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Bogusława Buczyńska, Jolanta Puczel, Bronisław Puczel, Andrzej Borusiewicz 

Wyższa Szkoła Agrobiznesu w Łomży 

 

PLONOWANIE TRZECH ODMIAN OWSA BEZŁUSKOWEGO  

W LATACH 2012- 2014 

 

Streszczenie 

 

Podstawę badań stanowiło doświadczenie polowe przeprowadzone w latach 2012- 

2014 w  Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian w Krzyżewie. W pracy omówiono czynniki 

biotyczne i abiotyczne, które miały wpływ na kształtowanie się plonu 3 odmian owsa 

bezłuskowego. Plonowanie owsa bezłuskowego w latach 2012-2014 oscylowało na poziomie 

52,1 dt∙ha
-1

.
.
Spośród trzech badanych odmian owsa najwyższy plon w roku 2012 uzyskała 

odmiana Siwek (63 dt∙ha
-1

), w roku 2013 i 2014 najwyższe plonowanie osiągnęła odmiana 

Maczo (46,1 dt∙ha
-1 

i 52,6 dt∙ha
-1 

). 

Słowa kluczowe: Owies bezłuskowy, odmiany, plonowanie, doświadczenie, PDOiR 

 

Title: 

The yielding of three strains of naked oats in the years 2012-2014 

 

Summary 

 

 The basic of the research is a field experiment conducted in the years 2012- 2014 in 

the Experimental Station of Varieties Assessment in Krzyżewo. The work shows biotic and 

abiotic factors which influence the development of the of three varieties of naked oats crop. 

The harvest of naked oats in 2012-2014 fluctuate at the level of 52.1 dt ∙ ha
-1

. Among the 

three studied vaieties of oat, in 2012 the Siwek  (63 dt ∙ ha
-1

) obtained the highest yield, but in 

2013 and 2014 Maczo (46.1 dt ∙ ha
-1

 and 52.6 dt ∙ ha
-1

) got the best results. 

Key words: Naked oats, varieties, yielding, experiment, PDOiR 

 

Wprowadzenie 

 

Poziom plonowania owsa w Polsce jest niezadowalający i wynosi około 25 dt∙ha
-1

. 
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Dlatego też głównym zadaniem hodowców owsa pozostaje zwiększenie plonu ziarna. Jedna 

z możliwości poprawy wysokości plonowania jest wprowadzenie do uprawy odmian 

krótkosłomych owsa nagoziarnistego, z wprowadzonymi genami karłowatości. Są one 

efektywnym źródłem kontroli wylegania, co umożliwia zastosowanie intensywnej 

agrotechniki, szczególnie wysokiego nawożenia azotem, jako czynnika maksymalizującego 

plon ziarna. Do najważniejszych zmian, które zostały udokumentowane w odniesieniu  

do owsa zalicza się: zwiększone krzewienie produkcyjne wskutek mniejszej konkurencji 

wewnątrzgatunkowej i w związku z tym lepszą obsadę wiech, większą liczbę wykształconych 

i lepiej wypełnionych ziaren z jednostki powierzchni, co w konsekwencji powoduje 

zwiększenie indeksu plonowania, zmiany fotoperiodyczne prowadzące do skrócenia okresu 

wegetacji, zmniejszenie rozwoju systemu korzeniowego [Maciorowski i in. 2006]. 

Dubis i Budzyński [2003] podają, że ziarno odmian nagoziarnistych w odróżnieniu  

od formy oplewionej stanowi doskonałą paszę dla trzody chlewnej i ptactwa, dzięki wyższej 

zawartości białka i tłuszczu, a czynnikiem decydującym o wartości pokarmowej paszy jest 

właśnie jej skład chemiczny [Biel i in. 2006]. 

Jak podaje Sułek i Leszczyńska [2004] ziarno owsa odznacza się wysokim procentem 

białka, dużym udziałem aminokwasów egzogennych (lizyna, arginina). Brak w ziarnie 

glutenu eliminuje go jako produkt do wypieku chleba. Korzystny skład kwasów tłuszczowych 

w 90% jest strawny przez bydło. Wysoka zawartość kwasu krzemowego (wapnia, magnezu, 

sodu, miedzi, witamina E i lecytyna) jest doskonałą paszą dla zwierząt hodowlanych. 

W Polsce 87% wyprodukowanego ziarno owsa przeznacza się na paszę. Na materiał siewny 

w siewie czystym oraz do mieszanek przeznacza się około 380 tys. ton ziarna (8%), z kolei na 

cele konsumpcyjne (kasza, płatki, posypka na pieczywo) około 45 tys. ton (1%) produkcji 

[Jasińska, Kotecki 2003]. 

W województwie podlaskim owies uprawiany jest na niezmiennym poziomie  

i aktualnie wynosi 51,8 tys.∙ha
-1

 stanowiącej 10,9 % ogółu zasiewów. Z danych COBORU 

wynika, że w Krajowym Rejestrze Odmian dominują odmiany żółtoziarniste, białoziarniste, 

jedna odmiana jest brązowo-ziarnista, pięć jest bezłuskowych. Grupy te nie różnią się 

znacząco wymaganiami glebowymi, plennością, wartością paszową i w odmianach 

oplewionych zawartością łuski. Potencjał plonotwórczy aktualnych oplewionych odmian 

rejestrowych osiąga wartość 7dt∙ha
-1

. Owies nagoziarnisty plonuje na poziomie 78% wzorca 

oplewionego. [Jasińska, Kotecki 2003]. W Krajowym Rejestrze (stan na 30.04.2014) 

znajdowało się 28 odmian owsa, w tym 5 odmian nagoziarnistych i 23 zwyczajnych. 

Celem niniejszej pracy jest określenie plonowania trzech odmian owsa bezłuskowego 
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w doświadczeniach przeprowadzonych w Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian w Krzyżewie 

w latach 2012-2014. 

 

Lokalizacja i metodyka badań 

 

Doświadczenie z owsem było jednym z wielu doświadczeń założonych na polach 

SDOO w Krzyżewie. Stacja ta jest koordynatorem Porejestrowego Doświadczalnictwa 

Odmianowego i Rolniczego (PDOiR) i założone doświadczenie należało do grupy tych 

doświadczeń. W latach 2012-2014 liczba badanych odmian owsa ulegała zmianom. W roku 

2012 przebadano 9 odmian, w 2013 - 10 odmian, a w 2014 – 14. Wśród wszystkich odmian 

badano 3 odmiany bezłuskowe (Siwek, Maczo, Nagus), które były tematem pracy. 

Doświadczenia z owsem zakładano na polach doświadczalnych o odpowiednich kompleksach 

przydatności rolniczej dla tego gatunku (kompleks żytni bardzo dobry, gleba czarna ziemia 

właściwa: 4Dgm IVa).  

Doświadczenia te zakładano za pomocą układu doświadczalnego - losowane bloki, 

w czterech powtórzeniach i prowadzono je na jednym poziomie agrotechnicznym.  

 

Parametry doświadczenia 

W doświadczeniach odmianowych podstawowych ze zbożami obowiązują następujące 

parametry: 

- liczba pasów – 1- 4 

- liczba powtórzeń – 4 

- szerokość poletka-1,5 m 

- długość poletka do założenia – 11m 

- długość poletka do zbioru – 10m 

- powierzchnia poletka do założenia – 16,5m
2 

- powierzchnia poletka do zbioru – 15m
2 

- szerokość pasa ochronnego od czoła i tyłu poletka – 0,5m 

- liczba poletek ochronnych na początku i końcu pasa – 1 

- szerokość ścieżki między poletkami – 0,3m 

- szerokość ścieżki między pasami – 2m 

Źródło: Metodyka badania Wartości Gospodarczej Odmian (WGO) roślin uprawnych. Rośliny rolnicze zbożowe. 

Słupia Wielka 
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Pielęgnację pola pod doświadczenia w latach rozpoczynano zaraz po zbiorze 

przedplonu. Przedplonem w poszczególnych latach był groch siewny pastewny. Po zbiorze 

przedplonu i zagospodarowaniu resztek pożniwnych wykonano poszczególne rodzaje upraw, 

które umieszczono w tabeli 1.  

Tabela 1. 

Zabiegi uprawowe 

 Rok 2012 Rok 2013 Rok 2014 

Rodzaj uprawy Data Głębokość Data Głębokość Data Głębokość 

Podorywka   31.08.2012 15 cm 29.07.2013 10 cm 

Orka 17.11.2011 30 cm 06.09.2012 30cm 29.08.2013 30 cm 

Kultywatorowanie 26.03.2012 10 cm 23.04.2013 10cm 14.03.2014 10 cm 

Bronowanie - - 23.04.2013 4cm   

Agregat uprawowy 28.03.2012 6 cm 24.04.2013 6cm 31.03.2014 6 cm 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych meteorologicznych COBORU SDOO Krzyżewo 

 

Na podstawie analizy glebowej i określeniu zasobności gleby w poszczególne 

pierwiastki ustalono i zastosowano nawożenie mineralne, które zamieszczono w tabelach 2,  

3 i 4. 

 

Tabela 2. 

Nawożenie mineralne w roku 2012 

Data 

wykonania 

Rodzaj 

składnika 
Nazwa 

Dawka 

czystego 

składnika 

Jednostka 
Sposób 

zastosowania 

20.09.2011 K Lubofos 20 % K 90 kg·ha
-1 

przedsiewnie 

20.09.2011 P Lubofos 12 % P 60 kg·ha
-1 

przedsiewnie 

27.03.2012 N Saletra amonowa 34% N 40 kg·ha
-1 

przedsiewnie 

14.05.2012 N Saletra amonowa 34% N 20 l·ha
-1 

pogłównie 

Źródło: opracowanie własne  na podstawie danych COBORU SDOO Krzyżewo 
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Tabela 3. 

Nawożenie mineralne w roku 2013 

Data 

wykonania 

Rodzaj 

składnika 
Nazwa 

Dawka 

czystego 

składnika 

Jednostka 
Sposób 

zastosowania 

06.09.2012 N Polifoska 6% N 18 kg·ha
-1 

przedsiewnie 

06.09.2012 P Polifoska 20% P 60 kg·ha
-1 

przedsiewnie 

06.09.2012 K Polifoska 30% K 90 kg·ha
-1 

przedsiewnie 

22.04.2013 N Saletra amonowa 34% N 30 kg·ha
-1 

przedsiewnie 

16.05.2013 W Basfoliar 36 Extra 8 l·ha
-1 

dolistnie 

03.06.2013 N Saletra amonowa 34% N 30 kg·ha
-1 

pogłównie 

Źródło: opracowanie własne  na podstawie danych COBORU SDOO Krzyżewo 

 

Tabela 4. 

Nawożenie mineralne w roku 2014 

Data 

wykonania 

Rodzaj 

składnika 
Nazwa 

Dawka 

czystego 

składnika 

Jednostka 
Sposób 

zastosowania 

28.08.2013 N Polifoska 6% N 18 kg·ha
-1 

przedsiewnie 

28.08.2013 P Polifoska 20% P 60 kg·ha
-1 

przedsiewnie 

28.08.2013 K Polifoska 30% K 90 kg·ha
-1 

przedsiewnie 

31.03.2014 N Saletra amonowa 34% N 30 kg·ha
-1 

przedsiewnie 

15.05.2014 W Basfoliar 36 Extra 9 l·ha
-1 

dolistnie 

02.06.2014 N Saletra amonowa 34% N 35 kg·ha
-1 

pogłównie 

Źródło: opracowanie własne  na podstawie danych COBORU SDOO Krzyżewo 

 

Po wykonaniu uprawek przedsiewnych oraz po wykonaniu nawożenia mineralnego 

wykonano siew siewnikiem poletkowym SPZ-1,5 na głębokość 3-4 cm. Po wschodach roślin 

w fazie krzewienia zaaplikowano herbicyd Starane 101SE w dawce l·ha
-1 oraz Granstar Ultra 

SX50SG w dawce 15g·ha
-1 w celu zwalczania chwastów w założonym doświadczeniu,  

co umożliwiło prowadzenie doświadczenia wolnego od chwastów. Lata 2012-2014 były 

bardzo zmienne pod względem rozkładu temperatur i opadów atmosferycznych ,co również 

miało wpływ na uzyskane plony. W tabeli 5 i 6 przedstawiono rozkład opadów i temperatur. 
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Tabela 5. 

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

 Opady [mm] 

Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień 

2012 

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

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

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

∑ 40,4 46,5 87,3 91,7 103,3 

2013 

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

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

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

∑ 48,0 80,4 82,6 66,3 47,7 

2014 

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

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

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

∑ 25,4 74,8 67,9 37,6 64,1 

Źródło: dane meteorologiczne COBORU SDOO w Krzyżewie 

 

Tabela 6. 

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

Miesiąc/ rok 
Średnia temperatura powietrza [

º
C] 

2012 2013 2014 

Kwiecień 8,2 6,4 9,4 

Maj 14,1 15,4 13,7 

Czerwiec 15,5 18,1 15,2 

Lipiec 19,8 18,6 20,6 

Sierpień 17,1 18,0 18,4 

Źródło: dane meteorologiczne  COBORU SDOO w Krzyżewie 

 

 

Wyniki i dyskusja 

 

 W województwie podlaskim owies uprawiany jest na niezmiennym poziomie 

i aktualnie wynosi 51,8 tys.·ha
-1

 stanowiącej 10,9 % ogółów zasiewów. 

W latach 2012-2014  zostały założone cztery doświadczenia z owsem prowadzonym 

w  systemie PDOiR. Dwa doświadczenia założono w stacjach COBORU: Krzyżewo 

i Marianowo oraz w Podlaskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Szepietowie i w punkcie 

doświadczalnym PODR w Podtrzciance. Z powyższego zestawu badanych odmian wybrano 

trzy odmiany owsa bezłuskowego (Maczo, Siwek, Nagus), które bliżej zostały opisane 
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w niniejszej pracy. Wyniki, na których oparta została praca pochodzą ze Stacji Doświadczlnej 

Oceny Odmian w Krzyżewie. 

W tabeli 7 zestawiono plonowanie badanych odmian owsa, w których wzięły udział 

trzy odmiany owsa bezłuskowego. 

Tabela 7. 

Plonowanie odmian owsa badanych w doświadczeniach w SDOO Krzyżewo w latach 2012-2014 

 

Odmiana/ Rok 

2012 2013 2014 

Plon [dt∙ha
-1

] 
%  

wzorca 
Plon [dt∙ha

-1
] 

%  

wzorca 
Plon [dt∙ha

-1
] 

% 

wzorca 

Wzorzec 71,4  51,8 X 72,8  

Krezus* 78,8 110 52,9 102 72,8 100 

Zuch* 72,1 101 45,1 87 69,3 95 

Bingo* 63,3 89 57,4 111 76,3 105 

Gniady 71,0 99 55,6 107 67,1 92 

Arden 77,2 108 55,8 108 72,5 100 

Haker 72,8 102 54,8 106 76,3 105 

Siwek 63,5 89 44,6 86 49,0 67 

Maczo 62,2 87 46,1 89 52,6 72 

Nagus 55,8 78 44,5 86 50,8 70 

Komfort - - 54,4 105 81,9 113 

Amant - - - - 51,8 71 

Harnaś - - - - 82,4 113 

*(wz) – odmiana wzorcowa 

Źródło: opracowanie własne  na podstawie danych COBORU  SDOO Krzyżewo 

 

Plony ziarna owsa w latach 2012 i 2014 były na podobnym poziomie. Średni plon dla 

odmian wzorcowych w roku 2012 wyniósł 71,4 dt·ha
-1

, a w roku 2014 był nieco wyższy 

i stanowił 72,8dt·ha
-1

. Znaczącą różnicę można zauważyć w 2013, gdzie plony ziarna odmian 

wzorcowych odnotowano na poziomie 51,8dt·ha
-1

. 

Spośród odmian owsa omawianych w pracy, najwyższym plonem w roku 2012 

wyróżniała się odmiana Siwek (63,5dt·ha
-1

), nieco niżej plonowała odmiana Maczo 

(62,2dt·ha
-1

), zaś najsłabszy plon uzyskała odmiana Nagus (55,8dt·ha
-1

). W roku 2013 plony 

tych odmian były zbliżone do siebie i wynosiły odpowiednio: Maczo (46,1dt·ha
-1

), Siwek 

(44,6dt·ha
-1

) i Nagus (44,5dt·ha
-1

). Plony uzyskane w roku 2014 były nieco wyższe niż 
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w roku 2013. Największy plon osiągnęła wówczas odmiana Maczo (52,6dt·ha
-1

), mniejszy 

odmiana Nagus (50,8dt·ha
-1

) i Siwek (49,0 dt·ha
-1

). Z analizy danych z tabeli 11 wynika, że 

rok 2012 był najkorzystniejszy pod względem plonowania owsa bezłuskowego. 

Ważniejsze cechy rolnicze odmian i porażenie przez choroby 

Do najważniejszych cech rolniczych odmian owsa zaliczono: wysokość roślin, 

wyleganie przed zbiorem, masę tysiąca nasion, dojrzałość woskową i odporność odmian na 

choroby. Cechy bonitacyjne: wyleganie, choroby wyrażono w skali od 1 do 9 stopni, gdzie 

1określa stopień niekorzystny, a 9- stopień bardzo dobry. Ważniejsze cechy rolnicze 

pozwalają określić wpływ danego czynnika na uzyskane plony ziarna owsa. 

Wysokość roślin i wyleganie przed zbiorem 

Uzyskane wysokości zazwyczaj mają znaczący wpływ na wyleganie, a tym samym na 

wysokość plonu. Jednakże wyniki z przeprowadzonych doświadczeń nieco odbiegają od tego 

stwierdzenia, ponieważ w roku 2012 odmiany niższe były bardziej podatne na wyleganie. 

Można przypuszczać, że to opady deszczu i silne wiatry panujące w lipcu 2012 roku 

przyczyniły się do większego wylegania roślin. Pomiary wysokości roślin owsa 

z przeprowadzonych doświadczeń w latach 2012-2014 zamieszczono w tabeli 12. 

Odmiany biorące udział w doświadczeniu były stosunkowo wysokie. Na przestrzeni 

trzech badanych lat, odmiana Nagus osiągnęła najwyższą wysokość ( 121cm, 120cm, 122cm). 

Odmiany Maczo i Siwek były niższe i osiągnęły względem siebie wysokości na podobnym 

poziomie.  

 

Zdjęcie 1. Widok poletka doświadczalnego 

Źródło: zdjęcie własne 

 

Masa tysiąca ziaren 
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 Analizując ważniejsze cechy bonitacyjne odmian owsa nieoplewionego można 

zauważyć, że odmiany, które osiągnęły wysoki plon ziarna, cechowały się drobniejszym 

ziarnem.Masa tysiąca ziaren odmiany najlepiej plonującej (Siwek) w roku 2012 była 

najniższa i wyniosła 26,4g. Z kolei odmiana Nagus, która plonowała na najniższym poziomie 

odznaczała się wysoką MTZ (31g). W roku 2013 odmiany Maczo i Nagus uzyskały wysoką 

MTZ (33,5g), zaś odmiana Siwek posiadała mniej dorodne ziarna (27,4g). Z kolei 2014 

odmiana Siwek cechowała się najbardziej dorodnym ziarnem o wysokiej masie (25,6g), MTZ 

pozostałych dwóch odmian była nieco niższa: Maczo 24,8g, Nagus 24,5g.  

Dojrzałość woskowa 

Inną z ważniejszych cech rolniczych jest dojrzałość woskowa ziarna. Jest to cecha na 

tyle ważna, iż pozwala określić zarówno wczesność odmiany, jak też wpływ warunków 

termicznych (temperatura) na dojrzałość ziarniaka. 

Tabela 8. 

Ważniejsze cechy bonitacyjne odmian owsa 

Odmiana 

Wysokość roślin  

[cm] 

Wyleganie przed 

zbiorem 

(skala 9 st.) 

MTZ 

[g] 

Dojrzałość 

woskowa 

(dni 01.01) 

2012 2013 2014 2012 2013 2014 2012 2013 2014 2012 2013 2014 

Siwek 107 111 112 5,3 6,8 7,0 26,4 27,4 25,6 199 203 198 

Maczo 107 109 116 5,8 6,8 7,0 30,2 33,5 24,8 200 206 196 

Nagus 121 120 122 5,8 6,8 7,3 31,0 33,5 24,5 201 205 196 

Krezus 115 114 116 6,0 6,8 6,3 37,0 34,9 34,3 202 203 199 

Zuch 128 120 121 5,8 6,8 7,7 35,4 31,0 30,1 199 204 197 

Bingo 119 115 121 5,8 7,0 7,0 41,5 37,6 35,9 197 202 196 

Gniady 105 109 112 5,5 6,3 7,0 36,3 33,1 28,6 202 204 196 

Arden 122 120 120 5,3 5,8 6,7 35,9 36,3 29,7 202 206 198 

Haker 124 122 118 6,0 6,0 7,0 36,2 33,8 35,6 201 207 198 

Komfort  117 117  6,8 7,3  35,3 36,3  203 196 

Amant   118   6,7   24,1   197 

Harnaś   117   7,7   35,8   199 

Źródło: opracowanie własne  na podstawie danych COBORU SDOO Krzyżewo 

 

Z wyników zamieszczonych w tabeli 12 zauważamy zróżnicowanie pod względem 

dojrzałości woskowej na przestrzeni badanych lat, co mogło być spowodowane wpływem 

temperatur na przełomie lipca i sierpnia. Spośród trzech omówionych odmian, w roku 2012 
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i 2013 najwcześniej dojrzałość woskową uzyskała odmiana Siwek (199 dni i 203dni od 

01.01). Zaś w 2014 odmiana ta dojrzałość woskową uzyskała najpóźniej z omawianych 

odmian (198 dni od 01.01). W roku 2012 najpóźniej dojrzałość woskową osiągnęła odmiana 

Nagus (201 dni od 01.01), zaś w 2013 odmiana Maczo (206 dni od 01.01). 

W tabeli nr 8 przedstawiono ważniejsze cechy bonitacyjne. 

 

Choroby owsa bezłuskowego 

Owies jest gatunkiem często porażonym przez patogeny chorób: rdzy wieńcowej, 

septoriozę liści, helmintosporiozę. 

Analizując tabelę 13 dotyczącą porażenia przez choroby wynika, że w 2012 roku  

wszystkie badane odmiany owsa nieoplewionego cechowały się dużą odpornością na choroby 

grzybowe. W skali 9-cio stopniowej uzyskały 6,8˚ dla Rdzy wieńcowej i Septoriozy, a  6,0 – 

6,5 dla Helmintosporiozy. W roku następnym porażenie przez patogeny było większe 

w przypadku dwóch odmian: Siwek i Nagus. Objawy porażenia rdzą wieńcową wynosiły dla 

tych odmian odpowiednio 3,0˚ i 4,5˚; Helmintosporiozą 5,0˚ i 6,0˚. Największą odporność 

wspomniane odmiany wykazały w stosunku do Septoriozy liści. Objawy porażenia chorobami 

w 2014 roku były zróżnicowane. Najmniej odporną odmianą na wszystkie występujące 

patogeny była odmiana Maczo, która najsilniej zareagowała na Septoriozę liści (4,7˚). Poziom 

porażenia chorobami na pozostałych odmianach był mniejszy i kształtował się na poziomie 

6,0˚-7,0˚. 

Tabela 9 

Ważniejsze choroby odmian owsa bezłuskowego występujące w latach 2012-2014 

O
d

m
ia

n
a
 

Rdza wieńcowa 

(skala 9 st.) 

Helmintosporioza 

(skala 9 st.) 

Septorioza liści 

(skala 9st.) 

