych

i

rozszerzenia

zakresu

doświadczalnictwa odmianowego w tej grupie roślin, nazywając koncepcję Inicjatywą Białkową
Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych (COBORU).
Jednym z głównych czynników kształtujących plon nasion jest liczba roślin m 2. Błędów,
wynikających z nietrafnej obsady, nie można zniwelować żadnymi zabiegami agrotechnicznymi.
Badania nad gęstością siewu soi wskazują na potrzebę optymalnego zagęszczenia roślin na
jednostce powierzchni, przy zachowaniu odpowiedniej rozstawy rzędów, dostosowanej do
właściwości odmian i warunków ich uprawy [Pyzik 1982]. W warunkach przyrodniczych Polski
zalecana gęstość wynosi od 60 – 100 nasion na 1 m2 i jest jednym ze źródeł informacji
genotypowo-środowiskowej [Jasińska i in. 1987]. Optymalne rozmieszczenie roślin wpływa
pozytywnie na efektywność fotosyntezy, wilgotność i temperaturę gleby oraz plon [Kołpak 1996].
Celem pracy było określenie wpływu gęstości siewu na plonowanie czterech odmian soi
(Adessa, Antigua, Abelina, Viola) oraz wysokość osadzenia najniżej położonego strąka w
badanych odmianach.
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Materiał i metodyka badań
Doświadczenia prowadzono w Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian w Krzyżewie, w
województwie podlaskim, w latach 2019 - 2020. W roku 2019 doświadczenie założono na czarnej
ziemi właściwej, zaliczanej do klasy IV a, kompleksu żytniego bardzo dobrego. Zasobność gleby
w fosfor oceniono na bardzo wysoką, w potas na średnią, w magnez na wysoką. Odczyn gleby
określono, jako obojętny. Ostatnie wapnowanie wykonano w roku 2016. W roku 2020
doświadczenie zostało założone na glebie brunatnej właściwej, zaliczanej do klasy III b,
kompleksu pszennego dobrego. Zasobność gleby w fosfor była bardzo wysoka, zaś w potas i
magnez średnia. Odczyn gleby oceniono na lekko kwaśny. Ostatnie wapnowanie wykonano w
2018 roku. Zarówno w 2019, jak i w 2020 roku zastosowano nawożenie wieloskładnikowe w
postaci Polifoski 6, w dawce 300 kg·ha-1, w roku 2019 wysiano również przedsiewnie
100 kg·ha-1 Saletry Amonowej 34. Przedplonem w roku 2019 był jęczmień jary, natomiast w 2020
owies.
Zachwaszczenie w doświadczeniach ograniczono, w roku 2019 wykonując zabieg
herbicydem Corum 502,4 SL, w dawce 1,0 l·ha-1 natomiast w kolejnym roku zastosowano Boxer
800 EC w dawce 3,5 l·ha-1. W roku 2019 w celu eliminacji szkodnika Rusałka osetnik wykonano
zabieg insektycydowy Mospilanem 20 SP, w dawce 200 g·ha-1. Nasiona odmian soi zostały przed
siewem zaszczepione Nitraginą. Siew doświadczeń zarówno w 2019, jak i w 2020 roku odbył się
w I dekadzie maja.
Doświadczenia były przeprowadzane w 3 powtórzeniach, gdzie powierzchnia do siewu
jednego poletka wynosiła 21 m2 (dł.14 m, szer. 1,5 m) , natomiast do zbioru 16,5 m2 (dł.11 m,
szer. 1,5 m). Na poletku znajdowało się 7 rzędów, w rozstawie 21,4 cm.
Doświadczenie dwuczynnikowe. Pierwszym badanym czynnikiem była odmiana, drugim
gęstość siewu (30 szt..m-2 i 50 szt..m-2). W doświadczeniu wykorzystano 4 odmiany z różnych
grup wczesności:
1. Abelina- według badań COBORU zaliczana do grupy odmian średnio wczesnych. Wyróżnia
się wysokim potencjałem plonowania oraz jego stabilnością w latach. Pod względem
jakościowym jest to odmiana o bardzo wysokiej zawartości tłuszczu i wysokim plonie białka.
