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ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ GMIN WIEJSKICH PODREGIONU 

ŁOMŻYŃSKIEGO, RANKING METODĄ WZORCOWĄ HELLWIGA 

 
 

SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF RURAL COMMUNES IN THE 

ŁOMŻA SUBREGION, RANKING USING THE HELLWIG REFERENCE 

METHOD 

 

 

Streszczenie 

 
 

Artykuł przedstawia wyniki badań poziomu zrównoważonego rozwoju 41 gmin wiejskich 

podregionu łomżyńskiego w oparciu o dane statystyczne zgromadzone w Banku Danych 

Lokalnych Głównego Urzędu Statystycznego, pochodzące z 2010 i 2019 r. Na podstawie 

uzyskanych danych dokonano wyliczenia wybranej grupy wskaźników wymiaru gospodarczego, 

społecznego oraz środowiskowego, pozwalających dokonać pomiaru poziomu rozwoju 

zrównoważonego w badanych obiektach przez zastosowanie WAP metody Hellwiga. Analiza 

wartości wskaźników umożliwiła poprzez zastosowanie procesu rangowania wyodrębnienie 

czterech grup gmin odzwierciedlających zróżnicowany poziom zrównoważonego rozwoju. 

Różnice w wartościach mierników odnoszących się do wymiarów zrównoważonego rozwoju  

w badanych podmiotach świadczą o ich dysharmonii rozwojowej, co skutkuje plasowaniem 

gminy w grupie o niższym poziomie zrównoważonego rozwoju. 

Słowa kluczowe: zrównoważony rozwój, gmina, wskaźnik, pomiar, rozwój lokalny 
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Summary 

 

The article presents the results of research on the level of sustainable development of 41 

rural municipalities of the łomżyński subregion based on statistical data collected in the Local 

Data Bank of the Central Statistical Office from 2010 and 2019. Based on the obtained data, 

 a selected group of indicators of the economic, social, and environmental dimensions was 

calculated; allowing the measure of the level of sustainable development in the studied objects by 

using the Hellwig method of WAP. By using the ranking process, the analysis of the values of the 

indicators made it possible to distinguish four groups of municipalities reflecting the different 

levels of sustainable development. The differences in the values of measures relating to the 

dimensions of sustainable development in the surveyed entities prove their development 

disharmony, which results in placing the commune in the group with a lower level of sustainable 

development. 

Keywords: sustainable, development commune, indicator, measurement local, development 

 

Wstęp 

 

Rozwój rozumiany jako rozwój społeczeństw ludzkich, charakteryzuje się określonym 

kierunkiem zmian ilościowych i jakościowych, często świadomie i celowo stymulowanych. Sam 

proces rozwoju ogólnie można określić jako transformację ekonomiczną i społeczną społeczności 

zidentyfikowanej terytorialnie [Pastuszka 2009].   

 Uwzględniając pojęcie terytorium, A. Jewtuchowicz i I. Pietrzyk określają rozwój 

terytorialny, jako generowanie dynamiki przez czynniki endogeniczne (oddolne, miejscowe), lecz 

nie wykluczają powiązań zewnętrznych (egzogenicznych). Rozwój jest w pewnym sensie 

wypadkową wykorzystania i oddziaływania czynników [Jewtuchowicz, Pietrzyk 2003]. 

Do rozwoju społeczno-gospodarczego kraju przyczynia się przede wszystkim wzrost 

potencjału gospodarczego regionów stanowiących integralną część gospodarki narodowej. 

Regiony wykazują silne powiązania z otoczeniem oraz odgrywają istotną rolę w przebiegu  

i dynamice procesów rozwojowych danego kraju. Wspieranie i monitorowanie rozwoju 

społeczno-gospodarczego w układzie regionalnym i lokalnym stanowi jedno z najważniejszych 

zadań mających wpływ na rozwój w skali makro. 

W Polsce i całej Unii Europejskiej ścierają się dwa podejścia do kierunków polityki 

regionalnej, dla których przyświeca jeden cel, czyli rozwój społeczno-gospodarczy a różni sposób 

jego osiągania, tak zwany neoklasyczny i wyrównawczy. Na obecnym etapie rozwoju 

społeczeństw władze publiczne modyfikują kierunki rozwoju regionów, krajów i Europy. 
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Osiąganie celów jest ściśle związane z wyznaczonymi determinantami decydującymi 

współcześnie o wzroście gospodarczym i rozwoju. Wśród wielu czynników rozwoju należy 

wymienić kompetencje, przedsiębiorczość, zaplecze naukowo badawcze instytucje otoczenia 

biznesu oraz przyjazna i sprawna administracja. 

 Celem strategicznym rozwoju lokalnego jest poprawa jakości życia z naciskiem na 

składnik ekonomiczny jako źródła utrzymania i tworzenia satysfakcjonujących warunków 

materialnych życia społeczności lokalnych. Spośród różnych koncepcji rozwoju i proponowanych 

sposobów podnoszenia poziomu życia za szczególnie pożądany należy uznać koncepcję 

zrównoważonego rozwoju (ZR). 

Idea zrównoważonego rozwoju jest utożsamiana ze strategią rozpoznawania  

i rozwiazywania współczesnych problemów społecznych, gospodarczych i środowiskowych  

a tym samym staje się narzędziem wspomagającym władze lokalne w decyzjach dla działań na 

rzecz swoich społeczności w poprawie jakości ich życia i realizacji celu nadrzędnego jakim jest 

wzrost gospodarczy ze szczególnym uwzględnieniem sprawiedliwości społecznej  

i nienaruszalności zasobów naturalnych [Stanny, Czarnecki 2011].  

Zrównoważony rozwój prowadzi do pozytywnych zmian jakościowych i ilościowych na 

danym obszarze przy jednoczesnym poszanowaniu walorów środowiska oraz zasady równości 

społecznej. Jest wynikiem poszukiwań rozwoju po pierwsze minimalizującego negatywne skutki 

rewolucji naukowo- technicznej, a po drugie zapobiegającemu konfliktom w gospodarowaniu 

przestrzenią objawiających się głównie degradacją środowiska. 

We wrześniu 2015 r. światowi przywódcy przyjęli program ONZ „Przekształcamy nasz 

świat: Agenda na rzecz zrównoważonego rozwoju 2030” ustanawiający zestaw celów 

zrównoważonego rozwoju, aby położyć kres ubóstwu, chronić planetę, zapewniać ochronę praw 

człowieka i zagwarantować dobrobyt dla wszystkich. Przyjęcie tego programu działań stanowi 

historyczny zwrot w stronę nowego paradygmatu dzięki zajęciu się dysproporcjami 

gospodarczymi, społecznymi i środowiskowymi w powszechny i zintegrowany sposób. Ten 

proces w pełni odzwierciedla europejskie wartości sprawiedliwości społecznej, demokratycznych 

rządów i społecznej gospodarki rynkowej oraz ochrony środowiska. 

Literatura przedmiotu najczęściej skupia się na analizach teoretycznych ZR na poziomie 

krajów i regionów z powodu wysokiej dostępności materiału statystycznego, to jest większej 

liczbie kategorii opisujących rozwój zrównoważony na poziomie krajów i województw niż na 

poziomie gmin. Podkreślić należy niedostatek opracowań analitycznych o charakterze 

ilościowym obejmujących większą liczbę jednostek terytorialnych szczebla gminnego, a jedynie 

taki zasięg analizy i poziom agregacji ukazuje rzeczywisty rozmiar dysproporcji rozwojowych  
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w ujęciu przestrzennym, różniący od uogólnionego obrazu uzyskanego w układzie regionalnym. 

 

Cel, przedmiot i metoda badań 

 

Autor w niniejszym opracowaniu przedstawił zróżnicowanie przestrzenne poziomu ZR 41 

gmin wiejskich w podregionie łomżyńskim regionu podlaskiego. Poszczególne elementy ZR nie 

wpływają jednakowo na rozwój lokalny, uzależnione to jest od wpływu pozostałych czynników, 

ich kierunku i siły wpływu. Rozpoznanie tych powiązań wymaga dokładnego opisu 

rzeczywistości w jakiej funkcjonują. Badania pozwoliły na dokonanie oceny rozwoju badanych 

jednostek w poszczególnych obszarach (gospodarka, społeczeństwo i środowisko) oraz  

z perspektywy zrównoważonego rozwoju. Oceny dokonano w dwóch okresach czasowych 2010 

 i 2019 r.  a następnie porównano tempo rozwoju poszczególnych jednostek. 

 Ze względu na wielowymiarowość kategorii rozwoju zrównoważonego oraz konieczność 

uwzględniania wielu zmiennych do opisu analizowanych podmiotów, badanie przeprowadzono  

z zastosowaniem metody wielowymiarowej analizy porównawczej (WAP). Wykorzystana została 

wzorcowa metoda taksonomicznej miary rozwoju Z. Hellwiga wykorzystując do standaryzacji 

cech diagnostycznych standaryzację klasyczną.  

Podstawowym celem wielowymiarowej analizy porównawczej jest konstrukcja miary 

syntetycznej umożliwiającej porównywanie obiektów opisanych za pomocą wielu zmiennych 

[Bąk 2013]. Podstawą porządkowania liniowego jest zmienna syntetyczna (zwana także zmienną 

agregatową, syntetyczną miarą rozwoju, miarą syntetyczną, taksonomicznym miernikiem 

rozwoju, agregatową miarą rozwoju, miara rozwoju gospodarczego), której wartości są 

szacowane na podstawie obserwacji zmiennych diagnostycznych opisujących badane obiekty. 

Zakłada się, że wartości zmiennej syntetycznej, oszacowane za pomocą określonej metody, 

umożliwiają uporządkowanie zbioru obiektów wielowymiarowych w sensie relacji preferencji 

(dominacji) [Grabiński 1992]. 

Ta metoda umożliwiła hierarchizację badanych podmiotów tj. gmin w każdym z trzech 

obszarów, czyli poziom rozwoju gospodarczego, społecznego i środowiska. Umożliwiła także 

uporządkowanie zbioru gmin – obiektów wielocechowych według pewnego syntetycznego 

kryterium będącego funkcją tych cech (tzw. taksonomicznego miernika rozwoju 

zrównoważonego (TMRZ)). 

Ponieważ zmienne diagnostyczne maja różne miana oraz różne rzędy wielkości należy 

przeprowadzić normalizację tych zmiennych z wykorzystaniem odpowiednio dobranych formuł. 

Celem normalizacji wartości zmiennych jest doprowadzenie ich (zmiennych) do 
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porównywalności, poprzez pozbawienie mian wyników pomiaru oraz ujednolicenie ich rzędów 

wielkości [Walesiak 2014]. W wielowymiarowej analizie porównawczej stosuje się wiele metod 

standaryzacji cech diagnostycznych. Dla celów niniejszego opracowania rankingu gmin wiejskich 

podregionu łomżyńskiego wykorzystano metodę wzorcową Hellwiga z wykorzystaniem 

standaryzacji klasycznej jako formuły standaryzacji cech diagnostycznych.  

Do budowy miernika wybrane zostały zmienne diagnostyczne reprezentujące obszary: 

społeczeństwo, gospodarka i środowisko. Doboru zmiennych dokonano na podstawie literatury 

przedmiotu, własnego doświadczenia oraz dostępności danych. Po dokonaniu weryfikacji ze 

względu na kryteria merytoryczne (cechy mierzalne, dostępne i reprezentujące dane zjawisko) 

wybrano po 10 wskaźników (razem 30) charakterystycznych dla realizacji celów ZR na poziomie 

gmin.  

Po dokonaniu weryfikacji statystycznej zostały wyłączone 2 indykatory ze względu na 

nieosiągnięcie wartości współczynnika zmienności powyżej 10%. Natomiast ze względu na 

znaczne przekroczenie powyżej 0,80 wartości współczynnika korelacji liniowej zostało wy-

łączone 5 indykatorów. W końcowym efekcie do badań przyjęto podany poniżej w tabeli 1 zestaw 

23 indykatorów z określeniem cech stymulant i destymulant. 

 

Tabela 1. Zestaw 23 wskaźników do badania ZR gmin 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS BDL. (Dane według dziedzin. Gminy. Online). 

 

Table 1. A set of 23 indicators for the study of the ZR of municipalities 

Source: Own study based on GUS BDL data. (Data by domain. Municipality. Online). 

 

Symbol Indykator Cecha 

Gospodarka  

X1 Dochód gminy na 1 mieszkańca S 

X3 Dochody własne gminy (na 1 mieszkańca) S 

X5 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą na 1000 ludności S 

X7 

Udział wydatków w Dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w 

wydatkach ogółem   S 

X8 Dochody podatkowe ustalone i pobierane na podstawie odrębnych ustaw S 

X9 Wydatki majątkowe inwestycyjne (zł na 1 mieszkańca) S 

X10 Finansowanie i współfinansowanie programów i projektów unijnych  S 

Społeczeństwo 

X11  Ludność na 1km2 S 

X13  Udział radnych z wyższym wykształceniem % S 

X15  Udział bezrobotnych zarejestrowanych w liczbie ludności w wieku produkcyjnym D 

X16    % Ludności w wieku poprodukcyjnym   D 
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X17  % Ludności w wieku przedprodukcyjnym D 

X19  Wydatki budżetów gmin na 1 mieszkańca – ochrona zdrowia PLN  S 

X20   Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. Dzieci w wieku 3-5 lat  S 

Środowisko 

X21 Różnica pomiędzy odsetkiem ludności korzystającej z wodociągu i z kanalizacji   D 

X22  Zużycie wody na jednego mieszkańca w m3 D 

X23  % Ogółu ludności korzystająca z instalacji wodociągowej S 

X24  % Ogółu ludności korzystającej z instalacji kanalizacji S 

X25 Woda dostarczona do wodociągu na terenie gminy w czasie doby w badanym roku D 

X26  Woda z wodociągów na 1 mieszkańca D 

X27  Lesistość w % S 

X29 Zbiorniki bezodpływowe - stan w dniu 31 XII D 

X30 Wydatki w Dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska na 1 mieszkańca S 

*S – stymulanta,  D- destymulanta 

 

Wskaźniki podzielono na stymulanty i destymulanty (tabela 1).  

Stymulanta charakteryzuje się dodatnią korelacją ze zmienną objaśnianą, wzrost wartości 

zmiennej objaśniającej prowadzi do wzrostu zmiennej objaśnianej. Wzrost wartości oznacza 

wzrost oceny, jej spadek natomiast przyczynia się do spadku oceny. Jest to zmienna 

diagnostyczna, dla której są pożądane wartości wysokie. 

Destymulanta charakteryzuje się ujemną korelacją ze zmienną objaśnianą, wzrost wartości 

zmiennej objaśniającej prowadzi do spadku zmiennej objaśnianej. Wzrost wartości oznacza 

spadek oceny, jej spadek natomiast przyczynia się do wzrostu oceny. Jest to zmienna 

diagnostyczna, dla której są pożądane wartości niskie. 

Konstrukcja miary syntetycznej (miary rozwoju gospodarczego) Hellwiga przedstawiała 

się następująco: 

a/ normalizacja zmiennych (standaryzacja): przekształcenia dokonano metodą 

standaryzacyjną opartą na odchyleniu standardowym i średnicy, zgodnie z formułą: 

 

Przekształcenie stymulant  𝑍𝑖𝑗 =
𝑥𝑖𝑗 −  �̅�𝑗

𝑆𝑗
 (1) 

Przekształcenie destymulant Zij =
�̅�j − xij

Sj
  (2) 
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Zmienną syntetyczną di  wyznaczono zgodnie z wzorem 3.  

  𝑑𝑖 =  1 − 
𝑑𝑖0

𝑑𝑖
 (3) 

Gdzie: 

Zij – unormowana obserwacja Xij 

xij – j-ta zmienna diagnostyczna dla i-tego obiektu  

�̅�𝑗  – średnia j-tej zmiennej diagnostycznej 

S𝑗 - odchylenie standardowe obserwacji 𝑗-tej zmiennej 

 

Następnie opracowano współrzędne wzorca Z0j 

 
 𝑍0𝑗 = [

 {𝑍𝑖𝑗}𝑖     
𝑚𝑎𝑥 𝑑𝑙𝑎 𝑧𝑚𝑖𝑒𝑛𝑛𝑦𝑐ℎ 𝑜 𝑐ℎ𝑎𝑟𝑎𝑘𝑡𝑒𝑟𝑧𝑒 𝑠𝑡𝑦𝑚𝑢𝑙𝑎𝑛𝑡

 {𝑍𝑖𝑗}𝑖     
𝑚𝑖𝑛  𝑑𝑙𝑎 𝑧𝑚𝑖𝑒𝑛𝑛𝑦𝑐ℎ 𝑜 𝑐ℎ𝑎𝑟𝑎𝑘𝑡𝑒𝑟𝑧𝑒 𝑑𝑒𝑠𝑡𝑦𝑚𝑢𝑙𝑎𝑛𝑡

] 
(4) 

 

Wyznaczono Zoj które równa się dla zmiennych o charakterze stymulant wartości maksymalnej Zij 

a dla destymulant wartości minimalnej Zij 

Kolejnym etapem było obliczenie odległości od wzorca di0 zgodnie z formułą 

 

𝑑𝑖0 = √∑(𝑍𝑖𝑗 − 𝑍0𝑗)
2

 

𝑚

𝑗=1

 (5) 

 

gdzie  

dio – odległość metryczna pomiędzy i-tym a k-tym obiektem, 

Zij - unormowana wartość realizacji j-tej zmiennej (miernika) w i-tej jednostce terytorialnej 

Z0j - współrzędne wzorca 

Wykonując kolejno działania (Zij – Z0j)
2 następnie dokonano obliczenia sumy tych 

wartości i wyciągając pierwiastek z tej sumy otrzymaliśmy odległość od wzorca każdego obiektu 

di0 

Kolejnym etapem było obliczenie wartości zmiennej agregatowej di nazywanej także 

Taksonometrycznym Miernikiem Rozwoju (TMR) zgodnie z formułą: 
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𝑑𝑖 = 1 − 

𝑑𝑖0

𝑑0
 (6) 

Działania zostały przeprowadzone w następującej kolejności  

Z ciągu otrzymanych liczb odległość od wzorca każdego obiektu wyznaczono średnią   

 
�̅�0 =

1

𝑛
∑ 𝑑𝑖0

𝑛

𝑖=1

 (7) 

Następnie wyznaczono odchylenie standardowe odległości Sd  zgodnie z formułą (8) 

 

𝑆𝑑 = √ 
1

𝑛
∑ (𝑑𝑖0  − �̅�0)

2𝑛

𝑖=1
 (8) 

 

a di0 wyznaczono według wzoru (9) 

 

 𝑑𝑖0 = �̅�0 +  2𝑆𝑑  (9) 

 

gdzie                     

𝑑𝑖 - zmienna agregatowa Taksonomiczny Miernik Rozwoju   

di0 - odległość od wzorca każdego obiektu 

𝑆𝑑  - odchylenie standardowe odległości 

�̅�0  −  średnia odległość od wzorca każdego obiektu 

 

 

 

Wyniki badań  

 

Zgodnie z przeprowadzonymi działaniami wskaźnik rozwoju TMR obliczony dla każdego 

z trzech obszarów (gospodarka, społeczeństwo, środowisko). Średnia arytmetyczna trzech 

wskaźników TMR daje nam wskaźnik TMRZ (Taksonomiczny Wskaźnik Rozwoju 

Zrównoważonego) danego obiektu (gminy).  

Następnie wykorzystując formuły Excel dokonano rangowania wartości wskaźnika od 

największej wartości do najmniejszej. Wartości najwyższe wskazują najbliższą odległość od 

wzorca wartość najniższa, najdalszą odległość od wzorca.  

Najwyższą wartość wskaźnika TMRZ w roku 2010 (0,382) i 2019 (0,350) osiągnęła 

gmina Mielnik, najniższą wartość (0,091) zanotowała w 2010 roku gmina Kobylin Borzymy 
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a w 2019 r. gmina Wizna (0,061) (tabela 2). Rozstęp pomiędzy tymi wartościami wyniósł 0,566 

zarówno w roku 2010 jak i w 2019. 

Obszar gospodarka. Wartości wskaźników TMR w roku 2010 oscylowały od 0,106  

w gminie Dziadkowice   do 0,672 w gminie Mielnik. W 2019 wartość najwyższą wskaźnika TMR 

odnotowała gmina Mielnik 0,659 a najniższą 0,093 gmina Dziadkowice i była to jedna z 3 gmin 

utrzymujących niezmienna pozycję w rankingu obszaru gospodarka.  

Obszar społeczeństwo charakteryzował się w 2010 r. wartością minimalną 0,021 w gminie 

Kobylin-Borzymy   i 0,324 w gminie Białowieża   a wartość rozstępu wynosiła 0,303. Średnia 

wartość wskaźnika TMR w 2010 roku wyniosła 0,154 przy wartości mediany 0,149. Rok 2019 

charakteryzuje się niewielkim spadkiem średniej wartości wskaźnika TMR 0,148 i mediany 

0,129, wartości minimalnej 0,008 (gmina Milejczyce), wartości najwyższej 0,324 (gmina 

Zambrów) i rozstępie 0,316. 

Obszar środowisko to wartości od - 0,004 (gmina Turośl) do 0,409 (gmina Białowieża)   

rozstęp 0,413 w 2010 r. i minimalnej wartości - 0,002 (gmina Rudka) do 0,416 (gmina Zambrów) 

w 2019 r. przy rozstępie 0,418 który wzrósł o 1,2% w ciągu 10 lat (tabela 2, tabela 3). 

 

Tabela 2. Wartości wskaźników TMR oraz TMRZ 

Źródło: Badania własne na podstawie niezależnych danych GUS (BDL) w podziale na gminy wiejskie. 
 

Table 2. The values of TMR and TMRZ indicators 

Source: Own study based on independent data from the Central Statistical Office (BDL), broken down by rural 

communes. 