2012 2013 2014 2012 2013 2014 2012 2013 2014 

Siwek 6,8 3,0 6,0 6,5 5,0 6,7 6,8 5,3 7,0 

Maczo 6,8 6,8 5,0 6,3 6,5 5,7 6,8 6,5 4,7 

Nagus 6,8 4,5 6,7 6,3 6,0 6,0 6,8 6,3 6,0 

Krezus 6,8 5,5 6,3 6,0 6,3 5,3 7,0 6,3 6,0 

Zuch 6,8 3,3 5,3 6,0 5,8 6,7 6,3 6,3 6,0 

Bingo 6,5 4,3 5,7 6,3 5,5 5,7 6,8 6,0 5,3 

Gniady 6,5 4 6,7 6,5 5,8 6,7 6,8 6,3 6,7 

Arden 7,0 6,8 6,0 6,3 6,8 6,3 7,0 7,0 5,7 
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Haker 6,5 5,3 6,0 6,5 6,3 6,0 6,8 7,0 6,7 

Komfort  3 6,3  5,5 5,7  5,8 5,3 

Amant   5,7   4,7   5,7 

Harnaś   6,7   6,0   6,7 

Źródło: opracowanie własne  na podstawie danych COBORU SDOO Krzyżewo 

 

Obliczenia statystyczne 

 

Analiza wariancji wykazała istotne zróżnicowanie plonów dla poszczególnych odmian owsa, 

dlatego należy odrzucić hipotezę zerową zakładającą, że średni plon badanych odmian jest 

równy. Odmiany badane w doświadczeniach różniły się istotnie, co potwierdza przedstawiona 

w tabeli 10 średnia plonu z trzech lat. 

W ocenie wartości odmian przyjęto wzorzec obliczony ze średniego plonu trzech odmian 

owsa bezłuskowego i wyniósł on 52,1 dt/ha. 

W porównaniu do wzorca odmiana Maczo przewyższyła go uzyskując 103% wzorca. 

Odmiana Siwek plonowała nieco powyżej wzorca. Natomiast poniżej wzorca plonowała 

odmian Nagus uzyskując 96% wzorca. 

W oparciu o współczynnik zmienności wyliczony dla plonu ziarna owsa bezłuskowego, 

odmiana Siwek charakteryzowała się zmiennym w latach 2012-2014 plonowaniem o czym 

świadczy współczynnik zmienności, który dla tej odmiany wyniósł 0.161. Stabilnością 

plonowania wyróżniła się odmiana Nagus, gdyż współczynnik zmienności wyniósł 0.096.  

Analizę wariancji zamieszczono w tabeli 11. 

Tabela 11 

Analiza wariancji 

Plonowanie odmian owsa bezłuskowego w latach 2012-2014 

Odmiana 

 

Średnia z trzech 

lat(dt/ha) 

Odchylenie standardowe Współczynnik 

zmienności 

Siwek 52,366 8,445 0,161 

Maczo 53,633 6,929 0,129 

Nagus 50,366 4,838 0,096 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych COBORU SDOO w Krzyżewie 
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Badania umożliwiły określić potencjał plonowania wybranych trzech odmian owsa 

bezłuskowego w warunkach województwa  podlaskiego. Stwierdzono, że warunki termiczno-

wilgotnościowe mają istotny wpływ na uzyskany plon ziarna owsa. 

 Zdaniem Kołodzieja i Kuliga [2005] wzrost temperatury powietrza w fazie od 

wyrzucania wiech do dojrzałości woskowej spowodował obniżenie plonu ziarna i wzrost 

masy tysiąca ziaren.  

Warunki pogodowe w latach 2012-2014w, których przeprowadzono doświadczenie, 

potwierdzają zdania autorów, gdyż wysoka temperatura na przełomie czerwca i lipca kiedy 

odmiany znajdowały się w podanych fazach rozwojowych, niekorzystnie wpłynęła na 

wysokość plonów. 

Ci sami autorzy twierdzą również, że obfite opady w okresie wegetacji sprzyjały 

wysokiemu plonowaniu ziarna owsa. Z kolei wyniki przeprowadzonych doświadczeń, nie 

potwierdzają tego zdania, gdyż nadmiar opadów czasie wegetacji obniża plon ziarna 

badanych form owsa. 

Jasińska i Kotecki [2003] stwierdzają również, że odchwaszczenie plantacji z owsem 

można prowadzić bez aplikacji herbicydów jeśli uprawiany jest po ziemniakach, a niewielki 

poziom zachwaszczenia nie obniża istotnie plonu. Z kolei następstwa owsa po zbożach, 

zwalczanie zachwaszczenia staje się konieczne i można je przeprowadzić mechanicznie 

używając brony w fazie szpilkowania bądź w fazie pięciu liści. Zdaniem Andruszczak             

i in.[2010] bardziej korzystną metodą pielęgnacji roślin jest pielęgnacja chemiczna ochrony 

łanu przed chwastami, niż dwukrotne bronowanie. Wzrost plonu uzyskuje się w granicach od  

6 do 17%.  

W doświadczeniach zastosowano chemiczną ochronę przed chwastami, co pozwoliło 

utrzymać plantację wolną od chwastów. 

Maciorowski i in. [2006] podaje, iż owies reaguje zwyżką plonu ziarna na zwiększone 

nawożenie azotem z 60 do 120 kg∙ha
-1

, jedynie w latach o wysokiej ilości opadów. Natomiast 

badania fińskie[Peltonen-Sainio 1997] wskazują, że reakcja nagich i oplewionych form owsa 

na nawożenie azotem jest podobne, a zwiększenie dawki z 80 do 120 kg∙ha
-1 

nie powoduje 

istotnych zmian w plonie ziarna owsa. 

Dawka nawożenia w przeprowadzonych doświadczeniach wynosiła 60 kg∙ha
-1 

i była 

zgodna z metodyką prowadzonych doświadczeń. 

Owies w porównaniu z innymi zbożami krzewi się najsłabiej, dlatego pożądaną liczbą 

wiech na jednostce powierzchni uzyskuje się przede wszystkim przez stosowanie 

odpowiedniej gęstości siewu [Śniady 2008]. 
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Wnioski 

 

1. Plonowanie owsa bezłuskowego w latach 2012-2014 oscylowało na poziomie 52,1 dt∙ha
-1 

 

2. Spośród trzech badanych odmian owsa najwyższy plon w roku 2012 uzyskała odmiana 

Siwek (63dt∙ha
-1

), w roku 2013 i 2014 najwyższe plonowanie osiągnęła odmiana Maczo 

(46,1 dt∙ha
-1 

i 52,6dt∙ha
-1 

). Odmiana Nagus w latach 2012 i 2013 plonowała najsłabiej 

uzyskując plon 55,8dt∙ha
-1 

 i 44,5 dt∙ha
-1

. Zaś w roku 2014 najniższym plonem cechowala 

się odmiana Siwek 49 dt∙ha
-1.

 

3. Istotną cechą mającą wpływ na plonowanie jest korzystny układ warunków termiczno-

wilgotnościowych odpowiadający za wyleganie roślin przed zbiorem. Korzystne warunki 

pod koniec okresu wegetacyjnego w omawianych latach nie spowodowały dużego 

wylegania roślin owsa. Różnice między odmianami były niewielkie. 

4. Odmiany owsa, które osiągają najwyższe plonowanie w poszczególnych latach, cechują 

się również wysoką MTZ. 

5. Stwierdza się, że odmiana Maczo w ciągu trzech badanych lat jest odmianą najniższą, 

najlepiej plonującą, cechującą się wysoką MTZ, najpóźniej dojrzewającą wśród odmian 

bezłuskowych, co przekłada się na osiągnięte plony. 
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Wyższa Szkoła Agrobiznesu w Łomży 

 

 

WPŁYW ZRÓŻNICOWANEGO TERMINU SIEWU NA PLONOWANIE 

ODMIAN GRYKI W DOŚWIADCZENIU PRZEPROWADZONYM  

W SDOO W KRZYŻEWIE W ROKU 2014 

 

Streszczenie 

 

 W roku 2014 w Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian w Krzyżewie przeprowadzono 

doświadczenie z gryką mające na celu określenie zdolności plonotwórczej wybranych odmian 

w warunkach województwa podlaskiego w różnych terminach siewu. Doświadczenie zostało 

założone metodą losowanych bloków. Założono je jako dwuczynnikowe w trzech 

powtórzeniach. Czynnikiem charakteryzującym był termin siewu i odmiana. Stwierdzono,  

że najbardziej korzystnym terminem siewu dla gryki był I termin siewu, gdyż w tym terminie 

osiągnięto najwyższe plony odmian. Najlepiej plonowała odmiana PA 13 (29,8 dt·ha
-1

), 

najsłabiej VB Nojai (23,7 dt·ha
-1

). Najniższe plonowanie odmian uzyskano w II terminie 

siewu. Decydujący wpływ na wielkość plonu gryki miał przebieg warunków pogodowych 

w okresie od siewu do końca kwitnienia. 

Słowa kluczowe: gryka, odmiana, doświadczenie, termin siewu 

 

Title:  

Effect of different buckwheat sowing date on the yield based on experiments carried out in 

SDOO in Krzyżewo in 2014 

 

Summary 

 

 In 2014 the Variety Assessment Experimental Station in Krzyżewo experiment was 

carried out with buckwheat to determine the yield-forming ability of selected varieties in 

terms of Podlasie province at different times of sowing. The experiment was established as 

randomized blocks. It was founded as a two-factor in triplicate. Another factor was 

characterized by sowing date and cultivar. It was found that the most favorable date for 

sowing buckwheat I was a deadline , because in this period reached the highest yield varieties. 

The best variant yielded PA 13 (29,8 dt·ha
-1

), the least VB Nojai (23,7 dt·ha
-1

). The lowest 
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yielding varieties obtained in the second period of sowing. A decisive impact on the yield of 

buckwheat was the course of weather conditions during the period from sowing to the end of 

flowering. 

Key words: buckwheat, variety, experience, sowing date 

 

Wprowadzenie 

 

 Gryka jest rośliną coraz rzadziej uprawianą przez rolników. Zalicza się ją do roślin 

pseudo-zbożowych obok komosy zbożowej i amarantusa. Należy do zbóż o niewielkim 

znaczeniu gospodarczym i małej powierzchni uprawy. W Polsce uprawiana jest głównie na 

terenach  wschodnich w województwach: lubelskim, mazowieckim, warmińsko-mazurskim, 

podlaskim. Jak podają Juszczak i in. [2009] areał gryki łącznie z prosem w 2006 roku  

w Polsce wynosił zaledwie 86 tyś. ha, tj. około 1% ogólnej powierzchni zasiewów zbóż. 

Przyczyną takiej sytuacji są duże wahania plonów w latach, a także niekorzystne relacje 

cenowe nasion gryki w stosunku do innych zbóż. Mała wierność plonowania gryki związana 

jest głównie ze zjawiskiem heterostylii oraz z krótkim okresem żywotności kwiatów. Duże 

znaczenie w plonowaniu gryki odgrywa również fakt, iż jest ona rośliną owadopylną, w 90% 

zapylaną przez pszczoły miodne, których oblot zależny jest od warunków pogodowych.  

 Gryka jest konkurencyjną rośliną w stosunku do chwastów. Jeśli przebieg pogody 

pozwoli na szybkie i prawidłowe wschody to przy małej obsadzie rośliny szybko osłaniają 

glebę powodując zahamowanie wzrostu rozwijających się chwastów. Jednak w warunkach 

niesprzyjających, gdzie nad roślinami gryki zaczną dominować chwasty, może to skutkować 

obniżeniem plonu orzeszków nawet o 30-50%. Jedną z zalet gryki jest to, że można uprawiać 

ją w różnych warunkach glebowych. Zaliczana jest do grupy roślin obojętnych na długość 

dnia. Ten fakt sprawia, że gryka zakwita i owocuje w różnych terminach siewu [Juszczak, 

Wesołowski, 2009].  

  Celem niniejszej pracy jest określenie zdolności plonotwórczych wybranych odmian 

gryki w warunkach województwa podlaskiego w różnych terminach siewu. 

 

Lokalizacja i metodyka badań 

 

Praca została wykonana w oparciu o doświadczenie z gryką siewną, które przeprowadzone 

zostało w Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian w Krzyżewie w roku 2014. Doświadczenie 

to zostało założone metodą układu losowanych bloków. Założono je jako dwuczynnikowe w 
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trzech powtórzeniach. Czynnikiem charakteryzującym był termin siewu. Brało w nim udział 

pięć odmian, w tym trzy odmiany polskie (Kora, Panda PA13) i dwie odmiany litewskie (VB 

Nojai, VB Vokiai). Doświadczenie te należy do grupy doświadczeń Porejestrowego 

Doświadczalnictwa Odmianowego i Rolniczego badającą wartość gospodarczą odmian. 

Doświadczenie te założono w trzech terminach siewu (15V, 26V, 6VI).  

W pracy ujęto parametry odmianowe gryki, do których należą: warunki atmosferyczne jakie 

panowały w czasie okresu wegetacji, ważniejsze cechy bonitacyjne odmian, wielkość plonu, 

ocena ulistnienia, MTZ, udział orzeszków niedojrzałych oraz wykonano biometrię.  

Parametry doświadczenia: 

 Liczba pasów 1 lub 3 

 Liczba powtórzeń 3 

 Szerokość poletka 1,5m 

 Długość poletka do siewu 13m  

 Długość poletka brutto (z cechówkami po 0,5m) 11m 

 Długość poletka do zbioru po odcięciu cechówek 10m 

 Powierzchnia poletka do siewu 19,5m
2
 

 Powierzchnia poletka brutto 16,5m
2
 

 Powierzchnia poletka do zbioru 15m
2
 

 Szerokość pasa ochronnego od czoła i tyłu poletka 0,5m 

 Szerokość ścieżki między poletkami 0,3m 

 Szerokość ścieżki między pasami 2m  

 Pod uprawę gryki najbardziej odpowiednie są gleby lekkie wytworzone z piasków 

słabo gliniastych i gliniastych. Należą do nich przede wszystkim gleby kompleksu żytniego 

dobrego, żytniego bardzo dobrego oraz żytniego słabego. Wybierając pole do uprawy gryki 

siewnej należy unikać gleb podmokłych i zbyt suchych, jak również gleb zbyt żyznych, 

ponieważ może spowodować to nadmierny wzrost, przedłużenie okresu wegetacji oraz słabe 

osadzenie się nasion. pH gleby powinno wynosić powyżej 5. Sugerując się tymi 

wymaganiami glebowymi doświadczenie usytuowano na glebie kompleksu żytniego dobrego. 

Czarna ziemia zdegradowana na piasku gliniastym lekkim (symbol) 5 Dz pgl.pl IVb, pH 

(KCl, H2O) gleby wynosiło 7,6.  
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Zdjęcie 1. Widok założonych doświadczeń w polu 

Źródło: zdjęcie własne 

 

 Najbardziej wskazanym przedplonem są okopowe na oborniku, bobowate na nasiona 

lub zielonkę i zboża. Przedplonem pod doświadczenie był jęczmień jary.  

  

Tabela 1. 

Nawożenie zastosowane w doświadczeniu 

Czysty składnik Nazwa handlowa 

nawozu 

Kg·ha
-

1 
Data 

nawożenia 

Sposób i głębokość 

pokrycia cm Rodzaj Kg·ha
-

1
 P2O5 30 Superfosforat 19% 158 01.04 Agregat uprawowy 8cm 

K2O 90 Sól potasowa 60% 150 01.04 Agregat uprawowy 8cm 

N 20 Saletra amonowa 59 15.05 Agregat uprawowy 6cm 

N 20 Saletra amonowa 59 04.06 Pogłównie 

N 20 Saletra amonowa 59 23.06 Pogłównie 

MgSO4 
 Roztwór 5% 

siarczanu magnezu 
15 05.06 Dolistnie 

MgSO4  Roztwór 5% 

siarczanu magnezu 

15 16.06 Dolistnie 

  Basfoliar 36 Ekstra 3 l 16.06 Dolistnie 

Źródło: opracowanie własne  na podstawie danych COBORU SDOO Krzyżewo. 
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 Po zbiorze przedplonu wykonano zespół uprawek pożniwnych. 30 października 

wykonano orkę głęboką na 25cm i zostawiono glebę w ostrej skibie. Wiosenną uprawę roli 

rozpoczęto 27 marca od bronowania oraz wysiania nawozów. Ilość wysianych nawozów 

obliczono w oparciu o zasobność gleby w makroskładniki. W tabeli 1 przedstawiono 

nawożenie, które zastosowane było w doświadczeniu. 

 Wiosną przed uprawa gleby agregatem uprawnym wysiano nawozy fosforowe  

i potasowe. Zaś nawożenie azotowe podzielono na trzy terminy stosując je: przed siewem,  

w okresie tworzenia pąków kwiatowych i w pełni kwitnienia. Gryka jest rośliną bardzo 

wrażliwą na niedobór magnezu i dlatego w fazie 6-8 liści wykonano oprysk 5% 

siedmiowodnym siarczanem magnezu. Zabieg ten został powtórzony po około 10 dniach. 

 W dniu 1 kwietnia doprawiono glebę za pomocą agregatu biernego. Dalsze zabiegi 

polegały na wykonaniu bronowania w miarę występującego zaskorupienia się gleby  

oraz pojawienia się chwastów. 

 Bezpośrednio przed siewem gryki spulchniono glebę na głębokość 8cm agregatem 

uprawowym. Przed każdym następnym terminem siewu spulchniono glebę agregatem 

biernym.  

 Siew doświadczeń wykonano siewnikiem poletkowym SPZ 1,5 w: 

- rozstawie rzędów 25cm; 

- liczbie rzędów do siewu 6; 

- głębokości siewu 3cm. 

 Siew doświadczenia I terminu wykonano 15 maja, gdy temp. gruntu na 5cm wynosiła 

14,1˚C, zaś na 20cm 13˚C. Po siewie 16.05 i 17.05 wystąpiły opady deszczu. Tak korzystne 

warunki glebowe pozytywnie wpłynęły na wschody roślin. Wschody roślin dobre 

i wyrównane. Pierwsze dwie dekady czerwca, ciepłe i z umiarkowanymi opadami deszczu, 

umożliwiają dość szybki początkowy wzrost roślin. III dekada czerwca z dużymi wahaniami 

temperatur pomiędzy min. i max. oraz temperatura przy powierzchni gruntu do 0,1˚C 

negatywnie wpłynęła na wzrost roślin powodując niewielką deformację łodyg kwitnących już 

roślin oraz ich rozgałęzień. U odmian wysianych w II i III terminie nastąpiło spowolnienie 

rozwoju, antocyjanowe przebarwienie liści oraz niewielkie nekrozy i żółknięcie liści, 

szczególnie w dolnych partiach roślin. Lipiec bardzo ciepły z temperaturą dochodzącą do 

32˚C i z niewielkimi opadami deszczu poprawił stan doświadczenia dla I terminu siewu. 

Natomiast okres posuchy, który wystąpił w lipcu, przy wysokich temperaturach niekorzystnie 

wpłynął na II i III termin siewu. Pełnię kwitnienia odmiany osiągnęły w I i II dekadzie lipca. 
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Kwitnienie skrócone, mało kwiatów z orzeszkiem, co odzwierciedliło się w uzyskanych 

plonach. Wysokość roślin w granicach 100-130 cm. Sierpień również z wysokimi 

temperaturami i niewielkimi opadami deszczu, z jednej strony korzystnie wpłynął  

na równomierne dojrzewanie orzeszków w I terminie siewu, z drugiej strony negatywnie  

na wielkość orzeszków (MTN).  

 Do zbioru I terminu siewu przystąpiono 23 sierpnia. Wrzesień bardzo suchy (18,1 

mm), z wysokimi temperaturami oraz z dużą liczbą dni wietrznych dosuszył nasiona gryki  

w II i III terminie siewu. Do zbioru II i III terminu przystąpiono 3 października.  

 Warunki atmosferyczne dla gryki w roku 2014 były niezbyt korzystne. Przymrozki  

w fazie kwitnienia I terminu oraz utrzymująca się posucha przez cały okres wegetacyjny  

II i III terminu siewu dały odzwierciedlenie w plonowaniu. 

 Tabela 2 i wykres 1 przedstawiają warunki termiczno – wilgotnościowe panujące  

w okresie wegetacyjnym gryki w roku 2014.   

 

 

Wykres 1. Średnia miesięczna temperatura powietrza i miesięczna suma opadów w okresie 

IV-VIII w roku 2014. 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych SDOO w Krzyżewie 
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Tabela 2. 

Rozkład opadów oraz temperatury w sezonie wegetacyjnym 2014 w SDOO w Krzyżewie 

Miesiąc/ rok 
OPADY [mm] TEMP. [˚C] 

I dekada II dekada III dekada Suma 2014 

Kwiecień 3,3 8,5 13,6 25,4 9,4 

Maj 16,2 55,5 3,1 74,8 13,7 

Czerwiec 26,4 4,6 36,9 67,9 15,2 

Lipiec 3,7 17,6 16,3 37,6 20,6 

Sierpień 8,1 31,2 24,8 64,1 18,4 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych SDOO w Krzyżewie 

 

 

Wyniki i dyskusja 

 

W województwie podlaskim na polach Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian w Krzyżewie 

założono doświadczenie z gryką w trzech terminach siewu w celu określenia zdolności 

plonotwórczych odmian w różnych terminach siewu. W tabeli 3przedstawiono plonowanie 

poszczególnych odmianw III terminach siewu. 

Tabela 3. 

Plonowanie gryki w III terminach siewu w 2014 roku 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych COBORU  SDOO Krzyżewo.  

Z powyższych danych zawartych w tabeli 3 wynika, iż I termin siewu jest najbardziej 

korzystny dla plonowania gryki. Odmiany plonowały na poziomie od 23,7 –29,8 dt·ha
-1

, zaś 

najsłabszym terminem siewu był siew pod koniec III dekady maja. Plony uzyskane w tym 

terminie siewu oscylowały na poziomie 2,3 – 6,3 dt·ha
-1

. 

Do najważniejszych cech bonitacyjnych mających wpływ na plonowanie zaliczamy: 

O
d
m

ia
n
a I termin siewu 

15.05 

II termin siewu 

26.05 

III termin siewu 

06.06 

dt·ha
-1

 % 

wzorca 

dt·ha
-1

 % 

wzorca 

dt·ha
-1

 % wzorca 

Wzorzec % 27,3 100 4,7 100 6,3 100 

Kora 26,5 97 6,3 134 6,8 108 

Panda 27,6 101 4,7 100 6,9 109 

PA 13 29,8 109 6,3 134 8,6 137 

VB NOJAI 23,7 87 4,0 85 5,4 86 

VBVOKIAI 28,9 106 2,3 49 3,8 60 
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 Pełnię kwitnienia – wiąże się z obserwowaniem tego zjawiska u 80% roślin na poletku 

każdej badanej odmiany. 

 Pełnię dojrzałości – dojrzałość techniczną gryka osiąga wówczas, gdy na roślinach 

zbrunatnieje około 70 % orzeszków i jest to właściwy moment do zbioru. 

 Ocenę ulistnienia w pełni kwitnienia – określa się w skali 9˚ w pełni kwitnienia. 

 Ocenę wylegania roślin w pełni kwitnienia i przed zbiorem – przeprowadza się dwie 

oceny wylegania, w dwóch różnych terminach. Obserwacji nie należy przeprowadzać 

bezpośrednio po wystąpieniu zjawiska powodującego wyleganie. Stopień wylegania 

ocenia się szacunkowo w skali 9˚, uwzględniając całą powierzchnie poletka. 

 Wysokość roślin w pełni kwitnienia – Pomiar wykonuje się, gdy większość odmian 

osiągnie fazę pełni kwitnienia. Do pomiaru wybiera się 10 roślin z różnych miejsc poletka 

i następnie oblicza się średnią z dokładnością do 1 cm. 

 Osypywanie nasion – ocenę przeprowadza się po zbiorze doświadczenia, szacując w skali 

9˚ łączną liczbę nasion osypanych samorzutnie i mechanicznie. 