Mocny wczesny wigor i szybki wzrost ułatwia prowadzenie łanu, uniemożliwiając ekspansję
chwastów. Kwitnie fioletowo. Dodatkową zaletą jest wysokie osadzenie najniższego strąka.
Zalecana do uprawy w całej Polsce za wyjątkiem rejonów o najtrudniejszych warunkach
termicznych. Zarejestrowana w 2019 roku. Od roku 2020 wpisana na Listę odmian zalecanych
do uprawy na terenie województwa podlaskiego.
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2. Antigua – według badań COBORU zaliczana do odmian grupy wczesnej. Plon nasion i białka
średni do dużego, jednak największy w grupie odmian o zbliżonej wczesności. Termin
kwitnienia ocenia się na wczesny, a okres kwitnienia średni. Termin osiągania dojrzałości
żniwnej wczesny. Średnia wysokość roślin, natomiast osadzenie najniżej położonych strąków
średniowysokie. Cechuje się średnią odpornością na wyleganie przed zbiorem. Odmiana
wpisana do Krajowego rejestru w 2019 roku.
3. Adessa- również klasyfikowana do grupy odmian wczesnych. Zarówno plon nasion, jak i
białka oceniany na średni. Termin kwitnienia oraz okres kwitnienia wg COBORU średni.
Rośliny dość niskie, z nisko osadzonymi strąkami. Odmiana odporna na wyleganie oraz
choroby, o bardzo dobrej równomierności dojrzewania. W 2019 roku wpisana do Krajowego
rejestru.
4. Viola- odmiana przyporządkowana do grupy późnej. Plon nasion stabilny i wysoki. Rośliny
średnie do wysokich, o kwiatach fioletowych, ze strąkami osadzonymi średnio bądź dość
nisko. Odmiana o średniej odporności na wyleganie przed zbiorem oraz nierównomiernie
dojrzewająca. Cechuje ją duża odporność na choroby. W 2018 roku wpisana do Krajowego
rejestru.

Wyniki i dyskusja
Plon dla każdej odmiany został określony na podstawie średniej z trzech powtórzeń, w
przeliczeniu na dt·ha-1. Na zwiększenie gęstości siewu z 30 szt..m-2 do 50 szt..m-2 każda z
testowanych odmian zareagowała zwiększeniem plonu. W roku 2019 plony średnio były nieco
niższe, niż w roku 2020. Najlepiej plonującą odmianą w obydwu badanych latach była Abelina,
której plon w 2019 roku sięgał (przy gęstości 50 szt..m-2) 34,4 dt·ha-1, natomiast w kolejnym roku
41,6 dt·ha-1, również przy tej samej gęstości siewu (Rysunek 1). Na zwiększenie gęstości siewu
najbardziej zareagowała odmiana Antigua (w 2020 roku), gdzie plon był o 10,7 dt·ha-1 wyższy. Z
kolei najmniejsza różnicę w plonowaniu przy zróżnicowanych gęstościach siewu odnotowano dla
odmiany Viola (w 2019 roku) i wyniosła ona 2,1 dt·ha -1. Bednarczyk [2020] zauważyła, że średni
plon tylko nieznacznie wzrasta wraz z gęstością siewu. Architektura łanu, czyli rozkład
przestrzenny roślin w łanie, jest jednym z ważniejszych czynników wpływających na plon, który
kształtuje się przez odpowiednie rozmieszczenie roślin. Egli [1988] badając zagęszczenia roślin
na 1 m2 od 0,6 do 24 i wykazał, że w warunkach niskiej obsady, gdy brak jest konkurencji między
roślinami plon jest proporcjonalny do zagęszczenia. Natomiast wzrost obsady powoduje nasilenie
konkurencji i obniżone tempo przyrostu plonu. Stwierdził również, że najwyższe plony uzyskuje
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się w warunkach, gdy zagęszczenie roślin jest większe niż wymagane do maksymalnego
przechwytywania 95% światła słonecznego w fazie kwitnienia. W badaniach amerykańskich
wykazano, że zwiększanie liczby roślin na 1 m2 powyżej 39 nie powoduje wzrostu plonu w takim
stopniu, który rekompensowałby dodatkowy koszt zakupu materiału siewnego. Według różnych
autorów optymalna obsada roślin soi na 1 m2 wynosi od 25 do 35. W innych badaniach De Bruin
i Pedersen [2008] wykazali, że wczesny termin siewu wykonany na przełomie kwietnia i maja
wpływa istotnie na wzrost plonu i wzrost dochodów z 1 ha, jednak nie wykazano istotnej różnicy
wzrostu plonu i wyniku finansowego przy zwiększeniu ilości wysiewu na 1 m 2 z 18 do 56 nasion.