 

 2010 2019 

l.p. Gmina  TMR TMR TMR TMRZ TMR TMR TMR TMRZ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Białowieża   0,377 0,324 0,409 0,370 0,345 0,324 0,157 0,275 

2 Bielsk Podlaski   0,179 0,113 0,107 0,133 0,275 0,084 0,148 0,169 

3 Boćki   0,141 0,067 0,265 0,158 0,131 0,092 0,098 0,107 

4 Brańsk   0,145 0,071 0,081 0,099 0,161 0,079 0,192 0,144 

5 Czeremcha   0,177 0,293 0,329 0,267 0,186 0,294 0,116 0,199 

6 Czyże   0,212 0,091 0,173 0,159 0,155 0,114 0,031 0,100 

7 Dubicze Cerkiewne   0,288 0,196 0,314 0,266 0,302 0,084 0,176 0,187 

8 Dziadkowice   0,106 0,095 0,181 0,127 0,093 0,093 0,131 0,105 

9 Grabowo   0,208 0,163 0,149 0,173 0,192 0,125 0,109 0,142 

10 Grodzisk   0,130 0,027 0,199 0,119 0,100 0,078 0,134 0,104 

11 Hajnówka   0,275 0,113 0,281 0,223 0,231 0,076 0,107 0,138 

12 Klukowo   0,121 0,198 0,129 0,149 0,141 0,240 0,160 0,180 

13 Kobylin-Borzymy   0,131 0,021 0,122 0,091 0,101 0,129 0,153 0,128 

14 Kolno   0,157 0,187 0,119 0,154 0,217 0,117 0,118 0,151 
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15 Kołaki Kościelne   0,122 0,124 0,150 0,132 0,169 0,103 0,108 0,127 

16 Kulesze Kościelne   0,226 0,027 0,108 0,121 0,147 0,150 0,174 0,157 

17 Łomża   0,155 0,237 0,063 0,152 0,254 0,189 0,218 0,220 

18 Mały Płock   0,156 0,191 0,144 0,164 0,126 0,228 0,110 0,154 

19 Miastkowo   0,222 0,139 0,184 0,181 0,196 0,204 0,154 0,185 

20 Mielnik   0,672 0,186 0,288 0,382 0,659 0,192 0,200 0,350 

21 Milejczyce   0,109 0,094 0,227 0,143 0,189 0,008 0,276 0,158 

22 Narew   0,242 0,279 0,269 0,263 0,238 0,267 0,142 0,216 

23 Narewka   0,387 0,122 0,405 0,305 0,392 0,196 0,172 0,253 

24 Nowe Piekuty   0,255 0,150 0,104 0,170 0,195 0,164 0,127 0,162 

25 Nurzec-Stacja   0,136 0,293 0,205 0,211 0,117 0,145 0,084 0,115 

26 Orla   0,304 0,224 0,243 0,257 0,391 0,177 0,182 0,250 

27 Perlejewo   0,158 0,059 0,135 0,117 0,243 0,096 0,096 0,145 

28 Piątnica   0,195 0,270 0,145 0,204 0,194 0,240 0,223 0,219 

29 Przytuły   0,110 0,072 0,397 0,193 0,192 0,095 0,187 0,158 

30 Rudka   0,278 0,163 0,230 0,224 0,147 0,206 -0,002 0,117 

31 Rutki   0,125 0,208 0,171 0,168 0,112 0,143 0,115 0,123 

32 Siemiatycze   0,151 0,135 0,160 0,149 0,216 0,068 0,137 0,140 

33 Sokoły   0,176 0,176 0,111 0,154 0,258 0,308 0,183 0,250 

34 Szumowo   0,219 0,150 0,124 0,165 0,356 0,219 0,194 0,257 

35 Śniadowo   0,133 0,112 0,222 0,155 0,222 0,186 0,204 0,204 

36 Turośl   0,172 0,154 -0,004 0,107 0,188 0,104 0,007 0,100 

37 Wizna   0,108 0,106 0,111 0,108 0,098 0,041 0,045 0,061 

38 Wysokie Maz.   0,186 0,093 0,095 0,125 0,205 0,090 0,195 0,163 

39 Wyszki   0,179 0,147 0,157 0,161 0,119 0,078 0,136 0,111 

40 Zambrów   0,205 0,290 0,282 0,259 0,348 0,105 0,416 0,290 

41  Zbójna   0,269 0,149 0,117 0,178 0,129 0,137 0,036 0,101 

 

Gdzie kolejna kolumna zawiera: 

1- liczba porządkowa 

2- wyszczególnione gminy 

3- taksonomiczny wskaźnik rozwoju (TMR) obszar gospodarka rok 2010 

4- taksonomiczny wskaźnik rozwoju (TMR) obszar społeczeństwo rok 2010 

5- taksonomiczny wskaźnik rozwoju (TMR) obszar środowisko rok 2010 

6- taksonomiczny miernik rozwoju zrównoważonego (TMRZ) rok 2010 

7- taksonomiczny wskaźnik rozwoju (TMR) obszar gospodarka rok 2019 

8- taksonomiczny wskaźnik rozwoju (TMR) obszar społeczeństwo rok 2019 
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9- taksonomiczny wskaźnik rozwoju (TMR) obszar środowisko rok 2019 

10- taksonomiczny miernik rozwoju zrównoważonego (TMRZ) rok 2019 

 

Średnią wskaźników TMR w poszczególnych obszarach w latach 2010 oraz 2019 

przedstawia tabela 3 w której zawarte są główne wskaźniki najczęściej określane w statystyce 

opisowej. Analiza danych wskazuje na spadek wartości wskaźników zrównoważonego rozwoju 

gmin wiejskich podregionu łomżyńskiego. Obniżyła się średnia wartość oraz mediana wskaźnika 

TMRZ. Zwiększyła się wartość rozstępu w TMR społeczeństwo i środowisko co wskazuje na 

nierówny rozwój poszczególnych gmin. Należy zwrócić uwagę na spadek wartość odchylenia 

standardowego co wskazuje na większe rozproszenie wartości wskaźnika wokół średniej oraz 

niezmieniona wartości współczynnika zmienności wskazująca na brak impulsów rozwojowych 

badanych jednostek.  

 

Tabela 3. Statystyki opisowe wskaźników TMR i TMRZ z tabeli 2 

Źródło: Badania własne na podstawie niezależnych danych GUS (BDL) w podziale na gminy wiejskie. 
 

Table 3. Descriptive statistics of TMR and TMRZ indicators from Table 2 

Source: Own study based on independent data from the Central Statistical Office (BDL), broken down by rural 

communes. 

 

 

 2010 TMRZ 2019 TMRZ 

 3 4 5 6 7 8 9 10 

Średnia 0,202 0,154 0,188 0,181 0,213 0,148 0,145 0,169 

Mediana 0,177 0,149 0,160 0,161 0,192 0,129 0,142 0,157 

Minimalna 0,106 0,021 -0,004 0,091 0,093 0,008 -0,002 0,061 

Maksymalna 0,672 0,324 0,409 0,382 0,659 0,324 0,416 0,350 

Rozstęp 0,566 0,303 0,413 0,291 0,566 0,316 0,418 0,289 

Odch. standardowe 0,103 0,078 0,095 0,068 0,108 0,075 0,073 0,062 

Wsp. zmienności 0,506 0,506 0,506 0,376 0,506 0,506 0,506 0,368 

 

Na podstawie obliczonego wskaźnika TMRZ dokonano podziału gmin na klasy rozwoju 

według wyznaczonych kwartyli dla zbioru.  

Klasa I – bardzo wysoki poziom rozwoju zrównoważonego (4 kwartyl)  

Klasa II – wysoki poziom rozwoju zrównoważonego (3 kwartyl) 

Klasa III – średni poziom rozwoju zrównoważonego (2 kwartyl) 

Klasa IV– niski poziom rozwoju zrównoważonego (1 kwartyl)  

 Biorąc pod uwagę taksonomiczny miernik rozwoju zrównoważonego (TMRZ) w 2010 

roku gminy wiejskie podregionu łomżyńskiego zajmowały miejsca w poszczególnych klasach 
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rozwoju zgodnie z tabelą 4. Zauważyć należy, iż wskaźnik TMRZ może przyjmować wartości  

0 – 1 a najwyższa wartość tego wskaźnika dla badanych gmin wyniosła w 2010 roku 0,382 (gmina 

Mielnik), natomiast najniższa wartość wyniosła 0,091 (gmina Kobylin-Borzymy) (tabela 4).  

 

Tabela 4. Przyporządkowanie gmin do klas zrównoważonego rozwoju 2010 r. 

Źródło: Opracowanie własne. 

 

Table 4. Assignment of communes to sustainable development classes in 2010. 

Source: Own study. 

 

Klasa/ wartości TMRZ Gminy 

Klasa I 

0, 223 -0,382 

Mielnik, Białowieża, Narewka, Czeremcha, Dubicze Cerkiewne, Narew, 

Zambrów, Orla, Rudka, Hajnówka   

Klasa II 

0,164 – 0,211 

Nurzec-Stacja, Piątnica, Przytuły, Miastkowo, Zbójna, Grabowo, Nowe Piekuty, 

Rutki, Szumowo, Mały Płock   

Klasa III 

0,143 – 0,161 

Wyszki, Czyże, Boćki, Śniadowo, Sokoły, Kolno, Łomża, Klukowo, Siemiatycze, 

Milejczyce   

Klasa IV 

0,091 – 0,133 

Bielsk Podlaski, Kołaki Kościelne, Dziadkowice, Wysokie Mazowieckie, Kulesze 

Kościelne, Grodzisk, Perlejewo, Wizna, Turośl, Brańsk, Kobylin-Borzymy   

 

W klasie I w okresie badawczym (2010–2019) tylko gmina Mielnik utrzymała pierwszą 

pozycje natomiast pięć kolejnych gmin zmieniło swoje pozycje pozostając w klasie pierwszej 

(Białowieża, Narewka, Narew, Zambrów i Orla). Kolejne cztery gminy spadło do klas niższych: 

Czeremcha i Dubicze Cerkiewne do klasy II, gmina Hajnówka do klasy III a gmina Rudka do 

klasy IV (tabela 5).  

W klasie II pozostało tylko 3 gminy: Przytuły, Miastkowo i Nowe Piekuty, dwie 

awansowały do klasy I (Szumowo i Piątnica), dwie spadły do klasy III (Mały Płock i Grabowo), 

trzy do klasy IV (Rutki, Nurzec-Stacja i Zbójna).  

W klasie III utrzymały się tylko 2 gminy (Kolno i Siemiatycze), dwie awansowały do klasy 

I (Sokoły i Łomża). Trzy gminy awansowały o jedną klasę w górę i trzy o klasę w dół. 

 W klasie IV cztery gminy w przeciągu 10 lat nie zmieniły swojej klasy rozwoju, pięć 

gmin przesunęło się o klasę wyżej a dwie gminy przesunęły się o dwie klasy w rankingu klas 

rozwoju (Bielsk Podlaski i Wysokie Mazowieckie). Wszystkie te przesunięcia wskazują na różne 

tempo rozwoju poszczególnych gmin w okresie lat 2010-2019 w poszczególnych obszarach 

(tabela 5). 

Tabela 5. Przyporządkowanie gmin do klas zrównoważonego rozwoju 2019 r. 

Źródło: Opracowanie własne. 

 

Table 5. Assignment of communes to sustainable development classes in 2019. 

Source: Own study. 
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Klasa/ wartości 

TMRZ 

Gminy 

Klasa I 

0, 216 -0,350 

Mielnik, Zambrów, Białowieża, Szumowo, Narewka, Orla, Sokoły, Łomża, 

Piątnica, Narew   

Klasa II 

0,158 – 0,204 

Śniadowo, Czeremcha, Dubicze Cerkiewne, Miastkowo, Klukowo, Bielsk 

Podlaski, Wysokie Mazowieckie, Nowe Piekuty, Przytuły, Milejczyce   

Klasa III 

0,127 – 0,157 

Kulesze Kościelne, Mały Płock, Kolno, Perlejewo, Brańsk, Grabowo, 

Siemiatycze, Hajnówka, Kobylin-Borzymy, Kołaki Kościelne   

Klasa IV 

0,061 – 0,123 

Rutki, Rudka, Nurzec-Stacja, Wyszki, Boćki, Dziadkowice, Grodzisk, Zbójna, 

Czyże, Turośl, Wizna   

 

Tabela 6 przedstawia zestawienie miejsc rankingowych gmin poszczególnych obszarów 

rozwoju w latach 2010 i 2019, ustalonych na podstawie wartości wskaźników TMRZ 

otrzymanych jako średnia arytmetyczna wartości wskaźników TMR z trzech obszarów 

(gospodarka, społeczeństwo i środowisko.  W tabeli dokonano porównania miejsc rankingowych 

wszystkich obszarów oraz TMRZ z roku 2010 do roku 2019, odnotowano różnice zarówno 

wzrostu jak i spadku pozycji.   

Tylko 2 gminy nie zmieniły pozycji na listach rankingowych TMRZ w stosunku lat 2019 

do 2010, są to gmina Mielnik na pozycji 1 i gmina Miastkowo na pozycji 14, poza tym 20 gmin 

obniżyło pozycje w rankingu i 18 gmin podwyższyło miejsce na listach. Największy wzrost w 

rankingu zrównoważonego rozwoju osiągnęła gmina wiejska Łomża (19 pozycji) a największy 

spadek zanotowała gmina Zbójna (spadek o 23 miejsca w rankingu).  

Gmina Mielnik zajmująca pierwsze miejsce na listach rankingowych zrównoważonego 

rozwoju, w poszczególnych obszarach w 2010 r. zajmowała: gospodarka 1 miejsce (wartość 

wskaźnika TMR 0,673), w obszarze społeczeństwo 14 (TMR 0,186) i w obszarze środowisko 

miejsce 6 (TMR 0,288). Średnia arytmetyczna, czyli wskaźnik zrównoważonego rozwoju TMRZ 

uzyskał wartość 0,383 i była to najwyższa wartość dająca 1 miejsce na liście rankingowej. W 2019 

roku gmina ta zajmowała także 1 miejsce w rankingu zrównoważonego rozwoju z wartością 

wskaźnika TMRZ 0,350 i wartościach wskaźników TMR: gospodarka 0,689, społeczeństwo 

0,192 i środowisko 0,200. Wartości wskaźników TMR przyporządkowały gminę w rankingach 

kolejno na 1, 12 i 6 miejscu. Podkreślić należy fakt, że pomimo poprawienia o dwa miejsca pozycji 

w rankingu obszaru społeczeństwo (z 14 na 12 miejsce) to wartość wskaźnika taksonomicznego 

dla zrównoważonego rozwoju była niższa niż w 2010 roku.  

Gmina Miastkowo w obydwóch okresach badawczych znajdowała się na 14 pozycji 

rankingowej natomiast w rankingach poszczególnych obszarów następujące miejsca: 2010 r. to 

12, 23, 17 miejsce a 2019 r. 18, 10, 18. Różnice pozycji rankingowych w poszczególnych 

obszarach wynosiły: gospodarka -6, społeczeństwo +6 i środowisko -1. 
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Najwyższy wzrost pozycji rankingowej (o 19 pozycji rok 2019 do 2010) odnotowała gmina 

Łomża z pozycji 27 na liście rankingowej w 2010 r. na pozycję 8 w 2019 r. Wartości wskaźnika 

TMRZ dla lat 2010 i 2019 wynosiły odpowiednio 0,152 i 0,221, natomiast wartości wskaźników 

TMR wynosiły odpowiednio dla roku 2010 – 0,155, 0,237, 0,063 dla 2019 r. 0,254, 0,189, 0,218. 

Wartości tych wskaźników klasyfikowało gminę Łomża w poszczególnych obszarach na 

miejscach: 27 gospodarka, 7 społeczeństwo, 40 środowisko w 2010 r. i odpowiednio 10, 13, 4  

w 2019 r. 

Największy spadek na liście rankingowej zrównoważonego rozwoju był udziałem gmin 

Rudka i Zbójna (spadek o 23 miejsca). Gmina Rudka zanotowała spadek w rankingu TMR 

gospodarka o 23 i 29 pozycji w obszarze środowisko. Gmina Zbójna zanotowała spadek na liście 

rankingowej TMR gospodarka o 25 miejsc i środowisko o 6 miejsc (tabela 6).  

Tabela 6. Zestawienie wartości TMR i TMRZ gmin wiejskich podregionu łomżyńskiego   

Źródło: Opracowanie własne na podstawie niezależnych danych GUS (BDL) w podziale na gminy wiejskie. 

 

Table 6. List of TMR and TMRZ values of rural communes of the Łomża subregion 

Source: Own study based on independent data from the Central Statistical Office (BDL), divided into rural 

communes. 

 

 

Gminy 

2010  T
M

R
Z

 

2019  T
M

R
Z

 

Z
m

ian
a 

2019

/2010 

2019

/2010 

2019

/2010 TMR TMR 

1.1 1.2 1.3 
2.1 2.2 2.3 

1.1 1.2 1.3 

1 Białowieża   3 1 1 2 6 1 17 3 -1 -3 0 -16 

2 Bielsk Podlaski   19 28 36 31 8 33 20 16 15 11 -5 16 

3 Boćki   30 37 10 23 32 31 34 35 -12 -2 6 -24 

4 Brańsk   29 36 39 40 27 35 9 25 15 2 1 30 

5 Czeremcha   21 2 4 4 25 3 28 12 -8 -4 -1 -24 

6 Czyże   14 34 19 22 28 24 39 39 -17 -14 10 -20 

7 Dubicze Cerkiewne   5 11 5 5 7 34 13 13 -8 -2 -23 -8 

8 Dziadkowice   41 31 18 33 41 30 25 36 -3 0 1 -7 

9 Grabowo   15 16 24 16 22 22 31 26 -10 -7 -6 -7 

10 Grodzisk   34 40 16 36 39 36 24 37 -1 -5 4 -8 

11 Hajnówka   7 27 8 10 13 38 33 28 -18 -6 -11 -25 

12 Klukowo   37 10 28 28 31 5 16 15 13 6 5 12 

13 Kobylin-Borzymy   33 41 30 41 38 21 19 29 12 -5 20 11 

14 Kolno   25 13 31 26 15 23 27 23 3 10 -10 4 

15 Kołaki Kościelne   36 25 23 32 26 27 32 30 2 10 -2 -9 

16 Kulesze Kościelne   11 39 35 35 30 17 14 21 14 -19 22 21 

17 Łomża   27 7 40 27 10 13 4 8 19 17 -6 36 
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18 Mały Płock   26 12 26 20 34 7 30 22 -2 -8 5 -4 

19 Miastkowo   12 23 17 14 18 10 18 14 0 -6 13 -1 

20 Mielnik   1 14 6 1 1 12 6 1 0 0 2 0 

21 Milejczyce   39 32 13 30 23 41 2 20 10 16 -9 11 

22 Narew   10 5 9 6 12 4 21 10 -4 -2 1 -12 

23 Narewka   2 26 2 3 2 11 15 5 -2 0 15 -13 

24 Nowe Piekuty   9 20 37 17 19 16 26 18 -1 -10 4 11 

25 Nurzec-Stacja   31 3 15 11 36 18 36 33 -22 -5 -15 -21 

26 Orla   4 8 11 8 3 15 12 6 2 1 -7 -1 

27 Perlejewo   24 38 27 37 11 28 35 24 13 13 10 -8 

28 Piątnica   17 6 25 12 20 6 3 9 3 -3 0 22 

29 Przytuły   38 35 3 13 21 29 10 19 -6 17 6 -7 

30 Rudka   6 17 12 9 29 9 41 32 -23 -23 8 -29 

31 Rutki   35 9 20 18 37 19 29 31 -13 -2 -10 -9 

32 Siemiatycze   28 24 21 29 16 39 22 27 2 12 -15 -1 

33 Sokoły   22 15 33 25 9 2 11 7 18 13 13 22 

34 Szumowo   13 19 29 19 4 8 8 4 15 9 11 21 

35 Śniadowo   32 29 14 24 14 14 5 11 13 18 15 9 

36 Turośl   23 18 41 39 24 26 40 40 -1 -1 -8 1 

37 Wizna   40 30 34 38 40 40 37 41 -3 0 -10 -3 

38 Wysokie Maz.   18 33 38 34 17 32 7 17 17 1 1 31 

39 Wyszki   20 22 22 21 35 37 23 34 -13 -15 -15 -1 

40 Zambrów   16 4 7 7 5 25 1 2 5 11 -21 6 

41 Zbójna   8 21 32 15 33 20 38 38 -23 -25 1 -6 

 

 

Podsumowanie 

 

Przeprowadzone badania wykazały, że dążenie do zrównoważonego rozwoju gmin 

wiejskich podregionu Łomżyńskiego odbywa się ze zróżnicowaniem. Poszczególne gminy  

w różnym stopniu realizują działania w ramach koncepcji zrównoważonego rozwoju, co wyraża 

się w maksymalnych i minimalnych wartościach syntetycznych wskaźników (TMR) 

poszczególnych ładów: gospodarczego społecznego i środowiskowego oraz syntetycznego 

wskaźnika zrównoważonego rozwoju (TMRZ) dla danego okresu badawczego. O różnym stopniu 

działań w różnych obszarach wskazują zmiany pozycji na listach rankingowych  

w poszczególnych ładach jak i w obszarze zrównoważonego rozwoju w 10 letnim okresie. 

Przyczyn tego zróżnicowania można dopatrywać się w odmiennych uwarunkowaniach: 
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gospodarczych, społecznych i środowiskowych, jakie występują w poszczególnych gminach. 

Problem dążenia do ładu zintegrowanego gmin wiejskich podregionu łomżyńskiego wynika nie 

tylko ze zróżnicowanych uwarunkowań rozwojowych, ale również z braku realizacji spójnej 

koncepcji zrównoważonego rozwoju. Koncepcja ta jest realizowana wówczas, gdy ma miejsce 

dążenie do rozwoju wszystkich ładów równocześnie. 

 

Wnioski 

 

1. Gminy wiejskie podregionu łomżyńskiego w okresie 10 lat nie dokonały znaczącego postępu 

w rozwoju zrównoważonym. 

2. Koncentracja inwestycji rozwojowych w jednym z obszarów powodowały zaniedbania  

w pozostałych obszarach co uwidaczniało się poprzez zmiany miejsc w rankingach 

poszczególnych obszarów. 

3. Pomimo dużych zmian miejsc w rankingach składowych TMR oraz TMRZ nie nastąpił postęp 

w ogólnym rozwoju zrównoważonym wszystkich gmin. 

4. Gminy wiejskie mają mniejsze dochody własne z udziału w dochodach PIT i CIT natomiast 

dochody z podatku rolnego (gminy wiejskie to przewaga dzielności rolniczej) są niższe od 

tych pierwszych. 

5. Należałoby rozważyć celowość opracowania strategii rozwoju zrównoważonego wspólnie dla 

kilku gmin sąsiedzkich z udziałem społeczności lokalnych. 
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TECHNOLOGIA UPRAWY ŻYTA OZIMEGO NA CELE PASZOWE 

 

 
TECHNOLOGY OF WINTER TYE CULTIVATION FOR FEED 

PURPOSES 

 

 

 

Streszczenie 

 
 

W pracy analizowano uprawę żyta ozimego o nazwie Dańkowskie Granat. Praca 

obejmowała porównanie dwóch technologii uprawy tego gatunku, na  poziomie podstawowym  

i intensywnym.  W uprawie intensywnej zastosowano zwiększone nawożenie o dawkę azotu 40 

kg·ha-1, nawożenie dolistne i ochronę przed wyleganiem roślin. Technologie uprawy w pracy 

oznaczono Dz.1- podstawowa, Dz.2 intensywna. 

Warunki atmosferyczne sprzyjały uprawie. Średnie temperatury i sumy opadów  

w najważniejszych etapach uprawy były korzystne. Badania zostały przeprowadzone  

w prywatnym gospodarstwie położonym w powiecie kolneńskim specjalizującym się w produkcji 

mleka oraz produkcji roślinnej na potrzeby utrzymywanego bydła. Na podstawie otrzymanych 

wyników plonu z prowadzonych upraw (Dz1 i Dz2) stwierdzono, lepszy wpływ technologii 

uprawy na poziomie intensywnym na wielkość plonu i wartość MTZ. W uprawie intensywnej 

plon wyniósł 5,2 t·ha-1, a MTZ 30,92 g, a technologii podstawowej, plon oscylował na poziomie 

4,5 t·ha-1, a MTZ 26,52g. 

Słowa kluczowe: żyto ozime, odmiana Dańkowskie Granat, nawożenie, technologia uprawy, 

warunki atmosferyczne, plon, MTZ 
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Summary 

 

The work focuses on the cultivation of winter rye of the Dańkowskie Granat variety. The 

work included a comparison of two crops with different agrotechnical sizes, Dz1 - basic 

cultivation, and Dz2 - intensive. In intensive cultivation take into account the increase in 

fertilization with a nitrogen dose of 40 kg·ha-1. In addition, they also take into account foliar 

fertilization and contents before lodging the plants.  