W tabelach 4, 5 i 6 przedstawiono cechy bonitacyjne jakimi charakteryzowały się 

odmiany gryki będące czynnikiem badawczym omawianym w pracy. 

 

Tabela 4. 

Cechy bonitacyjne gryki w I terminie siewu 

O
d

m
ia

n
a
 

P
eł

n
ia

 

k
w

it
n

ie
n

ia
 

(d
a
ta

) 

P
eł

n
ia

 

d
o
jr

za
ło

śc
i 

(d
a
ta

) 
  

O
ce

n
a
 

u
li

st
n

ie
n

ia
 w

 

p
eł

. 
k

w
it

n
. 

(9
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 (
9

º ) 

W pełni 

kwitnieni

a (9
º
) 

Przed 

zbiorem 

(9
º
) 

Kora 24.06 17.08 9 9 4 150 8 

Panda 24.06 17.08 9 9 4 150 8 

PA 13 24.06 16.08 8 9 4 143 8 

VB 

NOJA

I 

22.06 17.08 8 9 4 142 8 

VB 

VOKI

AI 

22.06 15.08 7 9 7 127 7 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych COBORU SDOO Krzyżewo 
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Tabela 5. 

Cechy bonitacyjne gryki w II terminie siewu 
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Ocena wylegania 

W
y
so

k
o
ść

 

ro
śl

in
 w

 

p
eł

n
i 

k
w

it
n

. 

(c
m

) 

O
sy

p
y
w

a
n

ie
 

n
a
si

o
n

 (
9
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W pełni 

kwitnienia 

(9
º
) 

Przed 

zbiorem 

(9
º
) 

Kora 07.07 18.09 8 9 3 121 7 

Panda 07.07 18.09 9 9 4 113 7 

PA 13 07.07 14.09 9 9 3 119 6 

VB 

NOJAI 

06.07 15.09 7 9 5 122 8 

VB 

VOKIAI 

05.07 13.09 7 9 8 114 7 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych COBORU SDOO Krzyżewo 

 

Tabela 6. 

Cechy bonitacyjne gryki w III terminie siewu 
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(9
º ) W pełni 

kwitnienia 

(9
º
)  

Przed 

zbiorem 

(9
º
) 

Kora 14.07 23.09 7  9 9 116 7 

Panda 14.07 23.09 8 9 9 132 7 

PA 13 14.07 21.09 8 9 9 119 6 

VB 

NOJAI 

13.07 21.09 8 9 9 110 8 

VB 

VOKIAI 

12.07 19.09 7 9 9 107 7 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych COBORU SDOO Krzyżewo 

 

Ważną cechą bonitacyjną w uprawie gryki jest osiągnięcie przez odmiany fazy pełni 

kwitnienia. Z tabel 4, 5 i 6zauważamy, iż pełnię kwitnienia odmiany uzyskały od 39 do 41 dni 

od terminu siewu. Korzystne warunki pogodowe, które wystąpiły dla I terminu siewu, 

pozwoliły uzyskać zadowalające plony. Okres posuchy, który wystąpił w lipcu przypadł na 

pełnię kwitnienia II i III terminu siewu. Gryka jest wrażliwa na niedobory wody i wysokie 

temperatury w okresie pełni kwitnienia, co nie sprzyja prawidłowemu zapylaniu kwiatów. 

Skutki niekorzystnych warunków termiczno-wilgotnościowych w pełni kwitnienia II i III 

terminu siewu dały odzwierciedlenie w słabszym plonowaniu, niż w I terminie. 

Sprzyjające warunki pogodowe w pierwszych dwóch dekadach czerwca 

z umiarkowanymi opadami deszczu pozytywnie wpłynęły na wzrost roślin I terminu siewu. 

Rośliny osiągnęły wysokość od 127 do 150 cm. Brak opadów deszczu w miesiącach lipiec 
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i sierpień ograniczył wzrost roślin II i III terminu siewu. Odmiany były niższe o 20- 30 cm od 

roślin wysianych we wcześniejszym terminie. 

Jednocześnie z wysokością roślin wiąże się również wyleganie. W I terminie siewu, 

gdy odmiany były wyższe, wystąpiło również wyleganie roślin przed zbiorem. Najwyższą 

odporność na wyleganie wykazała odmiana VB VOKIAI, która również była odmianą 

najniższą ok. 25-30% roślin wyległa, zaś odmiany, które uzyskały wyższą wysokość wyległy 

w ok. 60%.Ze względu na nierównomierność dojrzewania orzeszków gryki występuje duże 

ryzyko osypywania się nasion. Z tabel (4, 5, 6)wynika, iż odmiany, które wcześniej uzyskały 

dojrzałość pełną, były bardziej podatne na samorzutne i mechaniczne osypywanie się nasion. 

Średnio w trzech terminach dla poszczególnych odmian oszacowano łączną liczbę nasion 

osypanych na odcinku 1 m międzyrzędzia do 20 sztuk nasion. Dla równomiernego 

dojrzewania i uzyskania bardziej wyrównanych nasion, jak też dla zniwelowania osypywania 

się orzeszków przeprowadza się desykację wykonywaną na około 20 dni przed planowanym 

terminem zbioru doświadczeń. 

Po zbiorze pobrano próby nasion w celu wykonania analiz laboratoryjnych tj. MTN 

i wilgotność. 

 W tabeli 7 przedstawiono % wilgotności nasion oraz masę tysiąca nasion. 

Tabela 7. 

Wyniki laboratoryjne gryki w III terminach siewu 

Odmiana 
I termin II termin III termin 

MTN (g) % H2O MTN (g) %H2O MTN (g) %H2O 

Kora 21,9 12,3 11,0 13,0 15,9 12,5 

Panda 21,2 11,4 14,8 11,6 15,4 11,2 

PA 13 18,9 11,2 10,9 11,2 14,7 11,0 

VB NOJAI 21,1 11,5 14,7 12,2 15,4 11,3 

VB VOKIAI 21,8 11,8 17,0 12,0 15,9 11,4 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych COBORU SDOO Krzyżewo 

 

Z tabeli 7 wynika, iż w pierwszym terminie siewu odmiany uzyskały najwyższą MTN. 

Odmiana Kora osiągnęła w I i III terminie siewu najwyższą MTN 21,9 g i 15,9 g, zaś PA 13 

najniższą 18,9 g. Odmiana ta również w II i III terminie siewu cechowała się 

najdrobniejszymi orzeszkami. Analizując dane z tabeli 2 stwierdzono, iż przebieg warunków 

termiczno-wilgotnościowych w miesiącach: czerwiec, lipiec i sierpień miał bardzo duży 

wpływ na dorodność owoców gryki. 

Jednym z wyników laboratoryjnych jest również określenie udziału orzeszków 

niedojrzałych. Do określenia procentowego udziału nasion niedojrzałych pobiera się z każdej 
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odmiany losowo po dwie próby po 100 nasion i liczy orzeszki niedojrzałe. Wyniki liczenia  

w każdej próbie określa procentowy udział nasion niedojrzałych. 

Tabela 8. 

Procentowy udział orzeszków niedojrzałych 

 % udział orzeszków niedojrzałych 

Odmiana I termin siewu II termin siewu III termin siewu 

Kora 7 7 9 

Panda 9 11 13 

PA 13 4 4 7 

VB NOJAI 9 12 15 

VB VOKIAI 6 9 11 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych COBORU SDOO Krzyżewo 

 

Z powyższej tabeli wynika, iż odmiana PA 13 charakteryzuje się największą 

równomiernością dojrzewania orzeszków. W poszczególnych terminach siewu udział 

orzeszków niedojrzałych dla tej odmiany wyniósł od 4 do 7%.  

Odmiana VB NOJAI cechuje się dużym udziałem niedojrzałych orzeszków.  

W poszczególnych terminach siewu udział ten wyniósł od 9 do 15%. 

Poniżej przedstawiono wykres odnoszący się do danych zawartych w tabeli 8. 

 

 

Wykres 2. Procentowy udział orzeszków niedojrzałych. 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych COBORU SDOO Krzyżewo 
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Obliczenia statystyczne 

 

Doświadczenie wysiano w układzie split-block i analizowano przy pomocy 

programów UNAP (analiza doświadczeń dwuczynnikowych). I czynnik  odmiana,  II czynnik 

termin. 

 Z analizy wariancji wynika, że interakcja pomiędzy odmianami, a terminem siewu jest 

istotna. Zatem odrzucamy hipotezę zerową mówiącą o tym, że wszystkie różnice między 

odmianami są takie same dla poszczególnych terminów  siewu, tzn. odmiany reagują w różny 

sposób na terminy siewu. Takimi odmianami są  np. KORA i VB VOKAI. 

 Z analizy wariancji wynika również, że średnie plony dla poszczególnych odmian 

różnią się w sposób istotny. Analogicznie średnie plony dla poszczególnych terminów różnią 

się istotnie. 

      Tabela 9. 

Analiza wariancji dla plonu ziarna gryki 

 

Średnia plonu z 

trzech terminów 

(dt/ha) 

Odchylenie 

standardowe 

Współczynnik 

zmienności 

Kora 13,2 9,994554073 0,756526381 

Panda 13,1 10,95309444 0,838960425 

PA 13 14,9 11,24015619 0,753810773 

VB Nojai 11,0 9,536130126 0,863432305 

VB Vokiai 11,7 12,92875778 1,109235653 
 Źródło: 0pracowanie własne na podstawie wyników SDOO w Krzyżewie  

 

 Z tabeli 9 wynika, że współczynnik zmienności wyliczony dla plonu gryki 

omawianych odmian mieścił się w granicy 0,75 – 1,10. Współczynnik ten dla odmian Kora  

i PA 13 wyniósł 0,75, co świadczy o tym, że odmiany te stabilnie plonowały w omawianych 

trzech terminach siewu. Z kolei brakiem stabilności w plonowaniu w poszczególnych 

terminach siewu charakteryzowała się odmiana VB Vokiai, gdyż współczynnik zmienności 

był najwyższy (1,10). 

Z badań własnych wynika, że przebieg warunków atmosferycznych w okresie od IV 

do IX w roku 2014 w dużym stopniu wpłynął na wielkość plonów. To potwierdza zdanie 

Horbowicza i in. [2009], że gryka siewna jest rośliną wrażliwą na przymrozki oraz na 

niedobór opadów w czasie wegetacji od wschodów do pełni kwitnienia. Źle również znosi 

wysoką temperaturę oraz małą wilgotność powietrza w okresie kwitnienia. Juszczak 

i Wesołowski [2009] podają, że gryka należy do grupy roślin obojętnych na długość dnia 

i zdolnych do zakwitania i owocowania w różnych terminach siewu. Doświadczenie 
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omawiane w niniejszej pracy częściowo potwierdza zdanie autorów dotyczące 

zróżnicowanego terminu siewu dla tego gatunku.  

 Kaczmarek i in. [2009], twierdzą, że gryka jest konkurencyjną rośliną w stosunku do 

chwastów. Jeśli przebieg pogody pozwoli na szybkie i prawidłowe wschody, nawet przy 

niewielkiej obsadzie, szybko osłania glebę co powoduje zahamowanie wzrostu rozwijających 

się chwastów. W doświadczeniu nie zauważono nadmiernego nasilenia się chwastów. 

 Inni autorzy uważają, że sposób siewu gryki w znacznym stopniu ogranicza 

zachwaszczenie tej rośliny. Jeżeli  gryka wysiewana jest w szerokich międzyrzędziach (45-

50cm)  umożliwia to mechaniczną pielęgnację. W przeprowadzonym doświadczeniu siew 

wykonano siewnikiem poletkowym w rozstawie rzędów 25cm, co potwierdza zdanie 

Kaczmarka i in.[2009], że gryka jest konkurencyjną rośliną w stosunku do chwastów, gdyż 

zwężenie międzyrzędzi spowodowało szybsze osłonięcie gleby powodujące zahamowanie 

wzrostu wschodzących chwastów. Pozwoliło to na przeprowadzenie doświadczenia wolnego 

od chwastów. 

Wnioski 

 

1. Najbardziej korzystnym terminem siewu dla gryki okazał się termin I (15.05.2014 r.). 

W terminie tym uzyskano największe plonowanie badanych odmian. 

2. Średni plon dla odmian w I terminie siewu wyniósł 27,3 dt·ha
-1

. W terminie tym 

odmianą najlepiej plonującą okazała się PA 13 (29,8 dt·ha
-1

), najsłabiej zaś plonowała 

odmiana VB NOJAI (23,7 dt·ha
-1

). 

3. Najniższe plonowanie odmian uzyskano w II terminie siewu (26.05.2014 r.). Średni 

plon dla odmian wyniósł 4,7 dt·ha
-1

. Nieco większy średni plon dla omawianych 

odmian uzyskano w III terminie siewu (06.06.0214 r.) i wyniósł on 6,3 dt·ha
-1

. 

4. Decydujący wpływ na plonowanie gryki ma przebieg warunków termiczno-

wilgotnościowych w okresie od siewu do końca kwitnienia. 

5. Pomimo zmiennych warunków termiczno-wilgotnościowych, najlepiej plonującą 

odmianą w trzech terminach siewu była polska odmiana PA 13 osiągając następujące 

plonowanie: I termin 109% wzorca, II termin 134% wzorca, III termin 137% wzorca. 

6. Pod względem równomierności dojrzewania orzeszków III termin siewu okazał się 

najmniej korzystny, ponieważ % udział niedojrzałych orzeszków wyniósł od 7 do 

15%. 

7. Z przeprowadzonych obliczeń statystycznych stwierdzono ,że odmiana Kora i PA 13 
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8. stabilnie plonowały w trzech terminach siewu . 
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BADANIA ZAWARTOŚCI AZOTU MINERALNEGO W GLEBACH 

UŻYTKÓW ROLNYCH W POLSCE I ICH FUNKCJA W OCENIE 

ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO 

 

Streszczenie 

 

Dane dotyczące występowania azotu mineralnego pochodziły z lat 2004-2013  

i obejmowały około 5000 obiektów rocznie zlokalizowanych na glebach użytków rolnych 

Polski, w tym na obszarach szczególnie narażonych na odpływ azotu ze źródeł rolniczych 

(OSN). Prezentowane wyniki odnoszą się do zawartości Nmin w warstwie 0-60 i 0-90 cm,  

a także 60-90 cm i są wyrażone w kg N
 .
 ha

-1
. 

Wykazano różnice w zawartości azotu mineralnego w kolejnych latach trwania 

monitoringu. Szczególnie uwidoczniły się one w zawartości azotu w OSN na tle wszystkich 

UR.  

 

Słowa kluczowe: gleby Polski, zawartość Nmin, OSN 

 

Title:  

 

Research of the contents of mineral nitrogen in soils of arable land in Poland and their 

function in the environment impact assessment 

 

Summary 

 

Data on the occurrence of mineral nitrogen in the period 2004–2013 concerned about 

5000 objects located on arable soils in Poland, including areas particularly exposed to 

nitrogen leaching from agricultural sources (OSN – Polish abbreviation particularly 

vulnerable areas ). The presented results refer to Nmin content in the 0–60 and 0–90 cm as well 

as 60–90 cm, and are expressed in kg N
 .
 ha

-1
. 
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Variation of mineral nitrogen content in the successive years of monitoring was 

shown. The variation was particularly distinct with regard to nitrogen content in OSN in 

relation to all arable soils.  

 

Key words: soils of Poland, content of Nmin, NVZ 

 

Wstęp 

 

Azot mineralny stanowi zaledwie kilka procent ogólnej ilości tego składnika w glebie, 

ale jego zawartość ma kluczowe znaczenie dla roślin (także zwierząt oraz człowieka) i nie 

pozostaje bez wpływu na środowisko. Obok fosforu jest to jeden z najbardziej 

problematycznych składników wykorzystywanych w produkcji roślinnej. Jego budulcowa 

rola w żywych organizmach ściera się możliwością negatywnego wpływu na jakość roślin,  

a w kontekście wpływu na środowisko, głównie na jakość wód. 

Intensyfikacja produkcji roślinnej i zwierzęcej w Polsce, oraz upraszczanie struktury 

zasiewów, sprzyjają stosowaniu nawozów mineralnych i naturalnych w ilościach 

przewyższających potrzeby pokarmowe roślin uprawnych. Może to prowadzić do strat azotu, 

przejawiających się niewłaściwym, tak z ekonomicznego jaki i ekologicznego punktu 

widzenia gospodarowaniem tym składnikiem
(1,

 
2, 3,

 
4,

 
5)

. 

Działania zmierzające do minimalizacji negatywnego wpływu azotu pochodzenia 

rolniczego na jakość wód w Europie podjęto jeszcze na początku lat 90. XX wieku ogłaszając 

i wdrażając dyrektywę azotanową
(6)

, a następnie ramową dyrektywę wodną
(7)

. Równolegle 

kraje nadbałtyckie przyjęły konwencję helsińską
(8)

. Wszystkie te dokumenty w całości lub 

części doczekały się transpozycji do prawa krajowego
(9, 10)

. 
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Jednym z działań wynikających z przytoczonych regulacji w państwach europejskich 

jest monitorowanie związków azotu pochodzenia rolniczego.   

Celem opracowania jest ocena zawartości azotu mineralnego w glebach użytków 

rolnych w Polsce, z uwzględnieniem obszarów szczególnie narażonych na odpływ tego 

składnika ze źródeł rolniczych. 

 

Materiał i metody badań 

 

Badania zawartości azotu mineralnego w Polsce prowadzone były na większą skalę od 

lat 90. XX wieku
(11)

. W roku 2004, a więc w momencie wejścia Polski do struktur Unii 

Europejskiej rozpoczęto prace monitoringowe (na bazie istniejących badań), a ich podstawą 

była transpozycja przepisów dyrektywy z dnia 12 grudnia 1991 r. dotyczącej ochrony wód 

przed zanieczyszczeniami powodowanymi przez azotany pochodzenia rolniczego, tzw. 

dyrektywy azotanowej, do ustawy o nawozach i nawożeniu
(12, 13, 14)

. Realizację tego zadania 

powierzono stacjom chemiczno-rolniczym, które dysponowały odpowiednim potencjałem 

badawczym i organizacyjnym. W roku 2008 wprowadzono zmiany w monitoringu polegające 

na wyeliminowaniu polaryzacji punków w niektórych rejonach kraju, równomierne ich 

rozmieszczenie  oraz rozszerzenie o użytki zielone.  

Monitoring azotu mineralnego prowadzony w oparciu o wytypowane reprezentatywne 

punkty monitorowe dla potrzeb realizacji przepisów wynikających z dyrektywy azotanowej: 

 ma zapewnić równomierne pokrycie monitorowymi punktami powierzchni kraju – 

przynajmniej 1 pkt. w każdej gminie, 

 proporcjonalne rozmieszczenie punktów monitorowych na gruntach ornych (80%)  

i użytkach zielonych (20%). 

Do pobierania próbek i oznaczenia ilości azotu mineralnego wykorzystuje się 

procedurę określoną w PN-R-04028; 1997 - Analiza chemiczno - rolnicza gleby. Metody 

                                                                                                                                                         
10

 Ustawa z dnia 11 lipca 2007 r. o nawozach i nawożeniu. Dz. U Nr 147, poz. 1033 z późn. zm. 
11

 Fotyma E., Fotyma M., Igras I., Kopiński J. 2005. Sustainable nitrogen management In Poland principles and 

legislation. Nawozy i Nawożenie, 1(22), 152-171. 
12

 Dyrektywa Rady z dnia 12 grudnia 1991 r. dotycząca ochrony wód przed zanieczyszczeniami powodowanymi 

przez azotany pochodzenia rolniczego. 91/676/EWG. Dz. Urz. UE 68 PL, 15/t.2, L375/1. 
13

 Ustawa z dnia 26 lipca 2000 r. o nawozach i nawożeniu. Dz. U Nr 89, poz. 991 z późn. zm. 
14

 Ustawa z dnia 11 lipca 2007 r. o nawozach i nawożeniu. Dz. U Nr 147, poz. 1033 z późn. zm. 



 Wojciech Lipiński, Halina Lipińska, Ewa Stamirowska-Krzaczek, Rafał Kornas   36 

pobierania próbek i oznaczania zawartości jonów azotanowych i amonowych w glebach 

mineralnych
(15)

. 

W pracy zaprezentowano wyniki dotyczące występowania azotu mineralnego z lat 

2004-2013, obejmujące  obszar gleb użytków rolnych Polski, w tym położonych w OSN. 

Łącznie badaniami objęto około 5000 punktów monitoringowych rocznie, z których 

pobierano do badań glebę wiosną oraz jesienią z warstw 0-30, 30-60 i 60-90 cm. Ilość azotu 

mineralnego określano metodą kolorymetryczną, przy wykorzystaniu linii kolorymetrii 

przepływowej, po ekstrakcji 1% K2SO4. Zawartość tego składnika wyrażono w kg N
 .
 ha

-1
,  

w postaci przeciętnych wartości w ocenianych okresach. Na rys. 8-11 zamieszczono rosnące 

zawartości azotu mineralnego w glebach OSN według przynależności do poszczególnych 

RZGW (Regionalnych Zarządów Gospodarki Wodnej (RZGW)
(16)

. 

 

Wyniki 

 

Zawartość azotu mineralnego w glebach użytków rolnych w Polsce, może być 

rozpatrywana z punktu widzenia rolniczego i środowiskowego. Występowanie tej formy N  

w warstwie gleby 0-60 cm ma znaczenie produkcyjne, natomiast w warstwie 0-90 cm posiada 

znaczenie środowiskowe. Wynika to z faktu, że w kontekście oddziaływania na jakość wód 

najbardziej istotne są ilości Nmin identyfikowane w warstwie 60-90 cm pod powierzchnią 

terenu, w której azot uznany jest za stracony z produkcji roślinnej. 

Zawartość azotu mineralnego wyrażona w kg tego składnika na hektar zwiększała się 

w glebie, w latach monitorowania, zarówno w warstwie 0-60 jak i 0-90 cm, niezależnie od 

terminu monitorowania (wiosna, jesień) (rys. 1, 2). Przeciętne ilości azotu w warstwie 0-90 

cm wiosną dochodziły do 117 kg, a jesienią przekraczały 120 kg N
 .

 ha
-1

 (2008 rok). 

Stwierdzono także wyraźny wzrost koncentracji azotu mineralnego w warstwie 60-90 cm, 

jednak tylko w okresie wiosennym (rys. 3, 4). Ilości wykrywane w tej warstwie oscylowały 

na poziomie 19-34 kg N
 .
 ha

-1
. Można stwierdzić, że zawartość azotu w warstwie 60-90 cm 

pod powierzchnią gruntu stanowiła znaczącą część w stosunku do ilości tego składnika 

zastosowanego (według danych GUS) w nawozach mineralnych (rys. 5). Określona w tej 

warstwie ilość azotu może być wykazana jako suma strat tego składnika z obszaru użytków 

rolnych Polski. Stanowi ona niemal połowę azotu zastosowanego w Polsce w nawozach 
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mineralnych (przeciętnie ponad 400 tys. ton/rok). W Polsce na obszarach szczególnie 

narażonych na odpływ azotu ze źródeł rolniczych  (OSN), których powierzchnia przekracza 

obecnie 4% obszaru kraju (czyli ok. 7,4% UR)
(17)

, stwierdzano wyższe zawartości azotu 

mineralnego w porównaniu z pozostałymi użytkami rolnymi. Notowane różnice dotyczą 

zarówno warstw 0-60 cm jak i 0-90 cm bez względu na okres monitorowania (wiosna, jesień) 

(rys. 6).   