Badania prowadzone przez konsorcjum Pol - Soja wskazują, że najwyższy plon
uzyskiwano przy wysiewie na 1 m2 60 nasion o pełnej wartości użytkowej [Bednarczyk 2020].
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Rysunek 1. Plonowanie odmian soi przy różnej gęstości siewu w latach 2019-2020
Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników COBORU Stacja Doświadczalna Oceny Odmian w
Krzyżewie
Figure 1. Yield of soybean varieties at different sowing density in 2019-2020
Source: Own study based on the results of COBORU Experimental Station for Variety Assessment in Krzyżewo

W doświadczeniu badano również wpływ różnych gęstości siewu na wysokość osadzenia
najniżej położonego strąka. Pomimo ogólnie niższych plonów w roku 2019 w odniesieniu do roku
2020, wysokość osadzenia najniższego strąka, zarówno przy gęstości siewu 30 szt..m-2, jak i 50
szt..m-2 miała wyższe wartości. Zwiększenie gęstości siewu w przypadku większości badanych
odmian skutkowało wyżej osadzonymi strąkami. Najbardziej uwidoczniło się to w przypadku
odmian Adessa (w roku 2019), gdzie zanotowano różnicę 1,7 cm oraz Abelina, gdzie w 2019 roku
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pomiar osadzenia dolnego strąka przy dwóch gęstościach siewu różnił się o 1 cm, natomiast w
2020 roku o 1,1 cm (Rysunek 2). Przy zagęszczonym siewie rośliny soi są wyższe i bardziej
wysmukłe, osadzają wyżej dolne strąki [Jasińska i Kotecki 1997]. Jedynie w przypadku odmian
Adessa oraz Viola, w doświadczeniu prowadzonym w 2019 roku nie zaobserwowano tej
zależności.
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Rysunek 2. Wysokość osadzenia najniżej położonego strąka przy różnej gęstości siewu
Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników COBORU Stacja Doświadczalna Oceny Odmian w
Krzyżewie
Figure 2. The height of embedding the lowest pod at different sowing density
Source: Own study based on the results of COBORU Experimental Station for Variety Assessment in Krzyżewo

Wnioski
1. Zwiększenie gęstości siewu nasion z 30 szt..m-2 do 50 szt..m-2powodowało w przypadku każdej
z badanych w doświadczeniu odmian przyrost plonów.
2. Wzrost liczby nasion na m2 skutkuje niewielkim zwiększeniem wysokości osadzenia
najniższego strąka.
3. Dobór odpowiedniej gęstości siewu nasion powinien być uwarunkowany kalkulacjami
ekonomicznymi, wynikającymi z kosztów poniesionych na zakup materiału siewnego i
rekompensaty w plonie.
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Regulamin nadsyłania i publikowania prac w Zeszytach Naukowych WSA
1. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Agrobiznesu, zwane dalej Zeszytami, są periodykiem
naukowym wydawanym w nieregularnym cyklu wydawniczym.
2. Treść każdego Zeszytu odpowiada zakresowi tematycznemu jednego z odpowiednich
wydziałów w Wyższej Szkole Agrobiznesu t. Wydziałowi Rolniczo-Ekonomicznemu,
Wydziałowi Technicznemu, bądź Wydziałowi Medycznemu.