Weather conditions were favorable for cultivation. Average temperatures and sums taken 

at the completed cultivation stages were favorable. Research carried out on a private farm located 

in the Koln novel specializing in the production of milk and plant production for the needs of 

wings. On the basis of the obtained results of the crop with active cultivation (Dz1 and Dz2),  

a better effect of growth on the intensive level on the yield and MTZ value was found. In the 

cultivation of Dz2, the yield was 5.2 t·ha-1, and MTZ 30.92 g, in use with the cultivation of Dz1, 

yield 4.5 t·ha-1, and MTZ 26.52g. 

Keywords: winter rye, Dańkowskie Granat variety, fertilization, cultivation technology, weather 

conditions, yield, MTZ 

 

Wstęp 

 

Uprawa żyta jest dość popularną uprawą wśród upraw zbożowych. Chociaż na przestrzeni 

ostatnich lat widoczny jest spadek powierzchni upraw tego gatunku. W 2018 roku według danych 

GUS powierzchnia zasiewów zbóż w Polsce stanowiła 7806310 ha, z czego żyto ogółem 

stanowiło 893962 ha, a plon z 1 ha kształtował się na poziomie 24,2 dt. W porównaniu z rokiem 

2017 zwiększyła się powierzchnia uprawy żyta ogółem, o 2,32%, ale zmniejszył się plon o 20,9%, 

w roku 2017 plon z ha oszacowano na 30,6 dt [GUS, 2018]. 

W Polsce ziarna żyta pozyskiwane są głównie na potrzeby paszowe dla bydła oraz trzody 

chlewnej. Z plonu żyta produkowane są zielonki, a także za pomocą omłotu ziarna na cele 

spożywcze głównie mąkę i otręby żytnie. Słoma żytnia wykorzystywana jest głównie, jako ściółka 

w hodowlach utrzymujących zwierzęta w systemie ściółkowym. Poza tradycyjnymi kierunkami 

uprawy żyta, coraz bardziej popularne staje się przeznaczenie plonu żyta na produkcję biogazu. 

Żyto ozime z powodzeniem może być uprawiane, jako poplon, zebrany w fazie dojrzałości 

mleczno-woskowej ziarna idealnie nadaje się do produkcji biogazu, zwłaszcza odmiany żyta 

chlebowego [Burczyk, 2015; Skrzypek, 2016]. 

Żyto ozime to gatunek zboża idealnie pasujący do uprawy na słabych glebach oraz  
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w uciążliwych warunkach klimatycznych. Pod względem odporności na mróz wśród innych zbóż 

jest najodporniejsze. Żyto ze względu na niewielkie wymagania, często uprawiane jest  

w monokulturze, co wpływa niekorzystnie na zachwaszczenie uprawy. W porównaniu z uprawą 

żyta w płodozmianie zachwaszczenie w monokulturze może być nawet do 50% większe. Żyto 

przoduje także wśród innych upraw pod względem wielkości plonu na słabych stanowiskach. 

Warto podkreślić, że znacznie większy plon można uzyskać stosując odmiany hybrydowe, które 

osiągają lepsze wyniki plonu w porównaniu z odmianami populacyjnymi, a także są bardziej 

przydatne w żywieniu zwierząt.  [Dzienis, 2018].  

 Pomimo iż żyto należy do roślin niewymagających, warto odpowiednio zaplanować 

jego uprawę już od pierwszego dnia. Niestety błędy popełnione podczas przygotowania gleby 

oraz w trakcie siewu zwykle są już nie do cofnięcia. Żyto, dzięki dobrze rozwiniętemu systemowi 

korzeniowemu, ze wszystkich zbóż wykazuje najmniejsze wymagania glebowe, nie jest wrażliwe 

na zakwaszenie gleby, odporne na mróz, a także radzi sobie z brakiem opadów w okresie suszy. 

Ponadto w uprawie żyta istotny jest rodzaj uprawianego przedplonu. Najlepszymi przedplonami 

w uprawie żyta ozimego są rośliny strączkowe, wczesne odmiany ziemniaków, owies i jęczmień. 

Zboża ozime, ze względu na to, że późno schodzą z pola, są najsłabszym przedplonem 

[Kościelniak, 2018]. 

Żyto jest gatunkiem zbóż niewymagającym pod względem wysokości temperatury  

w ciągu całego okresu wegetacji, a ponadto jest odporne na mróz. Wytrzymuje temperatury 

minusowe nawet do -25ºC (bez warstwy śnieżnej). Ponadto żyto jest rośliną wrażliwą na 

opóźniony termin siewu. Wymaga odleżanej orki, wykonanej odpowiednio przed terminem 

siewu, ok. 3-4 tygodnie. Orkę przedsiewną można też wykonać w zakresie uprawek 

przedsiewnych, ale należy ugnieść glebę, na przykład używając wału. Do tych uprawek 

przedsiewnych wykorzystuje się specjalnie przeznaczony agregat, w skład, którego wchodzą 

kultywator, bądź brony oraz wał. Ugniecenie gleby wałem umożliwia precyzyjny wysiew nasion 

na taką samą głębokość, a dzięki temu możliwe są szybsze i równomierne wschody ziarna 

[Skrzypek, 2012; Najewski, 2017]. 

Obecnie, co raz częściej w uprawie żyta ozimego uprawa tradycyjna zastępowana jest 

uproszczoną. Jednak decydując się na takie rozwiązanie należy wykonać je z bardzo dużą 

dokładnością i starannością, aby nie zaszkodzić uprawie. W uprawie uproszczonej orkę płużną 

zastępuje się, uprawą gleby kultywatorem ścierniskowym z wałami oraz bronami np. 

talerzowymi. Do siewu wykorzystywany jest siewnik wyposażony w redlice talerzowe. Po zbiorze 

przedplonu wykonywany jest zabieg z zastosowaniem herbicydów, jedyna szansa, aby pozbyć się 

szkodliwych pozostałości przedplonu. Jest to ważny etap uprawy bezorkowej i decydujący  
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o wielkości plonu. Zaletą uprawy bezorkowej jest dobry wpływ na środowisko. Zdecydowanie się 

na taki rodzaj uprawy ogranicza erozję gleby, zwiększa utrzymanie wody oraz wzrost substancji 

organicznych w glebie. Ważną zaletą jest także aspekt ekonomiczny. Uprawa bezorkowa skraca 

czas uprawy gleby. Wpływa to na mniejsze zużycie paliwa i obciążenie maszyn rolniczych. 

Jednak wybór rozwiązania z pominięciem orki, może wpłynąć na zachwaszczenie uprawy  

i znacznie pogorszyć właściwości uprawianych gleb. Pozostałości po przedplonie mogą utrudniać 

wschody młodym roślinom [Owczarczuk i in., 2005]. 

 

Cel, przedmiot i metoda badań 

 

Prowadzone badania miały na celu porównanie technologii uprawy żyta ozimego odmiany 

Dańkowskie Granat. Technologie te różniły się od siebie, przedplonem, dawką nawożenia 

azotowego, zastosowaniem antywylegacza i nawożeniem dolistnym.  Do zrealizowania celu pracy 

działkę rolną o powierzchni 5 ha należącej do klasy glebowej IVb, kompleksu - pszenny wadliwy, 

podzielono na dwie mniejsze i opisano je, jako Dz1 i Dz2. Zakres badań obejmował również 

określenie wpływów warunków biotycznych i abiotycznych na uzyskany plon ziarna. 

Gospodarstwo rolne, które uprawiało żyto na dwóch poziomach agrotechnicznych zajmuje 

się produkcją mleka, ale także hodowlą bydła mięsnego . Całość gospodarstwa stanowi 45 ha. 

Posiadane grunty są rozdzielone na uprawę kukurydzy (14 ha), użytki zielone (15 ha) i zboża: 

żyto (5 ha), owies (6 ha) i pszenżyto (5 ha). Wśród uprawianych gruntów przeważają gleby 

kompleksu pszennego dobrego i kompleksu pszennego wadliwego. 

Kwasowość gleby, na której uprawiano analizowane żyto ozime odmiany Dańkowskie 

Granat, określona była w roku 2017 w Okręgowej Stacji Chemiczno-Rolniczej w Białymstoku,  

a wartość pH wynosiła wówczas 5,7. W tym roku wykonano także zabieg wapnowania gleby 

stosując wapno magnezowe. Zasobność gleby w składniki mineralne nie była określana. Plan 

nawożenia został sporządzony w oparciu o średnie zapotrzebowanie żyta ozimego na składniki 

odżywcze. W analizowanym gospodarstwie na uprawę żyta przeznaczono łącznie 5 ha. Żyto 

ozime uprawiane było na 2 działkach o powierzchni 2,75 ha (Dz1) i 2,25 ha (Dz2) .Grunty te 

należą do kompleksu pszennego wadliwego, klasa IVb (Dz1 i Dz2).  

Tabela 1 przedstawia warunki glebowe uprawy żyta ozimego. 

 

Tabela 1. Warunki glebowe uprawy żyta ozimego 

Źródło: Badania własne  
 

Table 1. Soil conditions for the cultivation of winter rye 

Source: Own study  
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Wyszczególnienie 

Uprawa żyta ozimego 

Dz 1 Dz 2 

Powierzchnia [ha] 2,75 2,25 

Kompleks gleby Pszenny wadliwy Pszenny wadliwy 

Klasa gleby IVb IVb 

Przedplon Owies Jęczmień i owies 

Ph gleby 5,7 5,7 

 

Przedplonem pod uprawę żyta  w technologii  podstawowej był owies, zaś w technologii 

intensywnej mieszanka zbożowa  (jęczmień i owies).  

Zbioru przedplonów dokonano, owies 13 sierpnia 2018 roku, a mieszankę zbożową (jęczmień  

i owies) 16 sierpnia 2018 roku. Następnego dnia po zbiorze przedplonów, na cele gospodarstwa 

zebrano i zbelowano słomę. Przygotowanie gleby pod uprawę żyta ozimego rozpoczęto 21 

sierpnia 2018 roku. Pierwszym zabiegiem agrotechnicznym była orka siewna na głębokość około 

25 cm wykonana 21.08.2018 r, a w dniu 22 sierpnia 2018 roku wykonano bronowanie, aby 

ograniczyć parowanie gleby i nie dopuścić do jej zbrylenia się. 

9 września 2018 roku wysiano nawozy mineralne w ilości 300 kg·ha-1 Polifoski 6: 20: 30, 

a następnie przykryto i doprawiono glebę agregatem uprawowym na głębokość 6 cm. 

Materiał siewny wcześniej zaprawiony wysiano 17 września 2018 roku na głębokość 2 cm 

siewnikiem rzędowym Poznaniak o szerokości roboczej 3 m, w ilości 130 kg ziarna na hektar. Po 

wschodach żyta w celu utrzymania plantacji w czystości zastosowano w dwóch technologiach 

oprysk herbicydowy. W momencie ruszenia wegetacji 01.03.2019 również w dwóch 

technologiach zastosowano nawożenie mineralne azotowe w ilości 152 kg·ha-1 (52 kg·ha-1 N), 

kolejne nawożenie mineralne różnicowało dwie technologie uprawy i tak na Dz2 w dniu 

08.05.2019 wysiano dodatkowo 40 kg·ha-1 N, dwukrotnie zastosowano nawożenie dolistne 05.04 

i 15.05.2019 roku oraz w dniu 25 kwietnia zastosowano antywylegacz. 

Zastosowane nawozy i środki ochrony roślin oraz dawki i terminy ich zastosowania 

przedstawiono w tabeli 2.  
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Tabela 2. Nawożenie mineralne i ochrona żyta ozimego na poziomie uprawy Dz1 i Dz2 

Źródło: Badania własne  
 

Table 2. Mineral fertilization and protection of winter rye at the cultivation level Dz1 and Dz2 

Source: Own study  

 

Wyszczególnienie 

Uprawa żyta ozimego 

Dańkowskie Granat Termin 

Poziom Dz1 Poziom Dz2 

Nawóz mineralny  

[kg·ha-1] 

N 18 18 09.09.2018 

01.03.2019 

08.05.2019 

09.09.2019 

09.09.2018 

N 52 52 

N - 40 

P2O5 40 40 

K2O 60 60 

Herbicyd 

[l ·ha-1] 

DESPERADO 

500 S.C. 
1,5 1,5 23.10.2018 

Nawóz dolistny 

[l ·ha-1] 
KRISTALON - 2 x 1,5 

05.04.2019 

15.05.2019 

Antywylegacz  

[l ·ha-1] 

Antywylegacz 

675 SL 
- 0,3 25.04.2019 

 

Warunki atmosferyczne panujące w poszczególnych miesiącach uprawy miały istotny 

wpływ na wielkość i jakość plonu, oraz porażenie przez patogeny chorobotwórcze. Gospodarstwo 

rolne znajduje się w niedużej odległości od Zakładu Doświadczalnego Oceny Odmian  

w Marianowie skąd uzyskano dane meteorologiczne (Ryc.1 i 2).  

 

Rycina. 1. Średnie temperatury z miesięcy w okresie uprawy żyta ozimego 

Źródło: Opracowanie wlane na podstawie danych z ZDOO w Marianowie 

 

Figure 1. Average temperatures from months during the period of winter rye cultivation 

Source: Study poured on the basis of data from ZDOO in Marianowo 
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Okres jesienny w roku 2018 sprzyjał wysiewom zbóż ozimych. Średnia temperatura we 

wrześniu, kiedy wysiewano ziarno, wyniosła 15°C. Sprzyjające warunki termiczne oraz 

dostateczna ilość opadów korzystnie wpłynęły na wczesne i wyrównane wschody roślin. Rośliny 

odpowiednio przygotowały się do okresu zimowego i wegetację wiosenną rozpoczęły w bardzo 

dobrej kondycji.  

Rycina. 2. Rozkład opadów w okresie trwającej uprawy żyta ozimego [mm] 

Źródło: Opracowanie wlane na podstawie danych z ZDOO w Marianowie 

 

Figure 2. Distribution of precipitation during the period of ongoing winter rye cultivation [mm] 

Source: Study poured on the basis of data from ZDOO in Marianowo 
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Uprawa żyta nie jest wymagająca pod względem wielkości opadów, ale jak wszystkie 

rośliny potrzebuje wody do prawidłowego wzrostu i rozwoju roślin. Żyto wykazuje największe 

wymagania w okresie, kiedy rośliny najszybciej rosną, od fazy strzelania w źdźbło do kwitnienia, 

a także w momencie powstawania ziarniaków. W kwietniu wielkość opadów była znikoma i nie 

miało to zbyt dobrego wpływu na uprawę, ale straty wody rośliny nadrobiły w kolejnych 

miesiącach, w maju i lipcu, kiedy opady były największe na przestrzeni całego roku. Występujące 

opady a także wyrównane średnie temperatury w okresie letnim korzystnie wpłynęły na wielkość 

plonu. 

 Zbiór żyta wykonano jednoetapowo kombajnem zbożowym w dniu 08 sierpnia 2019 

roku. Plon z poszczególnych technologii  (Dz1 i Dz2), zebrano oddzielnie, następnie zważono na 

wadze najazdowej.  Plon z uprawy zmagazynowano w silosach zbożowych. Słoma została 

zbelowana, a baloty zestawione w magazynie, przeznaczone na paszę dla bydła oraz ściółkę.  

 Przed zbiorem żyta zmierzono wysokość roślin. Pomiary wykonano w 5 losowo 

wybranych miejscach, na 10 roślinach ( w sumie zmierzono po 50 roślin) na każdej działce  

a podany wynik uśredniono. Wykonano również pomiar laboratoryjny w celu określenia  Masy 

Tysiąca Ziaren żyta ozimego (MTZ). Z każdej działki pobrano po 5 prób.  Ziarno zebrano  

z kłosów w pięciu różnych miejscach uprawy, policzono i zważono na elektronicznej wadze 

laboratoryjnej. Następnie z otrzymanych 5 prób wyliczono średnią MTZ dla poszczególnych 

technologii uprawy (Dz1 i Dz2). 

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. 

 

Wyniki badań 

 

W poniższych tabelach podano wyniki badań analizowanego żyta ozimego  uprawianego 

na dwóch poziomach agrotechnicznych. Z uzyskanych wyników możemy stwierdzić, że plon  

w technologii pierwszej na poziomie uprawy podstawowej zdecydowanie był niższy niż  

w technologii intensywnej. Dane dotyczące plonu zestawiono w tabeli 3. 

 

Tabela 3. Plonowanie żyta ozimego w dwóch technologiach  uprawy ( Dz1, Dz2) 

Źródło: Badania własne  
 

Table 3. Yielding of winter rye in two cultivation technologies ( Dz1, Dz2) 

Source: Own study  
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Wyszczególnienie 

Uprawa żyta ozimego 

Technologia 

podstawowa 

Dz1 

Technologia 

intensywna 

Dz2 

Areał [ha] 2,75 2,25 

Plon z uprawy [t] 10,13 14,3 

Plon z ha [t] 4,5 5,2 

 

Z działki o powierzchni 2,75 ha, gdzie żyto uprawiano w technologii podstawowej 

uzyskano plon 10,13 t, zaś z działki drugiej o powierzchni 2,25 ha, w której stosowano technologie 

intensywną zebrany plon wyniósł 14,3 t. W przeliczeniu na plon z 1 ha odpowiednio 4,5t·ha-1  

i 5,2 t·ha-1. Plon z działki Dz.2 był większy o 13,5% w porównaniu z działką Dz1. 

Określono także średnią masę tysiąca ziaren i wysokość roślin z poszczególnych upraw (Dz1  

i Dz2). Wyniki MTZ na podstawie 5 prób oraz wysokość roślin i średnie wartości dla tych danych 

przedstawiono w tabeli 4.  

Masa tysiąca ziaren zbóż jest podstawą oceny, jakości ziarna i jest wyznacznikiem dla 

różnych odmian. Informuje o stopniu wypełnienia ziarna i jego budowie morfologicznej. Zebrano 

ziarno z kłosów, odrzucono zanieczyszczenia i ziarno uszkodzone oraz połamane, policzono  

i zważono na elektronicznej wadze laboratoryjnej. 

Zbyt duża wysokość roślin w uprawie żyta może powodować wyleganie uprawy, 

pochylanie, a nawet przewracanie i łamanie roślin. Rośliny, które wyległy w uprawie mają 

utrudnione warunki pobrania składników pokarmowych oraz wody, co może wpływać 

negatywnie na wielkość i jakość plonu z uprawy. Straty w dużym stopniu uzależnione są od 

momentu, w którym wystąpiło wyleganie roślin. Jeżeli wystąpi przed kłoszeniem, wówczas 

rośliny jeszcze mają szansę na podniesienie się do pionu. Jednak wyleganie po osiągnięciu 

dojrzałości mlecznej przez ziarno, utrudnia zbiór ziarna, a także może pogorszyć jego, jakość. 

Pomiar wysokości roślin wykonano po osiągnięciu dojrzałości mlecznej (Ryc. 3). Mierzono 

rośliny od powierzchni gleby do wierzchołka kłosa, bez uwzględnienia ości. Pomiar wykonano 

przy pomocy łaty mierniczej o dokładności 1 cm. 
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Rycina 3. Uprawa żyta ozimego Dańkowskie Granat 

Źródło: Fotografie własne 

 

Figure 3. Cultivation of winter rye Dańkowskie Granat 

Source: Own photographs 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wysokość roślin zmierzono w pięciu różnych miejscach w poszczególnych technologiach, 

a następnie wyliczono średnią wysokość roślin z pięciu prób z każdej technologii uprawy. MTZ 

zdecydowanie większa była w przypadku uprawy ekstensywnej (Dz2) i średnia wartość wynosiła 

30,92 g, a w uprawie podstawowej (Dz1) 25,52. Wyniki przedstawiono w tabeli 4.  

 

 

Tabela 4. Masa tysiąca ziaren i wysokość roślin z uprawy żyta ozimego Dańkowskie Granat w dwóch 

technologiach produkcji (Dz1 i Dz2) 

Źródło: Badania własne  
 

Table 4. The mass of a thousand grains and the height of plants from the cultivation of winter rye 

Dańkowskie Granat in two production technologies (Dz1 and Dz2) 

Source: Own study  

 

Uprawa 

Masa tysiąca ziaren (MTZ) [g] 

Próba 1 Próba 2 Próba 3 Próba 4 Próba 5 Średnia prób 

Dz1` 26,8 25,5 28,0 26,5 25,8 26,52 

Dz2 30,0 29,5 31,2 31,8 32,1 30,92 
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Uprawa Wysokość roślin [cm] 

Dz1 149 146 145 147 148 147 

Dz2 146 140 143 145 146 144 

 

 

Poszczególne próby znacząco się różniły. W technologii pierwszej (Dz1) najcięższa próba 

ważyła 28,0 g, a najlżejsza 25,5 g. Zaś w technologii drugiej (Dz2) najcięższa próba ważyła  

32,1 g, a najlżejsza 29,5 g (Tabela 4). 

Wysokość roślin z uprawy żyta w technologii podstawowej wynosiła 147cm,  

a w technologii intensywnej była niższa o 3cm i wynosiła 144 cm. 

Przez cały okres wegetacyjny przeprowadzano lustrację pola z uprawą żyta ozimego,  

w celu monitorowania uprawy pod względem porażenia przez czynniki chorobotwórcze.  

Obserwacje porażenia przez choroby wykonywano w łanie, rozchylając go w kilku miejscach.  

W uprawie żyta zaobserwowano porażenie roślin przez choroby w stopniu średnim do dobrego. 

Ze względu na brak dużej okrywy śnieżnej nie zaobserwowano porażenia roślin przez pleśń 

śniegową. W momencie ruszenia wegetacji, szybkiego wzrostu roślin oraz sprzyjających 

warunków pogodowych w maju zaobserwowano, tuż przed kłoszeniem, porażenie mączniakiem 

prawdziwym w stopniu średnim. Porażenie miało postać występujących na liściach nielicznych 

grzybni spowodowane tym patogenem, które nie miało wpływu na zasuszenie liści. Następną 

chorobę, która wystąpiła pod koniec maja była Rynchosporioza liści i Rdza brunatna. Porażenie 

tymi chorobami również było w niewielkim stopniu.  

Analizowana uprawa żyta ozimego Dańkowskie Granat wydała znacznie większy plon na 

poziomie intensywnym. Masa tysiąca ziaren również większa była dla ziaren z uprawy na 

poziomie intensywnym. Osiągnięte większe wyniki plonu z uprawy Dz2 wynikały z zastosowanej 

większej dawki nawożenia, oraz dodatkowo nawożenia dolistnego i antywylegacza. Wpłynęło to 

także na wzrost kosztów wyprodukowania plonu. Uprawa żyta na poziomie Dz1 pomimo 

mniejszego plonu oraz mniejszej MTZ była mniej kosztowna niż uprawa Dz2. Warto jednak 

zastanowić się i przekalkulować czy uprawa intensywna jest do końca opłacalną i odpowiednią. 

Nawozy mineralne oraz chemiczna ochrona roślin nie wpływają korzystnie na środowisko, 

powodując jego degradację, a także zwiększają koszty wyprodukowania plonu ziarna żyta.  
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Dyskusja wyników 

 

Uprawy zbóż w Polsce w roku 2019 zajmowały powierzchnię 7,2 mln ha2, z czego 894 

tys. ha2  stanowiły uprawy żyta. Na podstawie wstępnych szacunków GUS w roku 2019 plon  

z hektara uprawy żyta wyniósł 2,4 t [GUS, 2019]. Według Grabińskiego i in. [2007] wielkość 

plonu w dużej mierze uzależniona jest od poziomu agrotechniki oraz warunków atmosferycznych 

w czasie uprawy. Doświadczenie własne potwierdza zdanie autora, gdyż, porównano uprawę żyta 

ozimego na dwóch poziomach agrotechniki (Dz1 i Dz2) Uprawa żyta na poziomie podstawowym, 

umożliwiła osiągnięcie zadowalających wyników przy tradycyjnych metodach uprawy. Ochrona 

chemiczna uprawy występowała jedynie na etapie krzewienia się i w formie 2 zabiegów 

fungicydowych. W uprawie żyta Dz2 na poziomie intensywnym różnicą było większa o 40 kg 

N·ha-1 dawka nawożenia, stosowanie wieloskładnikowych nawozów dolistnych i antywylegacza. 