Uzyskane wyniki badań wskazują na regiony, w których następuje największe 

przemieszczenie azotu do poza zasięg głównej masy korzeniowej większości roślin 

uprawnych (rys. 7). Największe ilości azotu w warstwie gleby 60-90 cm wykrywano  

w województwie dolnośląskim i świętokrzyskim, najmniejsze natomiast na Podlasiu  

i Pomorzu. Podobne wyniki uzyskano we wcześniejszych opracowaniach
(18)

. 
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Wykrywana Ilość azotu w warstwie 0-90 cm i 60-90 cm w glebach położonych na 

obszarach szczególnie narażonych na odpływ azotu ze źródeł rolniczych była największa 
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(zarówno wiosną jak i jesienią)  na obszarze Mazowsza i Wielkopolski (rys. 8-11).  

Podkreślenia wymaga fakt ogromnego zróżnicowania ilości N w poszczególnych OSN, 

sięgającego kilkuset procent, niezależnie od terminu badań i warstwy gleby. Uzyskane wyniki 

znajdują potwierdzenie we wcześniejszych opracowaniach
(19, 20, 21)

.  Wskazywały one 

zarówno na wysoką zawartość azotu mineralnego w glebach OSN jak i potencjalną 

możliwość zanieczyszczenia wód związkami tego pierwiastka, ale również na właściwy 

sposób wyznaczania obszarów szczególnie narażonych na odpływ azotu ze źródeł rolniczych. 

 

Podsumowanie 

 

 Zawartość azotu mineralnego w glebach Polski, identyfikowana w latach 2004-2013 

zarówno w okresie wiosennym jak i jesiennym, w warstwach 0-60 cm oraz 0-90 cm 

ulegała systematycznemu zwiększeniu. 

 Suma strat azotu mineralnego stanowi znaczący procent w odniesieniu do azotu 

stosowanego w nawozach mineralnych. 

 Łączne straty azotu mineralnego z powierzchni gleb użytków rolnych w Polsce 

wskazują na znaczący problem w gospodarowaniu tym składnikiem w produkcji 

roślinnej i w jego oddziaływaniu na środowisko. 

 Zawartości azotu mineralnego stwierdzane w OSN są wyższe od przeciętnie 

stwierdzanych w glebach użytkowanych rolniczo. 

 Ocena zawartości Nmin w glebie stanowi uzupełnienie informacji o możliwości 

przemieszczania tego składnika do wód, czego wyrazem jest spójność  

z wyznaczonymi w Polsce OSN (z zanieczyszczonymi lub zagrożonymi 

zanieczyszczeniem azotanami pochodzenia rolniczego wodami). 
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PORÓWNANIE PLONOWANIA BULW I SKROBI  

W 10 ODMIANACH ZIEMNIAKA ŚREDNIO WCZESNEGO  

W TRZECH OKRESACH WEGETACYJNYCH 

 

Streszczenie 

 

  W pracy porównano plon bulw i skrobi w dziesięciu odmianach (Ametyst, Cekin, 

Finezja, Gawin, Irga, Legenda, Satina, Stasia, Tajfun, Tetyda) ziemniaka średniowczesnego 

oraz zawartość w nich skrobi w trzech okresach wegetacyjnych (2011-2013). Doświadczenie 

było przeprowadzone w Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian w Krzyżewie. Przedplonem w 

każdym roku było zboże. Pod ziemniak stosowano nawożenie mineralne NPK w ilości 100-

100-150 kg ∙ ha
-1

. Zgodnie z metodyką badań w każdym roku ziemniaki były chronione 

chemicznie przed stonką ziemniaczaną i zarazą ziemniaka. Zbioru dokonano w pierwszych 

dniach października każdego roku wegetacyjnego. Najwyższy plon uzyskano w roku 2013,  

z odmiany Ametyst 69,0 t ∙ ha
-1

, a najniższy też w roku 2013 z odmiany Irga 38,4 t ∙ ha
-1

. 

Największą zawartością skrobi charakteryzowała się odmiana Legenda (16,6%)  w roku 2011, 

a najniższą zawartością skrobi w roku 2011 odmiana Irga (10.2%). Największy plon skrobi 

uzyskano w roku 2011 z odmiany Finezja (1,2 t ∙ ha
-1

), a najniższy w roku 2013, z odmiany 

Irga (0,5 t ∙ ha
-1

). 

Słowa kluczowe: ziemniak, odmiany średniowczesne, plon, skrobia. 

 

Title: 

Comparison of tuber yield and starch in the potato varieties average 10 early in the three 

growing seasons 

 

                                                                   Summary 

 

        The study compared the tuber yield and starch in the ten varieties (Amethyst, sequin, 

Finesse, Gawin, Cotoneaster, Legend, Satina, Stasia, Typhoon, Tethys) średniowczesnego 

potato and their starch content in three growing seasons (2011-2013). The experience was 

carried out at the Experimental Station in Krzyżewo Variety Assessment. Forecrop each year 
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was corn. Under potato mineral NPK fertilizer was applied in the amount of 100-100-150 kg ∙ 

ha-1. According to the methodology of research in each year of the potatoes were chemically 

protected against Colorado potato beetle and potato blight. The set was made in the first days 

of October each year of vegetation. The highest yield was obtained in 2013, with a variety of 

amethyst 69.0 t ∙ ha-1, and also the lowest in 2013 with a variety of Irga ∙ 38.4 t ha-1. The 

highest content of starch was characterized by a variety of Legend (16.6%) in 2011, and the 

lowest content of starch in the 2011 version of Cotoneaster (10.2%). The highest yield of 

starch obtained in 2011 with a variety of Finesse (1.2 t ∙ ha-1), and the lowest in 2013, with a 

variety of Cotoneaster (0.5 t ∙ ha-1) 

Keywords: potato, mid-early varieties, yield, starch 

 

Wprowadzenie 

 

       Ziemniaki w polskim rolnictwie odgrywały i w dalszym ciąg odgrywają dużą rolę.  

Odkąd tylko ta roślina przywędrowała do Europy, znalazła w naszym kraju chętnych  

do uprawy, a Polacy polubili ją jako tani i łatwy w przyrządzaniu produkt żywnościowy. 

Najwięcej ziemniaków uprawiliśmy w latach 60 i 70 ubiegłego stulecia, ale ich uprawa traciła 

systematycznie na znaczeniu, a rynek ziemniaków w Polsce podlegał bardzo głębokim 

przeobrażeniom. Od początku lat dziewięćdziesiątych areał ich uprawy zmniejszył się  

z ponad 1,8 mln hektarów do zaledwie 0,27 mln hektarów w roku 2014. Spadek powierzchni 

uprawy w Polsce wpisuje się w proces głębokich zmian w zakresie funkcjonowania rynku 

ziemniaków w całej Europie. [Seremak-Bulge, 2006; GUS-2014] 

       Uzyskanie wysokiego plonu bulw ziemniaka o dobrej jakości wymaga dużej wiedzy  

i umiejętnego jej wykorzystania w technologii uprawy. W tym przypadku ogromną rolę 

odgrywa hodowla i nasiennictwo wspierane przez polską naukę. Program wytwarzania 

materiałów wyjściowych do hodowli integruje środowiska naukowe i hodowlane, które 

przyczyniają się do podnoszenia konkurencyjności polskich odmian na rynku zagranicznym. 

Dla producenta najważniejszym miernikiem dochodu jest plon, natomiast dla konsumenta 

duże znaczenie mają cechy jakościowe w tym kulinarne. Plon i jakość bulw ziemniaka jest 

wypadkową wielu czynników, na które składają się chociażby warunki klimatyczne, 

porażenie przez patogeny, dostępność składników pokarmowych w glebie, jakość 

sadzeniaków czy potencjał plonotwórczy odmiany. [Lisińska 2006; Mańkowski 2009]  



 Janusz Lisowski, Henryk Porwisiak   44 

Warunki atmosferyczne i glebowe oraz technologia uprawy mają istotny wpływ  

na wysokość plonu bulw i skrobi oraz procentową zawartość skrobi w bulwach  

[Wierzbicka 2012]. 

 

Lokalizacja i metodyka badań 

 

       Materiał badawczy do opracowania pochodził z trzyletniego doświadczenia (2011-2013) 

założonego na polach Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian w Krzyżewie (53°01'N, 22°46'E)  

metodą układu z grupami odmian czteropowtórzeniowych. Do porównania plonu wybrano  

10 odmian, które były uprawiane w okresach wegetacyjnych 2011-2013. Odmiany 

ziemniaków pochodziły z różnych hodowli (tabela 1). 

 

Tabela 1. 

Wykaz odmian ziemniaków średnio wczesnych badanych w latach 2011-2013 w SDOO 

Krzyżewo. 

lp odmiana 

Rok wpisania do 

Krajowego 

Rejestru Odmian 

w Polsce 

 

Adres jednostki zachowującej odmianę, a w przypadku 

odmiany zagranicznej- pełnomocnika w Polsce 

 

1.  Ametyst 10.02.2009 Pomorsko-Mazurska Hodowla Ziemniaka sp. z o.o. zs. 

Strzekęcin, PL-76-024 Świeszyno 

2.  Cekin 06.02.2004 Pomorsko-Mazurska Hodowla Ziemniaka sp. z o.o. zs. 

Strzekęcin, PL-76-024 Świeszyno 

3.  Finezja 05.02.2007 Hodowla Ziemniaka Zamarte sp. z o.o. Zamarte, 

ul.Parkowa 1, PL - 89-430 Kamień Krajeński 

4.  Gawin 11.02.2010 Pomorsko-Mazurska Hodowla Ziemniaka sp. z o.o. zs. 

Strzekęcin, PL-76-024 Świeszyno 

5.  Irga 11.03.1987 Pomorsko-Mazurska Hodowla Ziemniaka sp. z o.o. zs. 

Strzekęcin, PL-76-024 Świeszyno 

6.  Legenda 11.02.2010 Pomorsko-Mazurska Hodowla Ziemniaka sp. z o.o. zs. 

Strzekęcin, PL-76-024 Świeszyno 

7.  Satina 15.02.2000 Solana Polska sp. z o.o. Zduny 25, PL – 99–440 

Zduny 

8.  Stasia 11.02.2010 Hodowla Ziemniaka Zamarte sp. z o.o. Zamarte, 

ul.Parkowa 1, PL - 89-430 Kamień Krajeński 

9.  Tajfun  06.02.2004 Pomorsko-Mazurska Hodowla Ziemniaka sp. z o.o. zs. 

Strzekęcin, PL-76-024 Świeszyno 

10.  Tetyda 06.02.2008  Hodowla Ziemniaka Zamarte sp. z o.o. Zamarte, 

ul.Parkowa 1, PL - 89-430 Kamień Krajeński 

 

       Ziemniaki uprawiano w każdym roku na kompleksie glebowym 5, klasy bonitacyjnej IVb  

i V o zróżnicowanym pH od 4,5 w roku 2012, do 7,2 w roku 2011. Zasobność gleby w P2O5 
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była na poziomie od 15,1 do 16,5 mg/100g gleby, K2O od 11,5 14,1 mg/100g gleby  

i magnezu od 2,8 do 9,2 mg/100g gleby. W każdym roku przedplonem pod ziemniaki były 

zboża. W roku 2011 jęczmień jary, w roku 2012 jęczmień ozimy a w roku 2013 gryka.  

Po zbiorze przedplonu wykonano pełną uprawę roli. Pod ziemniaki w każdym roku 

zastosowano nawożenie mineralne NPK w ilości 100  kg N ∙ ha
-1

  , 100 kg P2O5 ∙ ha
-1

 i 150 kg 

K2O ∙ ha
-1

. Ziemniaki zostały wysadzone w 18 i 19 kwietnia w roku 2011 i 2012 a w 2013 

roku 30 kwietnia. Wiosna w roku  2011 i 2012 była dość sprzyjająca do wykonania zabiegów 

wiosennych. W roku 2013 jeszcze w marcu i w pierwszej dekadzie kwietnia zalegała pokrywa 

śnieżna, co nie pozwalało na wcześniejsze wykonanie uprawek i sadzenie ziemniaków odbyło 

się dopiero 30 kwietnia. Zabiegi pielęgnacyjne wykonane były zgodnie z metodyką badań  

i przedstawione w tabeli 2.  

 

Tabela 2. 

Dane agrotechniczne trzech okresów wegetacyjnych (2011-2013)ziemniaka 

średniowczesnego. Opracowanie własne na podstawie danych ze SDOO w Krzyżewie.  

wyszczególnienie 
Okres wegetacyjny roku 

2011 2012 2013 

Kompleks glebowy 5 5 5 

Klasa bonitacyjna IV b V IV b 

pH gleby 7,2 4,5 6,4 

Zasobność gleby 

mg/100g 

P2O5 

K2O 

Mg 

 

 

15,1 

11,5 

3,4 

 

 

22,1 

13,5 

2,8 

 

 

16,5 

14,1 

9,2 

przedplon jęczmień jary jęczmień ozimy gryka 

Nawożenie 

mineralne 

N      kg ∙ ha
-1

 

P2O5  kg ∙ ha
-1

 

K2O  kg ∙ ha
-1

 

 

 

100 

100 

150 

 

 

100 

100 

150 

 

 

100 

100 

150 

Data sadzenia 19.04.2011 18.04.2012 30.04.2013 

Insektycydy Actra 25 WG-80 g 

Mospilan 20SP-80g 

 

 

Apacz 50WG 2x40g 

Herbicydy Afalon 450SC-2 l 

Targa super 05EC-3l 

Afalon 450SC-1,5 l 

Fusilade 150EC-2,5l 

Afalon 450 S.C. 1,5 l 

Fungicydy Ridomil MZ -2 kg 

Pyton 450SC-2 l 

Revus 250SC-0,6 l 

Altima 500SC-0,4 l 

Ridomil MZ68-2kg 

Pyton Consento 450 

S.C.-2x2 l 

Revus 250SC-06 l 

Altima 500SC-0,4 l 

Ridomil MZ68-2kg 

Pyton Consento 450 

S.C.-2x2 l 

Revus 250SC-06 l 

Altima 500SC-0,4 l 

Data zbioru 04.10.2011 01.10.2012 03.10.2013 
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 Zbiór ziemniaków przeprowadzono w pierwszych dniach października 2011-2013 r. 

Plon bulw ważono oraz pobrano próby średnie i wykonano  pomiar  zawartości skrobi. 

Wyniki zestawiono w tabeli 4. 

        W wyniku wzrostu nakładów na produkcję ziemniaków, otrzymane wyniki 

doświadczenia mają pomóc rolnikom w wyborze odmiany do uprawy odmian 

najkorzystniejszych, o największej stabilności, dostosowanych do warunków panujących  

na Podlasiu. 

 

Wyniki i dyskusja 

 

 Przebieg warunków atmosferycznych scharakteryzowano na podstawie danych 

meteorologicznych Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian w Krzyżewie (tabela 3).  

Pod względem temperatury w poszczególnych miesiącach wegetacyjnych w latach 2011  

- 2013 nie odbiegały znacząco od siebie, z wyjątkiem czerwca 2012 r. i kwietnia 2013 r.  

W miesiącu czerwcu 2012 roku średnia temperatura miesiąca wynosił 15,5
o
 C i byłą niższa  

od średniej z trzech lat o 1,7
 o

 C, a  w miesiącu kwietniu 2013 r. średnia temperatura miesiąca 

wynosiła tylko 6,4
 o

 C i była wyższa od średniej z trzech lat o 1,5
 o

 C. W marcu i w pierwszej 

dekadzie kwietnia 2013 r. na polach zalegała pokrywa śnieżna, co miało decydujący wpływ 

na terminowe wykonanie uprawek wiosennych.  

Tabela 3. 

Warunki Meteorologiczne w latach 2011-2013 

Opracowanie własne na podstawie danych stacji meteorologicznej w SDOO w Krzyżewie. 

 

miesiąc 
2011 2012 2013 

Średnia 

temperatura 
2011 2012 2013 

Temperatura [
o
 C] Opady [mm] 

Kwiecień   9,2   8,2   6,4   7,9   42,5   40,4   48,0 

maj 13,4 14,1 15,4 14,3   66,4   46,5   75,6 

Czerwiec 18,0 15,5 18,1 17,2   56,6   87,3   82,8 

Lipiec 18,6 19,8 18,6 19,0 218,0   91,7   66,3 

Sierpień 17,7 17,1 18,1 17,6   61,4 103,3   47,7 

wrzesień 13,9 13,3 11,5 12,9   16,6   16,3 167,4 

Temperatura  

średnia IV – IX  

15.1 14,6 14,7 14,8    

Suma opadów     271,5 385,5 487,8 

 

              W latach 2011-2013 ilość i rozkład opadów atmosferycznych były zróżnicowane.  

W miesiącu kwietniu każdego roku ilość opadów była prawie na jednakowym poziomie.  

W roku 2012 miesiąc maj charakteryzował się małą ilością opadów, bo tylko (46,5 mm).  
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W roku 2011 czerwiec był miesiącem o małych opadach atmosferycznych (56,6 mm), 

natomiast lipiec bardzo wilgotny (218,0 mm), co spowodowało podtopienia, uniemożliwiając 

wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych. Opady w czerwcu (87,3 mm), lipcu (91,7 mm)  

i sierpniu (103,3 mm) w roku 2012 spowodowały nadmierne uwilgotnienie gleby  

oraz podmoknięcia, a nawet podtopienia, jak również rozwój chorób grzybowych. Taki stan 

rzeczy spowodował, że nie wszystkie zaplanowane zabiegi pielęgnacyjne zostały wykonane. 

W roku 2013 wrzesień był bardzo wilgotny (167,4 mm), co nie było korzystne dla rozwoju  

i plonowania ziemniaka. 

       Plon ziemniaka w dużej mierze uzależniony jest od przebiegu pogody, a w szczególności 

od ilości i rozkładu opadów atmosferycznych. Okres największego zapotrzebowania 

ziemniaka na wodę przypada w czasie zawiązywania bulw i ich intensywnego wzrostu, który 

przypada tuż przed kwitnieniem i trwa kilka dekad po kwitnieniu [Kołodziej 1996; Radzka  

i inni 2010]. Według Głuski [1994] rozkład opadów atmosferycznych w Polsce jest dla 

ziemniaka niekorzystny, co również wykazały przedstawione trzyletnie badania. Nie tylko 

czynniki agrotechniczne, ale kto wie, czy nie ważniejszym czynnikiem są warunki pogodowe 

[Głuska, Szutkowska 1993]. 

       W roku 2011 i 2013 największy plon uzyskano z odmiany Finezja odpowiednio (70,8  

i 69,0  t ∙ ha
-1

), a w roku 2012 z odmiany Tetyda (62,3 t ∙ ha
-1

). W roku 2011 najniższym 

plonem charakteryzowała się odmiana Legenda (50,6 t ∙ ha
-1

), w roku 2012 odmiana Finezja 

(44,1 t ∙ ha
-1

), zaś w roku 2013 odmiana Irga  (38,4 t ∙ ha
-1

). W ciągu trzech okresów 

wegetacyjnych najwyższy średni plon uzyskano z odmiany Ametyst (66,4 t ∙ ha
-1

) i był on 

wyższy o 43% od średniego plonu odmiany Irga (46,3 t ∙ ha
-1

)  (tabela 4).  

                                                                                                                                       Tabela 4. 

Plon i zawartość skrobi w dziesięciu odmianach  ziemniaków średnio wczesnych w latach 

2011-2013. Opracowanie własne na podstawie danych stacji meteorologicznej w SDOO w 

Krzyżewie. 

 

l.p odmiana 

Plon ogólny w 

 [t ∙ ha
-1

] 

Plon średni z 

2011-2013  

[t ∙ ha
-1

] 

Zawartość skrobi w 

 [ % ] 
Plon skrobi [t ∙ ha

-1
] 

2011 2012 2013 2011 2012 2013 2011 2012 2013 

1. Ametyst 68,3 62,0 69,0 66,4 12,9 14,2 14,5 8,8 8,8 10,0 

2. Cekin 51,7 51,9 42,8 48,8 11,5 14,9 15,7 5,9 7,7 6,7 

3. Finezja 70,8 44,1 49,5 54,8 15,2 15,9 15,9 10,8 7,0 7,9 

4. Gawin 62,0 49,1 47,0 49,4 15,0 16,3 16,2 9,3 8,0 7,6 

5. Irga 52,8 47,6 38,4 46,3 10,2 13,2 12,7 5,4 6,3 4,9 

6. Legenda 50,6 50,8 42,4 47,9 16,6 16,1 16,1 8,4 8,2 6,8 

7. Satina 56,8 51,7 43,0 50,5 10,6 14,1 13,9 6,0 7,3 6,0 

8. Stasia 54,8 48,4 50,5 51,2 11,7 14,2 14,9 6,4 6,9 7,5 

9. Tajfun 52,4 55,8 51,3 53,2 12,4 16,2 16,2 6,5 9,0 8,3 

10 Tetyda 66,2 62,3 57,5 62,0 11,0 13,0 14,6 7,3 8,1 8,4 
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       Wyniki przeprowadzonego doświadczenia potwierdziły się z wynikami Kalbarczyka 

[2004], który wykazał obniżenie plonu ziemniaka na wskutek uwilgotnienia gleby. Również 

Kuźmiński i Kalbarczyk [1999] podają, że średnie roczne zmniejszenie plonu ziemniaka,  

z powodu ekstremalnego uwilgotnienia gleby, dochodzić może nawet w latach mokrych do 

40% poniżej średniej wieloletniej wartości. W okresie wegetacyjnym 2013 r. spadło aż 487,8 

mm opadów atmosferycznych, co również odbiło się na wysokości plonu bulw. 

       Największą zawartość skrobi (16,6%) w roku 2011 charakteryzowała się odmiana 

Legenda, a najniższą (10,6%) odmiana Irys w roku 2012. Najwyższy plon skrobi  

(10,8 t ∙ ha
-1

) uzyskano z odmiany Finezja w roku 2011 i był on wyższy o 220%  

od najniższego plonu skrobi (4,9 t ∙ ha
-1

) odmiany Irga w roku 2013. Potwierdziły się badania 

Boligłowy i Trętowskiego [1998], które również wskazują, że zawartość masy bulw i masy 

skrobi modyfikowane są przez warunki klimatyczne w poszczególnych latach badań.  

Duży wpływ na plon skrobi miał ogólny plon bulw ziemniaka. Według Głuskiej[2000] 

zapewnienie dobrego rozwoju roślin, nie zakłóconego przez choroby i szkodniki, wpływa na 

wielkość i jakość plonu. Również Zgórska i Frydecka-Mazurczyk [2000] wykazały zależność 

między warunkami klimatycznymi, a zawartością suchej masy i skrobi w bulwach ziemniaka.   

 

Wnioski 

 

1. W trzyletnim doświadczeniu największym średnim plonem ziemniaka (66,4 t ∙ ha
-1

), 

wykazała się odmiana Ametyst. Plon ten był większy o 43% od średniego plonu 

ziemniaka odmiany Irga (46,3 t ∙ ha
-1

) 

2. Duże ilości opadów atmosferycznych (487,8 mm) w okresie wegetacji ziemniak  

w roku 2013 były przyczyną zmniejszenia plonu w większości badanych odmian. 

3. Największą zawartość skrobi (16,6%) uzyskano z odmiany Legenda w roku 2011  

a najmniejszą (10,6%) z odmiany Irga w roku 2012 

4. Największy plon skrobi (10,8 t ∙ ha
-1

) w okresie trzech lat doświadczenia uzyskano  

w roku 2011 z odmiany Finezja, a najniższy plon (4,9 t ∙ ha
-1

) uzyskano w roku 2013  

z odmiany Irga. 
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PLONOWANIE TRZECH ODMIAN KUKURYDZY  

UPRAWIANEJ NA ZIARNO W LATACH 2012 – 2014 

 

Streszczenie 

 

 W latach 2012-2014 w Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian w Krzyżewie 

przeprowadzono doświadczenia z kukurydzą użytkowaną na ziarno. Przeanalizowano cechy, 

które istotnie wpływały na wielkość uzyskanego plonu ziarna. Zaliczono do nich: przebieg 

warunków pogodowych w okresie IV – IX, wczesny wigor roślin, wysokość roślin, „stay 

green”, liczba kolb produkcyjnych i nieprodukcyjnych oraz porażenie przez szkodniki  

i choroby. Badania wykazały, że w omawianych latach najstabilniej plonował odmiana 

Ambrosini, która uzyskała odpowiednio w roku 2012 i 2013 plon 130 dt·ha
-1

, a w roku  

2014 – 124 dt·ha
-1

.  