3. Redakcja Zeszytów mieści się w sekretariacie Wydawnictwa Wyższej Szkoły Agrobiznesu.
Pracą redakcji kieruje redaktor naczelny.
4. W celu zapewnienia poziomu naukowego Zeszytów oraz zachowania właściwego cyklu
wydawniczego redakcja współpracuje z krajowymi i zagranicznymi jednostkami naukowymi,
stowarzyszeniami oraz innymi instytucjami.
5. Do oceny przyjmowane są dotychczas niepublikowane oryginalne prace redakcyjne,
monograficzne, poglądowe, historyczne, teksty źródłowe, sprawozdania z posiedzeń
naukowych, oceny książek, komunikaty naukowe, wspomnienia oraz wiadomości
jubileuszowe. Opracowania przyjmowane są przez redakcję do końca czerwca każdego roku.
Redakcja nie zwraca Autorom nadesłanych materiałów.
6. Do publikacji należy dołączyć oświadczenie o oryginalności pracy oraz o tym, że nie została
zgłoszona do innej redakcji (wzór oświadczenia jest możliwy do pobrania na stronie
internetowej WSA – załącznik nr 1 do Regulaminu). Oświadczenie powinno zawierać adres
pierwszego autora pracy, numer telefonu oraz e-mail. W oświadczeniu powinna być zawarta
zgoda (podpis) wszystkich współautorów pracy.
7. Prace są publikowane w języku polskim lub angielskim z uwzględnieniem opinii redaktora
językowego.
8. W oświadczeniu dołączonym do tekstu należy opisać wkład poszczególnych autorów w
powstanie pracy oraz podać źródło finansowania publikacji. „Ghostwriting” oraz „guest
authorship” są przejawem nierzetelności naukowej, a wszelkie wykryte przypadki będą
demaskowane i dokumentowane, włącznie z powiadomieniem odpowiednich podmiotów
(instytucje zatrudniające autorów, towarzystwa naukowe, stowarzyszenia edytorów naukowych
itp.).
9. Przekazane do redakcji opracowania są wstępnie oceniane i kwalifikowane do druku przez
Naukową Radę Redakcyjną, zwaną dalej Radą. Skład Rady określany jest przez Senat WSA.
10. Publikacje wstępnie zakwalifikowane przez Radę są oceniane przez recenzentów, zgodnie z
procedurą recenzowania opublikowaną na stronie internetowej WSA w zakładce Zeszyty
naukowe WSA. Łącznie z opinią recenzent wypełnia deklarację konfliktu interesów, stanowiącą
załącznik nr 2 do regulaminu. Redakcja powiadamia Autorów o wyniku oceny, zastrzegając
sobie prawo do zachowania poufności recenzji.
11. Za proces wydawniczy Zeszytów jest odpowiedzialny sekretarz naukowy redakcji, który
zatwierdza układ treści Zeszytów, określa wymagania wydawnicze dla publikowanych
materiałów, współpracuje z recenzentami, przedstawia do zatwierdzenia całość materiałów
przed drukiem Naukowej Radzie Redakcyjnej, współpracuje z Radą i innymi instytucjami w
zakresie niezbędnym do zapewnienia poziomu naukowego Zeszytów oraz zachowania cyklu
wydawniczego.
12. Redakcja zastrzega sobie możliwość odmowy przyjęcia artykułu bez podania przyczyn.
13. Nadesłane materiały, niespełniające wymagań wydawniczych określonych przez redakcję, są
zwracane Autorowi/Autorom.
14. Wydawnictwo Wyższej Szkoły Agrobiznesu nie wypłaca wynagrodzenia za nadesłane
publikacje zakwalifikowane do druku w Zeszytach.
15. Wersją pierwotną (referencyjną) czasopisma jest wydanie papierowe. „Zeszyty Naukowe
WSA" są dostępne także na stronie internetowej Wyższej Szkoły Agrobiznesu –
www.wsa.edu.pl, w zakładce Wydawnictwa.