Zdaniem Kordas i Spyra [2013] sposób przygotowania roli do siewu w dużym stopniu 

wpływa na właściwości gleby, porażenie przez choroby oraz zachwaszczenie uprawy. Dlatego jak 

najbardziej wskazana jest dokładna uprawa roli i staranne wykonanie wszystkich niezbędnych 

zabiegów. Również technologie uprawy żyta ozimego stosowane w gospodarstwie potwierdzają 

zdanie autorów i nie stosowano uproszczeń w uprawie, tylko po zbiorze przedplonu wykonano 

orkę siewną na głębokość 25 cm, aby pozbyć się pozostałości po uprawie (21.08.2018),  

a następnie 22 sierpnia 2018 roku wykonano bronowanie, aby przerwać parowanie wody z gleby. 

Zastosowano nawożenie przedsiewne 9 września 2018 roku stosując Polifoskę 6, a nawóz od razu 

wymieszano z glebą agregatem uprawowym. Jednak, co raz częściej popularną staje się 

uproszczona uprawa roli. Rozwiązanie takie ma korzystny wpływ na strukturę gleby, jej zwięzłość 

i porowatość, a także wilgotność warstwy ornej. Dodatkową korzyścią ograniczonej uprawy jest 

obniżenie kosztów produkcji. Można z nich wywnioskować, że uproszczona uprawa może 

wpłynąć pozytywnie na zwięzłości i porowatość gleby oraz wilgotność w warstwie ornej, a poza 

tym daje możliwość ograniczenia kosztów realizacji technologii [Gołębiowska i in. 2011]. 

Niestety obniżenie poziomu techniki uprawy gleby sprzyja wzrostowi zachwaszczenia uprawy. 

Ponadto uprawa uproszczona zwiększa ryzyko porażenia chorobami podstawy źdźbła i korzeni 

roślin [Kordas i Spyra, 2013]. 

 W uprawie żyta ozimego bardzo ważny jest odpowiedni termin siewu.  Zbyt późny 

siew wpływa negatywnie na rośliny i osłabia uprawę. Rośliny nie mają odpowiedniego czasu na 

przygotowanie się do okresu zimy, co wpływa, na jakość i wielkość plonu. Rośliny słabo 

rozwinięte mają osłabioną odporność na porażenie chorobami. Aby uprawa mogła przetrwać 

bezpiecznie zimę, rośliny powinny przed zatrzymaniem wegetacji ukorzenić się i rozkrzewić. 
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Jednak wszystko uzależnione jest od panujących warunków atmosferycznych. Nawet późny siew 

może z powodzeniem wydać zadowalający plon, pod warunkiem, że warunki pogodowe będą 

sprzyjające jesienią, a zima nie będzie sroga [Majchrowski, 2007]. Zgodnie z teorią autora 

doświadczenie dowiodło, że nasiona wysiane w optymalnym terminie, pozwalają na prawidłowy 

rozwój roślin przed zimą. To, kiedy wysiany zostanie materiał siewny w dużej mierze wpływa na 

występowanie i rozwój grzybów. Zbyt wcześnie wysiane ziarno jest bardziej podatne na 

występowanie chorób. Termin siewu w dużym stopniu decyduje o stopniu porażenia uprawy 

przez choroby. Późniejszy termin siewu zmniejsza ryzyko wystąpienia porażenia. Uprawę 

dodatkowo można chronić stosując zaprawiany materiał siewny [Grabiński i in., 2007].   

 Noworolnik [2009] w swoich badaniach wykazał, że plon żyta nie jest uzależniony od 

rodzaju gleby, a nawet na najsłabszych glebach w porównaniu z uprawą pszenżyta daje znacznie 

większy plon. W omawianym gospodarstwie pod uprawę żyta również wybrano słabszą glebę, 

kompleksu Pszenno wadliwego, zaliczaną do klasy bonitacyjnej IVb. Kwasowość gleby 

przeznaczonej pod uprawę żyta ozimego odmiany Dańkowskie Granat, określono w 2017 roku  

w Okręgowej Stacji Chemiczno-Rolniczej w Białymstoku. Kwasowość gleby wynosiła wtedy 5,7. 

Znając kwasowość gleby wykonano wapnowanie, stosując wapno magnezowe. Jednak analizy na 

zasobność gleby w składniki odżywcze w gospodarstwie nie wykonano.  Dlatego też plan 

nawożenia ustalono na podstawie średnich wymagań pokarmowych żyta ozimego. Dzienis [2018] 

w swoich badaniach podkreślał, że dawki nawożenia powinny być ustalane w oparciu o wyniki 

analiz zasobności gleby wykonywane w Stacji Chemiczno – Rolniczej. Niestety jednym 

z najczęściej popełnianych błędów jest nawożenie upraw bez znajomości odczynu pH gleby oraz 

zasobności w składniki mineralne. Obniża to efektywność nawożenia i często prowadzi do 

nieodwracalnej straty zastosowanych składników nawozu. Negatywnie na uprawę może także 

wpłynąć zastosowanie nieodpowiedniego wapnowania gleby [Dreczka, 2019; Domańska, 2010]. 

Zdanie autorów potwierdza przeprowadzone doświadczenie, gdyż znając zasobność gleby  

w poszczególne pierwiastki można było zastosować inne dawki nawożenia.   

 Plon z uprawy żyta ozimego można znacznie zwiększyć wysiewając odmiany 

hybrydowe. Odmiany te charakteryzują się mniejszą ilością wysiewanych ziaren na hektar 

uprawy, a większym plonem. Rośliny mają większą zdolność krzewienia się i wydają kłosy roślin 

bogatsze w ziarno w porównaniu z odmianami populacyjnymi. MTZ odmian hybrydowych 

również osiąga większą wartość, nawet o 20 % w porównaniu z uprawą odmian tradycyjnych 

[Waligóra, 2014]. 

 Oprócz poziomu uprawy oraz zastosowanego nawożenia i ochrony roślin istotny 

wpływ na powodzenie uprawy wykazują warunki atmosferyczne, na które wpływu nie mamy.  
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W przeprowadzonym doświadczeniu zarówno suma opadów z poszczególnych miesięcy uprawy 

oraz średnia temperatur sprzyjały roślinom. Ciepła jesień stworzyła idealne warunki na równe 

wschody roślin oraz umożliwiła przygotowanie się na okres zimowy. Żyto ozime bez problemu 

zniosło wiosenne niedobory opadów, które nie były długotrwałe i zostały wyrównane w kolejnych 

miesiącach. Sprzyjające warunki atmosferyczne wpłynęły także na średni i dobry stopień 

porażenia roślin przez choroby. Niewielki stopień porażenia nie osłabił uprawy oraz nie pogorszył 

ilości i jakości plonu. 

Według Sawinskiej [2011] bardziej wrażliwe na porażenie chorobami są odmiany 

mieszańcowe żyta w porównaniu z populacyjnymi. Mączniak prawdziwy może powodować 

obniżenie plonu nawet o 20%. Jednak najczęściej występującą chorobą żyta ozimego jest rdza 

brunatna, ale występują także mączniak prawdziwy, Rynchosporioza, czy też septorioza liści. 

Zdanie autora potwierdza również przeprowadzone doświadczenie, gdyż wysiana odmiana żyta 

hybrydowego była słabo porażona przez patogeny chorobotwórcze. 

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. 

 

Wnioski 

 

1. Uprawa żyta odmiany Dańkowskie Granat uprawiana na dwóch poziomach  agrotechnicznych 

Dz1 i Dz2 wydała zdecydowanie większy plon z technologii j intensywnej, gdzie zastosowano 

większą dawkę nawozów oraz środki ochrony roślin i antywylegacz. Plon z uprawy Dz2  

w porównaniu z uprawą Dz1 większy był o 0,7 t·ha-1 i wyniósł  odpowiednio dla uprawy Dz1 

4,5 t·ha-1, a dla uprawy Dz2 5,2 t·ha-1. 

2. Poziom techniki uprawy żyta odmiany Dańkowskie Granat miał znaczący wpływ na masę 

tysiąca ziaren. MTZ z uprawy Dz2 w porównaniu z uprawą Dz1 większa była o 5,4 g.  

W uprawie  podstawowej Dz1 poszczególne próby MTZ miały mniejszą wartość niż próby  

z uprawy intensywnej Dz2, a średnia MTZ z uprawy wyniosła dla Dz1 26,52 g, a dla Dz2 

30,92 g. Żyto ozime Dańkowskie Granat uprawiane na poziomie intensywnym wydało 

większy plon, a ziarno było lepszej jakości niż z uprawy podstawowej. 

3. Porażenie w niewielkim stopniu upraw żyta Dz1 i Dz2 przez choroby Mączniaka 

prawdziwego, Rynchosporiozę liści i Rdzę brunatną w stopniu średnim nie miało znaczącego 
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wpływu na plon z uprawy, jakość ziaren, ani MTZ. Wartość ziarna na skutek wspomnianych 

chorób nie uległa pogorszeniu, a uzyskane wyniki były zadowalające.  

4. Zastosowanie antywylegacza w uprawie intensywnej Dz2 wzmocniło i usztywniło rośliny 

oraz spowodowało skrócenie źdźbła o 3 cm. Wykorzystanie w uprawie żyta antywylegacza 

reguluje wzrost roślin, wykorzystując dzięki temu maksymalnie zdolności plonotwórcze 

roślin. 
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PORÓWNANIE PLONOWANIA CZTERECH ODMIAN ZIEMNIAKA 

JADALNEGO ŚREDNIOWCZESNEGO W DWÓWCH OKRESACH 

WEGETACYJNYCH 

 
COMPARISON OF THE YIUELDING OF FOUR EDIBLE MEDIUM-

EARLY POTATO CULTIVARS IN TWO GROWING SEASONS 

 

Streszczenie 

 

Badania realizowane były w latach 2019-2020 w Zakładzie Doświadczalnym Oceny 

Odmian w Marianowie. Porównano plonowanie czterech odmian ziemniaka jadalnego 

średniowczesnego: Jurek, Lech, Tajfun oraz Jelly. Celem pracy było określenie wysokości  

i porównanie plonu bulw ziemniaka w dwóch okresach wegetacyjnych. Średni plon bulw czterech 

odmian ziemniaka w roku 2019 był o 32,5% wyższy od średniego plony uzyskanego z tych 

samych odmian w roku 2020. W roku 2019 i 2020 najwyżej z czterech odmian ziemniaka 

plonowała odmiana Jurek  uzyskując plon  odpowiednio 532,2 dt.ha-1  oraz 422,6 dt.ha-1. W roku 

2019 najniższy plon bulw ziemniaka uzyskano z odmiany Lech, który wynosił 460,5 dt .ha-1.  

W roku 2020 najmniejszy plon bulw ziemniaka jadalnego średniowczesnego uzyskano  z odmiany 

Jelly, który wynosił 323,9 dt.ha-1. 

Słowa kluczowe: ziemniak jadalny średniowczesny, odmiany, uprawa, plonowanie 

 
 

 

Summary 

 
The research was carried out in the years 2019-2020 at the Variety Assessment 

Experimental Station in Marianów. The yield of four cultivars of middle-early potatoes: Jurek, 
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Lech, Tajfun and Jelly was compared. The aim of the study was to determine the amount and 

compare the yield of potato tubers in two growing seasons. The average yield of tubers of four 

potato varieties in 2019 was 32.5% higher than the average yield obtained from the same varieties 

in 2020. In 2019 and 2020, the maximum of four potato varieties was obtained by the Jurek 

variety, yielding, respectively, 532.2 dt.ha-1 and 422.6 dt.ha-1. In 2019, the lowest potato tuber 

yield was obtained from the Lech variety, amounting to 460.5 dt . ha-1. In 2020, the lowest yield 

of medium-early edible potato tubers was obtained from the Jelly variety, which was  

323.9 dt.ha-1 . 

Key words: medium-early edible potato, varieties, cultivation, yield 

 

Wstęp 

 

Ziemniak (Solanum tuberosum) to gatunek byliny należący do rodziny psiankowatych. 

Prawidłowa nazwa botaniczna psianka ziemniak, roślina okopowa bulwiasta, jednoroczna. Jego 

ojczyzną jest Ameryka Południowa, obecnie uprawiana na całym świecie w klimacie 

umiarkowanym [Lisowski i in. 2016]. Do Polski przywieziony został przez króla Jana III 

Sobieskiego do spożycia przez ludzi z wyższych sfer. Jako produkt żywnościowy oraz pasza dla 

zwierząt uprawiany na szerszą skalę od początku XIX wieku. 

Niewygórowane wymagania agrotechniczne, właściwości kulinarne oraz szerokie 

zastosowanie ziemniaków w przemyśle pozwoliły odnieść historyczny sukces tej uprawie. 

Możliwość wielokierunkowego wykorzystania uzyskanego plonu sprawia, że produkcja krajowa 

ziemniaków pozostaje znacząca w Europie [Tuka 2013]. Ciągle aktualizowana lista odmi 

an znajdujących się w rejestrze COBORU to zachęta dla obecnych i przyszłych producentów. W 

latach siedemdziesiątych poprzedniego stulecia na terenie naszego kraju uprawa ziemniaka 

wynosiła prawie 20 % strukturze zasiewów, co dawało czołową pozycję wśród producentów 

ziemniaków na świecie [Lisowski i in. 2015]. Powierzchnia uprawy ziemniaków w latach 2000-

2020 ciągle spada. W roku 2000 wynosiła 1251 tyś. ha, ale w 2020 odnotowano już tylko 300 tyś. 

ha ziemniaków uprawianych w kraju. Mimo tak znaczącego spadku areału uprawy jego produkcja 

wciąż odgrywa ważną rolę w krajowym rolnictwie [GUS] (tabela 1). 

 

 
Tabela 1. Powierzchnia uprawy, plon i zbiory ziemniaka w Polsce w latach 1961-2020 

Źródło: Opracowanie własne  

 

Table 1. Potato cultivation area, yield and harvest in Poland in 1961-2020 

Source: Own study 
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Wyszczególnienie 

Description 
1961-70 2000 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Powierzchnia. Uprawy 

Cultivation area 

 [tys. ha] 
2793 1251 303 307 329 297 308 300 

Plon z ha 

yield per ha  

 [t . ha-1] 
15,2 19,4 21,7 28,6 27,9 25,1 21,4 30,0 

Zbiór  ziemniaka 

potato harvesting 

[tys. ton] 
33219 24232 6684 8780 9172 7478 6599 9000 

 

W Polsce duże znaczenie w produkcji ziemniaka odgrywają gospodarstwa indywidualne, 

w których o strukturze i wielkości uprawy decydują czynnik ekonomiczny. Produkcja ta 

obciążona jest dużym ryzykiem i aby stała się opłacalna muszą zostać spełnione podstawowe 

elementy mające wpływ na uprawę. W uzyskaniu wysokich plonów najistotniejsze znaczenie 

mają warunki atmosferyczne, głównie ilość i rozkład opadów. Podstawowym celem w technologii 

produkcji ziemniaka jest uzyskanie stabilnych, o wysokiej jakości plonów dostarczonych na rynek 

zgodnie z wymogami danego kierunku użytkowania [Zarzecka, Baranowska 2017]. 

 
Cel, przedmiot i metoda badań 

 

Przedmiotem doświadczenia przeprowadzonego w Zakładzie Doświadczalnym Oceny 

Odmian w Marianowie  53o13´ N, 22o07´E, było przedstawienie plonowania bulw czterech 

odmian ziemniaka jadalnego średniowczesnego w dwóch kolejnych okresach wegetacyjnych 

2019-2020. Do porównania plonowania odmian ziemniaka jadalnego średniowczesnego wybrano 

odmiany: Jurek, Lech, Tajfun i Jelly.  

Jednoczynnikowe doświadczenie polowe założono w układzie losowych bloków  

w trzech powtórzeniach na glebie kompleksu 4 klasy bonitacyjnej IVa, typ gleby brunatna 

właściwa. Powierzchnia poletka 15,12 m2, obsada roślin na m2 wynosiła 4 szt. rozstawa 

międzyrzędowa 70 cm w rzędzie 36 cm. Badanie gleby na zawartość makroelementów w glebie  

i pH gleby w roku 2019 i 2020 wykonano w certyfikowanym laboratorium Okręgowej Stacji 

Chemiczno- Rolniczej w Białymstoku. Temperatura i opady atmosferyczne zostały udostępnione 

przez ZDOO w Marianowie. 

 

Tabela 2. Agrotechnika doświadczenia w uprawie ziemniaka w latach 2019-2020 

Źródło: Opracowanie własne 

 

Table 2. Agrotechnics of experience in potato cultivation in 2019-2020 

Source: Own study  
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Wyszczególnienie 

specification 
2019 2020 

Przedplon 

Forecrop 

Pszenica ozima 

Winter wheat 

Pszenica ozima 

Winter wheat 

Termin sadzenia 

Planting date 
16.04.2019 20.04.2020 

Nawożenie mineralne N/P/K 

Mineral fertilization N/P/K 
90/60/90 kg·ha-1 109/51/122 kg·ha-1 

Termin zbioru 

Harvest date 
17.09.2019 01.10.2020 

 

Dla wszystkich bloków doświadczalnych w obu okresach wegetacyjnych przyjęto jeden 

poziom agrotechniki. Przedplonem pod uprawę ziemniaków stanowiła pszenica ozima, po 

zbiorze, której wykonano zespół uprawek pożniwnych  a następnie wysiano gorczycę z facelią 

jako poplon. Orkę przedzimowa została wykonana w pierwszej dekadzie listopada w obu latach 

prowadzenia doświadczenia. Na początku każdego okresu wegetacyjnego wykonano zespół 

uprawek wiosennych i zastosowano nawożenie mineralne NPK. W roku 2019 ziemniaki zostały 

posadzone 16 kwietnia a w roku 2020 o cztery dni później (tab. 2). 

Po kilku dniach po posadzeniu ziemniaka aż do zwarcia międzyrzędów wykonywane były 

zabiegi pielęgnacyjne mechaniczne mające na celu niszczenie wschodzących chwastów oraz 

napowietrzenie gleby.  

W obu okresach wegetacyjnych prowadzenia doświadczenia na poletkach wykonywane 

były zabiegi chemiczne mające na celu zwalczane szkodników i chorób ziemniaka. Ilość 

wykonanych zabiegów w danym roku uwarunkowana była pojawianiem się szkodników  

i pierwszych symptomów chorób ziemniaka. Wykonane zabiegi miały na celu ochronę roślin 

przeciwko stonce ziemniaczanej oraz zarazie ziemniaka. Głównym czynnikiem determinującym 

stosowanie środków grzybobójczych był przebieg warunków klimatycznych w poszczególnych 

okresach wegetacji. 

Technologia uprawy ziemniaków biorących udział w doświadczeniu w obu okresach 

wegetacyjnych była wykonana zgodnie z zaleceniami agrotechnicznymi. 

W roku 2019 zbiór ziemniaka został przeprowadzony w dniu 19 września a w roku 2020 

w dniu 01 października. 

 

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. Według wyników badań gleby w obu latach 
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doświadczenia gleba pod względem pH zaliczona jest do gleb lekko kwaśnych. W pierwszym  

i drugim roku roku doświadczenia pH gleby wynosiło 6,2 (tab.3) 

 

Tabela 3. Zasobność w przyswajalne makroskładniki pokarmowe oraz pH gleby 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych SDOO Marianowo 

 

Table 3. Abundance in assimilable micronutrients and soil pH 

Source: Own study based on SDOO Marianowo data 

 

 

Rok badania- 
Year of study 

pH w KCl 

pH in KCl 

Zawartość składników pokarmowych w mg/ na  100 g gleby- 

Nutrient content in mg / 100 g of soil 

 

Fosfor- Phosphorus 

 

Potas- Potassium 

 
Magnez- magnesium 

2019 6,2 28,7 14,2 5,0 

2020 6,2 24,8 11,0  5,0  

 

Zasobność gleby w przyswajalny fosfor w dwóch okresach wegetacyjnych była bardzo 

wysoka. Zawartość potasu w glebie w roku 2019 była średnia, a w roku 2020 niska. Natomiast  

w obu okresach wegetacyjnych gleba charakteryzowała się niską zasobnością w przyswajalny 

magnez. 

Pod względem temperatury w okresach wegetacyjnych roku 2019 i 2020 średnie 

temperatury z sześciu miesięcy nie odbiegały znacząco od siebie, były wyższe od średniej 

temperatury z wielolecia w 2019 roku o 0,6o C, a w 2020 roku o 0,1o C. W  maju 2019 i 2020 roku 

temperatury były niższe w porównaniu do średnich temperatur z wielolecia. O ile w roku 2019 

różnica ta wynosiła 1,1o C to w roku 2020 było niższa o 3,5o C. 

Średnia dobowa temperatura czerwca w obu okresach wegetacyjnych była wyższa  

o średniej z wielolecia, przy czym w roku 2019 była bardzo wysoka i wynosiła 20,4o C i była 

wyższa, aż o 4o C, a w 2020 r. wynosiła 16,86o C i była wyższa o 0,5o C od temperatury  

z wielolecia. W lipcu 2019 roku średnie wartości temperatury były niższe o 1o C w stosunku do 

średniej miesięcznej z wielolecia, a temperatura w lipcu 2020 roku była niższa o 0,5o C od średniej 

z wielolecia. Sierpień i wrzesień 2019 roku pod względem średniej dobowej temperatury niewiele 

odbiegał od średniej z wielolecia, natomiast w  2020 średnia temperatura dobowa z sierpnia była 

wyższa o 1,75o C a we wrześniu  aż o 3,2o  C  w stosunku do temperatury z wielolecia (tab. 4). 
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Tabela 4. Średnie miesięczne temperatury powietrza (oC) i miesięczne sumy opadów (mm) w okresie wegetacji 

w latach 2019-2020 r. 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych SDOO Marianowo 

 

Table 4. Average monthly air temperature (oC) and monthly precipitation totals (mm) during the growing 

season in 2019-2020. 

Source: Own study based on SDOO Marianowo data 

 

Miesiąc- Months 

Średnia 

temperatura 

miesiąca-Average 

temperaturę 

month   [o C] 

Średnia z 

wielolecia 

Average from 

many years 

1989-2018 

[o C]  

Ʃ opadów w 

miesiącu 

Σ rainfall in a 

month 

w [mm] 

Średnia z 

wielolecia 

Average from 

many years 

1989-2018 

[mm] 
2019 2020 2019 2020 

Kwiecień – April   8,6   7,36 8,0 3,7 3,3 33,8 

Maj – May 12,5 10,10 13,6 116,0 85,0 50,8 

Czerwiec – June 20,4 16,86 16,4 35,1 188,0 65,8 

Lipiec – July 17,5 17,98 18,5 106,7 24,4 79,3 

Sierpień – August 18,5 19,55 17,8 79,9 102,2 65,1 

Wrzesień – September 13,3 15,73 12,5 41,2 39,0 55,6 

Średnia temperatura sześciu 

miesięcy - Average 

temperature of six months 

15,1 14,59 14,5    

Ʃ opadów atmosferycznych z sześciu miesięcy -  Σ atmospheric 

precipitation of six months 

382,6 441,9 350,4 

 

W latach 2019 – 2020 w okresie sześciu miesięcy wegetacji ziemniaków jadalnych, 

średniowczesnych ilość opadów atmosferycznych była wyższa od średniej opadów z wielolecia. 