 Badane odmiany zachowały bardzo dobry wczesny wigor w omawianych latach.  

Na przestrzeni lat odmiany kukurydzy cechowały się różną zdolnością utrzymywania zieleni, 

a  najbardziej korzystny okazał się rok 2013. Najbardziej odporne na choroby okazały się ES 

Cirrus i Silvinio. 

Słowa kluczowe: kukurydza, plon ziarna, doświadczenie, utrzymywanie zieleni 

 

Title: 

Yields of three varieties of corn grown for grain in the years 2012 – 2014 

 

Summary 

 

In 2012-2014, the Variety Assessment Experimental Station in Krzyżewo experiments 

were conducted with corn grain usable. We analyzed the characteristics that significantly 

affect the size of the resulting grain yield. These included: the course of weather conditions 

during the period IV – IX, early plant vigor, plant height, "stay green", the number of 

production and non-production flasks and infestation by pests and diseases. Studies have 
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shown that in the years in question yielded stable variety Ambrosini, who obtained 

respectively in 2012 and 2013 crop of 130 dt·ha
-1

, in 2014 - 124 dt·ha
-1

. 

The tested varieties have survived very good early vigor in the years in question. Over the 

years, varieties of corn characterized by a different ability to maintain the greenery, and. The 

most beneficial was the year 2013. The most resistant to disease proved ES Cirrus and 

Silvinio. 

Key words : corn, grain yield, experience, stay of green 

 

Wprowadzenie 

 

Areał uprawy kukurydzy użytkowanej na ziarno nieustannie wzrasta. Według 

Rocznika Statystycznego GUS z 2014r.,wynosił: 

1. Świat-177380 tys. ha, a średni plon kształtował się na poziomie 49,2 dt /ha 
-1

; 

2. Polska –na kiszonkę 462tys.ha, zaś na ziarno 614tys.ha . 

Areał ten w ostatnim dziesięcioleciu powiększył się 6-krotnie. Zróżnicowane warunki 

klimatyczne, które występują w poszczególnych rejonach Polski powodują, że uprawa 

kukurydzy podlega ścisłej rejonizacji ze względu na sposób użytkowania roślin i dobór 

odpowiednich odmian. Warunki termiczne, jak również wielkość i rozkład opadów stanowią 

podstawę do wyróżnienia w Polsce trzech rejonów o różnej przydatności do uprawy 

kukurydzy. Najkorzystniejsze warunki panują w rejonie I (południowo wschodnim 

i południowo zachodnim). W rejonie tym kukurydzę można uprawiać zarówno na ziarno, 

CCM, jak i na kiszonkę z całych roślin. Mniej pewnym dojrzewaniem i mniejszym zakresem 

użytkowania charakteryzuje się rejon II (środkowa Polska), można tam uprawiać kukurydzę 

na kiszonkę, a na ziarno i CCM tylko odmiany wczesne. W rejonie III (północnym 

i podgórskim) nie zaleca się uprawy na ziarno ze względu na zbyt duże ryzyko nie uzyskania 

pełnej dojrzałości przed końcem sezonu wegetacyjnego. W rejonie tym najlepiej uprawiać 

odmiany średniowczesne kukurydzy na kiszonkę, jak również zbiór kolb z przeznaczeniem na 

kiszonkę (CCM).  

Zwiększający się areał uprawny powoduje przechodzenie od tzw. uprawy tradycyjnej 

do uprawy uproszczonej. Owocuje to ważnym dla producentów kukurydzy obniżaniem 

kosztów produkcji na 1 ha [Gorzelany i wsp. 2011]. W głównej mierze przemawiają za tym 

względy ekonomiczne oraz środowiskowe [Blecharczyk i in. 2004]. W systemie uprawnym 
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kukurydzy istotnym jest również ograniczanie monokultury, ponieważ następuje wtedy 

spadek plonu kukurydzy [Spurtacz i wsp. 2008]. 

Opłacalność uprawy kukurydzy uzależniona jest od kosztów, jakie ponosi plantator. 

Są to m. in.: zakup nasion, paliwa, środków ochrony roślin, koszty zbioru i dosuszania ziarna 

oraz cena rynkowa [Spurtacz i wsp. 2008]. Niemniej jednak, biorąc pod uwagę wszechstronne 

zastosowanie ziarna kukurydzy, jego produkcja jest coraz bardziej opłacalna.  

Celem pracy było porównanie trzech odmian kukurydzy uprawianej na ziarno 

biorących udział w doświadczeniach założonych na polach Stacji Doświadczalnej Oceny 

Odmian w Krzyżewie w latach 2012-2014. 

 

Lokalizacja i metodyka badań 

 

Doświadczenie z kukurydzą uprawianą na ziarno zostało założone w Stacji 

Doświadczalnej Oceny Odmian w Krzyżewie. Odmiany badane były przez 3 kolejne lata 

(2012, 2013 i 2014r.). Ze względu na bardzo dużą liczbę odmian rejestrowanych przez 

COBORU, liczba badanych odmian w poszczególnych latach ulegała zmianie. W niniejszej 

pracy omówiono 3 odmiany, które wystąpiły w doświadczeniu przez 3 kolejne lata. W roku 

2012 liczba badanych odmian wynosiła 26, w 2013 - 32, a w 2014 - 37. Doświadczenie 

założone było metodą  bloków niekompletnych w układzie 1-rozkładalnym w trzech 

powtórzeniach. 

Tabela 1. 

Parametry założonych doświadczeń z kukurydzą na ziarno 

Cecha poletka 
Charakterystyka poletka 

- siew 

Charakterystyka poletka 

- zbiór 

Długość poletka 14 m 10,88 m 

Szerokość poletka 1,5 m 1,5 m 

Powierzchnia poletka 21 m
2
 16,32 m

2 

Liczba roślin 272 136 

Liczba rzędów 2 2 
Źródło: Metodyka badania wartości gospodarczej odmian (WGO) COBORU 
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Zdjęcie 1. Widok poletka kukurydzy 

Źródło: zdjęcie własne 

 

 W drugiej i na początku trzeciej dekady kwietnia wykonano wszystkie zabiegi 

uprawowe wiosenne, a pod koniec trzeciej dekady wykonano siew doświadczeń. W tabeli 2 

przedstawiono rodzaj zabiegów agrotechnicznych przed i po założeniu doświadczeń 

w poszczególnych latach. 

 Do założenia  doświadczeń wykorzystano siewnik punktowy (Planter II). Nasiona 

wysiano na głębokość 6 cm. Przy siewie punktowym odstęp między nasionami był 

dwukrotnie mniejszy niż docelowy odstęp między roślinami w rzędzie (teoretycznie co druga 

siewka usuwana po wschodach). Miało to na celu zapewnienie pełnej obsady roślin 

kukurydzy na poletkach. Rozstawa rzędów wynosiła 75cm, natomiast rozstaw w rzędzie 

16cm.  

 Przedplonem pod doświadczenia z kukurydzą w roku 2012 było pszenżyto ozime,  

a w latach kolejnych pszenica ozima. 

 Kukurydza tworząc bardzo dużą masę substancji organicznej zużywa duże ilości 

wody. Dlatego najważniejszym zadaniem uprawy roli pod kukurydzę jest zapobieganie 

nieproduktywnym stratom wody znajdującej się w glebie. Wiosną ograniczyć należy liczbę 

przejazdów do niezbędnego minimum. W przeciętnych warunkach powinno wystarczyć 

bronowanie lub włókowanie i przejazd agregatu uprawowego spulchniającego glebę na 

głębokość równą głębokości siewu kukurydzy (nie więcej niż 8 cm), z jednoczesnym 

wymieszaniem nawozów azotowych. 
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Tabela 2. 

Zabiegi uprawowe wykonywane podczas prowadzenia doświadczenia z kukurydzą na ziarno 

Rodzaj zabiegu 

uprawowego 

Data 

zabiegu 

Głębokość 

zabiegu  

[cm] 

Data 

zabiegu 

Głębokość 

zabiegu  

[cm] 

Data 

zabiegu 

Głębokość 

zabiegu  

[cm] 

2012 2013 2014 

podorywka 31.08.2011 20 - -   

orka 24.10.2011 30 22.10.2012 30 22.10.2013 30 

włóka     03.04.2014  

bronowanie     03.04.2014 6 

kultywatorowanie 18.04.2012 8 29.04.2013 6 03.04.2014 6 

bronowanie 18.04.2012 8 - - 23.04.2014 6 

kultywatorowanie     23.04.2014 6 

agregat uprawowy 24.04.2012 6 30.04.2013 6   

przerywka 29.05.2012  23.05.2013  30.05.2014  

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych COBORU SDOO w Krzyżewie  

 

 Kukurydza jest gatunkiem, który wymaga dużego zapotrzebowania na składniki 

pokarmowe, które należy zapewnić aby uzyskać wysokie plony ziarna. Przed założeniem 

doświadczeń pobrano próbę glebową w celu wykonania analizy i określeniu zasobności gleby 

w poszczególne pierwiastki. Na podstawie wyników zastosowano nawożenie mineralne 

w celu pokrycia zapotrzebowania roślin kukurydzy na poszczególne makro i mikroelementy.  

 Od siewu do zbioru roślin kukurydzy prowadzono szereg obserwacji związanych z 

fazami rozwojowymi, jak i obserwacje dotyczące porażenia roślin przez choroby i szkodniki, 

które mają decydujący wpływ na wielkość i jakość uzyskanego plonu kukurydzy. 

 Do najważniejszych cech badanych w doświadczeniach, wpływających istotnie na 

wysokość osiąganego plonu zaliczono: wczesny wigor roślin, wysokość roślin, utrzymywanie 

zieleni („stay green”), struktura kolb oraz ilość kolb produkcyjnych i nieprodukcyjnych. 

Oceniono również porażenie przez omacnicę prosowiankę, porażenie przez fuzariozę 

łodygową i kolbową. 

 Jednym z ważniejszych pomiarów jest również oznaczenie wymagań cieplnych 

kukurydzy. W  badaniach wymagań cieplnych przyjmuje się tezę, że wczesność mieszańca 

określa suma temperatur efektywnych (STE) tj. takich przy których zachodzą biologiczne 
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procesy wzrostu i rozwoju roślin. Obejmuje ona wszystkie okresy miedzy fazowe składające 

się na okres wegetacji kukurydzy, od siewu do dojrzałości fizjologicznej ziarna lub do 

dojrzałości technologicznej do zbioru. Pomiary te prowadzi się w celu bardziej obiektywnej 

oceny wczesności mieszańców niż jest to możliwe w systemie oceny wg FAO. Obserwację 

wymagań cieplnych kukurydzy wykonuje się do wystąpienia pełni fazy dojrzałości 

fizjologicznej mieszańców ziarnowych (tzw. stadium czarnej plamki).  

 

Tabela 3. 

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

 Opady [mm] 

Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik 

2012 

I 6,1 5,9 23,2 53,4 56,8 5,4 44,6 

II 33,7 35,8 46,8 18,4 27,9 4,8 0,3 

III 0,6 4,8 17,3 19,9 18,6 5,9 8,8 

∑ 40,4 46,5 87,3 91,7 103,3 16,1 53,7 

2013 

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

66 

0,0 

II 12,4 4,8 0,0 58,9 8,8 143,2 5,0 

III 9,0 57,7 41,8 1,0 10,9 6,6 5,7 

∑ 48,0 80,4 82,6 66,3 47,7 167,4 10,7 

2014 

I 3,3 16,2 26,4 3,7 8,1 2,5 0,0 

II 8,5 55,5 4,6 17,6 31,2 3,8 2,9 

III 13,6 3,1 36,9 16,3 24,8 11,8 0,0 

∑ 25,4 74,8 67,9 37,6 64,1 18,1 2,9 

źródło: dane meteorologiczne COBORU SDOO w Krzyżewie. 

 

Można ją zaobserwować u podstawy ziarniaka w miejscu jego osadzenia na rdzeniu kolby. 

W warunkach niesprzyjających dojrzewaniu kukurydzy (chłód, opady) czarna plamka może 

być trudno dostrzegalna, a nawet niewidoczna. Jako temperaturę efektywną (TE), dla 

kukurydzy przyjmuje się średnią temperaturę dobową pomniejszoną o 6˚C. Jeśli średnia 

temperatura dobowa jest równa lub niższa od 6 to przyjmuje się ją jako 0.  
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Tabela 4. 

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

Miesiąc/ rok 
Średnia temperatura powietrza [

º
C] 

2012 2013 2014 

Kwiecień 8,2 6,4 9,4 

Maj 14,1 15,4 13,7 

Czerwiec 15,5 18,1 15,2 

Lipiec 19,8 18,6 20,6 

Sierpień 17,1 18,0 18,4 

Wrzesień 13,3 11,5 13,7 

Październik 6,6 8,8 8,6 

Źródło: dane meteorologiczne COBORU SDOO w Krzyżewie 

 

Wyniki i dyskusja 

 

Na wielkość i jakość plonu ziarna kukurydzy decydujący wpływ ma przebieg 

warunków termiczno – wilgotnościowych, który wpływa na dobrze wykształconą i uziarnioną 

kolbę oraz występowanie chorób i szkodników.  

W latach 2012-2014 uzyskano plony ziarna kukurydzy w granicach 135-164 dt∙ha
-1 

przy wilgotności 30-35%
 
H2O.

 
 Plony te zostały przeliczone na 15% wilgotności ziarna. 

Analizując tabelę 5 można zauważyć, że najwyższy plon ziarna przy wilgotności 15 % 

spośród omawianych odmian uzyskała w roku 2012 odmiana ES Cirrus (133 dt∙ha
-1

). Zaś 

najniższym plonem ziarna charakteryzowała się odmiana Silvinio, która w roku 2014 również 

plonowała najsłabiej. Najstabilniejszym plonowaniem wyróżniała się w latach 2012-2014 

odmiana Ambrosini, która osiągnęła następujące plony ziarna: 2012 i 2013 – 130 dt∙ha
-1 

 

a w oku 2014 - 124 dt∙ha
-1

. Plony tej odmiany w latach 2013 i 2014 były najwyższe spośród 

omawianych odmian. 

Struktura kolb stanowi jeden z mierników przydatności mieszańców do uprawy na 

kiszonkę ze śrutowanych kolb (CCM). Oznacza on procentowy udział ziarna i rdzenia 

kolbowego w masie kolb. Ocenę struktury kolb wykonuje się w dniu omłotu całego 

doświadczenia. Z tabeli 5 wyczytać można, że struktura kolb u wszystkich badanych odmiany 

kukurydzy była zróżnicowana w latach. W roku 2013 uzyskano największy procent ziarna 

w stosunku do osadki. Procentowa struktura kolb wynosiła od 66,1% dla odmiany Silvinio do 

69,8% dla ES Cirrus. Zaś w roku 2012 i 2014 struktura kolb była na zbliżonym poziomie. 
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Odmiana Ambrosini, która plonowała stabilnie w omawianych latach również wyróżniała się 

pod względem struktury kolb, gdyż pomimo zmiennych warunków termiczno -

wilgotnościowym nie ulegała dużym zmianom. 

                                                                                                    

      Tabela 5. 

Plonowanie odmian kukurydzy badanych w latach 2012-2014 

Odmiana 

Plon ziarna  przy 

wilgotności ziarna 

w czasie omłotu 

[dt∙ha
-1

] 

Wilgotność ziarna 

w czasie omłotu 

[%] 

Plon ziarna [dt∙ha
-1

] 

przeliczony na 15% 

wilgotności ziarna 

Struktura kolb 

[%] 

2012 2013 2014 2012 2013 2014 2012 2013 2014 2012 2013 2014 

Ambrosini 158 158 151 30 30 30 130 130 124 73,5 69,7 73,5 

Es Cirrus 164 139 144 31 30 28 133 115 122 72,5 69,8 77,2 

Silvinio 151 135 147 30 26 31 124 118 119 74 66,1 75,8 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z SDOO w COBORU 

 

Pośrednio na wielkość plonu ziarna mogą mieć wpływ również inne cech bonitacyjne 

odmian kukurydzy do których zaliczono wczesny wigor, wysokość roślin, utrzymywanie 

zieleni („stay green”) oraz liczba kolb produkcyjnych i nieprodukcyjnych. 

Cechy bonitacyjne wyrażane są na ogół w skali 9 stopniowej (przy czym 9 oznacza 

stan najkorzystniejszy, a 1 bardzo słaby), jak również i w centymetrach np. wysokość roślin. 

Istotną oceną początkowego wzrostu roślin po wschodach jest ocena wczesnego 

wigoru roślin. Pozwala ona określić odporność siewek na wiosenne chłody. Jest ważną 

obserwacja gdy wschody przebiegają w niesprzyjających warunkach pogodowych. Ocenia się 

go w fazie 5 – 7 liści z zastosowaniem skali 9 stopniowej.  W omawianych latach 2012-2014 

po wschodach do fazy 5-7 liści nie wystąpiły wczesno wiosenne przymrozki, omawiane 

odmiany zachowały bardzo dobry wczesny wigor. 

Zmienny przebieg warunków atmosferycznych w latach 2012-2014 pozwolił osiągnąć 

odmianom wysokość roślin ok. 300 cm. Rok 2013 był pod tym względem najbardziej 

korzystny, omawiane odmiany uzyskały wysokości w granicach 330 cm. Zaś rok 2014 gdy 

wystąpiły spadki temperatur pod koniec czerwca, przyhamowały wzrost roślin kukurydzy, 

a występująca posucha w lipcu uniemożliwiła osiągnięcie wysokości na poziomie 330 cm jak 

było w roku 2013 (tab.6). 
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Stay green jest również uważana za ważną cechę odmianową kukurydzy. Odmiany 

wykazujące tę pozytywną cechę, w okresie pełnej dojrzałości ziarna mają jeszcze część liści 

zielonych i tym samym zdolność dłuższego gromadzenia substancji zapasowych (lepszego 

wypełnienia ziarna). W przypadku suszy w okresie dojrzewania kukurydzy zróżnicowanie 

odmian może być nieznaczne lub niedostrzegalne. Badane odmiany cechują się dłuższym 

utrzymywanie zieleni, a tym samym osiągają wysokie plony. Cecha ta jest nie tylko cechą 

odmianową lecz również zależna od przebiegu warunków pogodowych.  

 

Tabela 6. 

Ważniejsze cechy bonitacyjne odmian kukurydzy w latach 2012-2014 

Odmiana 

Wczesny wigor 

roślin 

skala 9˚ 

Wysokość 

 roślin [cm] 

Stay green 

skala 9˚ 

2012 2013 2014 2012 2013 2014 2012 2013 2014 

Ambrosini 6,7 8,0 9,0 280 309 304 4,7 7,0 5,7 

Es Cirrus 6,3 8,0 9,0 309 327 314 6,0 6,3 5,7 

Silvinio 5,7 8,7 8,7 298 339 312 5,3 5,7 5,7 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych COBORU SDOO w Krzyżewie 

 

Z tabeli 6 wynika, że najkorzystniejszym rokiem pod względem utrzymywania zieleni 

przez rośliny był rok 2013, badane odmiany w skali 9 stopniowej uzyskały oceny: Silvinio 

5,7, ES Cirrus – 6,3 i Ambrosini 7,0. Utrzymywanie zieleni w roku 2014 u wszystkich 

odmian był na jednakowym poziomie i wynosił 5,7 stopnia. 

Uważa się, że jedna dobrze rozwinięta roślina kukurydzy wykształca jedna, dorodną, 

dobrze uziarnioną kolbę kukurydzy. W praktyce jednak obserwuje się,iż jedna roślina 

wykształca dwie, a nawet 3 kolby. Zwane są one kolbami nieprodukcyjnymi, ponieważ są one 

niewykształcone, drobne, niedojrzałe, niedoziarnione, z zaziarnieniem poniżej 50%. 

Przeważnie pochodzą z łodyg bocznych (rozkrzewień). Większa liczba kolb 

nieprodukcyjnych może wystąpić u odmian bardziej wrażliwych na suszę. 

Z tabeli 7 przedstawiającej liczbę kolb produkcyjnych i nieprodukcyjnych 

w omawianych latach 2012-2014, zauważamy, że w roku 2013 u wszystkich badanych 

odmian kolby były w pełni wykształcone, nie odnotowano kolb nieprodukcyjnych.  

Najmniej korzystnym rokiem okazał się rok 2012, wszystkie badane w doświadczeniach 
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odmiany wykształciły najwięcej kolb nieprodukcyjnych (Silvinio i ES Cirrus : 12 sztuk, 

Ambrosini: 6 sztuk). W roku 2014 liczba kolb nieprodukcyjnych była niewielka, spośród 

badanych odmian najwięcej zaobserwowano u odmiany ES Cirrus: 8 sztuk. 

 

Tabela 7. 

Liczba kolb produkcyjnych i nieprodukcyjnych w poszczególnych latach 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych COBORU SDOO w Krzyżewie 

 

 

Choroby 

Choroby kukurydzy są ciągle niedocenianą grupa agrofagów zagrażających tej roślinie 

w ciągu całego okresu wegetacji. Szkodliwość, zwłaszcza w latach sprzyjającemu licznemu 

rozwojowi, może być wysoka. Choroby kukurydzy razem z najważniejszymi szkodnikami 

mogą być przyczyną bezpośrednich strat w plonach ziarna wynoszących 20-30, a niekiedy 

nawet 40-50 %. Jedną z najważniejszych chorób jakie mogą zagrozić wysokości oraz jakości 

plonów kukurydzy zalicza się fuzariozę kolb.  

Porażenie kolb przez fuzariozę było zróżnicowane na przestrzeni omawianych lat. 

Z poniższej tabeli wynika, że spośród 3 badanych odmian kukurydzy, odmiana Ambrosini 

była najsilniej porażana. Stopień porażenia kolb wynosił odpowiednio: w roku 2012-18,3%, 

w 2013-10,9% i w roku 2014-21,0%. Pozostałe dwie odmiany wykazały większą odporność 

na tę chorobę. Wyjątek stanowi odmiana ES Cirrus, która w roku 2013 była najbardziej 

porażona (12,5%). 
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Ambrosini 131 6 137 0 138 2 

ES Cirrus 131 12 136 0 136 8 

Silvinio 120 12 137 0 131 2 
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W przypadku fuzariozy łodyg, w roku 2013 i 2014 nie zaobserwowano wystąpienia 

choroby, a w roku 2012 stopień porażenia był znikomy (tab. 8). 

 

 

Zdjęcie 2. Kolby kukurydzy z objawami fuzarium. 

Źródło: materiał własny 

 

Szkodniki 

Omacnica prosowianka uszkadza zasiewy kukurydzy na większości terytorium  

pierwszego rejonu Polski (południowy zachód i południowy wschód). Z roku na rok zasięg 

występowania tego szkodnika przesuwa się w głąb kraju. Z wyników uzyskanych w Stacji 

Doświadczalnej w Krzyżewie, gdzie prowadzono doświadczenia z kukurydzą wynika, że 

szkodliwość omacnicy jest z roku na rok coraz większa, co odzwierciedlają dane z tabeli 8. 

W roku 2012 żerowanie omacnicy prosowianki odnotowano wyłącznie na odmianie 

Ambrosini (15%). W kolejnych latach rozprzestrzenienia szkodnika zwiększyło się, 

zauważono występowanie szkodnika na pozostałych odmianach. Największe objawy 

żerowania omacnicy w roku 2013 zzaobserwowano u odmianie Silvinio (40%) a w roku 

kolejnym u odmiany Ambrosini (22,5%). 
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Tabela 8. 