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Wymagania wydawnicze - Zeszyty Naukowe WSA
1. Artykuły powinny być przygotowane w formie wydruku komputerowego oraz w wersji
elektronicznej, w języku polskim lub angielskim. W celu usprawnienia procesu wydawniczego
prosimy o rygorystyczne przestrzeganie poniższych zasad:
- przesłany artykuł powinien być opatrzony dokładną afiliacją Autora/Autorów,
- objętość artykułu nie może przekraczać 15 stron formatu A4,
- imię i nazwisko Autora/ów – czcionka 12 pkt,
- nazwa instytucji/jednostki naukowej – czcionka 12 pkt,
- tytuł artykułu w języku polskim i angielskim – czcionka 14 pkt (bold); podtytuły – czcionka 12
pkt (bold),
- do publikacji należy dołączyć słowa kluczowe (3–5) oraz streszczenie nieprzekraczające 15
wierszy napisane w językach polskim i angielskim – czcionka 11 pkt,
- tekst zasadniczy referatu pisany czcionką Times New Roman CE – 12 pkt,
- odstęp między wierszami – 1,5,
- jeżeli referat zawiera tabele (najlepiej wykonane w edytorze Word albo Excel) lub rysunki
(preferowany format CorelDraw, Excel, Word), należy dołączyć pliki źródłowe,
- tabele i rysunki powinny być zaopatrzone w kolejne numery, tytuły i źródło,
- przy pisaniu wzorów należy korzystać wyłącznie z edytora równań dla MS WORD,
- preferowane formaty zdjęć: TIFF, JPG (o rozdzielczości minimum 300 dpi),
- w przypadku publikowania prac badawczych układ treści artykułu powinien odpowiadać
schematowi: wprowadzenie (ewentualnie cel opracowania), opis wykorzystanych materiałów czy
metod, opis badań własnych (omówienie wyników badań), wnioski (podsumowanie), wykaz
piśmiennictwa.
2. Odsyłaczami do literatury zamieszczonymi w tekście publikacji są przypisy dolne, które muszą
mieć numerację ciągłą w obrębie całego artykułu. Odsyłaczami przypisów dolnych są cyfry
arabskie złożone w indeksie górnym, np. (2).
3. Zapis cytowanej pozycji bibliograficznej powinien zawierać: inicjał imienia i nazwisko autora,
tytuł dzieła, miejsce i rok wydania, numer strony, której dotyczy przypis; w przypadku pracy
zbiorowej: tytuł dzieła, inicjał imienia i nazwisko redaktora, miejsce i rok wydania; w przypadku
pracy będącej częścią większej całości – także jej tytuł, inicjał imienia i nazwisko redaktora.
Źródła internetowe oraz akty prawne należy podawać także jako przypis dolny.
4. W wykazie piśmiennictwa zamieszczonym w kolejności alfabetycznej na końcu publikacji należy
podać kolejno: nazwisko autora/ów i pierwszą literę imienia, rok wydania, tytuł pracy (czcionka
italic), wydawnictwo oraz miejsce wydania. Przykłady:
- wydawnictwa książkowe: Janowiec A. 2010. Ziemniaki skrobiowe – rola w województwie
podlaskim. Wydawnictwo WSA, Łomża.
- prace zbiorowe: Górczewski R. (red.) 2007. Przemieszczenie trawieńca. Wydawnictwo PWN,
Warszawa.
- czasopisma: Staszewski M., Getek I. 2007. Specyfika żywienia krów o wysokiej wydajności.
Wydawnictwo WSA, Łomża, Zeszyty Naukowe WSA nr 37.
- strony internetowe: www.4lomza.pl. 1.12.2009 r.
- akty prawne: Ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o zmianie ustawy o szkolnictwie wyższym oraz
ustawy o wyższych szkołach zawodowych. Dz.U. z 2002 r. Nr 150, poz. 1239.
UWAGA: teksty niespełniające powyższych wymagań zostaną zwrócone Autorowi
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Procedura recenzowania prac naukowych nadsyłanych do publikacji
w Zeszytach Naukowych Wyższej Szkoły Agrobiznesu
Procedura recenzowania artykułów w Zeszytach Naukowych WSA jest zgodna z
zaleceniami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz dobrymi praktykami w
procedurach recenzyjnych w nauce *.