W obu okresach wegetacyjnych miesiące kwiecień były bardzo suche, suma opadów w tych 

okresach była niższa od sumy opadów z wielolecia. Bezpośrednio po posadzeniu ziemniaki miały 

bardzo dobre warunki wilgotnościowe. W miesiącu maju 2019 roku odnotowano znaczną ilość 

opadów, spadło aż 116 mm deszczu, a w 2020 roku 85 mm. Miesiąc czerwiec 2019 roku należał 

do miesięcy bardzo suchych, ilość opadów wynosiła 35,1 mm co stanowiło tylko 46% opadów  

z wielolecia. Zupełnie inaczej wyglądał czerwiec 2020 roku gdzie ilość opadów wynosiła 188 mm 

i była o 65% wyższa od średniej opadów z wielolecia. Bardzo zróżnicowany był rozkład opadów 

w miesiącu lipcu. W roku 2019 ilość opadów wynosiła 106,7 mm i była wyższa o 27,4 mm tj. 

ponad 25% od średniej z wielolecia, a lipiec 2020 roku był miesiącem bardzo suchy, gdzie suma 

opadów była niższa o 54,9 mm tj. o około 34% od średniej z wielolecia. W sierpniu 2020 roku 

najwięcej opadów spadło w trzeciej dekadzie a ich suma wynosiła 70 litrów na m2. Wrześniowe 

opady atmosferyczne w latach 2019 – 2020 nie różniły się znacząco od siebie (tab. 4). 

Plon ogólny każdej z odmian został wyliczony na podstawie zebranych bulw z każdego 

poletek. Zestawienie plonów ziemniaków jadalnych średniowczesnych odmiany: Jurek, Jelly, 
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Tajfun i Lech w dwóch okresach wegetacyjnych przedstawia tabela 5. 

 

Tabela 5. Plon ziemniaków uprawianych w dwóch okresach wegetacji 2019 – 2020 

Źródło: Opracowanie własne 

 

Table 5. Yield of potatoes grown in two growing seasons 2019 - 2020 

Source: Own study 

 

Odmiana 

Variety 

Plon bulw ogólny [kg/poletko] 

Total tuber yield [kg / plot] 

Plon bulw ogólny [dt . ha-1] 

Total tuber yield [dt . ha-1] 

2019 2020 2019 2020 

Jurek- Jurek 80,47 63,90 532,2 422,6 

Jelly- Jelly 79,67 48,97 526,9 323,9 

Tajfun- Typhoon 73,17 59,10 483,9 390,9 

Lech- Lech 69,63 60,60 460,5 400,8 

Plon średni 4 odmian 

Average yield of 4 varieties 75,73 58,14 500,87 384,55 

 

Wszystkie odmiany ziemniaków biorące udział w doświadczeniu osiągnęły wyższy plon 

bulw w 2019 roku w stosunku do plonu z roku 2020. Średni plon ogólny czterech odmian w 2019 

roku wynosił 500,87 dt.ha-1 przy średnim plonie 384,55 dt.ha-1 w roku 2020.   

Najwyższy plon osiągnęła odmiana Jurek, której plon w roku 2020 był niższy o 20,6% od 

plonu z 2019 roku. W roku 2020 najsłabiej plonowała odmiana Jelly, której plon był , aż o 38,5% 

był niższy od plonu w 2019 roku. Pozostałe dwie odmiany wydały niższy plon w 2020 roku o 

19,2% odmiana Tajfun oraz o 13% odmiana Lech od plonu z 2019 roku. 

 

 

Podsumowanie 

 

Występowanie sprzyjających warunków atmosferycznych w całym okresie 

wegetacyjnym; prawidłowy rozkład temperatury powietrza oraz ilość i rozkład opadów ma 

największe znaczenie w uzyskaniu wysokiego plonu. Pszczółkowski i inni [2016] przedstawiają, 

iż najlepsze warunki do wzrostu i rozwoju ziemniaka w Polsce występują wówczas, gdy 

wilgotność gleby na głębokości 10 cm na początku okresu wegetacji wynosi około 55-60% 

polowej pojemności wodnej, a w okresie po zwarciu rzędów około 65-70%. 

Wyniki własnych badań wykazały wyższy plon w 2019 roku wszystkich odmian 

ziemniaków biorących udział w doświadczeniu w stosunku do roku 2020, przy zachowaniu 

jednakowego poziomu agrotechniki, ale przy zmiennych warunkach atmosferycznych. 

Przedstawione przez Nowackiego [2018] potrzeby wodne ziemniaka w poszczególnych okresach 

wegetacyjnych potwierdzają znaczenie czynnika pogodowego na plon ogólny ziemniaków. 

Bardzo duża ilość opadów w czerwcu 2020 roku, w krótkim okresie od posadzenia i początku 
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wzrostu roślin mogła spowodować porażenie dużej liczby roślin rizoktoniozą oraz czarną nóżką. 

W miesiącu lipcu, kiedy potrzeby wodne roślin stopniowo wzrastają i mają największy wpływ na 

plon w roku 2020 odnotowano bardzo małą ilość opadów atmosferycznych. W prowadzonym 

doświadczeniu, odnotowany duży deficyt wody w tym okresie mógł spowodować zawiązanie 

mniejszej ilości bulw, co mogło mieć bezpośredni wpływ na słabszym plonem w roku 2020. 

Według Barabasia i Sawickiej [2017] nieodzowne w uzyskaniu zadawalającego plonu jest 

doskonalenie elementów technologii produkcji ziemniaka poprzez dobór stanowiska, prawidłowe 

nawożenie, odpowiednia uprawa roli, dobór odmiany i skuteczna ochrona przed szkodnikami. 

 

Wnioski 

 

Na podstawie przeprowadzonego doświadczenia w dwóch okresach wegetacyjnych  

w latach 2019-2020 w ZDOO w Marianowie oraz wykazanej literatury upoważniają do 

sformułowania następujących wniosków: 

1. Najwyższy plon z czterech badanych odmian ziemniaka jadalnego średniowczesnego  

w dwóch okresach wegetacyjnych uzyskała odmiana Jurek wydając plon w 2019 roku  477,4 

dt.ha-1. 

2. Najniższy plon z czterech badanych odmian ziemniaka jadalnego średniowczesnego w dwóch 

okresach wegetacyjnych uzyskała odmiana Jelly wydając plon w roku 2020 323,9 dt.ha-1. 

3. Średni plon czterech odmian ziemniaka jadalnego średniowczesnego w roku 2019 był wyższy 

od plonu tych samych odmian w roku 2020 o 116,32 dt.ha-1, co stanowi 23%. 

4. Największą zmiennością w plonowaniu w trakcie dwóch okresów wegetacyjnych wykazała 

się odmiana Jelly, której plon w roku 2020 był niższy o 38,5% od uzyskanego plonu w 2019 

roku. 

5. Zróżnicowane w poszczególnych latach badań warunki pogodowe wpłynęły istotnie na 

wielkość plonu ogólnego bulw ziemniaków jadalnych średniowczesnych. Duża ilość opadów 

w miesiącu czerwcu i sierpniu 2020 r. była przyczyną mniejszego plonu wszystkich odmian 

ziemniaków w tym okresie wegetacyjnym. 
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OPŁACALNOŚC PRODUKCJI JABŁEK W ZALEŻNOŚCI OD GĘSTOŚCI 

NASADZEŃ 

 
PROFITABILITY OF APPLE PRODUCTION AS A FUNCTION OF 

PLANTING DENSITY 

 

 

Streszczenie 

 

Celem badań była ocena kosztów i opłacalności produkcji jabłek w pięciu modelach 

gęstości nasadzeń. Oceniano kwatery z ilością: 1200, 1900, 2200, 2800 i 3700 drzew na hektarze. 

Badania prowadzono w trzech sezonach produkcyjnych; w latach 2018/19, 2019/20 i 2020/21. 

Prowadzono je w gospodarstwach, w których produkcja jabłek była na wysokim poziomie 

agrotechnicznym, a areał ich uprawy wahał się w przedziale od 16,1 hektarów do ponad 23,4 

hektarów. Notowane były wszystkie nakłady materiałowe i pracy ponoszone w badanych 

kwaterach. Do oceny ekonomicznej wybrano sześć odmian jabłek: ‘Gala’, ‘Golden Delicious’, 

czerwony sport odmiany ‘Jonagold’: ‘Jonared’, ‘Red Prince’ oraz ‘Šampion’ i ‘Ligol’. 

Jednostkowe koszty produkcji były na bardzo zbliżonym poziomie dla wszystkich modelach 

sadów i wynosiły od 0,89 zł do 0,92 zł na kg jabłek. Opłacana była jedynie produkcja jabłek 

najwyższej jakości i najbardziej akceptowanych przez konsumentów odmian. W obecnych 

warunkach rynkowych zakładanie sadu jabłoniowego, niezależnie od modelu gęstości, wydaje się 

być działaniem niecelowym z punktu widzenia możliwości uzyskiwania dochodów z prowadzenia 

uprawy. 

Słowa kluczowe: jabłka, odmiany, opłacalność produkcji, gęstość nasadzeń  

 



 

48 
 

Summary 

 
The aim of the research was to evaluate costs and profitability of apple production for five 

models of planting density. Plots with the density of 1200, 1900, 2200, 2800 and 3700 trees per 

hectare were evaluated. The studies were conducted in three production seasons; 2018/19, 2019/20 

and 2020/21. They were carried out on farms where apple production was at a high agrotechnical 

level and the apple growing area ranged from 16. 1 hectares to more than 23. 4 hectares. All 

material and labour inputs incurred in the study plots were recorded. Six apple varieties were 

selected for economic evaluation: 'Gala', 'Golden Delicious', red sport of 'Jonagold': 'Jonared', 'Red 

Prince' and 'Šampion' and 'Ligol'. Unit production costs were at a very similar level for all orchard 

models and ranged from 0. 89 PLN per kg to 0. 92 PLN per kg of apples. Only the production of 

apples of the highest quality and varieties most acceptable to consumers, was profitable. In the 

current market conditions, establishing an apple orchard, irrespective of the density model, does 

not seem to be advisable from the perspective of obtaining decent earnings from that cultivation. 

Key words: apples, varieties, profitability of production, density of plantings 

 

Wstęp 

 

W światowej produkcji owoców w roku 2018, jabłka z wielkością zbiorów w ilości 86 mln 

ton zajęły drugie miejsce po bananach, których produkcja wyniosła 115 mln ton. [FAOSTAT 

2020]. Oprócz walorów smakowych i odżywczych, jabłka mają dużą przewagę nad innymi 

gatunkami, ponieważ są mniej nietrwałe niż większość innych owoców. Można je przechowywać 

w stanie świeżym w odpowiednich warunkach do 12 miesięcy i dobrze znoszą transport. Biorąc 

pod uwagę trwającą pandemię COVID-19, jabłka są również cenione za to, że łatwo można je 

umyć, a także obrać [Vasylieva 2021]. Jabłka są w UE najważniejszym owocem pod względem 

wielkości produkcji, w roku 2019 zebrano ich 11,7 mln ton, na dalszych miejscach plasują się 

pomarańcze z produkcją 6 mln ton oraz brzoskwinie - ok. 2,5 mln ton. Jabłka produkuje się 

nieomal we wszystkich krajach należących do UE. W 2019 roku najwięcej wyprodukowano ich 

w Polsce, (25,5% udział w unijnej produkcji towarowej), we Włoszech (18,7%), oraz we Francji 

(13,1%) [EUROSTAT 2020]. Od początku lat osiemdziesiątych ubiegłego stulecia zmiany relacji 

cen w produkcji jabłek powodują poważny spadek opłacalności. Stąd w większości krajów 

zachodnioeuropejskich nastąpił spadek produkcji. Największy zaobserwowano w Wielkiej 

Brytanii, gdzie całkowita powierzchnia produkcji jabłek zmniejszyła się trzykrotnie, z ok. 30 tys. 

hektarów do mniej niż 10 tys. hektarów obecnie, a ilość producentów zmalała ponad czterokrotnie. 

Bardzo duże zmiany w areale produkcji jabłek nastąpiły również w Niemczech, gdzie 
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powierzchnia uprawy spadła o około 40% do poziomu 70 tys. ha, natomiast liczba producentów 

ponad trzykrotnie. W Holandii obserwuje się stały, nieomal liniowy, spadek liczby producentów 

jak i ogólnej powierzchni uprawy jabłek. Ponadto w zdecydowanej większości krajów bardzo 

skrócił się okres produktywnego użytkowania sadów jabłoniowych [Zmarlicki 2004]. W Polsce 

po drugiej wojnie światowej produkcja jabłek rozwijała się bardzo dynamicznie. W ciągu 10 lat, 

od 1951 do 1961 roku, powierzchnia sadów jabłoniowych wzrosła aż o 100 tys. hektarów, do 

około 250 tys. ha. Po zimie 1986/87 roku, w wyniku szkód mrozowych zostało wykarczowanych 

około 80 tys. hektarów sadów jabłoniowych. W latach następnych zakładane były sady znacznie 

bardziej intensywne, od tych istniejących dotychczas, z ilością drzew na hektarze od 800 do nawet 

1600. W wyniku masowych nasadzeń średnia gęstość sadu w Polsce wzrosła w ciągu trzech lat 

ze 111 do 522 drzew na hektar [Brzozowski 2008]. Według GUS produkcja jabłek w Polsce 

wykazuje stały wzrost, przykładowo zbiory jabłek bez uwzględniania produkcji poza sadami 

towarowymi, w 2018 r. oszacowano na rekordowym dotychczas poziomie 3999,5 tys. ton. Dla 

porównania była to wielkość o 11,1% wyższa od wysokich zbiorów uzyskanych w roku 2021 

[Rynek…  2021]. Tym samym plonowanie jabłoni w sadach wzrosło z 13,8 tony w roku 2017 do 

22,8 tony w 2018  tj. o 62,5%. Uzyskanie tak wysokich plonów było możliwe dzięki wchodzeniu 

w okres pełnego owocowania nowo założonych sadów o większej gęstości nasadzeń i uprawą 

bardziej plennych odmian, a także dzięki coraz powszechniej stosowanemu nawadnianiu [GUS 

2017]. W Polsce jedynie około 50 tys. hektarów sadów jabłoniowych  (27 % ogólnej 

powierzchni), to nasadzenia o dużym poziomie towarowości, gdzie produkowane są jabłka 

deserowe wysokiej jakości. W tych sadach drzewa posadzone są na wegetatywnych podkładkach, 

głównie M 9. Liczba drzew na hektarze waha się od 2000 do 4000. Średnia powierzchnia sadów 

w gospodarstwie wynosi 15 - 20 hektarów. Plony osiągają poziom 40 - 50 ton/ha, a zbiory z tych 

sadów to 2,0 – 2,5 mln ton, w tym 1,5 do 1,9 mln ton jabłek deserowych dobrej jakości, rynkowo 

atrakcyjnych odmian. Produkcją takich jabłek zajmuje się około 3000 producentów z wysokim 

poziomem wiedzy fachowej i przedsiębiorczości [Makosz 2016]. Towarowe sady jabłoniowe  

z gęstością ponad 1500 drzew na hektarze zaczęły powstawać w Holandii, Niemczech i Wielkiej 

Brytanii jeszcze w latach 80-tych ubiegłego wieku. W roku 1988 ponad 75% nasadzeń jabłoni w 

Holandii stanowiły sady z ilością minimum 1600 drzew na hektarze. Z powodu rosnących 

kosztów produkcji, poprzez wprowadzanie sadów super intensywnych, skracano okres 

inwestycyjny uzyskując opłacalne plony już w drugim roku. W celu oceny efektywności produkcji 

opracowano model komputerowy oceniający cash flow w ciągu 15 lat dla różnych gęstości sadów. 

W wyniku symulacji znaleziono prostoliniową dodatnią zależność pomiędzy gęstością sadu,  

a zbiorami i plonowaniem jabłek do siódmego roku produkcji. Zwiększanie gęstości sadów 
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powodowało wzrost plonów w całym okresie produkcji. W pierwszych latach plony były prawie 

proporcjonalne do gęstości [Cahn, Goedegebure 1992]. W Niemczech w rejonie jeziora 

Bodeńskiego, gdzie sadownictwo jest bardzo intensywne, w latach 1990-1998 średnia gęstość 

nasadzeń w sadach jabłoniowych wzrosła z 2600 do 3600 drzew na hektar i zmiany te dotyczyły 

powierzchni ok. 3450 ha tj. około 70% powierzchni uprawy jabłoni w tym regionie. W okresie 

tym panowały korzystne warunki dla producentów w zakresie uzyskiwanych cen, dzięki czemu 

odnieśli ekonomiczny sukces [Weber 2001]. W Polsce, przed integracją z UE, prowadzono 

porównywanie różnych modeli gęstości sadów poprzez symulacje kosztów i wartości produkcji 

towarowej. Sady z większą ilością drzew niż 1200 sztuk na hektarze okazywały się opłacalne 

jedynie w przypadku uzyskiwania przez producentów wysokich cen jabłek [Zmarlicki 2002]. 

Ponadto, badając zależności pomiędzy: zapotrzebowaniem na siłę roboczą, cenami jabłek  

i wielkością gospodarstwa stwierdzono, że nie w każdych warunkach należy dążyć do 

zwiększenia poziomu intensywności produkcji jabłek i jej skali. Ma to szczególne znaczenie  

w przypadku braku pewności zagospodarowania owoców po opłacalnej cenie. Zwłaszcza, że przy 

wyższym poziomie intensywności i uprawie na większej powierzchni, przy niesprzyjających 

uwarunkowaniach rynkowych, poziom strat może być wyższy niż w gospodarstwach mniejszych 

i z mniejszą intensywnością produkcji [Zmarlicki 2004]. Dane statystyki publicznej wskazują, że 

od kilkunastu lat tempo wzrostu cen środków produkcji dla rolnictwa jest znacznie szybsze niż 

tempo wzrostu cen sprzedawanych produktów rolnych. W latach 1995-2013 wskaźnik zmiany 

cen towarów i usług zakupywanych przez rolników wyniósł 321,2%, natomiast cen produktów 

przez nich sprzedawanych 241,2% (rok 1995 =100). Przy porównaniu skrajnych lat, oznacza to, 

że do roku 2013 roku nastąpił wzrost cen środków produkcji aż o 221,2%, a cen produktów 

rolnych jedynie o 141,2%. Ze środków wykorzystywanych do bieżącej produkcji rolniczej 

szczególnie silną tendencją wzrostową charakteryzowały się ceny paliw i innych produktów 

ropopochodnych oraz ceny nawozów mineralnych. We wspomnianym okresie wzrost cen paliw 

wyniósł 336%, a nawozów mineralnych (łącznie z wapniowymi) prawie 291%, a ceny środków 

ochrony roślin wzrosły o ponad 97%. Zależności między cenami środków do produkcji, a cenami 

płodów rolnych wyznaczają opłacalność produkcji rolnej. Przedstawione tendencje zmian cen  

w latach 1995-2013, wskazują na spadek opłacalności. Uzyskanie dochodu zapewnić może 

rolnikom jedynie zwiększenie wydajności ekonomicznej. Istnieją dwa podstawowe sposoby 

osiągnięcia tego celu: wzrost wartości produkcji przy niezmienionych kosztach lub zmniejszenie 

kosztów przy stałej wartości produkcji. W obu wariantach kluczową rolę pełni właściwe 

zarządzanie i optymalizowanie kosztów ponoszonych na produkcję [Skarżyńska 2015]. Jednym 

ze sposobów ograniczania jednostkowych kosztów produkcji jest zwiększenie zagęszczenia ilości 
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drzew na hektarze. Powoduje to spadek nakładów na 1 kg wyprodukowanych jabłek, w związku 

ze wzrostem wydajności pracy w porównaniu do sadów z mniejszą gęstością nasadzeń. Samo 

wyeliminowanie drabin przy zbiorze w sadach intensywnych oraz wyższy plon z jednostki 

powierzchni i wykorzystanie platform spowodowało, że jedna osoba mogła zebrać osiem 

skrzyniopalet w ciągu dnia zamiast dotychczasowych czterech [Robinson et all 2013]. 

 

Cel, przedmiot i metoda badań 

 

Celem badań było porównanie ekonomicznej efektywności produkcji jabłek w sadach  

w zależności od gęstości nasadzeń drzew na hektar. Analizowane były całkowite i jednostkowe 

koszty produkcji jabłek z uwzględnieniem pełnej amortyzacji sadu w pięciu modelach gęstości 

nasadzeń. Były to sady z ilością: 1200, 1900, 2200, 2800 oraz 3700 drzew na hektarze. Badania 

prowadzono w trzech sezonach produkcyjnych; w latach 2018/19, 2019/20 i 2020/21. 

Gospodarstwa, w których wybrano od trzech do pięciu kwater dla każdej z analizowanych gęstości 

nasadzeń były zlokalizowane w rejonie grójecko-wareckim, który jest największym obszarem 

produkcji jabłek w Europie. Do badań wybrano jedynie gospodarstwa, w których prowadzono 

produkcję jabłek na wysokim poziomie agrotechnicznym, a areał ich uprawy wahał się  

w przedziale od 16,1 hektarów do ponad 23,4 hektarów. Na specjalnie przygotowanych 

kwestionariuszach w gospodarstwach tych notowane były wszystkie nakłady ponoszone  

w badanych kwaterach. Zapisom podlegały zarówno zabiegi agrotechniczne, czas ich trwania oraz 

ceny i ilość zużytych materiałów w postaci nawozów, środków ochrony i innych. Z uwagi na 

zróżnicowanie wielkości kwater, przy opracowywaniu wyników w celu umożliwienia 

porównania, były one przeliczane na powierzchnię jednego hektara. W badanych kwaterach  

w produkcji było dziewięć odmian. Jednakże do oceny ekonomicznej wybrano sześć, które z 

uwagi na popyt na nie na rynku wydają się być najbardziej perspektywiczne w polskich 

warunkach. Osiągające najwyższe ceny to odmiany ‘Gala’ i ‘Golden Delicious’. Nieco tańsze 

były czerwone sporty odmiany ‘Jonagold’; ‘Jonared’ i ‘Red Prince’. Ponadto oceniano odmiany 

‘Šampion’ i ‘Ligol’, które również były dobrze akceptowane na rynku. W celu wyeliminowania 

czynników pogodowych, które miały istotny wpływ na plonowanie jabłoni w badanych 

kwaterach, wyniki ekonomiczne z trzech sezonów uśredniono. Również z tego powodu przyjęto 

identyczny udział w produkcji jabłek deserowych. Do analizy opłacalności dla wszystkich 

badanych kwater ceny jabłek zostały uśrednione. Taki sposób miał na celu wyeliminowanie 

wpływu działań marketingowych sadownika na uzyskanie wyższej ceny jabłek. Kryterium 

ekonomicznym zastosowanym do oceny kwater o różnych gęstościach nasadzeń jest wysokość 



 

52 
 

kosztów jednostkowych wyprodukowania kilograma jabłek, jak również uzyskany przez 

sadownika dochód rolniczy netto uwzględniający czas pracy sadownika i jego rodziny. 