Szkodniki oraz ważniejsze choroby kukurydzy 

 

Odmiana 

Omacnica 

prosowianka 

 [%] 

Fuzarioza kolb  

[%] 

Fuzarioza łodyg  

[%] 

2012 2013 2014 2012 2013 2014 2012 2013 2014 

Ambrosini 15 12,5 22,5 18,3 10,9 21,0 0,8 0 0 

ES Cirrus 0 15 17,5 4,6 12,5 2,9 0 0 0 

Silvinio 0 40,0 15 5,0 4,4 13,0 0,8 0 0 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych COBORU SDOO w Krzyżewie 

 

Obliczenia statystyczne 

 

Tabela 9. 

Analiza wariancji 

Plonowanie odmian kukurydzy w latach 2012-2014 

odmiana 
średnia z trzech 

lat (dt/ha) 
odchylenie standardowe 

współczynnik 

zmienności 

Ambrosini 128,1 3,179 0,024 

ES Cirrus 123,6 8,032 0,065 

Silvinio 120,3 2,915 0,024 

Struktura kolb  w latach 2012-2014 

odmiana 
średnia z trzech 

lat (%) 
odchylenie standardowe 

współczynnik 

zmienności 

Ambrosini 72,2 1,951 0,027 

ES Cirrus 73,2 3,341 0,045 

Silvinio 71,9 4,592 0,063 

 

 Analiza wariancji wykazała istotne zróżnicowanie plonów dla poszczególnych 

odmian, dlatego odrzucamy hipotezę zerową zakładającą, że średni plon dla badanych odmian 

jest równy. Odmiany badane w doświadczeniach różniły się istotnie, co potwierdza 

przedstawiona w tabeli 9 średnia plonu ziarna z trzech lat. 
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W ocenie wartości odmian przyjęto wzorzec obliczony ze średniego plonu 3 odmian  

i wynosi on 124 dt/ha.  

W porównaniu do wzorca odmiana Ambrosini przewyższyła go uzyskując 103% 

wzorca. Nieco poniżej wzorca plonowała odmiana ES Cirrus uzyskując 99% wzorca, 

znacznie słabiej plonowała odmiana Silvinio, której plon ziarna stanowił 97% wzorca. 

 W oparciu o współczynnik zmienności wyliczony dla plonu ziarna odmiana 

Ambrosini i Silvinio nie różnią się. Współczynnik ten wynosił 0,024, można zatem 

stwierdzić, że odmiany te plonowały stabilnie w omawianych latach. Z kolei dla odmiany ES 

Cirrus był on znacznie wyższy (0,065), co może świadczyć, że plony ziarna tej odmiany były 

zmienne w latach. 

W oparciu o średnią strukturę kolb wyliczoną z trzech lat, badane odmiany również 

różniły się. Współczynnik zmienności kształtował się na poziomie 0,027–0,063. Odmiana 

Ambrosini uzyskała najniższy współczynnik zmienności, świadczy to, iż procentowy udział 

ziarna w kolbie kształtował się na podobnym poziomie w latach 2012-2014. Najwyższy 

współczynnik zmienności wyliczony dla struktury kolb uzyskała odmiana Silvinio (0,063),  

co potwierdza brak stabilności w procentowej zawartości ziarna w masie kolb. 

Zdaniem Adamczyka [2001] o wysokości i jakości uzyskanego plonu kukurydzy 

w 40% decydują czynniki agrotechniczne, w 30% warunki klimatyczne i również w 30% 

właściwy dobór odmian. Wielu autorów podkreśla, że w kukurydzy, jak u żadnego innego 

gatunku, czynnikiem warunkującym powodzenie uprawy jest właściwy dobór odmiany 

[Gąsiorowska i in. 2009], co również potwierdzają wyniki przeprowadzonych badań w latach 

2012-2014 w SDOO w Krzyżewie. 

Sadowski i in. [2009] podają, że za przyczynę ograniczającą plonowanie roślin 

kukurydzy nie uważa się obecnie niedobór ciepła, lecz niskie opady atmosferyczne w sezonie 

wegetacyjnym. Kukurydza pomimo oszczędnej gospodarki wodnej ma wysokie potrzeby 

wody w okresie jej szybkiego wzrostu, a w szczególności w okresie wiechowania. 

Występujące susze i chłody wiosenne po ruszeniu wegetacji kukurydzy znacznie wpływa na 

późniejsze plony ziarna. Na zmienność plonowania wpływają nie tylko susze lecz również 

masowe żerowanie szkodników (omacnica prosowianka, stonka kukurydziana) oraz choroby 

(fuzariozy i głownie).  

Z kolei Czembor i in. [2013] uważają, że o wartości gospodarczej kukurydzy, obok 

wysokości plonu ziarna, jest jego jakość. Na te składowe plonu bardzo duży wpływ ma 

fuzarioza kolb. Chorobę powodują grzyby z rodziny Fusarium ssp., których metabolity 

wtórne są szkodliwe zarówno dla zwierząt, jak i ludzi. 
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 W doświadczeniach przeprowadzonych w SDOO w Krzyżewie w latach 2012 – 2014 

taką zmienność zauważamy. Można przypuszczać, że przebieg warunków pogodowych 

zróżnicował plon ziarna w omawianych latach. Występujące chłody w okresie wschodów 

roślin oraz mała liczba opadów z wysokimi temperaturami w lipcu w latach 2013 i 2014 

mogły przyczynić się do niższych plonów niż w roku 2012. Również objawy żerowania 

szkodników, w tym omacnicy prosowianki oraz występowanie fuzariozy kolb w tych latach 

było większe, co mogło także wpłynąć na niższe plonowanie. 

Lepiarczyk i in. [2013] uważają, nawożenie azotem jest podstawowym elementem 

agrotechniki, który kształtuje plon ziarna kukurydzy. Wielkość uzyskiwanego plonu ziarna 

uzależniona jest od dostępności łatwo przyswajalnych składników pokarmowych, z tego 

powodu najczęściej stosowane jest nawożenie mineralne. Innym czynnikiem, który ogranicza 

wzrost roślin jest niewystarczająca zasobność gleb w siarkę. Wskutek nieodpowiedniego 

zaopatrzenia w siarkę obserwuje się obniżenie efektywności wykorzystania azotu przez 

rośliny. 

 W omawianych doświadczeniach nawożenie azotem było zróżnicowane. W latach 

2012 i 2013 zastosowano odpowiednio 145 i 146 kg N ha
-1

,
 
z kolei w roku 2014 - 113 kg  

N ·ha
-1

.  

 Pozostałe brakujące mikroelementy uzupełniono nawozem wieloskładnikowym 

Basfoliar 6-12-6.W rezultacie różnice w wysokości plonów zauważyć można w latach 2012  

i 2014, plony ziarna 3 badanych odmian kukurydzy były znacząco wyższe w porównaniu  

z rokiem 2013. Niższa dawka N nie wpłynęła istotnie na plon ziarna kukurydzy. 

 

Wnioski 

 

1. Spośród trzech badanych odmian kukurydzy najstabilniej w latach plonowała 

odmiana Ambrosini. Plon ziarna przy wilgotności 15% H2O wynosił odpowiednio: 

130 dt∙ha
-1

 w roku 2012 i 2013, z kolei w roku 2014 – 124 dt∙ha
-1

. Pozostałe 

odmiany plonowały znacznie niżej, jednak na uwagę zasługuje odmian ES Cirrus, 

której plon ziarna w roku 2012 był najwyższy (133 dt∙ha
-1

). 

2. W roku 2013 uzyskano największy procent ziarna w stosunku do osadki. 

Procentowa struktura kolb wynosiła od 66,1% dla odmiany Silvinio do 69,8% dla 

ES Cirrus. W latach 2012 i 2014 struktura kolb wszystkich badanych odmian była 

na zbliżonym poziomie (ok. 75%). 
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3. Brak niekorzystnych zjawisk atmosferycznych w początkowym wzroście roślin 

(przymrozki) nie spowodował negatywnych reakcji. Badane odmiany zachowały 

bardzo dobry wczesny wigor.  

4. Zmienne warunki termiczno-wilgotnościowe panujące na przełomie czerwca i lipca 

miały wpływ na osiągana wysokość. Pod tym względem najkorzystniejszym okazał 

się rok 2013 gdzie odmiany uzyskały wysokość w granicy 330 cm. W pozostałych 

omawianych latach wysokość roślin oscylowała na poziomie 300-315 cm. 

5. Badane odmiany na przestrzeni omawianych lat cechowały się różną zdolnością 

utrzymywania zieleni. Rok 2013 okazał się najbardziej korzystny. W skali 9˚ 

odmiany uzyskały odpowiednie oceny: Ambrosini 7,0; ES Cirrus 6,3; Silvinio 5,7. 

6. Najbardziej odporne na choroby (fuzarioza kolb) okazały się odmiany ES Cirrus 

i Silvinio.  
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Tomasz Marczuk, Daniel Wiśniewski 

Wyższa Szkoła Agrobiznesu w Łomży 

 

BADANIE WYDAJNOŚCI EKSPLOATACYJNEJ, JEDNOSTKOWEGO 

ZUŻYCIA PALIWA, POWIERZCHNI UGNIECIONEJ KOŁAMI  

ORAZ DYSTANSU POKONANEGO NA POLU AGREGATU 

UPRAWOWO – SIEWNEGO WYKONANEGO SAMODZIELNIE  

ORAZ MASZYN W UPRAWIE TRADYCYJNEJ 

 

Streszczenie 

 

 Badano wydajność eksploatacyjną, jednostkowe zużycie paliwa, powierzchnię 

ugniecioną oraz drogę przebytą po polu przez agregat uprawowo – siewny wykonanego we 

własnym zakresie oraz maszyn stosowanych w uprawie tradycyjnej. Wydajność 

eksploatacyjna agregatu wyniosła 1,42 ha/h. Wydajności eksploatacyjne dla pojedynczych 

zabiegów wykonywanych w uprawie tradycyjnej wniosły: kultywatorowanie 1,79 ha/h, 

bronowanie 2,50 ha/h, siew 1,52 ha/h. Jednostkowe zużycie paliwa dla uprawy z użyciem 

agregatu wyniosło 9,39 l/ha, dla uprawy tradycyjnej, łącznie: 18,0 l/ha.  Zestaw ciągnik – 

agregat na polu o powierzchni 1 ha pokonał drogę 4000 m, ugniatając przy tym 34,34 % 

powierzchni pola. Uprawa takiej samej powierzchni metodą tradycyjną wymagała 

przejechania przez zestawy maszyn dystansu 9926 m ugniatając przy tym 85,22 % 

powierzchni pola. Wpływ na to miały szerokość ogumienia kół tylnych ciągnika (16,9R34) 

oraz szerokość robocza agregatu (2,5 m) i poszczególnych maszyn stosowanych  

w tradycyjnej uprawie (kolejno 2,7; 4,5; 2,5 m). 

Słowa kluczowe: ciągnik, agregat, brona, siewnik, wydajność eksploatacyjna, szerokość 

robocza, sumaryczna powierzchnia ugnieciona 

 

Title:  

Examination of operational efficiency, specific fuel consumption, space and distance wheels 

kneaded defeated a field unit harrow  

- seed made independently and conventional tillage machines 
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Summary 

 The study  concerned an operating efficiency, an unit fuel  use, a compressed area  

and a distance traveled by the cultivated and sowing aggregate . It was made on their own and 

machinery used in the traditional culture. The operating aggregate was 1.42 ha / h. The 

operating performance for individual treatments in the traditional cultivation  were total: 

cultivating 1.79 ha / h, harrowing 2.50 ha / h, sowing of 1.52 ha / h. The unit fuel use for 

cultivation with the aggregate  was 9.39 l / ha,  for the traditional culture total 18.0 l / ha. The 

set of tractor and agrgregate  on the field  an area of 1 hectare made way of 4000 m, 

compressed the surface  area -  34,34% . The same area which was culitivated by traditional 

methods needed way -  9926 m, compressed the surface  area -  85.22% of the field. The 

influence was the width of rear tires of the tractor (16,9R34) and aggregate width (2.5 m) and 

various machines used in traditional cultivation (consecutively 2.7, 4.5, 2.5 m). 

Key words: tractor unit, harrow, seeder, operational efficiency, width, total area kneaded 

 

Wprowadzenie 

 

Tradycyjna (wielozabiegowa) metoda uprawy roli polega na używaniu pojedynczych 

narzędzi w celu przeprowadzenia zabiegów agrotechnicznych. Używa się w tym celu bron, 

kultywatorów, głęboszy czy włók [Staniszewski 2012]. Podstawowym celem bronowania jest 

uprawa roli po orce oraz niszczenie chwastów po wykonaniu zabiegu podorywki. W tym celu 

stosuje się różne rodzaje bron. Bronowanie przeprowadza się na każdym typie gleby pod 

warunkiem właściwej jej wilgotności. 

Wyróżnia się brony: 

- zębową, 

- sprężynową, 

- aktywną, 

- talerzową [Waszkiewicz, Kuczewski 1996]. 

Kolejnym zabiegiem tradycyjnej uprawy jest kultywatorowanie, polegające  

na wymieszaniu, spulchnieniu oraz pokruszeniu gleby. Stosuje się go po orce przed siewem, 

przy mieszaniu nawozów jak również na nieobsianych polach w celu zniszczenia chwastów. 

Rodzaj kultywatora określa kształt zębów: 

- o zębach sprężynowych, 

- o zębach pół-sprężynowych, 
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- o zębach sztywnych [Woźniak 1998/99]. 

Następną maszyną jest siewnik. Spośród stosowanych rozróżnia się siewniki rzutowe, 

przeznaczone do siewu nawozów mineralnych oraz poplonów. Wysiewają one nasiona na 

powierzchnię gleby. Są mało dokładne lecz wydajne, Drugimi są siewniki rzędowe, które są 

dokładniejsze w aplikowaniu nasion w glebie. Siewniki rzędowe dzielą się z kolei na siewniki 

uniwersalne i punktowe [Waszkiewicz, Kuczewski 1996]. 

W celu zaoszczędzenia czasu oraz kosztów uprawy, łączy się pojedyncze zabiegi 

wykonywane pojedynczymi maszynami w jeden zabieg. Stosuje się w tym celu agregaty 

uprawowo – siewne [Konieczka 2010]. Należy pamiętać, iż agregaty muszą spełniać 

wymagania stawiane każdej maszynie wchodzącej w skład agregatu oddzielnie [Waszkiewicz, 

Kuczewski 1996]. 

Agregaty uprawowo – siewne dzielą się na bierne oraz czynne. Te pierwsze składają 

się najczęściej z wału strunowego spulchniającego, kultywatora z zębami sprężystymi, wału 

dogniatającego oraz siewnika [Konieczka 2010]. Agregaty czynne składają się z bron 

wirnikowych, wału zagęszczającego [Eikel 2011]. Wprowadzenie agregatu uprawowo – 

siewnego ogranicza również negatywne skutki oddziaływania kół zestawów maszynowych na 

glebę, ma różną podatność na ugniatanie w zależności od wilgotności [Arvidsson 2001]. 

 

Metodyka badań 

 

 Badano wydajność eksploatacyjną oraz sumaryczną powierzchnię ugniecioną pola 

przejazdem agregatu uprawowo – siewnego wykonanego we własnym zakresie oraz maszyn 

stosowanych w uprawie tradycyjnej. Badanie przeprowadzono w indywidualnym 

gospodarstwie rolnym położonym na terenie powiatu ostrołęckiego (województwo 

mazowieckie). Wykonano samodzielnie agregat uprawowo – siewny, składający się z wału 

strunowego, sekcji spulchniającej, wału Packera oraz siewnika. Elementy nośne agregatu 

wykonano samodzielnie z materiałów hutniczych dostępnych na rynku. Stosowano metodę 

łączenia za pomocą połączeń gwintowych oraz spawanych. Użyto znormalizowanych, 

dostępnych na rynku części i podzespoły (śruby, nakrętki, łożyska, siłowniki, profile stalowe). 

Ze względu na brak możliwości samodzielnego wykonania, zastosowano gotowy siewnik 

marki Amazone 07 Junior, o szerokości roboczej 2,5 m. Rysunki 1, 2, 3 przedstawiają widok 

ogólny agregatu. 
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Źródło: własne         Źródło: własne 

Rys. 1. Widok z tyłu, pozycja transportowa       Rys. 2. Wał Packera 

 

 

       

 Źródło: własne         Źródło: własne 

 Rys. 3. Agregat podczas pracy           Rys. 4. Widok pola uprawianego agregatem 

 

 

Na rysunku 4. przedstawiono widok pola uprawianego agregatem. 

Koszt ogólny samodzielnego wykonania agregatu wyniósł 8.501,61 PLN, ceny 

porównywalnych agregatów krajowych producentów kształtują się na poziomie 25.300,00 – 

68.000,00 PLN. Badanie polowe, polegające na określeniu wydajności eksploatacyjnej 

agregatu, zużycia paliwa przez ciągnik oraz sumarycznej powierzchni ugniecionej kołami 

zestawów przeprowadzono we wrześniu 2012 roku. Kompleks gleby lekkiej obsiano 

pszenżytem. Agregat oraz maszyny w uprawie tradycyjnej połączony był z ciągnikiem CASE 

CS95 PRO. W celu ograniczenia poślizgu ciągnik  podczas badań miał załączony napęd na 

obie osie oraz dodatkowo miał zamontowany obciążnik przedniej osi. 

Drugie badanie przeprowadzono przy użyciu maszyn do pojedynczych zabiegów. 

Badanie wykonano w warunkach zbliżonych do badań agregatu, na polu obok. Poszczególne 

maszyny użyte w drugim badaniu miały różne szerokości robocze, co powodowało różne ilości 
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przejazdów zestawów po polu. Ponadto koła ciągnika nie poruszały się w tej samej koleinie, co 

powodowało powstawanie kolejnych kolein obok siebie. Biorąc pod uwagę szerokość 

najszerszych kół zestawu (opony tylnej osi ciągnika)w uprawie tradycyjnej powstało dużo 

kolein nienakładających się na siebie. Szerokości robocze maszyn przedstawiono w tabeli 1. 

      

Tabela 1.  

Szerokości robocze maszyn w uprawie tradycyjnej 

Maszyna Kultywator Brona ciężka Siewnik 

Szerokość robocza [m] 2,70 4,50 2,50 

    Źródło: Opracowanie własne 

 

Tabela 2.  

Charakterystyka techniczna ciągnika użytego w badaniach 

Marka, model CASE CS95PRO 

Moc silnika [kW/KM] 68/93 

Masa [kg] 5215 

Ogumienie [przód/tył] 13,6R24/16,9R34 

   Źródło: Opracowanie własne 

 

Wyniki badań i dyskusja 

 

 Wyniki zmierzone podczas badania agregatu oraz maszyn wykorzystywanych  

w tradycyjnej uprawie przedstawiono w tabeli 3 oraz 4. 

 

         Tabela 3.  

Wyniki badań wydajności oraz zużycia paliwa 

Parametr Agregat Kultywator 
Brona 

ciężka 
Siewnik 

Szerokość robocza 2,50 2,70 4,50 2,50 

Wydajność eksploatacyjna [ha/h] 1,42 1,79 2,50 1,52 

Jednostkowe zużycie paliwa [l/ha] 9,39 7,00 5,00 6,00 

          Źródło: obliczenia własne 

 

Widać, iż wydajność eksploatacyjna agregatu (1,42 ha/h) jest mniejsza niż 

pojedynczych maszyn stosowanych w tradycyjnej uprawie, jednak należy zauważyć,  

iż wydajność ta dotyczy całego zabiegu uprawy. W przypadku stosowania pojedynczych 

zabiegów wydajność całego zabiegu jest kilkakrotnie mniejsza od tej uzyskanej w przypadku 
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agregatu. Podobnie zużycie paliwa na powierzchni jednego hektara – 9,39 l/ha dotyczy całego 

zabiegu, które w przypadku uprawy tradycyjnej wyniosło sumarycznie 18,00 l/ha. Jak 

napisano wcześniej, w związku z różnymi szerokościami poszczególnych maszyn stosowanych 

w uprawie wieloczynnościowej kolejne zestawy maszyn nie poruszają się w śladach 

utworzonych przez zestaw poprzedzający, co powodowało dużą sumaryczną powierzchnię 

ugniecioną pola, przedstawioną w tabeli 4. 

Tabela 4.  

Wyniki badań powierzchni ugniecionej oraz drogi pokonanej przez zestawy maszyn 

Uprawa 
Sumaryczna powierzchnia 

ugnieciona [m
2
] 

Procentowa powierzchnia 

ugnieciona [m
2
] 

Dystans pokonany po 

powierzchni pola [m] 

Agregat 3434 34,34 4000 

Uprawa tradycyjna 8521,61 85,22 9926 

Źródło: obliczenia własne 

 

Wnioski 

 

1. Alternatywą dla kupowanych agregatów uprawowo – siewnych jest wykonanie ich we 

własnym zakresie, przy poniesieniu kosztów od 3 do 8 razy niższych od zakupu 

agregatów fabrycznych. 

2. Zastosowanie agregatu obniża zużycie paliwa z 18,00 l/ha do 9,39 l/ha. 

3. Agregat podczas pracy na powierzchni 1 ha przy szerokości roboczej pokonuje drogę 

4000 m, ugniatając nieco ponad 34 % powierzchni pola, podczas gdy w uprawie 

tradycyjnej jest to odpowiednio 10000 m i ponad 85 % powierzchni pola. 
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PORÓWNANIE DWÓCH METOD KOSZENIA ZIELONEK 

 

Streszczenie 

 

 Badano wydajność eksploatacyjną oraz zużycie paliwa przez ciągnik podczas koszenia 

łąki dwoma rodzajami kosiarek marki SIPMA: KT300, stosowanej w metodzie 

konwencjonalnej oraz KT300S wyposażonej w spulchniacz pokosu. Koszenie metodą 

tradycyjną wymaga przetrząsania siana w celu obniżenia wilgotności. Powoduje to 

konieczność przeprowadzenia kolejnego zabiegu – przetrząsania. Zastosowanie kosiarki  

ze spulchniaczem pokosu umożliwia wyeliminowanie przetrząsania gdyż pokos jest luźniej 

rozłożony na powierzchni łąki. Większa masa kosiarki ze spulchniaczem oraz większe 

zużycie paliwa przez ciągnik jest rekompensowane przez wyeliminowanie oddzielnego 

przetrząsania siana. 

Słowa kluczowe: ciągnik, kosiarka, siano, paliwo 

 

Title: 

Comparison of two methods of mowing greens 

 

Summary 

 

 The operational efficiency and fuel consumption by a traktor during a meadow 

mowings with two different types of SIPMA mowers: KT300 which is used in conventional 

method and KT300S which is equipped with a swath opener beater was researched. The 

wowing using a traditional method requires tedding hay in order to decrease humidity. It is 

resulted into the necessity of conducting the next technique - tedding. The use of the mowing 

with a swath opener beater enatbles tedding elimination since swath  is loosely spread on the 

surface of a meadow. The bigger mass of a mower with a swath opener beater and higher  

consumption by a tractor is compensated by elimination of separate hay tedding. 

Key words: tractor, mower, hay, petrol 
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Wprowadzenie 

 

Pojęcie zielonka odnosi się do zielonych części roślin pastewnych między innymi 

polowych, łąkowych i pastwiskowych. Są one bezpośrednio skarmiane, suszone lub zakiszane 

[Zimny 1995]. Zielonki mogą pochodzić z upraw polowych, czyli z roślin jednorocznych, 

dwuletnich, wieloletnich bądź z trwałych użytków zielonych. Są to pasze bardzo 

wartościowe, gdyż zawierają całą gamę składników niezbędnych do życia. Ich główną zaletą 

jest to, iż stanowią najtańsze pasze jakie można uzyskać w gospodarstwie. Jest to najlepsze 

rozwiązanie dla gospodarstw nastawionych na chów dużej ilości bydła. 