Przekazanie publikacji do Redakcji Wydawnictwa WSA jest jednoznaczne z wyrażeniem
przez Autora/Autorów zgody na wszczęcie procedury recenzji artykułu. Autor/Autorzy przesyłają
utwór wraz z wypełnionym oświadczeniem, którego wzór znajduje się na stronie internetowej
WSA. Nadesłane materiały są poddawane wstępnej ocenie formalnej przez Naukową Radę
Redakcyjną WSA, zwaną dalej Radą, zwłaszcza pod kątem ich zgodności z wymaganiami
wydawniczymi opracowanymi i publikowanymi przez Wyższą Szkołę Agrobiznesu, jak również
obszarami tematycznymi ZN. Następnie artykuły są recenzowane przez dwóch niezależnych
recenzentów, którzy nie są członkami Rady, posiadających co najmniej stopień naukowy doktora.
Nadesłane artykuły nie są nigdy wysyłane do recenzentów z tej samej placówki, w której
zatrudniony jest Autor/Autorzy. Prace recenzowane są anonimowo. Autorzy nie znają nazwisk
recenzentów. Artykułowi nadawany jest numer redakcyjny, identyfikujący go na dalszych etapach
procesu wydawniczego. W innych przypadkach recenzent podpisuje deklarację o
niewystępowaniu konfliktu interesów – formularz jest publikowany na stronie Internetowej WSA.
Autor każdorazowo jest informowany z zachowaniem zasady poufności recenzji o wyniku
procedury recenzenckiej, zakończonej kategorycznym wnioskiem o dopuszczeniu bądź
odrzuceniu publikacji do druku. W sytuacjach spornych powoływany jest kolejny recenzent.
Lista recenzentów współpracujących z wydawnictwem publikowana jest w każdym
numerze czasopisma oraz na stronie Internetowej WSA.
* Dobre Praktyki w procedurach recenzyjnych w nauce. Zespół do Spraw Etyki w Nauce.
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Warszawa 2011
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Załącznik nr 1
miejscowość, data.....................................................,.............................

Oświadczenie Autora/Autorów
Zwracam się z uprzejmą prośbą o przyjęcie do Redakcji Wydawnictwa WSA i ogłoszenie
drukiem publikacji/pracy pt.
............................................................................................................................. ..........................
.......................................................................................................................................................
autorstwa:
............................................................................................................................. ..........................
.......................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ..........................
Równocześnie oświadczam(y), że publikacja nie została wydana w przeszłości drukiem i/lub
w wersji elektronicznej w innym czasopiśmie, nie została zgłoszona do innego czasopisma,
nie znajduje się w recenzji innej Redakcji, nie narusza patentów, praw autorskich i praw
pokrewnych oraz innych zastrzeżonych praw osób trzecich, a także że wszyscy wymienieni
Autorzy pracy przeczytali ją i zaakceptowali skierowanie jej do druku.
Przeciwdziałanie nierzetelności naukowej - „ghostwriting” oraz „guest authorship”;
· źródło finansowania publikacji:..................................................................................................
............................................................................................................................. ..........................
· podmioty, które przyczyniły się do powstania publikacji i ich udział:
............................................................................................................................. ..........................
............................................................................................................................. ..........................
.......................................................................................................................................................
· wkład Autora/Autorów w powstanie publikacji (szczegółowy opis z określeniem ich afiliacji):
.................................................................................................................... ...................................
............................................................................................................................. ..........................
.......................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ..........................
Imię i nazwisko
podpis
data
1................................................
........................................
.........................
2...............................................
........................................
.........................
3...............................................
........................................
.........................
4..............................................
.........................................
.........................
Imię, nazwisko, adres, telefon, e-mail, osoby odpowiedzialnej za wysłanie niniejszego
oświadczenia (głównego Autora pracy):
............................................................................................................................. ..........................
......................................................................................................................................... ..............
.................................................................................................................... ...................................
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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:
......................................................................
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