 

Wyniki badań 

 

Z produkowanych w Polsce jabłek około 50% do 60% stanowią jabłka przemysłowe  

i niestety pod tym względem należymy do niechlubnej europejskiej czołówki [e-sadownictwo]. 

W najlepszych gospodarstwach sadowniczych w Polsce udział procentowy jabłek przemysłowych 

nie przekracza 10% [Hołownicki 2021]. W badanych kwaterach na podstawie obliczeń 

producentów przyjęto, że średnia produkcja jabłek przemysłowych, z trzech sezonów, stanowiła 

17% całkowitej produkcji. Najwyższe ceny po jakich producenci z badanych kwater sprzedawali 

jabłka zanotowano dla odmian ‘Gala’ i ‘Golden Delicious’. W zależności od sezonu wahały się 

one od 1,09 zł do 1,60 zł za kg owoców deserowych w klasie ekstra. Do obliczeń przyjęto średnią 

ważoną z trzech sezonów w wysokości 1,27 zł/kg [Tabela 1].  

 

Tabela 1. Opłacalność produkcji jabłek w zależności od gęstości nasadzeń na hektar przy cenie jabłek 

deserowych 1,27 zł/kg  

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań 

 

Table 1. The profitability of apple production depending on the density of trees per hectare at the dessert 

apple price of 1.27 zł/kg 

Source: Own survey on the basis of conducted research 

 

 

 Wyszczególnienie 

Items  

Ilość drzew na hektarze 

Number of trees per hectare 

1200 1900 2200 2800 3700 

Udział jabłek deserowych w % 

Share of dessert apples in % 83 83 83 83 83 

Koszty zbioru i sortowania na tonę w zł  

Picking and grading costs in zł  per tonne 195 195 195 195 195 

Cena jabłka deserowego w zł/kg 

Price of dessert apple zł/kg 1,27 1,27 1,27 1,27 1,27 

Cena jabłka przemysłowego zł/kg 

Price of processing apple zł/kg 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 

Średnia cena  za 1 kg  

Average price of apple zł/kg 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 

Średni plon w tonach z ha 

Average yield per hectare 37,5 40,8 44,1 47,5 58,3 

Koszty bezpośrednie zł/ha 

Total direct costs zł per hectare 26667 28986 31744 34117 41788 

Całkowite koszty produkcji zł/ha 

Total production costs zł/ha 34315 36914 39907 42670 51811 

Koszty jednostkowe zł/kg 

Unit costs zł/kg 0,92 0,90 0,90 0,90 0,89 
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Koszty rzeczywiste zł/ha 

Real costs zł/ha 24985 26414 27707 29510 35306 

Amortyzacja zł/ha 

Depreciation zł/ha 8100 9270 10970 11930 15275 

Produkcja towarowa w zł /ha 

Market output zł/ha 41250 44880 48510 52250 64130 

Nadwyżka bezpośrednia w zł/ha 

Gross margin 19522 21204 22475 24082 29481 

Dochód rolniczy brutto w zł/ha 

Gross revenue 16264 18466 20802 22739 28823 

Dochód rolniczy netto w zł/ha 

Farmer income zł/ha 8164 9196 9832 10809 13548 

 

Nieco niższe ceny były odnotowane dla czerwonego sportu odmiany ‘Jonagold’; ‘Jonared’ 

i odmiany ‘Red Prince’. Zawierały się one w zależności od sezonu od 0,87 zł do 1,32 zł.  

W wyliczeniach przyjęto średnią w wysokości 1,05 zł/kg [Tabela 2.].  

 

Tabela 2. Opłacalność produkcji jabłek w zależności od gęstości nasadzeń na hektar przy cenie jabłek 

deserowych 1,05 zł/kg 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań 

 

Table 2. The profitability of apple production depending on the density of trees per hectare at the dessert 

apple price of 1.05 zł/kg 

Source: Own survey on the basis of conducted research 

 

 

Wyszczególnienie 

Items 

  

Ilość drzew na hektarze 

Number of trees per hectare 

1200 1900 2200 2800 3700 

Udział jabłek deserowych w % 

Share of dessert apples in % 83 83 83 83 83 

Koszty zbioru i sortowania na tonę w zł  

Picking and grading costs in zł  per tonne 195 195 195 195 195 

Cena jabłka deserowego w zł/kg 

Price of dessert apple zł/kg 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 

Cena jabłka przemysłowego zł/kg 

Price of processing apple zł/kg 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 

Średnia cena  za 1 kg  

Average price of apple zł/kg 0,92 0,92 0,92 0,92 0,92 

Średni plon w tonach z ha 

Average yield per hectare 37,5 40,8 44,1 47,5 58,3 

Koszty bezpośrednie zł/ha 

Total direct costs zł per hectare 26667 28986 31744 34117 41788 

Całkowite koszty produkcji zł/ha 

Total production costs zł/ha 34315 36914 39907 42670 51811 

Koszty jednostkowe zł/kg 

Unit costs zł/kg 0,92 0,90 0,90 0,90 0,89 

Koszty rzeczywiste zł/ha 

Real costs zł/ha 24985 26414 27707 29510 35306 

Amortyzacja zł/ha 

Depreciation zł/ha 8100 9270 10970 11930 15275 

Produkcja towarowa w zł /ha 
34402 37429 40457 43576 53484 



 

54 
 

Market output zł/ha 

Nadwyżka bezpośrednia w zł/ha 

Gross margin 12675 13753 14422 15409 18835 

Dochód rolniczy brutto w zł/ha 

Gross revenue 9417 11015 12749 14066 18177 

Dochód rolniczy netto w zł/ha 

Farmer income zł/ha 1317 1745 1779 2136 2902 

 

 

Najniższe ceny z badanej grupy wystąpiły w przypadku odmiany ‘Šampion’ i ‘Ligol’. Dla 

tych odmian jabłek ceny w badanych kwaterach zawierały się w analizowanych sezonach  

w przedziale od 0,68 zł do 1,12 zł za kilogram jabłek deserowych w klasie ekstra. Do analizy 

kosztów przyjęto średnią ważoną w wysokości 0,95 zł/kg [Tabela 3.]. Średnie plony dla badanych 

kwater, z okresu trzech sezonów, zwiększały się wraz z ilością drzew na hektarze od 37,5 tony/ha 

przy obsadzie w ilości 1200 drzew na hektarze do 58,3 tony w kwaterach z 3700 drzewami na 

hektar. Koszty bezpośrednie, średnia w badanych kwaterach z trzech sezonów, zawierały się  

w przedziale od 26667 zł na 1 ha przy 1200 drzewach na hektarze do 41788 zł na hektar  

w kwaterach z gęstością nasadzeń w ilości 3700 drzew. W tej grupie kosztów najwyższy udział 

stanowiły koszty donajętej pracy ludzi. Wynosiły one średnio dla trzech sezonów od 8362 zł/ha 

w kwaterach z ilością 1200 drzew na hektarze do 12418 zł/ha w kwaterach z 3700 drzewami na 

hektarze. Duży udział w nakładach bezpośrednich miały również środki ochrony roślin. Ich średni 

koszt dla badanych kwater w trzech sezonach wynosił w przeliczeniu na hektar sadu: 5270 zł przy 

1200 drzewach/ha, 5436 zł przy 1900 drzewach/ha, 5640 zł przy 2200 drzewach/ha, 5890 zł przy 

2800 drzewach/ha i 6950 zł w sadach z ilością 3700 drzew/ha.  

Jednostkowe koszty produkcji były bardzo zbliżone we wszystkich badanych kwaterach. 

Najwyższe, w wysokości 0,92 zł na kg jabłek były w sadach o gęstości 1200 drzew na hektarze, 

a najniższe 0,89 zł/kg w kwaterach najbardziej intensywnych z ilością 3700 drzew na hektarze. 

W badaniach prowadzonych w okresie przed wstąpieniem Polski do UE, przy porównywaniu 

pięciu modeli sadów o niższej niż analizowana w niniejszym opracowaniu gęstości nasadzeń, 

jednostkowe koszty produkcji były najniższe w sadach z ilością 1200 drzew na hektarze  

i wynosiły 0,47 zł/kg [Zmarlicki 2002]. Obecna zbliżona wysokość kosztów jednostkowych przy 

różnych gęstościach nasadzeń prawdopodobnie wynika z większego wyrównania poziomu 

produkcji przez bardzo dobrych sadowników w ostatnich latach i mniejszego zróżnicowania 

nakładów ponoszonych w jej trakcie.   
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Tabela 3. Opłacalność produkcji jabłek w zależności od gęstości nasadzeń na hektar przy cenie jabłek 

deserowych 0,95 zł/kg 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań 

 

Table 3. The profitability of apple production depending on the density of trees per hectare at the dessert 

apple price of 0,95 zł/kg 

Source: Own survey on the basis of conducted research 

 

 

 Wyszczególnienie 

Items 

  

Ilość drzew na hektarze 

Number of trees per hectare 

1200 1900 2200 2800 3700 

Udział jabłek deserowych w % 

Share of dessert apples in % 83 83 83 83 83 

Koszty zbioru i sortowania na tonę w zł  

Picking and grading costs in zł  per tonne 195 195 195 195 195 

Cena jabłka deserowego w zł/kg 

Price of dessert apple zł/kg 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 

Cena jabłka przemysłowego zł/kg 

Price of processing apple zł/kg 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 

Średnia cena  za 1 kg  

Average price of apple zł/kg 0,83 0,83 0,83 0,83 0,83 

Średni plon w tonach z ha 

Average yield per hectare 37,5 40,8 44,1 47,5 58,3 

Koszty bezpośrednie zł/ha 

Total direct costs zł per hectare 26667 28986 31744 34117 41788 

Całkowite koszty produkcji zł/ha 

Total production costs zł/ha 34315 36914 39907 42670 51811 

Koszty jednostkowe zł/kg 

Unit costs zł/kg 0,92 0,90 0,90 0,90 0,89 

Koszty rzeczywiste zł/ha 

Real costs zł/ha 24985 26414 27707 29510 35306 

Amortyzacja zł/ha 

Depreciation zł/ha 8100 9270 10970 11930 15275 

Produkcja towarowa w zł /ha 

Market output zł/ha 31290 34043 36797 39634 48645 

Nadwyżka bezpośrednia w zł/ha 

Gross margin 9562 10367 10762 11466 13997 

Dochód rolniczy brutto w zł/ha 

Gross revenue 6304 7629 9089 10123 13339 

Dochód rolniczy netto w zł/ha 

Farmer income zł/ha -1795 -1640 -1880 -1806 -1935 

 

 

Uzyskana cena za jabłka deserowe w wysokości 0,95 zł za kg owoców, w badanych 

kwaterach sadów, przy relatywnie wysokich kosztach produkcji była zbyt niska do 

zagwarantowania dochodu. I to pomimo bardzo dużego udziału w produkcji towarowej jabłka 

deserowego. 
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Podsumowanie i wnioski 

 

1. W Polsce od wielu lat wzrasta produkcja towarowa jabłek i to pomimo znacznego 

ograniczenia możliwości ich zagospodarowania, zwłaszcza z powodu braku eksportu do Rosji 

w wyniku nałożonych sankcji. Ponadto spada konsumpcja wewnętrzna, a eksport do innych 

krajów jest coraz trudniejszy z uwagi na konkurencję na rynku globalnym i wzrastające, 

zwłaszcza ostatnio, koszty logistyki. Efektem tego jest relatywnie niski poziom cen jabłek dla 

producentów w stosunku do kosztów produkcji. 

2. Jedynie produkcja bardzo dobrych jakościowo i akceptowalnych przez rynek odmian jabłek 

jak: ‘Gala’, ‘Golden Delicious’, czerwony sort odmiany ‘Jonagold’; ‘Jonared’ oraz ‘Red 

Prince’, przy założeniu bardzo wysokiego udziału w zbiorach jabłek deserowych, może być 

opłacalna.  

3. Produkcja bardzo popularnych odmian jak ‘Šampion’ i ‘Ligol’, z uwagi na niższe ceny 

sprzedaży, przy pełnym rachunku ekonomicznym jest dla producentów nieopłacalna. Biorąc 

pod uwagę, że inne odmiany za które producenci osiągają jeszcze niższe ceny jak; ‘Idared’, 

‘Gloster’ i inne wciąż stanowią wciąż znaczny udział w produkcji, to sytuacja ekonomiczna 

sadowników jest bardzo niekorzystna. Zwłaszcza, że udział jabłka przemysłowego stanowi 

dużą część produkcji. 

4. W obecnych warunkach rynkowych zakładanie sadu jabłoniowego, niezależnie od modelu 

gęstości, wydaje się być działaniem niecelowym z punktu widzenia możliwości uzyskiwania 

dochodów z prowadzenia uprawy. A gwałtownie rosnące koszty produkcji, w tym zwłaszcza 

w ostatnim roku powodują, że jej opłacalność już sezonie 2021/22 będzie znacznie niższa od 

wyników przedstawionych w opracowaniu. 
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WPŁYW ODMIANY NA WARTOŚĆ SIEWNĄ I WIGOR  

NASION SOI 

 
EFFECT OF THE VARIETY ON THE SOWING VALUE AND VIGOR  

OF SOYBEENS 

 

Streszczenie 

 

Celem pracy było zbadanie wartości siewnej i wigoru ośmiu odmian soi oraz próba 

odpowiedzi na pytanie: Czy soja jest przyszłością polskiego rolnictwa? Przeprowadzone badania 

wykazały, że wyższą wartość siewną oraz wigor, z grupy odmian wczesnych osiągnęła Adessa,  

z odmian średnio wczesnych Abelina, z późnych ES Favor, a z bardzo późnych Coraline. Analiza 

literatury pokazała, że soja w najbliższych latach prawdopodobnie nie stanie się w Polsce 

najważniejszą rośliną oleistą, ale może być doskonałym uzupełnieniem upraw rodzimych roślin 

strączkowych. Jednak aby tak się stało należy prowadzić dalsze badania nad doskonaleniem 

technologii produkcji soi w Polsce. Kluczowym elementem byłaby również likwidacja przeszkód, 

stawianych rolnikom w postaci np. ograniczonej ilości możliwych do stosowania herbicydów oraz 

braku rynkowej struktury organizacyjnej i logistycznej w zakresie obrotu nasionami. 

Słowa kluczowe: soja, zdolność kiełkowania, wigor, odmiana 

 

 

Summary 

 
The aim of the study was to examine the sowing value and vigor of eight varieties of 

soybeans and to try to answer the question: Is soybeans the future of Polish agriculture? Studies 

have shown that Adessa achieved higher sowing value and vigor from the group of early varieties, 

from medium early Abelina varieties, from late ES Favor, and from very late Coraline. Analysis 

of the literature has shown that soybeans in the coming years will probably not become the most 
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important oilseed in Poland, but it can be a perfect complement to the cultivation of native 

legumes. However, for this to happen, further research should be carried out on improving the 

technology of soybean production in Poland. A key element would also be the elimination of 

obstacles faced by farmers in the form of, for example, a limited number of herbicides that can be 

used and the lack of a market organizational and logistical structure in the field of seed trade. 

Key words: soybean, germination, vigor, variety 

 

 

Wstęp 

 

Soja (Gycine max) jest jedną z najbardziej wartościowych roślin uprawnych na świecie. 

Popularność zawdzięcza składowi chemicznemu. Nasiona soi są bogate w białko oraz tłuszcz, co 

sprawia, że roślina jest ważnym źródłem pokarmu dla ludzi i zwierząt. Stanowi 58 % produkcji 

nasion oleistych na świecie oraz 69 % udziału białka w diecie zwierząt gospodarskich. Ma 

również cenne korzyści zdrowotne, ponieważ zawiera bioaktywne peptydy, które stosuje się w 

leczeniu i zapobieganiu chorób krążenia, zaburzeń funkcji immunologicznej, otyłości oraz 

nowotworów [Boczar 2016; Biel i in. 2017]. 

Polska znajduje się w strefie klimatu umiarkowanego ciepłego przejściowego. 

Charakteryzuje się on sześcioma porami roku, różnicą między maksymalną, a minimalną 

temperaturą powietrza wynoszącą do 45 °C, średnią roczną temperaturą powietrza od 0 do 10 °C 

oraz sumą opadów na poziomie 300-1000 mm rocznie. Ze względu na powyższe czynniki, uprawa 

soi w Polsce może napotykać trudności. Wzrost cen śruty sojowej, dobre plonowanie soi  

u wieloletnich jej producentów oraz rosnące zapotrzebowanie na wysokiej jakości białko 

spowodowały jednak wzrost zainteresowania tym gatunkiem i skłoniły badaczy do hodowli 

odmian, które są odpowiednie do polskich warunków klimatycznych [Augustyńska, Bębenista 

2019; Biel i in. 2017]. 

Niedostatek białka paszowego w Polsce jest powodem importu nasion i śruty sojowej  

z krajów Ameryki Południowej, głównie z Argentyny. Coraz częściej zauważalne jest więc 

zjawisko uzależnienia Polski od importu białka roślinnego z zagranicy. Należy jednak mieć 

świadomość, że importowana śruta sojowa w 85 % pochodzi z upraw GMO, co nie jest mile 

widziane w krajach UE. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, w celu zwiększenia 

bezpieczeństwa żywnościowego Polski, stworzyło „Plan dla wsi”, w którym zaplanowano 

zastępowanie białka paszowego z zagranicy, białkiem z produkcji krajowej. Dążenie Polski do 

uniezależnienia się od importu śruty sojowej z zagranicy i poprawy bezpieczeństwa 
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żywnościowego jest niezmiernie ważne. Wskazane jest więc zwiększenie areału upraw roślin 

strączkowych [Augustyńska, Bębenista 2019; https://www.gov.pl/web/rolnictwo/plan-dla-wsi]. 

Materiał siewny jest jednym z głównych czynników wpływających na plonowanie. Rolnik 

chcący uzyskać wysokie plony powinien stosować materiał siewny o odpowiedniej jakości 

siewnej. Wartość siewną nasion można określić m.in. za pomocą badania zdolności kiełkowania 

oraz wigoru [Panasiewicz i in. 2016].  

Soja zajmuje ósme miejsce wśród gatunków żywiących ludzkość. Jest najważniejszą 

rośliną wśród bobowatych i zajmuje aż 76 % ich światowego areału. Znajduje się również na 

drugim miejscu, po palmie oleistej, w produkcji olejów roślinnych. Produkcja soi na świecie 

systematycznie rośnie. W sezonie 2004/2005 wyniosła prawie 216 mln ton (Rys.1), natomiast 15 

lat później, w sezonie 2018/2019 wzrosła do 360 mln ton (Rys.2). Rozwój produkcji 

spowodowany jest wzrostem konsumpcji soi oraz zwiększeniem wykorzystania soi  

w różnych gałęziach przemysłu. Śruta sojowa to podstawowe źródło białka w paszach 

stosowanych w karmieniu zwierząt hodowlanych. Pierwszy raz śrutę sojową uzyskano jako 

produkt uboczny procesu produkcji oleju. Soję wykorzystuję się również do produkcji innych 

produktów spożywczych, takich jak: mąka sojowa, mleko sojowe, tofu, dodatki do żywności np. 

lecytyna sojowa [Tyczewska i in. 2014; Bubniewicz i in. 2017; Hazra i in. 2015; 

www.statista.com/statistics/263926/soybean-production-in-selected-countries-since-1980/]. 

 

Rysunek 1. Światowa produkcja soi w latach 2004 – 2013 w mln ton 

Źródło: Hazra i in. 2015 

 

Figure 1. World soybean production in the years 2004 – 2013 in million tons  

Source: Hazra i in. 2015 
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Rysunek 2. Światowa produkcja soi w latach 2012 – 2018 w mln ton 

Źródło: www.statista.com/statistics/263926/soybean-production-in-selected-countries-since-1980/ 

 

Figure 2. World soybean production in the years 2012 – 2018 in million tons  

Source: www.statista.com/statistics/263926/soybean-production-in-selected-countries-since-1980/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pierwszą odmianę soi genetycznie zmodyfikowanej (GM), która była odporna na herbicyd 

totalny Roundup®, wprowadzono do obrotu w latach dziewięćdziesiątych. W kolejnych latach 

stopniowo komercjalizowano kolejne odmiany GM. Doprowadziło to do znacznego zmniejszenia 

powierzchni upraw konwencjonalnych na rzecz odmian transgenicznych. W roku 2013 areał 

upraw soi genetycznie modyfikowanej wynosił 84,5 mln ha. W porównaniu do 2012 r wzrósł  

o ponad 3 mln. Szacuje się, że obecnie 79 % dostępnej na rynku soi to odmiany GM, głównie  

z odpornością na herbicydy i/lub szkodniki owadzie. Największymi producentami i eksporterami 

soi są Stany Zjednoczone, Brazylia i Argentyna. W krajach rozwiniętych, wprowadzane 

innowacje nie spotkały się z aprobatą. Sondaże wykazały, że 70 % Europejczyków i Japończyków 

wybrałoby żywność produkowaną bez użycia GMO. Zapotrzebowanie na konwencjonalną soję 

stanowi około 10 % całkowitego światowego handlu. Wyrażane jest szczególnie przez 

mieszkańców Japonii oraz zamożnych krajów europejskich. Koszt produkcji konwencjonalnych 

odmian jest wyższy od upraw GM. Liderami w zakresie takiej produkcji są obecnie: Brazylia, 

Chiny, Indie, USA i Kanada [Tyczewska i in. 2014; Bubniewicz i in. 2017]. 

Produkcja soi w Polsce stawia nieśmiało pierwsze kroki. Dowodem na wzrost 

zainteresowania uprawą soi w Polsce jest zwiększenie areału upraw wykorzystujących 

kwalifikowany materiał siewny. W roku 2009 zgłoszono do kwalifikacji polowej jedynie  
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2 ha soi. Pojawienie się odmiany Merlin spowodowało wyraźny wzrost areału, który w 2013 r. 

wyniósł 600 ha, a rok później 2000 ha. Powierzchnia upraw w roku 2015 wyniosła 4073,45 ha  

i w jej skład weszło 525 plantacji z 18 odmianami soi. Szacuje się, że w roku 2016 areał wzrósł 

do 10 000 ha, a w roku 2017 do 12 000 ha. Wielkość ogólnej produkcji soi w Polsce jest trudna 

do oszacowania. Kłopot stanowi odpowiedź na pytanie – Jak duża jest skala produkcji z plantacji 

obsianych niekwalifikowanym materiałem siewnym? Z tego względu niektóre źródła podają, że 

łączna powierzchnia upraw soi w Polsce wynosi 20 tys. ha, a inne nawet 80 tys. ha [Bubniewicz 

i in. 2017]. 

Obecnie w Polsce i całej Europie kładzie się co raz większy nacisk na produkcję własnego 

białka paszowego. Eksperci twierdzą, że należałoby zwiększyć krajową powierzchnię upraw 

roślin strączkowych, w tym soi. Pomogłoby to ograniczyć import śruty sojowej z roślin GM, który 

wynosi w Polsce około 2 mln ton rocznie. Soja jest rośliną, której polscy rolnicy się dopiero 

„uczą” ale systematycznie zyskuje na popularności. Widoczny jest postęp w hodowli 

odpowiednich dla Polski odmian soi, obserwuje się opracowanie technologii i instrukcji 

uprawowych oraz dobry poziom plonowania. Wszystkie te czynniki nie mają jednak 

zadowalającego przełożenia na rozszerzenie uprawy tego gatunku. Rolnicy wciąż napotykają na 

przeszkody, w postaci np. ograniczonej liczby herbicydów możliwych do stosowania przy 

odchwaszczaniu plantacji bądź wysokich kosztów materiału siewnego. Ponadto utrudnieniem dla 

producentów może być nawet sama sprzedaż surowca. Przyczyną jest brak rynkowej struktury 

logistycznej i organizacyjnej w zakresie obrotu i wykorzystania nasion, która ułatwiłaby zbyt  

i współpracę z zakładami paszowymi. Innym czynnikiem, który może zniechęcać rolników do 

uprawy soi są straty podczas zbioru, które wpływają na opłacalność produkcji [Bubniewicz i in. 