Do zabiegu koszenia najczęściej wykorzystuje się kosiarki ciągnikowe. Są to maszyny, 

które stosowane są do koszenia zielonek niskołodygowych i traw [Kozłowska 1996]. 
Spośród kosiarek rozróżnia się kosiarki nożycowe i rotacyjne, które służą do koszenia 

traw, a także zielonek niskołodygowych. Obecnie stosowane są głównie kosiarki z rotacyjnymi 

zespołami tnącymi. Napęd od ciągnika do kosiarki przekazywany jest przez WOM. Ze względu 

na sposób przeniesienia napędu kosiarki rotacyjne podzielone są na kosiarki z górnym i dolnym 

napędem. Kosiarki takie mogą być zawieszane, przyczepiane oraz samojezdne. Są one trwałe, 

niezawodne i charakteryzują się dużą wydajnością. System regulacji wysokości umożliwia 

regulowanie wysokości koszenia [Waszkiewicz 1993]. Oprócz samego procesu koszenia, ważnym 

jest również termin przeprowadzenia koszenia. Najbardziej optymalnym terminem koszenia 

roślin motylkowych jest okres od pączkowania do początku kwitnienia [Matczuk 2010]. 

Natomiast jeśli chodzi o trawy, ważny jest termin wykonania pierwszego pokosu, ze względu 

na występowanie dużej ilość pędów kwiatostanowych. Późniejsze koszenie przyczynia się do 

zmniejszenia ilości białka ogólnego. Przyczynia się to do tego, że rośliny stają się mniej 

strawne oraz występuje spadek ich wartości pod względem energii. 

Ważna jest też wysokość koszenia traw. Umożliwia to system regulacji koszenia przez 

co wpływa się na wielkość zebranego plonu. Koszenie wysokie prowadzi do pozostawania 

znacznych części masy zielonej roślin na polu. Powoduje to powstawanie strat. Koszenie zbyt 

niskie prowadzi do utrudnienia odrastania roślin, co w efekcie prowadzi do ograniczenia 

wielkości plonu w następnych pokosach. Zaleca się kosić w pierwszym pokosie na wysokości 

4 – 6 cm, natomiast do wykonania następnych zabiegów na wysokość 6 – 8 cm [Kuczewski, 

Waszkiewicz 1997]. Inne rośliny takie jak lucerny oraz rośliny motylkowe powinny być 

koszone  na wysokości 60 mm [Sęk 1991]. 

Spośród metod koszenia zielonek rozróżnia się metodę konwencjonalną, polegającą na 

koszeniu oraz suszeniu na powierzchni pola. Suszenie polega na okresowym przetrząsaniu 
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pokosu w celu przyspieszenia suszenia oraz uniknięcia zachodzenia procesów gnilnych. 

Używa się do tego przetrząsaczy agregowanych z ciągnikiem. Następnie przeprowadza się 

zgrabienie oraz zebranie zielonek przyczepą samo zbierającą. Inną metodą jest koszenie 

zielonek za pomocą kosiarek z zamontowanym spulchniaczem pokosu. Ze względu na 

oddziaływanie palców spulchniaczy na powierzchnię roślin usuwa się z ich powierzchni 

warstwę wosku, co powoduje szybsze przesychanie [www.samasz.pl, dostęp 2014-06-30]. 

Zastosowanie koszenia kosiarką ze spulchniaczem pokosu pozwala  

na wyeliminowanie wprowadzania na powierzchnię pola przetrząsaczy, co przyspiesza proces 

pozyskiwania pasz oraz ogranicza koszty. Na rysunku 1 przedstawiono wał spulchniacza  

z wymiennymi bijakami. 

 

Źródło: Instrukcja obsługi Kosiarek SAMASZ 

Rys. 1. Wał spulchniacza z bijakami 

 

 

Na rysunku kolejno oznaczono pod numerem 1 – wał spulchniacza pokosu,  

2 – nakrętka oraz podkładka mocująca za pomocą śruby 4 bijak 3. 

 

Metodyka badań 

 

Badanie przeprowadzono w gospodarstwo położonym we wsi Surały, Gmina Grabowo, 

powiat kolneński. Gospodarstwo jest rodzinnym, prowadzonym jest przez rolnika, składa się z 

gruntów własnych oraz dzierżawionych. Dochody z gospodarstwa stanowią główne źródło 

utrzymania rolnika i jego rodziny. Powierzchnia oraz struktura własności użytkowanych 

gruntów przedstawia tabela 1. 
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Tabela 1.  

Powierzchnia użytków rolnych w gospodarstwie 

Rodzaj gruntów 
Grunty orne 

[ha] 

Łąki i pastwiska 

[ha] 

Własne 13,07 16,16 

Dzierżawione 12,27 10,88 

Łącznie 25,34 27,04 

Źródło: opracowanie własne 

 

Gospodarstwo, ze względu na obsadę zwierząt (110 sztuk) specjalizuje się w produkcji 

roślinnej, z większym udziałem łąk i pastwisk w celu pozyskiwania zielonek. Wyposażone jest 

w zestaw maszyn stosowanych do produkcji pasz: prasę belującą, kosiarkę rotacyjną, 

przetrząsaczo – zgrabiarkę, kombajn zbożowy, sieczkarnię do kukurydzy. Najstarsza maszyna 

pochodzi z roku 1983, najnowsza z 2007. Sprzęt ten jest sukcesywnie wymieniany na nowy. 

Gospodarstwo wyposażone jest ponadto w trzy ciągniki rolnicze, których skróconą 

charakterystykę przedstawia tabela 2. 

 

Tabela 2.  

Skrócona charakterystyka techniczna ciągników w gospodarstwie 

Marka, model John Deere 6630 Zetor 9145 Zetor 7745 

Masa całkowita [kg] 6100 4390 3520 

Silnik 4045HL281 Z8002 Z7701 

Moc silnika [kW/KM] 77/105 65/88 53/73 

Liczba cylindrów 4 4 4 

Pojemność zbiornika 

paliwa [l] 
165 100 100 

Prędkość maksymalna 

[km/h] 
40 40 30 

Rozmiar ogumienia 

[przód/tył] 

380/70R34 

480/70R24 

13,6-27 

16,9-39 

13,6-27 

16,9-39 

   Źródło: opracowanie własne 

 

Badanie polegało na zmierzeniu czasu skoszenia oraz zużycia paliwa przez ciągnik 

podczas pracy z dwoma rodzajami kosiarek: tradycyjnej oraz wyposażonej w kondycjoner. 

Obie kosiarki są tej samej marki. Charakterystyka obu kosiarek przedstawia tabela 3. 

 

Tabela 3.  
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Charakterystyka kosiarek 

Marka, model Samasz KT300 Samasz KT300S 

Szerokość robocza [m] 3,0 3,0 

Liczba noży [szt.] 14 14 

Szerokość transportowa [m] 2,0 2,0 

Masa własna [kg] 950 1250 

Prędkość liniowa cięcia [m/s] 82,2 82,2 

Źródło: opracowanie własne 

 

Z danych zawartych w tabeli 3 wynika, iż parametry techniczne obu kosiarek, poza 

masą są takie same. Większa masa kosiarki KT300S wynika z  wyposażenia jej właśnie  

w kondycjoner. 

Obie kosiarki współpracowały z ciągnikiem John Deere 6630. W celu przeprowadzenia 

badań wyznaczono cztery pola o powierzchni 1 ha każde. Dwa pola były skoszone kosiarką 

konwencjonalną, kolejne dwa – kosiarką ze spulchniaczem pokosu. Badano czas koszenia oraz 

zużycie paliwa przez ciągnik. Zużycie paliwa mierzono metodą uzupełnieniową. Na rysunku 2 

pokazano łąkę wyznaczoną do badań polowych. 

 

 

Źródło: własne 

Rys. 2. Badana łąka 

Rysunek 3 przedstawia widok ciągnika użytego w badaniach polowych. 
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Źródło: własne 

Rys. 3. Ciągnik John Deere 6630 

 

Przed rozpoczęciem badań na powierzchni łąki przeprowadzono rozgarnianie 

kretowisk, kopców oraz innych nierówności oraz przeprowadzono wałowanie łąki. 

Na rysunkach 4 oraz 5 przedstawiono widok podczas koszenia kosiarką KT300 oraz 

wał bijaka kosiarki KT300S. 

 

 

Źródło: własne 

Rys. 4. Koszenie łąki kosiarką KT300 

 

 

Źródło: własne 

Rys. 5. Widok wału bijaka w kosiarce KT300S 
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Wyniki badań i dyskusja 

 

Czasy skoszenia fragmentów o powierzchniach 1 ha oraz zużycie paliwa przez ciągnik 

przedstawia tabela 4. 

 

Tabela 4.  

Wyniki badań wydajności eksploatacyjnej i zużycia paliwa 

KT300 KT300S 

Wydajność eksploatacyjna 

[ha/h] 

Wartość 

średnia 

Wydajność eksploatacyjna 

[ha/h] 

Wartość 

średnia 

I badanie 2,72 
2,94 

I badanie 2,22 
2,41 

II badanie 3,16 II badanie 2,61 

Jednostkowe zużycie paliwa 

[l/ha] 

Wartość 

średnia 

Jednostkowe zużycie paliwa 

[l/ha] 

Wartość 

średnia 

I badanie 4,85 
4,72 

I badanie 5,60 
5,45 

II badanie 4,60 II badanie 5,30 

Źródło: wyniki własne 

 

Wyniki badań pokazują, iż wydajność eksploatacyjna kosiarki KT300, wynosi 2,94 

ha/h, czyli jest o 0,53 ha/h większa od kosiarki wyposażonej w spulchniacz pokosu. Podobnie, 

korzystniejszy wynik zużycia paliwa przez ciągnik (o 0,71 l/ha) zarejestrowano podczas 

koszenia metodą konwencjonalną. Droga przebyta przez badane zestawy, ze względu  

na identyczną szerokość roboczą jest identyczna i wynosi około 3330 m. Korzystniejszy wynik 

w przypadku koszenia kosiarką bez spulchniacza pokosu uzyskano dzięki większej prędkości 

przeprowadzania zabiegu. Wpływ na to miała także masa kosiarki wyposażonej w spulchniacz. 

Gorszy wynik uzyskany przy zastosowaniu kosiarki KT300S jest zrewanżowany w wyniku 

braku konieczności wprowadzania na łąkę kolejnego zestawu – ciągnik przetrząsacz 

karuzelowy, który pociągnąłby za sobą koszty w postaci czasu, zużytego paliwa  

oraz konieczności angażowania kolejnej maszyny. 

 

Wnioski 

 

1. Kosiarka KT300S ma większą masę ze względu na zastosowanie kondycjonera. 

2. Koszenie metodą tradycyjną, choć szybsze oraz tańsze ze względu na mniejsze zużycie 

paliwa przez ciągnik, w rzeczywistości ostatecznie jest metodą droższą przez 
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konieczność wprowadzenia na łąkę kolejnego zestawu – przetrząsacza. 

3. Wprowadzanie na łąkę przetrząsacza prowadzi do ugniatania runi kołami zestawu, co 

pogarsza warunki życia roślin. 

4. Kosiarki ze spulchniaczem pokosu znajdują zastosowanie w dużych gospodarstwach ze 

względu na eliminację zabiegu przetrząsania.  
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Modzelewska Iwona, Borusiewicz Andrzej 

Wyższa Szkoła Agrobiznesu w Łomży 

 

MOŻLIWOŚCI ROZWOJU GOSPODARSTW 

PRODUKUJĄCYCH TRZODĘ CHLEWNĄ,  

DZIAŁAJĄCYCH W GRUPIE PRODUCENTÓW ROLNYCH 

 

Streszczenie  

 

Praca jest próbą analizy i oceny wpływu działalności gospodarstw rolnych 

zajmujących się produkcją trzody chlewnej działających w grupach producentów rolnych na 

ich rozwój. Jednym ze sposobów na wzmocnienie pozycji gospodarstw na rynku jest 

tworzenie przez rolników wspólnych struktur gospodarczych. Przeprowadzone badania 

wykazały pozytywny efekt odziaływania na lokalne środowisko prawidłowo działających  

i zarządzanych Grup Producentów Rolnych. Wspólne działanie w zakresie organizacji rynku 

zbytu i pozyskiwania dodatkowych funduszy w znaczący sposób poprawiają sytuację 

ekonomiczną gospodarstw. Mimo trudnej obecnie sytuacji na rynku trzody chlewnej część 

gospodarstw planuje dalszy rozwój produkcji trzody. 

Słowa kluczowe: Grupy producentów rolnych, spółdzielnia, rolnictwo   

 

Title: 

Opportunities for farms producing pigs, acting in a group of agricultural producers 

 

Summary 

 

The work is the analysis and attempt to assess the impact of the farms involved in the 

production of pigs operating in groups of agricultural producers on their development. One of 

the ways to strengthen the market position of farms by the farmers is to create a common 

economic structures. The study showed a positive effect on the local environment impacts in 

operating correctly and managed Groups of Agricultural Producers. Common action in the 

market for the organization and mobilization of additional funds significantly improve the 

economic situation of farms. Despite the currently difficult market situation pig farms part of 

the plans further development of pig production.  
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Keywords: Agricultural producer groups, cooperatives, agriculture  

 

Wstęp 

 

 Pierwsze organizacje używające nazwy „grupy producenckie” lub też „grupy 

producentów” pojawiły się w Polsce na początku lat 90-tych. Tworzone były one oddolnie 

przez rolników. Ich głównym celem była wspólna sprzedaż produktów rolniczych 

produkowanych indywidualnie przez ich członków. Rolnicy wchodzący w skład grup 

producentów zachowywali oddzielne prawa własności i koordynowali tylko niektóre spośród 

transakcji, takie jak poszukiwanie odbiorców towarów, negocjowanie kontraktu sprzedaży 

oraz transportowanie towaru. Grupy te wykorzystywały różne formy prawne do swojej 

działalności – od grup nieformalnych opierających się na umowie ustnej poprzez 

stowarzyszenia, związki, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością do spółdzielni.  

 Grupa producencka jest to organizacja powoływana w sposób dobrowolny i oddolny  

w celu prowadzenia wspólnej działalności, najczęściej zbytu produkcji[Chałupka 1999]. 

 Prawną definicję tego pojęcia reguluje ustawa z dnia 15 września 2000r. o grupach 

producentów rolnych i ich związkach [Dz. U., nr 88, poz. 983]. Określa ona zasady i warunki 

udzielania ze środków publicznych pomocy finansowej związanej z organizowaniem  

i funkcjonowaniem grup. Oparta jest na wieloletniej tradycji gospodarczej wyrażającej się 

współpracą rolników. Określa ona zasady organizowania się producentów rolnych w grupy,  

a tych z kolei w związki grup oraz tryb ich rejestracji. Ponadto, kwestie te reguluje również 

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 kwietnia 2008r. w sprawie 

wykazu produktów, dla których mogą być tworzone grupy producentów rolnych, minimalnej 

rocznej wielkości produkcji towarowej oraz minimalnej liczby członków tego typu grupy 

[Dz. U., nr 72, poz.424].  

 W wydaniach ekonomicznych wielu autorów określa Grupę Producentów Rolnych 

jako: grupę marketingową, grupę producencką, grupę producencko-marketingową, 

organizację producencką, spółdzielnię, zespół producencki, gospodarstwo grupowe lub też 

zespół rolników indywidualnych [Pudełkiewicz 1999; Ziętara 2004].  

 Polskie rolnictwo musi być zmodernizowane i zrekonstruowane, w przeciwnym razie 

będzie mu bardzo trudno podołać konkurencji rolnictwa Unii Europejskiej.  Procesy 

ewolucji, integracyjne są sprawcami zmian nie tylko w produkcji czy dystrybucji. Powodują 
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zmiany w systemie instytucji wiejskich oraz świadomości uczestników procesów 

integracyjnych. W efekcie tych zmian modernizacji i rekonstrukcji podlega nie tylko 

rolnictwo, ale modernizuje się i rekonstruuje pod wpływem bodźców uruchamianych przez 

integrację, także lokalna społeczność wiejska. Taka sytuacja prowadzi do powstania nowej 

społeczności składającej się z członków charakteryzujących się przedsiębiorczością, 

innowacyjnością, poczuciem ryzyka czy głodem wiedzy [Małysz 1997; Banaszak 2008].   

 Powstawanie grup producentów rolnych oparte jest na jednej i podstawowej idei, jaką 

jest wspólne działanie. Członkami grupy producenckiej mogą być osoby fizyczne, jednostki 

organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej oraz osoby prawne, które prowadzą 

gospodarstwo rolne w rozumieniu przepisów o podatku rolnym lub prowadzą działalność 

rolniczą w zakresie działów specjalnych produkcji rolnej [Boguta i in. 2000]. Podstawowym 

elementem struktury dobrze funkcjonującego rynku rolnego są grupy producentów, które 

pełnią ważne funkcje w systemie marketingu produktów rolnych [Chlebnicka 2008]. Ich 

znaczenie docenione zostało w Unii Europejskiej już ponad 30 lat temu, a zrzeszanie się 

rolników w grupy producenckie przeważnie działające jako spółdzielnie rolnicze, stało się  

w krajach unijnych bardzo powszechne [Gołaszewska 2004]. Ustawy i rozporządzenia 

dotyczące zasad organizowania się rolników w grupy producentów rolnych określają również 

możliwości uzyskania przez nich pomocy finansowej ze środków publicznych związanej 

zarówno z ich organizowaniem, jak i prowadzeniem dalszej działalności [Prus 2008]. Jak 

dotychczas, w naszym kraju odnotowano, że proces gospodarczego organizowania się 

rolników przebiega na tak zwanym pierwszym poziomie integracji, czyli na tworzeniu 

pojedynczych grup. Zakładanie natomiast branżowych związków grup producentów (np. 

spółdzielczych), czyli tak zwany drugi poziom integracji nie odbywa się jeszcze [Musiał 

2010].  

 Celem działania grupy producentów rolnych jest planowanie produkcji, tworzenie 

dużych partii towarów o określonym standardzie jakościowym oraz dokonywanie wspólnych 

transakcji sprzedaży towarów według obowiązujących na rynku standardów.  

Grupa producencka współpracuje również we wdrażaniu nowoczesnych technologii 

zapewniających obniżenie kosztów produkcji i uzyskanie jednolitych standardów 

jakościowych. Jej celem działania oprócz osiągania jak największych dochodów jest także 

ochrona środowiska naturalnego [Krysiak 2003].  

 Głównym czynnikiem jednoczącym grupę jest nie tylko posiadanie wspólnego celu 

ale również wzajemne wsparcie jej członków. Bardzo istotnym elementem, który należy 

wziąć pod uwagę przy podejmowaniu decyzji o utworzeniu grupy producenckiej jest 
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obecność na danym obszarze minimum kilku rolników zajmujących się produkcją na skale 

towarową określonego produktu lub grupy produktów [Knoblauch, Kisiel 2005].  

Każda większa grupa powinna posiadać w swoim gronie tzw. Lidera. Powinna być to osoba 

rzetelna i posiadająca odpowiednie kompetencje i wiedzę, gdyż będzie ona dbać o interesy 

grupy i reprezentować ją na ważnych spotkaniach służbowych.  Będzie także odpowiadać  

w niej za prawidłową organizację pracy [Kramarz 1997; Boguta 2000; Boguta,  

Martynowski 2010].  

 Podejmując decyzję o założeniu grupy producenckiej należy zastanowić się nad 

podjęciem jej odpowiedniej formy prawnej. Powinna być ona dostosowana do celów 

działania grupy, a nie odwrotnie. Wówczas prawo nie będzie wprowadzało niepotrzebnych 

ograniczeń w momencie realizacji celów. Dlatego też, na samym początku procesu tworzenia 

grupy producenckiej warto opracować jej plan działania. Określić jego główne cele, skalę 

zamierzonego przedsięwzięcia i możliwości finansowe przyszłych członków grupy 

[Chałupka 1999; Kawa 2007; Boguta, Martynowski 2010]. Wybór organizacyjno-prawnej 

formy grupy ponosi za sobą powiązane z nią konsekwencje począwszy od kosztów 

związanych z rejestracja i dalszą działalnością danej jednostki poprzez podział zysków 

między członków, aż po związki z odpowiedzialnością finansową członków za realizowane 

działania i zobowiązania grupy, a także jej wiarygodność w wykazywaniu zdolności 

kredytowych [Zarudzki 2000; Ejsmont, Milewski 2001].  

 

Metodyka badań 

 

Badania nad możliwością rozwoju gospodarstw produkujących żywiec wieprzowy, 

działających w Grupach Producentów Rolnych przeprowadzono na przykładzie działalności 

Łomżyńskiej Spółdzielni Producentów Trzody „AGROTUCZ” oraz tworzących się nowych 

dwóch grup: Spółdzielni Producentów Trzody AGRITUCZ i Spółdzielni Producentów 

Trzody AGRI-TUCZ PLUS skupiającej rolników z terenu powiatu łomżyńskiego.  

W pracy wykorzystano dokumenty, w tym bilans ekonomiczny badanych grup 

producenckich. W Łomżyńskiej Spółdzielni Producentów Trzody „AGROTUCZ” na 

wielkość produkcji tuczników oprócz wielkości stada zadecydowały czynniki rynkowe, 

głównie cena żywca i oceny pasz. Rolnicy w większości produkują w oparciu o krzyżówkę 

ras WBP i PBZ. Jedno z gospodarstw zajmujące się produkcją prosiąt zmieniło kierunek  

i produkuje tuczniki.  
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Tabela 1. 

Podstawowe dane badanych grup producentów trzody chlewnej 

L.p 

Wyszczególnienie  

Łomżyńska  

Spółdzielnia  

Producentów  

Trzody  

„ AGROTUCZ”  

Spółdzielnia  

Producentów Trzody   

AGRI-TUCZ  

Spółdzielnia  

Producentów  

Trzody AGRI- 

TUCZ PLUS  

1. Forma organizacji  Spółdzielnia  Spółdzielnia  Spółdzielnia  

2. Rok założenia  05.2010  07.2014  09.2014  

3. Siedziba   Chojny- 

Naruszczki gm.  

Miastkowo  

Sławiec gm. 

Nowogród  

Sławiec gm. 

Nowogród  

4. Liczba członków w 

grupie  

10  6  6  

5. Forma produkcji  tucz zamknięty lub 

otwarty  

tucz otwarty system 

nakładczy  

tucz otwarty system 

nakładczy  

6. Produkcja tuczników w 

2014 r  

– szt.  

ok.12 500  ok.10 000  ok.10 000  

7. Wartość produkcji w 

grupie – zł.  

ok. 7 500 000  ok. 5 600 000  ok. 5 600 000  

8. 
Rok działania grupy  

5  w okresie organizacji  w okresie 

organizacji  

9. Maksymalna wielkość 

dofinansowania grupie 

EURO  

390 000  500 000  500 000  

10.  Przewidywana 

wielkość 

dofinansowania grupie 

w PLN  

897 400  1 543 000  1 543 000  

11.  Formy finansowania 

działalności grupy  

środki własne,  

dofinansowanie w 

ramach PROW  

2007-2013, kredyt 

preferencyjny  

środki własne,  

dofinansowanie 

w ramach PROW  

2014-2020,  

środki własne,  

dofinansowanie 

w ramach PROW  

2014-2020,  

12.  Produkt lub grupa 

produktów na które 

GPR została utworzona  

Świnie żywe, prosięta, warchlaki, mięso wieprzowe:  

świeże, chłodzone, mrożone 

Źródło: Opracowanie własne  

 

 Celem działania powstałych grup zgodnie z zatwierdzonymi Statutami jest: 

• dostosowywanie produkcji rolnej w gospodarstwach jej członków do warunków 

rynkowych, 

• poprawa efektywności gospodarowania, 
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• planowanie produkcji ze szczególnym uwzględnieniem jej ilości i jakości,  

• koncentracja podaży, 

• organizowanie sprzedaży produktów rolnych, w tym trzody chlewnej żywej, 

• ochrona środowiska naturalnego. 