2017; Tyczewska i in.2014; Boros, Wawer 2016; Boczar 2016]. 

Produkcja soi w Polsce ma duży potencjał i może odgrywać w przyszłości podobne 

znaczenie jak obecna produkcja kukurydzy na ziarno. Pomimo, że kukurydza zajmuje pierwsze 

miejsce na świecie pod względem wielkości produkcji to w Polsce, między innymi ze względów 

klimatycznych, nie jest najważniejszym zbożem. Prawdopodobnie tak samo soja nie stanie się  

w najbliższej przyszłości najważniejszą w Polsce rośliną oleistą, mimo iż jest numerem jeden na 

świecie. Może jednak stać się idealnym uzupełnieniem uprawy rodzimych roślin strączkowych. 

Udoskonalenie technologii produkcji, poprawa obrotu nasionami oraz zwiększenie puli 

pestycydów mogą zwiększyć opłacalność produkcji, a wtedy rolnicy sami zajmą się uprawą soi 

bez stosowania zachęt w postaci np. dopłat [Boczar 2016]. 
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Cel, przedmiot i metodyka badań 

 

Badanie zdolności kiełkowania przeprowadzono w laboratorium Wyższej Szkoły 

Agrobiznesu w Łomży w dniach 7 - 14 grudnia 2019 r. Do badania wykorzystano 8 odmian soi 

należących do 4 grup wczesności: bardzo późnej, późnej, średnio wczesnej i wczesnej. Wśród 

badanych odmian, tylko jedna odmiana – Merlin nie znajduje się na Liście odmian roślin 

rolniczych wpisanych do krajowego rejestru w Polsce. W każdej z grup porównywano ze sobą 

dwie odmiany. Do grupy wczesnej wybrano odmiany Adessa i Antigua, do średnio wczesnej – 

Abelina i Merlin, do późnej – GL Melanie i ES Favor, do bardzo późnej – Coraline i Petrina. 

Nasiona pochodziły z doświadczenia polowego, przeprowadzonego w 2019 r. w Stacji 

Doświadczalnej Oceny Odmian w Krzyżewie. Wybrane odmiany charakteryzują się: 

Adessa (2019) - odmiana wczesna. Średni okres kwitnienia, wczesny termin kwitnienia roślin, 

termin osiągnięcia dojrzałości żniwnej i technicznej wczesny do bardzo wczesnego. Bardzo duża 

równomierność dojrzewania. Średnia odporność na bakteryjną i zgorzelową plamistość oraz na 

bakteryjną ospowatość. Zawartość tłuszczu w nasionach bardzo duża, białka mała. 

Antigua (2019) - odmiana wczesna. Największy plon nasion i białka w grupie odmian o podobnej 

wczesności. Wczesny termin kwitnienia roślin, średni okres kwitnienia. Równomierność 

dojrzewania średnia do dużej. Dość wczesny termin dojrzałości technicznej, wczesny dojrzałości 

żniwnej. Dość duża odporność na zgorzelową i bakteryjną plamistość. Zawartość białka  

w nasionach mała, tłuszczu średnia. 

Abelina (2016) - odmiana średnio wczesna. Długi okres kwitnienia, termin kwitnienia średni. 

Plon nasion i białek jest duży i stabilny. Dojrzałość techniczna i początek dojrzewania średnio 

wczesne. W początkach kwitnienia wyleganie nie występuje, w końcu kwitnienia i przed zbiorem 

wyleganie małe. Wysoka odporność na ospowatość bakteryjną. 

GL Melanie (2017) - odmiana późna. Duży plon nasion, bardzo duży plon białka. Średni okres 

kwitnienia i termin kwitnienia roślin. Późny termin dojrzałości technicznej i żniwnej. Dość duża 

odporność na wyleganie w końcu kwitnienia i przed zbiorem. Średnia odporność na bakteryjną 

ospowatość i zgorzelową plamistość. 

ES Favor (2019) - odmiana późna. Plon białka i nasion średni do dużego. Długi okres kwitnienia 

i wczesny termin kwitnienia roślin. Późny termin dojrzałości technicznej i żniwnej. Odporność na 

zgorzelową plamistość duża, a na bakteryjną plamistość i ospowatość średnia. Dość duża 

odporność na wyleganie przed zbiorem. Średnia równomierność dojrzewania [Osiecka 2019; 

Binkowski, Osiecka 2019]. 
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Coraline (2018) - odmiana bardzo późna. Duży plon nasion i białka. Średni termin kwitnienia 

roślin i bardzo długi okres kwitnienia. Bardzo późny termin osiągnięcia dojrzałości technicznej, 

żniwnej. Duża odporność na wyleganie w końcu kwitnienia, średnia przed zbiorem. Odporność 

na zgorzelową plamistość i bakteryjną ospowatość średnia do dużej, na plamistość bakteryjną 

duża. 

Petrina (2017) - odmiana bardzo późna. Duży plon nasion i białka. Średni termin i okres 

kwitnienia. Bardzo późny termin dojrzałości technicznej i żniwnej. Duża odporność na wyleganie 

w końcu kwitnienia, średnia przed zbiorem. Średnia odporność na zgorzelową plamistość, na 

bakteryjną ospowatość średnia do dużej. 

W trakcie badania laboratoryjnego wykonano ocenę wartości siewnej poprzez określenie: 

energii kiełkowania, zdolności kiełkowania, udziału nasion nienormalnie kiełkujących oraz 

pleśniejących i gnijących, a także nasion zdrowych niekiełkujących. Badanie wykonano  

w 3 powtórzeniach. Jedna próba liczyła 100 nasion. Każdą próbę wysiano na bibule, którą w 

formie harmonijki umieszczono wcześniej w kiełkowniku i zwilżono wodą. Nasiona były 

systematycznie podlewane. Po 5 dniach przeprowadzono pierwsze liczenie normalnie 

wykiełkowanych nasion w celu określenia energii kiełkowania. Kolejne liczenie nastąpiło  

po 8 dniach, gdzie określono zdolność kiełkowania. Ponadto w doświadczeniu oznaczono 

komponent plonowania w postaci masy 1000 nasion.  

Badanie wigoru nasion przeprowadzono w dniach 15 - 22 grudnia 2019 r., za pomocą testu 

wzrostu siewki. W drugim badaniu również wykorzystano nasiona 8 odmian soi. Podstawą tego 

badania był test rulonowy w 3 powtórzeniach dla każdej odmiany. Każdy rulon składał się  

z 3 arkuszy bibuły filtracyjnej o rozmiarach 30 cm x 45 cm. Dla ułatwienia pomiarów na bibule 

nakreślono co 1 cm równoległe linie. Na pierwszej linii wyznaczającej środek bibuły umieszczono 

25 nasion. Następnie nasiona przykryto 3 arkuszem bibuły. Kolejnym krokiem było zwinięcie 

bibuły w rulon, związanie go gumką recepturką i wstawienie do pojemnika umieszczonego  

w termostacie utrzymującym temperaturę 20°C. 

Po upływie 8 dni policzono wierzchołki siewek normalnie skiełkowanych, leżące między 

każdą z równoległych linii oraz usunięto nienormalnie skiełkowane siewki i nasiona martwe. 

Wigor nasion obliczono ze wzoru na średnią długość kiełka.  

 

𝐿 =  
(𝑛 ∗ 1 + 𝑛 ∗ 2 + ⋯ + 𝑛 ∗ 15)

𝑁
 

gdzie: 

L – średnia długość kiełka (cm), 

n – liczba wierzchołków kiełków między równoległymi liniami, 
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1,2,3,…,15 – odległość górnej linii pary od linii dolnej (cm), 

N – całkowita liczba nasion poddanych kiełkowaniu 

 

W badaniu obliczono również indeks wigoru jako iloczyn średniej długości kiełka (cm)  

i średniej zdolności kiełkowania (%). Wszystkie badania laboratoryjne przeprowadzono zgodnie 

z metodyką zalecaną przez Międzynarodowy Związek Oceny Nasion [ISTA 2004; Dąbrowska i 

in. 2000]. 

 

Wyniki badań 

 

Zdolność kiełkowania kwalifikowanego materiału siewnego soi powinna wynosić nie 

mniej niż 80%. Przeprowadzone badania własne, przedstawione w Tab.2 wykazały, że tylko dwie 

odmiany nie spełniły tego wymogu. Odmianami tymi okazały się Merlin i GL Melanie 

[Dz.U.2013, poz. 517]. 

 

Tabela 1. Wartość siewna nasion soi w zależności od odmiany 

Źródło: Opracowanie własne  

 

Table 1. Sowing value of soybeans depending on the variety 

Source: Own study  

 

 

Odmiany 

wczesne średnio wczesne późne bardzo późne 

Adessa Antigua Abelina Merlin 
GL 

Melanie 

ES 

Favor 
Coraline Petrina 

Energia 

kiełkowania (%) 
90 82,7 95 69,7 68,7 88 83,3 81 

Zdolność 

kiełkowania (%) 
90 83,3 95 69,7 76,7 89,3 83,3 81,3 

Udział nasion 

nienormalnie 

kiełkujących (%) 

3 5 2 12 6 3,7 5,7 5 

Udział nasion 

pleśniejących i 

gnijących (%) 

7 11,7 3 18,3 5,7 3,7 10,7 13,3 

Udział nasion 

zdrowych 

niekiełkujących 

(%) 

0 0 0 0 11,7 3,3 0,3 0,3 

Masa 1000 nasion 

(g)  
165,22 196,5 166,56 148,32 157,24 157,72 140,16 150,62 

 
 

 

Ze wszystkich badanych odmian soi, najwyższą zdolnością kiełkowania, na poziomie 



 

66 
 

95%, odznaczała się odmiana średnio wczesna Abelina, natomiast najniższą Merlin - 69,7%, która 

również należy do grupy odmian średnio wczesnych. Należy podkreślić, że odmiana Merlin była 

jedyną z ośmiu badanych, która nie znajduje się na Liście odmian roślin rolniczych wpisanych do 

krajowego rejestru w Polsce. Wyższą zdolność kiełkowania, w odmianach wczesnych uzyskała 

Adessa - 90%, w odmianach późnych ES Favor - 89,3%, a w bardzo późnych Coraline - 83,3%. 

Podobne wyniki uzyskano w różnicowaniu odmian pod względem wigoru. Uważana za jeden  

z głównych elementów struktury plonu masa tysiąca nasion okazała się bardzo zróżnicowana 

odmianowo. Najbardziej dorodne nasiona miały odmiany: Antigua - 196,5 g, Abelina - 166,56 g 

i Adessa - 165,22 g. Małą masą tysiąca nasion odznaczały się: Coraline - 140,16 g i Merlin - 

148,32 g. MTN odmiany Abelina u Osieckiej [2017] miała zbliżoną wartość – 171 g, natomiast  

u odmian GL Melanie i Petrina znacznie się różniła i wyniosła odpowiednio 179 g i 169 g 

[Majchrowski, Śpiewak 2019]. 

Podstawowym parametrem jakości siewnej nasion jest ich żywotność, można ją określić 

m.in. za pomocą zdolności kiełkowania. W praktyce jednak zdolność kiełkowania w warunkach 

polowych często nie pokrywa się ze zdolnością kiełkowania oznaczoną w laboratorium. 

Przyczyną tego zjawiska może być zróżnicowany wigor nasion. Przeprowadzenie testów 

wigorowych pozwala na poszerzenie wiedzy o zachowaniu materiału siewnego w warunkach 

innych niż optymalne [Panasiewicz i in. 2016].  

 

Tabela 2. Wigor nasion soi w zależności od odmiany 

Źródło: Opracowanie własne  

 

Table 2. Vigor of soybeans depending on the variety 

Source: Own study  

   

 

Odmiany 

wczesne średnio wczesne późne bardzo późne 

Adessa Antigua Abelina Merlin 
GL        

Melanie 

ES   

Favor 
Coraline Petrina 

Test 

wzrostu 

siewki 

(cm) 

4,6 2,1 4,9 1,9 3,3 3,5 4,0 3,4 

Indeks 

wigoru  
415 177 467 135 250 314 331 275 

 

 Test wzrostu siewki pokazał zróżnicowanie odmian pod względem wigoru (Tab.2). 

Najwyższym wigorem odznaczała się Abelina - 4,9 (Zdj.11), natomiast najniższym Merlin - 1,9. 

Większy wigor z odmian wczesnych osiągnęła Adessa - 4,6, z odmian późnych ES Favor - 3,5,  

a z odmian bardzo późnych Coraline - 4,0. Indeks wigoru jest iloczynem średniej zdolności 
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kiełkowania i średniej długości kiełka, dlatego jego wyniki były skorelowane z wcześniejszymi 

parametrami. Odmiana Abelina cechowała się najwyższym indeksem wigoru, natomiast odmiana 

Merlin najniższym. 

Abelina była odmianą soi najczęściej zalecaną do uprawy w 2019 roku. Została 

zarekomendowana na obszarze 12 województw [COBORU 2019]. Przeprowadzone badania 

własne potwierdziły jej przewagę nad innymi odmianami. Abelina wykazała najwyższą wartość 

siewną oraz wigor. 

 

Wnioski 

 

1) Najwyższą zdolnością kiełkowania charakteryzowała się odmiana Abelina – 95%, natomiast 

najniższą Merlin – 69,7%. Ze wszystkich badanych odmian, tylko dwie nie spełniły wymogu 

dla kwalifikowanego materiału siewnego, jakim jest zdolność kiełkowania na poziomie 80 %. 

Tymi odmianami były Merlin i GL Melanie – 76,7%.  

2) Test wzrostu siewki wykazał, że najwyższym wigorem oraz indeksem wigoru cechowała się 

odmiana Abelina, a najniższym Merlin.  

3) Najwyższą masę tysiąca nasion osiągnęła odmiana wczesna Antigua – 196,5 g, a najniższą 

odmiana bardzo późna Coraline - 140,16 g. 

4) Przeprowadzone badania wykazały, że wyższą wartość siewną oraz wigor, z grupy odmian 

wczesnych osiągnęła Adessa, z odmian średnio wczesnych Abelina, z późnych ES Favor,  

a z bardzo późnych Coraline.  

5) Analiza literatury pokazała, że soja w najbliższych latach prawdopodobnie nie stanie się w 

Polsce najważniejszą rośliną oleistą, ale może być doskonałym uzupełnieniem upraw 

rodzimych roślin strączkowych. Jednak aby tak się stało należy prowadzić dalsze badania nad 

doskonaleniem technologii produkcji soi w Polsce. Kluczowym elementem byłaby również 

likwidacja przeszkód, stawianych rolnikom w postaci np. ograniczonej ilości możliwych do 

stosowania herbicydów oraz braku rynkowej struktury organizacyjnej i logistycznej  

w zakresie obrotu nasionami. Powyższe zmiany mogłyby spowodować, że rolnicy bez 

dodatkowych zachęt zainteresowaliby się produkcją soi, ponieważ jej uprawa musi się 

zwyczajnie opłacać.  
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SREBRO MONOJONOE WSPARCIEM AGROTECHNIKI ROŚLIN 

UPRAWNYCH 

 

MONOIONIC SILVER AS A SUPPERT FOR AGRICULTURAL PLANT 

ENGINEERING 

 

 

Streszczenie 

 
 

Największym problemem producentów papryki w Polsce jest skażenie gleby patogenami 

chorobotwórczymi, wymaga to corocznej dezynfekcji gleby, ponieważ uprawiana jest  

w monokulturze. Uprawa papryki przez ponad 20 lat (gm. Przytyk) na tym samym stanowisku 

doprowadziła do degradacji mikrobiologicznej gleby oraz pogorszenia jakości produkowanej 

papryki. Gleba w tunelach jest corocznie dezynfekowana zgodnie z zalecanymi przez Instytut 

Ochrony Roślin dostępnymi preparatami chemicznymi, które są drogie i nadal drożeją, ale nie są 

skuteczne a jakość owoców papryki (pozostałości) pogarsza się tak, że zmniejsza się 

zainteresowanie zakładów zajmujących się jej przetwórstwem. Należało zaproponować rolnikom 

innowację w dezynfekcji gleby, a także doprecyzować nawożenie siarką zgodnie z jej 

zapotrzebowaniem. Z badań wynika, że skutecznym preparatem do dezynfekcji gleby jest srebro 

monojonowe, ponadto skraca ono czas od dezynfekcji do wysadzenia rozsady z 2 tygodni do  

1 dnia oraz nie skaża gleby. Skuteczność dezynfekcji wspiera pełna dostępność siarki w glebie. 

Omawiany problem dotyczy też inne monokultury jak na przykład kukurydza. 

Słowa kluczowe: srebro monojonowe, dezynfekcja gleby, mikrobiologia gleby,  papryka, siarka, 

innowacja 

 

Summary 

 
The biggest problem of pepper producers in Poland is soil contamination with pathogenic 

pathogens, this requires annual disinfection of the soil, because it is grown in monoculture. 
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Growing peppers for more than 20 years on the same site has led to microbiological degradation 

of the soil and deterioration of the quality of the peppers produced. The soil in the tunnels is 

annually disinfected in accordance with the recommendations of the Institute Plant Protection with 

available chemical preparations, which are expensive and still more expensive, but are not 

effective and the quality of pepper fruits (residues) deteriorates so that the interest of plants 

involved in its processing decreases. It was necessary to offer farmers an innovation in soil 

disinfection, as well as to clarify sulfur fertilization in accordance with its needs. Research shows 

that monoionic silver is an effective preparation for soil disinfection, in addition, it shortens the 

time from disinfection to planting seedlings from 2 weeks to 1 day and does not contaminate the 

soil. The effectiveness of disinfection is supported by the full availability of sulfur in the soil. This 

problem also applies to other monocultures, such as corn. 

Key words: monoionic silver, soil disinfection, soil microbiology, peppers, sulfur, innovation 

 

Wstęp 
 

Uproszczenia w technologiach produkcji roślinnej prowadzą do degradacji siedliska a tym 

samym ogranicza się potencjał plonowania roślin uprawnych. Aktualnie ze względów 

ekonomiczno-organizacyjnych w wielu gospodarstwach rolnych gospodarka płodozmianowa 

została zaniechana, często rośliny uprawne prowadzone są w monokulturze. Motoryzacja 

rolnictwa po II wojnie światowej oraz uproszczenia w produkcji roślinnej doprowadziły do wielu 

niekorzystnych zjawisk: zagęszczenie gleby, spadek zawartości próchnicy o około 1%, znaczne 

zwiększenie wolumenu patogenów bakteryjnych i grzybowych w glebie, skażenie gleb 

pestycydami, patogenami odzwierzęcymi i odpadami weterynaryjnymi, znaczny spadek 

zawartości niektórych makro i mikroelementów. Aby zapobiec destrukcyjnemu wpływowi na 

glebę proponuje się dzisiaj rolnikom przejście na rolnictwo regeneracyjne/węglowe mające na 

celu zwiększenie zawartości próchnicy w glebie, zawartość węgla pojawia się jako nowy wymóg 

i parametr jakości gleby. Warto w tym miejscu nadmienić, że niektóre rośliny uprawne  

w znacznym stopniu ograniczają zawartość dwutlenku węgla w atmosferze. Znawcy przedmiotu 

podają, że rośliną która w znacznym stopniu przyczynia się do sekwestracji CO2 jest kukurydza, 

- w okresie wegetacji 1 ha kukurydzy pochłania i magazynuje netto około 40 ton CO2.  

Znaczne skażenie gleby patogenami chorobotwórczymi występuje tam, gdzie uprawia się 

warzywa w intensywnych technologiach.  Zjawisko to występuje w glebie na której uprawia się 

paprykę w monokulturze, w tunelach pod osłonami. Zagłębiem produkcji papryki w Polsce jest 

teren gminy Przytyk, gdzie corocznie organizowane są Ogólnopolskie Targi Papryki, skupiające 

producentów tego warzywa i handlowców z całego kraju. Z przyczyn ekonomiczno-



 

72 
 

organizacyjnych (niewielkie działki ziemi rolniczej, konieczność uprawy papryki pod tunelami, 

rosną koszty) papryka uprawiana jest najczęściej w monokulturze, co po kilkunastu a nawet 20 

latach uprawy na tym samym stanowisku doprowadziło do degradacji mikrobiologicznej gleby 

oraz pogorszenia jakości produkowanej papryki. Wprawdzie gleba w tunelach przed 

wysadzeniem rozsady jest corocznie dezynfekowana zalecanymi przez Instytut Ochrony Roślin 

dostępnymi preparatami chemicznymi, które są drogie i nadal drożeją, ale nie są skuteczne  

a jakość owoców papryki (pozostałości) pogarsza się tak, że zmniejsza się zainteresowanie 

zakładów zajmujących się jej przetwórstwem. 

 

Cel, przedmiot i metodyka badań 

 

Zagadnienie wsparcia producentów papryki w Polsce było przedmiotem rozważań autora 

niniejszego opracowania z dr inż.  Bogusławem Włodarczykiem z Mazowieckiego Ośrodka 

Doradztwa Rolniczego Oddział Radom podczas jednej z konferencji naukowych w 2017 roku. 

Ponieważ największym problemem producentów papryki w Polsce jest skażenie gleby 

patogenami chorobotwórczymi należało zaproponować im innowację w dezynfekcji gleby,  

a także doprecyzować nawożenie zgodnie z jej zapotrzebowaniem.  

Powstał projekt doradczy „Innowacyjne proekologiczne metody zwalczania chorób 

odglebowych w uprawie papryki pod osłonami”, który opracował dr inż. Bogusław Włodarczyk 

w konsultacji z autorem niniejszego opracowania. Celem projektu było poszukiwanie 

proekologicznych i innowacyjnych metod odkażania gleb w uprawie papryki pod osłonami. 

Realizacją projektu zajęła się pani Milena Kosiec z MODR Oddział Radom, pan B. Włodarczyk 

zmienił miejsce zatrudnienia. 

W jednym z tuneli o powierzchni około 200 metrów kwadratowych w gospodarstwie 

rolnym pana Tadeusza Zalewskiego w miejscowości Ulów gm. Klwów wiosną 2018r. dokonano 

powierzchniowej dezynfekcji gleby za pomocą srebra monojonowego, glebę wymieszano 

glebogryzarką i następnego dnia została wysadzona rozsada papryki. Wcześniej stosowane 

technologie dezynfekcji uzależnione były od temperatury i wilgotności gleby aby zastosowany 

preparat był skuteczny, a sadzenie rozsady następowało zazwyczaj po około 2 tygodniach po 

dezynfekcji gleby. Przed dezynfekcją i przed posadzeniem rozsady pobrano próbki gleby, tam 

gdzie zastosowano preparat (obiekt badany) i z obiektu kontrolnego. Próbki glebowe przekazano 

do badań w Instytucie Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa PIB w Puławach. Do dezynfekcji 

użyto preparat SILVER FLASH 50, którego producentem jest INWEX Sp. z o.o. JEDNOSTKA 

INNOWACYJNO-WDROŻENIOWA z Kielc [https://www.google.com/search?client=firefox-b-
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d&q=firma+inwex+kielce]. Poniżej charakterystyka preparatu SILVER FLASH podana przez 

producenta:  

PREPARAT BAKTERIOBÓJCZY (ZWALCZA WIRUSY, GRZYBY, PLEŚNIE) ZE 

SREBREM MONOJONOWYM I NADTLENKIEM WODORU INVEX REMEDIES 

SILVER FLASH 50 to produkt do użytku powszechnego zwalczający wszelkiego rodzaju 

bakterie, niszczący grzyby, drożdże i pleśnie.  

Działa bakteriobójczo (Legionella pneumophila, Pseudomonas aeruginosa, Escherichia 

coli, Enterococcus hirae, Staphylococcus ureus, Listeria monocytogenes) i grzybobójczo 

(Candida albicans, Aspergillus brasiliensis (niger)). 

SILVER FLASH 50 zawier substancje czynne: 

• nadtlenek wodoru - 60 g na 1 kg produktu, 

• srebro - 0,025 g na 1 kg produktu. 

Preparat SILVER FLASH 50 otrzymał pozwolenie Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów 

Biobójczych na stosowanie i obrót nr 7783/19 z dnia 27.05.2019r. 

Zastosowanie: 

• do dezynfekcji wody przeznaczonej do spożycia dla ludzi i zwierząt oraz systemu 

rurociągów doprowadzających tą wodę* 

• do dezynfekcji urządzeń, kontenerów, przyborów kuchennych, powierzchni  

i rurociągów związanych z procesem produkcji, transportu, przechowywania i spożycia żywności 

lub pasz** 

• do dezynfekcji ścian i podłóg w obiektach prywatnych, publicznych i przemysłowych 

oraz w innych obiektach wykorzystywanych w działalności zawodowej** 

• do dezynfekcji powierzchni, materiałów, wyposażenia i mebli** 

• do dezynfekcji wody w basenach kąpielowych w obiektach: hotelowych, 

wypoczynkowych, wczasowych, odnowy biologicznej, bazach fitness i w basenach do użytku 

prywatnego 

• do dezynfekcji i odgrzybiania systemów klimatyzacyjnych 

• do dezynfekcji przedmiotów poprzez zanurzenie** 

• niszczenie pleśni na powierzchniach konstrukcji budowlanych** 

* - woda przeznaczona do picia musi spełniać określone kryteria wyszczególnione  

w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody 

przeznaczonej do spożycia przez ludzi 

Zawartość nadtlenku wodoru w wodzie pitnej w punkcie czerpalnym u konsumenta nie 

może przekraczać dawki 0.05 mg/litr. Zawartość srebra nie może przekraczać dawki 0,01mg/litr. 
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**Uwaga: Ze względu na możliwość odbarwień przed użyciem na powierzchniach należy 

wypróbować działanie środka w niewidocznym miejscu. 

Warunki skuteczności stosowania preparatu: 

Temperatura stosowania preparatu (warunki zewnętrzne) dla temperatury 20oC, czas 

narażenia - co najmniej 60 minut. Zastosować odpowiednią wentylację. 

Okres/czas od zastosowania produktu do uzyskania skutku biobójczego: co najmniej  

1 godzina 

Sposoby i środki usuwania skażenia produktem: 

Ograniczyć uwalnianie produktu. Chronić zbiorniki ujęcia wody pitnej i użytkowej. 

Rozcieńczać dużą ilością wody. Związać za pomocą suchego piasku lub podobnego obojętnego 

materiału. Nie używać tkanin, trocin, papieru lub innych palnych materiałów. Zapewnić dobrą 

wentylację. Pozostałości i zanieczyszczoną powierzchnię dokładnie spłukać wodą. 

Informacje dotyczące przechowywania produktu: 

Przechowywać w krytych, chłodnych, przewiewnych i zaciemnionych pomieszczeniach 

chroniących produkt przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych, w opakowaniach 

producenta. Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. 

O producencie 

Wieloletnie doświadczenie wynikające z chęci zgłębiania wiedzy i pasji tworzenia, oraz 

głębokie zaangażowanie w pracę naukową dwóch pokoleń rodziny, pozwoliło na stworzenie 

marki o silnych podstawach i wartościach bliskich każdemu człowiekowi. 

Istotą naszej działalności jest praca naukowa, szukanie odpowiedzi na trudne pytania  

i zagadnienia. Laboratorium i linia produkcyjna, pozwalają na wprowadzanie zaawansowanych 

technologii oraz tworzenie i wdrażanie innowacyjnych rozwiązań. Naszym nadrzędnym celem 

jest dzielenie się 

Firma Invex Remedies powstała w oparciu o technologię Jednostki Innowacyjno – 

Wdrożeniowej INWEX, którą w 1987 roku założył wybitny wynalazca Stanisław Szczepaniak - 

główny twórca ponad 150 patentów, uhonorowany licznymi nagrodami, tytułami, wyróżnieniami 

oraz orderami i złotymi medalami, przyznawanymi podczas targów wynalazczości. 

Invex Remedies to firma, w której mamy jasno określone priorytety. Poprzez stały rozwój 

i prowadzone badania, podążamy za potrzebami współczesnego człowieka. Wykorzystujemy 

własne patenty i wynalazki dla poprawy jakości życia. W zgodzie z naturą i harmonii z rytmem 

serca, pragniemy dbać o Państwa zdrowie, wiedząc jednocześnie, że piękno i uroda są odbiciem 

wewnętrznego stanu ducha i ciała. wiedzą, efektami badań i osiągnięciami z Państwem. 
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Omówienie wyników badań i zalecenia dla praktyki rolniczej 

 

Próbki glebowe zostały przekazane do badań w Instytucie Uprawy Nawożenia  

i Gleboznawstwa PIB w Puławach w Zakładzie Mikrobiologii Rolniczej. Badania próbek jakie 

zostały pobrane przed i po zastosowaniu preparatu ze srebrem w odkażaniu gleby pod uprawę 

papryki przeprowadziła Pani dr hab. Anna Gałązka prezentując wyniki: 

• w próbce glebowej ze srebrem obserwowano statystycznie istotny wzrost aktywności 

enzymatycznej gleby, co przejawia się wyższą jakością środowiska glebowego, 

• w próbce glebowej ze srebrem obserwowano statystycznie istotny wzrost zawartości węgla  

i azotu w biomasie mikroorganizmów glebowych, co przejawia się wyższą jakością 

środowiska glebowego, 

• na podstawie sekwencjonowania najnowszej generacji NGS fragmentu ITS dla grzybów  

w próbce glebowej ze srebrem wykazano wyższą bioróżnorodność grzybów, przy czym były 

to grzyby promujące wzrost roślin. Stwierdzono także niższą zawartość grzybów 

patogenicznych w glebie po zastosowaniu srebra monojonowego, 

• w próbce glebowej z zastosowaniem srebra stwierdzono wyższe zużycie amin i amid, 

aminokwasów, oraz niższe wykorzystanie kwasów karboksylowych, węglowodanów  

i polimerów, co świadczy o wyższej aktywności biologicznej w glebie i wyższej jej jakości. 

W projekcie doradczym „Innowacyjne proekologiczne metody zwalczania chorób odglebowych 

w uprawie papryki pod osłonami”, zaplanowano szkolenie dla producentów papryki na którym 

omówiono wyniki badań oraz aktualne zagadnienia dotyczące ochrony papryki przed patogenami 

chorobotwórczymi. Szkolenie odbyło się 20 listopada 2018 roku, poniżej relacja zamieszczona na 

stronie Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Warszawie [https://www.modr. 

mazowsze.pl/sir/2460-innowacje-w-uprawie-papryki]: 

Opublikowano: 27 listopad 2018. Kategoria: SIR  

Innowacje w uprawie papryki  

20 listopada 2018 roku w Klwowie odbyło się szkolenie, w którym udział wzięli głównie 

producenci papryki, borykający się z problemem nadmiernego porażenia gleb przez patogeny 

glebowe. 

Zgromadzonych przywitali: Anna Siewierska – p.o. dyrektora Mazowieckiego Ośrodka 

Doradztwa Rolniczego Oddział Radom oraz Zenon Mazur – p.o. kierownika Zespołu Technologii 

Produkcji Rolniczej i Doświadczalnictwa w Oddziale Radom. 

Celem spotkania pt. „Innowacyjne proekologiczne metody zwalczania chorób odglebowych  

w uprawie papryki pod osłonami”, było poszukiwanie proekologicznych i innowacyjnych metod 
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odkażania gleb w uprawie papryki pod osłonami, we współpracy z przedstawicielami jednostek 

naukowo-badawczych, oraz przedstawienie możliwości korzystania ze wsparcia finansowego, 

które oferuje działanie „Współpraca” w ramach PROW 2014-2020 w zakresie uprawy papryki 

pod osłonami. 

Celina Szarek z Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Warszawie, wprowadziła 

uczestników szkolenia w świat „Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich” 

oraz w/w działania „Współpraca”.  

Idąc ustalonym porządkiem, szeroki zakres informacji na temat walki z drobnoustrojami przy 

pomocy srebra koloidalnego, przedstawił dr Witold Rzepiński z Wyższej Szkoły Agrobiznesu  

w Łomży, skupiając dużą uwagę uczestników tą innowacją w uprawie papryki. 

Swoją wiedzę i doświadczenie związane z innowacjami w uprawie roślin przedstawili również 

naukowcy z Instytutu Ogrodnictwa w Skierniewicach. Dr hab. Lidia Sas - Paszt zaprezentowała 

możliwości wykorzystania mikroorganizmów do walki z chorobami, a dr hab. Czesław Ślusarski 

podsumował szkolenie przedstawiając nowe rozwiązania wspomnianego problemu. 

Wszystkim wykładowcom dziękujemy za obecność i wyczerpujące prezentację, a uczestnikom za 

przybycie. 

Szkolenie pt. „Innowacyjne proekologiczne metody zwalczania chorób odglebowych w uprawie 

papryki pod osłonami” zrealizowane w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów 

Wiejskich na lata 2014-2020 - Plan Operacyjny na lata 2018-2019 w zakresie Sieci na rzecz 

innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich przez MODR Oddział Radom. 

Podczas spotkania z producentami papryki dr inż. Witold Rzepiński przedstawił wykład 

na temat „Wykorzystanie koloidalnego srebra w walce ze szkodliwymi drobnoustrojami”. Do 

badań wykorzystano preparat ze srebrem monojonowym, natomiast w projekcie doradczym 

składanym o dofinansowanie w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na 

lata 2014-2020 - Plan Operacyjny na lata 2018-2019 w zakresie Sieci na rzecz innowacji  

w rolnictwie i na obszarach wiejskich przez pomyłkę zapisano srebro koloidalne, zmiana nazwy 

srebra spowodowałaby utratę dofinansowania. Fakt ten należy tłumaczyć tym, że projektem  

a później jego realizacją zajmowały się dwie różne osoby. W trakcie wykładu wywiązała się 

dyskusja, z której wynikało, że rolnicy nie mają dokładnej wiedzy na temat jakości gleby, gdzie 

uprawiają paprykę. Otóż z licznego grona rolników obecnych na szkoleniu tylko jedna pani 

oświadczyła, że bada glebę na zawartość siarki, tak istotnej w uprawie papryki. Należy 

wspomnieć, że 1 kg siarki w niedoborze blokuje wykorzystanie 9 do 15 kg azotu [Grzebisz 2012]. 

Znaczenie siarki trzeba postrzegać nie tylko jako czynnik plonotwórczy, ale również jako czynnik 

ograniczający patogeny grzybowe, bowiem w procesie przemian siarki w roślinie powstaje 
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siarkowodór, który chroni jej blaszkę liściową.  Wnikliwe badania na temat znaczenia siarki  

w agrotechnice roślin rolniczych przeprowadziła prof. Anna Podleśna [2013] z Instytutu Uprawy 

Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach - Studia nad rolą siarki w kształtowaniu gospodarki 

mineralnej oraz wielkości i jakości plonu wybranych roślin uprawnych.  

Wydaje się, iż nagromadzenie patogenów chorobotwórczych w glebie w intensywnych 

monokulturach jest tak wielkie, że istnieje potrzeba prowadzenia analizy mikrobiologicznej gleby. 

Przykładem jest sytuacja w uprawie papryki w gminie Klwów, rolnicy szukają nowych rozwiązań 

technologicznych, ponieważ ze względów ekonomicznych nie chcą rezygnować z jej uprawy. 

Podobna sytuacja może zaistnieć w gospodarstwach rolnych, gdzie w monokulturze prowadzone 

są rośliny uprawne jak na przykład kukurydza w gospodarstwach produkujących mleko (patrz 

woj. podlaskie), nie mogą zrezygnować z jej uprawy, bo zabraknie paszy. Przekroczenie buforu 

wolumenu patogenów glebowych będzie skłaniało producentów rolnych do badania 

metagenomu* w jakim produkują żywność.  

*Metagenom – pula DNA zamieszkujących dane środowisko. Analiza genomu danego 

środowiska (metagenomu z próbki gleby) pozwala na dokładną analizę społeczności 

mikroorganizmów zamieszkujących dany habiatat/siedlisko oraz odkrycie z genów DNA 

organizmów niehodowanych w warunkach laboratoryjnych (stanowią ponad 99% organizmów 

glebowych). 

Wydaje się, że istnieje pilna potrzeba opracowania technologii stosowania srebra 

monojonowego w agrotechnice uprawy papryki pod osłonami zgodnej ze standardami 

jakościowymi środowiskowymi i oczekiwaniami konsumentów jednocześnie akceptowanymi 

przez producentów papryki. Jednocześnie degradację siedliska w jakim prowadzi się uprawy  

w systemie monokulturowym (papryka, kukurydza) należy postrzegać nie tylko jako zagrożenie 

patogenami glebowymi ale współistniejące z niską dostępnością siarki w glebie.   

Zainteresowanie wykorzystaniem srebra monojonowego w rolnictwie jest duże, przykłady 

jego innowacyjnego wykorzystania w produkcji roślinnej i zwierzęcej przedstawił w trakcie zajęć 

studentom Wyższej Szkoły Agrobiznesu w Łomży autor niniejszego opracowania. Na życzenie 

studentów i wykładowców WSA w Łomży w dniu 8 grudnia 2019r. przedstawiciel producenta 

firmy INWEX REMEDIES dyrektor handlowy Paweł Kamiński wygłosił wykład na temat 

„Innowacyjne wykorzystanie srebra monojonowego w rolnictwie”. Spotkało się to z dużym 

zainteresowaniem studentów, którzy zazwyczaj są rolnikami lub pracownikami firm z otoczenia 

rolnictwa.  

Stopień degradacji środowiska/gleby w uprawie papryki w systemie monokulturowym do 

momentu badań mikrobiologicznych gleby nie był znany, podobnie jak zawartość siarki makro 
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pierwiastka drugiego rzędu jakim jest również magnez. Zatem, zbyt mała wiedza producentów 

papryki o siedlisku aby osiągali oni wysokie plony jakościowo akceptowane przez konsumentów 

(agrotechnika wg zalecanych schematów, nie nawiązuje do bieżącej sytuacji).  

Podobna sytuacja może mieć miejsce w gospodarstwach produkujących mleko, gdzie 

kukurydza jest często uprawiana w monokulturze, także jak u producentów papryki zbyt mały 

obszar gruntów pod uprawą. Kukurydza jest to biologicznie plastyczna forma rośliny, bo tak 

ukształtowali jej mieszańce hodowcy na potrzeby bezpieczeństwa żywności, rolnictwa  

i przemysłu. Wymaga ona jednak finezji w prowadzonych zabiegach, odpłaca się za to wysokim 

plonowaniem. 

Jeszcze nie tak dawno producenci kukurydzy uważali, że o plonie kukurydzy na ziarno  

i kiszonkę w nawożeniu najważniejsze znaczenie ma azot, zapomnieli, że istnieje prawo Liebiga. 

Pogląd ten i w miarę  skutecznie zmienił prof. Witold Grzebisz. Otóż, dowiódł on, że w warunkach 

Polski ostatecznie o plonie kukurydzy, w nawożeniu, decyduje zasobność gleby w potas (limituje 

poziom plonowania) a nie plonotwórcze działanie azotu. Aby wykorzystać wysoki potencjał 

plonowania kukurydzy (maksymalny plon ziarna) Grzebisz [2012] określił pobranie składników 

pokarmowych na produkcję 1 tony ziarna kukurydzy na poziomie: azot 20-30 kg, fosfor 8-10 kg, 

potas 22-32 kg, magnez 4-6 kg, siarka 3-4 kg, wapń 4-5 kg. Z powyższych danych wynika, że na 

produkcję 1 tony ziarna kukurydza posiada większe zapotrzebowanie na potas a nie na azot.  

Producenci kukurydzy zaczęli doceniać znaczenie składników pokarmowych drugiego 

rzędu, powszechna jest wiedza na temat znaczenia magnezu w nawożeniu kukurydzy, zaś 

pomijają  znaczenie siarki. Przywołując prawo Liebiga i brak dodatkowych badań zasobności na 

zawartość siarki w glebie, wypada stwierdzić, że aktualnie to siarka jest składnikiem 

pokarmowym limitującym plony i jakość kukurydzy w Polsce, ponieważ występuje w niedoborze. 

Ponadto, niedobór siarki w roślinie kukurydzy powoduje znaczne nagromadzenie związków 

azotowych niebiałkowych, które mogą być przyczyną uszkodzenia wątroby u krów mlecznych  

i wystąpienia chorób metabolicznych.  

Powyższe stwierdzenia znajdują potwierdzenie w badaniach Grzebisza [2013]: 

Siarka jest składnikiem pokarmowym silnie wpływającym na wykorzystanie azotu  

z nawozów mineralnych… 

Podczas opracowywania planu nawożenia siarką należy wziąć pod uwagę co najmniej 

dwie podstawowe funkcje fizjologiczne siarki w roślinie, a mianowicie (1) wpływ na wydajność 

fotosyntezy oraz (2) indukcję systemu odporności na choroby grzybowe… 

Siarka silnie wpływa na syntezę chlorofilu oraz ilość związanego CO2. U roślin 

niedożywionych siarką obserwuje się: (1) zakłócenie ogólnej dynamiki wzrostu, (2) chlorozę 
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małych, w pełni wykształconych blaszek liściowych, co w pełni rozwoju zakłóca wydajność tzw. 

bieżącej fotosyntezy, a tym samym pogarsza warunki wykształcenia się elementów struktury 

plonu…  

Siarka jest niezbędna w procesie syntezy ligniny, a jej niedobór osłabia tkanki 

mechaniczne i zwiększa tym samym podatność rośliny na choroby grzybowe. Zjawisko to staje się 

groźne, jeśli jednocześnie występuje nadmiar azotu – w komórkach liścia zwiększa się udział 

niskocząsteczkowych związków tego składnika (aminokwasów i amidów), co w rezultacie 

prowadzi do wzrostu porażenia rośliny przez patogenne grzyby. 

Plony ziarna kukurydzy w gospodarstwach rolnych produkujących mleko kształtują się na 

poziomie 10-11 ton i rosną, ponieważ rolnicy lepiej poznają mieszańce kukurydzy i mają coraz 

większe doświadczenie w jej uprawie. Gorzej jest z jakością ziarna i zielonką kukurydzy. 

Potwierdzają to ostatnie sezony wegetacyjne, na co rolnicy nie mają wpływu. Jakość zielonki 

kukurydzy ze zbiorów 2017r. (mokry rok) nie była dobra, ponieważ rośliny zastały mocno 

opanowane przez choroby grzybowe, a kiszonka skażona mikototsynami. Wyniki badań jakie 

przytaczała prasa rolnicza, podały, iż ponad 85 % badanych kiszonek z kukurydzy było skażone 

mikotoksynami. A jaką wartość paszową mogło mieć ziarno kukurydzy zbierane w miesiącu 

styczniu, ponieważ nie można było wjechać kombajnami w pole. Stada krów zostały podtrute 

mikotoksynami, co wpłynęło negatywnie na ich zdrowie, a wydajność mleczna uległa obniżeniu. 

Natomiast jakość zielonki kukurydzy ze zbiorów 2018r. była znacznie lepsza, rośliny zostały 

opanowane przez grzyby w mniejszym stopniu jak w przeciętnym roku, ponieważ rok był suchy, 

inny jak poprzedni,  ale  plony zbierano często niższe lub wcale bo rośliny nie wykształciły kolb. 

Najlepszym sprawdzianem jakości kiszonek kukurydzy ze zbiorów 2018r. był moment przejścia 

na ich skarmianie, wtedy krowy zwiększyły produkcję mleka, nastąpiła poprawa ich zdrowia. 

Zielonka kukurydzy nadmiernie zainfekowana patogenami grzybów i bakterii nie powinna być 

przeznaczona na kiszonkę, lecz co zrobić gdy trafia się taki sezon wegetacyjny jak 2017r.? Otóż, 

w 2012 roku autor niniejszego opracowania przeprowadził badania z wykorzystaniem mieszańca 

kukurydzy Vitras i określenia jego przydatności jako źródło biomasy do współspalania z węglem 

w Zespole Elektrowni Ostrołęka. Parametry energetyczne były zbliżone do 3 letniej wierzby 

energetycznej, zaś sieczka z kukurydzy została zaakceptowana jako źródło OZE, a dochody 

wyższe jak ze sprzedaży ziarna. Przytoczone badania wskazują na alternatywne wykorzystanie 

kukurydzy, kiedy jest nadmiernie skażona patogenami grzybowymi, jak na przykład zbiory z 2017 

roku. 
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Podsumowanie 

 

Czy istnieje możliwość zmniejszenia wolumenu patogenów grzybów i baterii w glebie 

przy presji ograniczenia wykorzystanie stosowania pestycydów? Wydaje się, że tak, bowiem 

istnieje możliwość wprowadzenia innowacyjnych elementów do ochrony roślin, ograniczając 

bądź eliminując pestycydy.  

Jak wynika z badań prof. Gałązka A. w ramach projektu doradczego „Innowacyjne 

proekologiczne metody zwalczania chorób odglebowych w uprawie papryki pod osłonami”,  

istnieje możliwość zmniejszenia wolumenu patogenów grzybów i bakterii a także ożywienia życia 

mikrobiologicznego w glebie, na stanowisku, gdzie była uprawiana papryka w monokulturze. 

Podobne zjawisko postrzega się w kukurydzy uprawianej w monokulturze w gospodarstwach 

produkujących mleko. Produkcja sieczki z kukurydzy w monokulturze jest często obciążona 

skażeniem mikotoksynami co pogarsza dobrostan pokarmowy krów mlecznych szczególnie  

w okresie laktacji. 

Ograniczenia w stosowaniu pestycydów zapewne zmuszą producentów rolnych do 

innowacji w technologiach produkcji roślinnej, z dużym prawdopodobieństwem będzie to 

mikrobiologiczna diagnostyka gleby, poznanie metagenomu gleby. Jak wynika z badań w ramach 

projektu „Innowacyjne proekologiczne metody zwalczania chorób odglebowych w uprawie 

papryki pod osłonami”, takim środkiem może być preparat zawierający srebro monojonowe.   

Wydaje się, że producenci papryki i kukurydzy, którzy zechcą zwiększać plony  

a szczególnie jakość zbiorów, będą zmuszeni do stosowania innowacji i bardziej finezyjnych 

technologii produkcji. 
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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. 

 

http://www.wsa.edu.pl/
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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 

 

 

http://www.4lomza.pl/


 

84 
 

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: 

...................................................................... 

 

 

 