 

Wyniki badań i dyskusja 

 

Członkowie Spółdzielni prowadzą produkcję w 15 budynkach produkcyjnych  

o łącznej powierzchni użytkowej 6550 m². Średnio jeden cykl produkcyjny tucznika wynosi 

160 dni. W związku ze zmianą kierunku produkcji w jednym z gospodarstw z prosiąt na 

tuczniki zmniejszyła się liczba loch z 695 na 625 szt. Zmiana struktury stada podstawowego 

wpłynęła na korektę i strukturę planu finansowego i produkcyjnego. Powodem, który 

wpłynął na podjęcie decyzji o zakupie i wspólnym użytkowaniu maszyn było obniżenie 

kosztów produkcji w gospodarstwach członków Spółdzielni. W roku 2012 w gospodarstwach 

członków Spółdzielni uprawiano ok. 125 ha kukurydzy na ziarno. W roku 2013 powierzchnia 

zasiewów kukurydzy wyniosła ok. 225 ha. Z powierzchni tej wyprodukowane zostało ok. 

3500 ton mokrego ziarna. W celu zapewnienia prawidłowej agrotechniki, siewu oraz 

przygotowania ziarna po zbiorze w terminach optymalnych zaplanowano zakup siewników 

do kukurydzy (w 2012 i 2013r.), suszarni do kukurydzy i zbóż (w 2012 i 2013r.) oraz 

przystawki do zbioru kukurydzy. Wartość produktów sprzedanych przez Spółdzielnię 

Producentów Trzody „AGROTUCZ” w okresie pięcioletniej działalności oraz wielkość 

otrzymanej pomocy finansowej (Tabela 2). 

Do roku 2012 ŁSPT „AGROTUCZ” nie posiadała wspólnego wyposażenia 

technicznego. Każdy z członków Spółdzielni prowadził produkcję trzody i produkcję polową 

w oparciu o własne maszyny i urządzenia. Spółdzielnia nie dysponowała również żadną 

wspólną nieruchomością, wspólnymi budynkami czy budowlami. Członkowie Spółdzielni 

„AGRI-TUCZ” i „AGRI-TUCZ PLUS” są obecnie na etapie opracowywania modelu 

wzajemnej współpracy. Różnica organizacji systemu tuczu zwierząt powoduje,  

że w Spółdzielni „AGRI-TUCZ” i „AGRI-TUCZ PLUS” cała produkcja roślinna w tych 

gospodarstwach przeznaczona jest na sprzedaż. W tabeli 3 przedstawiono symulację 

produkcji zwierzęcej w Spółdzielni Producentów Trzody „AGRI-TUCZ” na podstawie 

opracowanego biznes planu na pięcioletni okres jej działalności. 
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Tabela 2.  

Łomżyńska Spółdzielnia Producentów Trzody „ AGROTUCZ”  

 

L.p.  Wyszczególnienie  1 rok  

 

2 rok  

 

3 rok  

 

4 rok  

 

5 rok  

 

Wartość produktów 

sprzedanych w zł netto  
3728581,74  4580816,66  5748897,09  6750000,00  7020000,00 

 I  WPS o  

równowartości do 1 

000 000 euro  
3 975 000,00  

 

4 458 

000,00  

 

4 074 

000,00  

4 100 

000,00  

4 100 

000,00  

Wysokość pomocy w %  5,00 %  5,00 %  4,00%  3,00%  2,00%  

- kwota pomocy 

finansowej zł  
186 429,09  222 900,00  162 960,00  123 000,00  82 000,00  

II  WPS o 

równowartości 

powyżej 1 000 

000 euro  

0,00  122 816,66  
1 674 

897,09  

2 650 

000,00  

2 920 

000,00  

Wysokość pomocy w %  2,50 %  2,50 %  2,00%  1,50%  1,50%  

- kwota pomocy 

finansowej zł  
0,00  3 070,42  33 497,94  39 750,00  43 800,00  

III  Łączna kwota 

pomocy  

finansowej (I+II)  

186 429,09  225 970,42  196 457,94  162 750,00  125 800,00  

IV  Limit pomocy w 

euro  
100 000  100 000  80 000  60 000  50 000  

V  Limit pomocy w  

zł 
397 500,00  445 800,00  325 920,00  246 000,00  205 000,00  

 Kurs euro 

przyjęty do 

rozliczeń zł  

3,9750  4,4580  4,0740  4,1000  4,1000  

Źródło: opracowanie własne na podstawie Planu działania Spółdzielni na lata 2010-2015  
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Tabela 3. 

Spółdzielnia Producentów Trzody „ AGRI-TUCZ” 

L.p.  
Spółdzielnia Producentów 

Trzody „AGRI-TUCZ”  
1 rok  2 rok  3 rok  4 rok  5 rok  

Produkcja tuczników w ciągu roku  10 594  10 700  10 807  10 915  11 024  

Wartość produktów sprzedanych w zł 

netto  
5460 760  5466 220  5471 686  5477 158  5482 635  

I  
WPS o równowartości do 1 

000 000 euro  
4 100 000  4 100 000  4 100 000  4 100 000  4 100 000  

Wysokość pomocy w %  10,00%  8,00%  6,00%  5,00%  4,00%  

- kwota pomocy finansowej zł  410 000  328 000  246 000  205 000  164 000  

II  
WPS o równowartości powyżej 

1 000 000 eu.  
1 360 760  1 366 221  1 371 687  1 377 159  1 382 636  

Wysokość pomocy w %  0,00%  4,00%  3,00%  3,00%  2,00%  

- kwota pomocy finansowej zł  0,00  54 648  41 150  41 314  27 652  

III  
Łączna kwota pomocy 

finansowej (I+II)  
410 000  382 648  287 150  246 314  191 652  

IV  Limit pomocy w euro  100 000  100 000  100 000  100 000  100 000  

V  Limit pomocy w zł  410 000  410 000  410 000  410 000  410 000  

Kurs euro przyjęty do rozliczeń zł  4,1000  4,1000  4,1000  4,1000  4,1000  

Źródło: opracowanie własne na podstawie biznes planu na 5 letni okres działalności  

 

Zarówno w Spółdzielni „AGRI-TUCZ” jak i „AGRI-TUCZ PLUS” wielkość 

produkcji tuczników zależy od jakości wstawionego do tuczu warchlaka, jakości dostarczonej 

paszy i wielkości upadków w czasie tuczu. Na skalę produkcji nie ma wpływu cena żywca ani 

cena pasz (Tabela 4).  

  



 Modzelewska Iwona, Borusiewicz Andrzej  88 

Tabela 4. 

Spółdzielnia Producentów Trzody „ AGRI-TUCZ PLUS”  

L.p.  
Spółdzielnia Producentów  

Trzody AGRI-TUCZ PLUS  

1 rok  

 

2 rok  

 

3 rok  

 

4 rok  

 

5 rok  

 

Produkcja tuczników w ciągu roku  9 900  9 999  10 099  10 200  10 302  

Wartość produktów sprzedanych w zł netto  5 742000  5 747742  5 753490  5 759243  5 765002  

  I  
WPS o równowartości do 1 000 

000 euro  
4 100 000  4 100 000  4 100 000  4 100 000  4 100 000  

Wysokość pomocy w %  10,00%  8,00%  6,00%  5,00%  4,00%  

- kwota pomocy finansowej zł  410 000  328 000  246 000  205 000  164 000  

II  
WPS o równowartości powyżej 

1 000 000 euro.  
1 642000  1 647742  1 653490  1 659243  1 665002  

Wysokość pomocy w %  0,00%  4,00%  3,00%  3,00%  2,00%  

- kwota pomocy finansowej zł  0,00  65 909  49 604  49 777  33 300  

III  
Łączna kwota pomocy 

finansowej (I+II)  
410 000  393 909  295 604  254 777  197 300  

IV  Limit pomocy w euro  100 000  100 000  100 000  100 000  100 000  

V  Limit pomocy w zł  410 000  410 000  410 000  410 000  410 000  

 

Kurs euro przyjęty do rozliczeń zł  
4,1000  4,1000  4,1000  4,1000  4,1000  

Źródło: opracowanie własne na podstawie biznes planu na 5 letni okres działalności 

 

 Podstawowym celem działalności Spółdzielni jest zapewnienie stabilności  

w produkcji trzody chlewnej w gospodarstwach członków, uzyskanie satysfakcjonujących 

cen za sprzedany żywiec wieprzowy. Aby zrealizować zakładany cel członkowie Grupy 

opracowali sposób osiągnięcia jego oraz opracowano wspólny ramowy harmonogram 

działań, w którym zidentyfikowano i zdefiniowano zasadnicze działania, kto jest 
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odpowiedzialny za jego realizację oraz sposób jego realizacji, tam gdzie to było możliwe 

określono termin (Tabela 5).  

Tabela 5. 

Planowany harmonogram prac, realizacji założeń w gospodarstwach członków i w Spółdzielni 

L.p. Działanie Odpowiedzialny sposób/ efekty/ termin realizacji 

1  Poprawa efektywności 

gospodarowania w tym 

poprawa jakości produktu w 

zakresie osiągnięcia:  

- pożądanej masy ciała  

- prosięta dobrego 

wykorzystania paszy i  

wydajności rzeźnej  

- uzyskanie  

jednorodności stada - 

planowanie zasiedleń - 

zmniejszenie wskaźnika 

upadków w grupie  

 

 

Każdy członek w  

Swoim  

gospodarstwie oraz 

Zarząd Spółdzielni  

Systematyczna praca ciągła  

 

ŁŚPT „AGROTUCZ”  

- tucznik od 100 do 115 kg   

- ok. 20 kg  

- tucznik 3,0 kg/kg przyrostu 

masy ciała - 1- 2 rasy  

- zgodnie z harmonogramem - 

ograniczenie średniego  

wskaźnika upadków do 3%  

- tucznik od 110 do 125 kg  - 

tucznik 2,8kg /kg przyrostu masy 

ciała  

- ograniczenie średniego 

wskaźnika upadków do 3%  

2  Dbałość o ochronę 

środowiska naturalnego w 

gospodarstwach  

Każdy członek w  

swoim gospodarstwie  

Systematyczna praca ciągła  

3  Podpisanie umów 

członkowskich i  

aneksie deklaracji 

harmonogramu wielkości 

dostaw produktu  

Członkowie i Zarząd 

Spółdzielni  

Podpisywanie umów 

członkowskich i przed 

przyjęciem nowych członków, 

aneksy deklaracji  

harmonogramu dostaw żywca, 

miesiąc przed zakończeniem 

każdego kolejnego roku działalności 

grupy   

4  Wspólna sprzedaż produktu  Członkowie i Zarząd  

Spółdzielni 

Wg harmonogramu i umów 

członkowskich. Negocjacje i  

wybór odbiorców, podpisanie  

umów 

5  Wspólny zakup środków do 

produkcji  

Zarząd Spółdzielni po 

podjęciu uchwały 

przez Walne  

Zgromadzenia  

Zbiorcze zapotrzebowanie 

negocjacje i wybór dostawcy 

podpisanie umów  

6  Zakup maszyn i urządzeń  Zarząd Spółdzielni po 

podjęciu uchwały 

przez Walne  

Zgromadzenia  

Oszacowanie potrzeb, zebranie 

ofert, pozyskanie funduszy, zakup 

maszyn i urządzeń, wysokość 

nakładów    

Źródło: Opracowanie własne 
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 Członkowie są świadomi, że przyjęty przez wszystkich harmonogram prac może 

zostać w pełni zrealizowany wtedy, gdy czynniki zewnętrzne, a więc niezależne od członków 

Grupy będą optymalne w tym okresie, szczególnie chodzi o zachowanie rynku w relacji 

popyt/podaż na żywiec wieprzowy. Grupa liczy jednak, że działania planowane przez nią 

dadzą możliwość ustabilizowania dotychczasowej wielkości produkcji i polepszenia jej 

opłacalności w gospodarstwach członków.  

W trakcie wywiadu z producentami trzody chlewnej współpracującymi w ramach 

grup producentów lub zainteresowanych taką współpracą podjęto próbę oceny i określenia 

powodów, które doprowadziły do jej powstania. Próbowano wychwycić trudności  

i przeszkody jakie występują przy organizacji grup.  

 

 

Rysunek 1. Czynniki wpływające na powstawanie grup  

Źródło: Opracowanie własne 

 

Podstawowym kryterium wpływający na powstawanie grup jest aspekt finansowy 

(62% badanych), niewiele osób liczy natomiast na uzyskanie większej ceny za 

wyprodukowany towar.  

Interesująco przedstawiają się wyniki dotyczące źródeł finansowania powstałej 

organizacji. 

 

1 . chęć 
pozyskania 

dodatkowych 

środków na  

rozwój 
gospodarstwa  

% 60  

2 .możliwość 

wspólnego 

działania  

17 %  

. wymiana 3 

doświadczeń  

11 %  

4
 
. uzyskanie

 
większej 

ceny za  

produkt  

12 %  

Czynniki wpływające na powstanie grup  
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Rysunek 2. Źródła finansowania grup producenckich  

Źródło: Opracowanie własne 

 

 Zebrane dane ukazują, że w niewielkim stopniu członkowie grup są zainteresowani 

ponoszeniem dodatkowych kosztów związanych z działalnością grupy. Tłumaczyć to może 

fakt likwidacji znacznej części grup w poprzednim PROW po zakończeniu 5 letniego okresu 

ich działania.  

 Rozdrobnienie gospodarstw rolnych jest nadal podstawowym problemem rozwoju 

rolnictwa i obszarów wiejskich w Polsce. Zmiany, jakie obserwujemy w gospodarce 

światowej szczególne w zakresie integracji rynku rolno-spożywczego oraz rosnąca 

konkurencja wymusza podejmowanie wspólnych działań w sferze gospodarczej. Jednym ze 

sposobów na wzmocnienie swojej pozycji na rynku oraz niwelowanie zagrożeń, jakie 

przynosi coraz bardziej wymagający rynek jest tworzenie przez rolników wspólnych struktur 

gospodarczych.  

 Własne organizacje gospodarcze pozwalają rolnikom w dostosowaniu produkcji do 

potrzeb klientów, zdobyciu rynków zbytu, obniżeniu kosztów produkcji, co w konsekwencji 

powinno doprowadzić do osiągnięcia lepszych wyników ekonomicznych. Dotychczasowy 

okres obowiązywania ustawy pokazał, że wspólne organizowanie się rolników jest procesem 

skomplikowanym i trudnym. Doświadczenia w organizowaniu się producentów  

i funkcjonowaniu grup powinny doprowadzić do zmiany pewnych przepisów i uwarunkowań 

w celu poprawy efektywności działania rolników w grupie.  

 

 

  

 

. środki z  1 
dotacji na GPR  

63 %  

. kredyty 2 

preferencyjne  

25 %  

3 . wypracowany 

zysk  

% 8  

. środki własne  4 

i udziały  

4 %  

Źródła finansowania Grup  
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Tabela 6. 

Organizacja rolników w grupy producentów rolnych – wady i zalety współpracy. 

Zalety Wady 

- wspólne działanie w celu obniżenie kosztów 

produkcji, poprzez wspólne zakupy środków 

do produkcji  

- pozyskanie dodatkowych środków 

finansowych na rozwój gospodarstw za 

pośrednictwem Grupy  

- kredyty preferencyjne, możliwość 

uczestniczenia w programach nie dostępnych 

dla osób indywidualnych 

- wymiana doświadczeń między rolnikami  

- możliwość wprowadzania innowacji w 

gospodarstwach w wyniku współpracy z 

uczelniami i jednostkami badawczymi  

- wspólne korzystanie z usług doradczych w 

zakresie produkcji trzody i upraw polowych 

- poprawa organizacji i zarządzania w 

własnych gospodarstwach  

- możliwość pozytywnego oddziaływania na 

środowisko lokalne  

- możliwość podpisywania wspólnej umowy i 

negocjowania cen 

- przekazanie podejmowania części swoich 

uprawnień do podejmowania decyzji przez 

Zarząd 

- podporządkowanie się decyzjom podjętym 

większością głosów 

Mocne strony Słabe strony 

- duży potencjał produkcyjny  

- chęć wspólnego działania, zdobywania 

wiedzy i podnoszenia kwalifikacji  

- współpraca z firmą posiadającą akredytację 

MRiRW do świadczenia usług doradczych 

- możliwość uzyskania większego wsparcia 

finansowego 

- rozłożenie ryzyka rynkowego na wszystkich 

członków grupy 

- niski poziom wiedzy z zakresu 

zarządzania, marketingu i 

rachunkowości  

- brak wykształconych mechanizmów 

współpracy między sektorem 

naukowym i rolniczym   

- niechęć do współpracy zakładów 

mięsnych z grupami producentów,  

- pobieranie prowizji od sprzedaży produktów 

Źródło: Opracowanie własne  
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 Celowym wydaje się również wprowadzenie możliwości przetwarzania przez grupę 

producentów rolnych produktów lub grup produktów, ze względu, na które grupa została 

utworzona, a które zostały wytworzone w gospodarstwach członków w odniesieniu do całej 

produkcji członków grupy. Dzięki tej zmianie grupy producentów rolnych będą mogły 

dostosowywać się do wymagań rynkowych i w konsekwencji wzmocnić swoją 

konkurencyjność.  

 Sprawnie działająca Grupa powinna liczyć max 15 osób, prowadzących gospodarstwa 

będące podstawą ich utrzymania. Poszczególni członkowie nie są w stanie aktywnie 

uczestniczyć w pracy Grupy i odczuwać konkretne korzyści z przynależności do niej. 

Kryterium finansowe jest podstawowym kryterium łączenia się do wspólnego działania. 

 Powyższe czynniki spowodowały, że Łomżyńska Spółdzielnia Producentów Trzody 

„AGROTUCZ” nie zakończy działalności po zaprzestaniu dofinansowania ale planuje dalszy 

swój rozwój z wykorzystaniem środków z poddziałania „Wspieranie inwestycji  

w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój” i „Współpraca” z PROW 

2014-2020. Pozytywny przykład jej działalności przyczynił się do powstania 6 następnych 

grup producentów trzody, które są w okresie organizacji. Takie działanie może doprowadzić 

do stworzenia organizacji grup producentów umacniającej pozycję gospodarstw na lokalnym 

rynku. 

 

Wnioski 

 

1. Organizowanie się rolników w grupy producentów rolnych jest jednym  

z podstawowych czynników mogącym poprawić konkurencyjność gospodarstw. 

Dobrze zarządzana i działająca grupa stanowi najlepszy przykład dla lokalnej 

społeczności i przyczynia się do tworzenia nowych grup. Należałoby stworzyć 

mechanizm finansowy premiujący Grupy, które będą funkcjonowały i rozwijały się 

po 5 letnim okresie dofinansowania.  

2. Dotychczasowy system wsparcia ograniczający się praktycznie do pomocy przy 

rejestracji jest niewystarczający. Liczba doradców na terenie województwa zajmująca 

się organizacją grup jest zbyt mała. Istnieje wewnętrzny opór wśród pracowników 

jednostek odpowiedzialnych za grupy do współpracy z prywatnymi doradcami 

zajmującymi się obsługą grup producentów rolnych.  
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3. Wykorzystanie możliwości w nowym PROW 2014-2020 w zakresie pomocy 

finansowej dla grup, współpracy z instytucjami naukowymi, oraz innych działań 

promocyjnych może przyczynić się do wzrostu roli tych grup i wpłynąć pozytywnie 

na rozwój gospodarstw uczestniczących w tym działaniu. Silne i dobrze działające 

grupy producentów trzody w następnych etapach rozwoju powinny rozszerzyć zakres 

swojej działalności o sprzedaż wyrobów przetworzonych eliminując sprzedaż żywca.  

4. Większy nacisk należy położyć na promocję wyprodukowanych tuczników  

i wytworzonych z nich wyrobów z wykorzystaniem funduszy promocyjnych Agencji 

Rynku Rolnego 

5. Działalność Łomżyńskiej Spółdzielni Producentów Trzody „AGROTUCZ” jest 

przykładem dobrego zarządzania, współpracy z firmami doradczymi prywatnymi  

i państwowymi. Podejmowane działania i plany rozwoju gwarantują dalszy jej 

rozwój.  
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Streszczenie 

 

 W roku 2014 w laboratorium Wyższej Szkoły Agrobiznesu w Łomży przeprowadzono 

doświadczenie, w którym badano wartość siewną nasion trzech gatunków zbóż jarych: 

pszenicy, owsa i jęczmienia. Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdzono, że jakość 

materiału siewnego przeznaczanego do siewu przez rolników z gminy Janów jest dość dobra. 

Na 36 przebadanych laboratoryjnie prób zdyskwalifikowano 11 (30%), a główną przyczyną 

dyskwalifikacji była obecność nasion owsa głuchego oraz innych gatunków łącznie. 

Natomiast badania ankietowe wykazały, że wykorzystanie postępu biologicznego 

wnoszonego przez nowe odmiany w gospodarstwach rolników gminy Janów stoi obecnie na 

niskim poziomie, gdyż tylko 22% rolników do produkcji stosuje kwalifikowany materiał 

siewny, a 38% ankietowanych stosuje niezaprawiany materiał siewny. 

Słowa kluczowe: materiał siewny, wartość siewna nasion, zaprawianie nasion, wymiana 

materiału siewnego 

 

Title:  

Specification of Spring Cereal Seeds in Janów Municipality 

 

Summary 

The experiment, the aim of which was to examine seeds sowingvalue of the three 

species of spring cereal such as wheat, oats and barley was conducted in the Academy of 

Agrobusiness in Lomza in 2014. On the basis of the experiment it was found that the quality 

of seeds prepared by the farmers of Janów Municipality is fairly good. During the experiment 

11 (30%) in 36 laboratory samples were disqualified. The main reason of this disqualification 

was the presence of avena fatua seeds and other species altogether. However, the surveys 

showed that using biological progress, which is introduced by new species on the farms in 
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Janów Municipality, is low nowadays since only 22 % of the farmers use certified seeds while 

38% of surveyed farmers use untreated seeds.  

Keywords: seed, seed sowing value, seed treatment, seed exchange 

 

Wprowadzenie 

 

Od 1 stycznia 2014 w całej Unii Europejskiej konieczne jest stosowanie integrowanej 

ochrony roślin. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 18 kwietnia 2013 r.  

w sprawie wymagań integrowanej ochrony roślin zawiera definicje tej metody. Według § 1 

rozporządzenia, integrowana ochrona roślin obejmuje wszystkie dostępne działania i metody 

ochrony roślin przed organizmami i szkodnikami, w tym stosowanie przede wszystkim 

działań lub metod nie chemicznych, a w szczególności stosowanie płodozmianu, 

odpowiedniej agrotechniki, nawożenia, wykorzystywaniu odmian odpornych na organizmy 

szkodliwe oraz materiału siewnego wytworzonego i poddanego ocenie zgodnie z przepisami 

o nasiennictwie [Czubiński 2013]. 

  Każdy rolnik siejąc zboże, kukurydzę, rośliny motylkowe czy też sadząc ziemniaki 

chce mieć na polu 100 % obsady roślin. W rolnictwie jednak zwłaszcza w produkcji polowej, 

wiele zależy od czynników, na które rolnik nie ma wpływu, głównie są to warunki pogodowe. 

Innym czynnikiem jest rodzaj gleby i zastosowanej agrotechniki. W to wszystko wpisuje się 

również jakość używanych nasion, a więc żeby zapewnić dobre wschody roślin oraz wysoki 

plon należy wysiewać nasiona kwalifikowane [Daleszyński 2014]. 

Mimo, że Polska jest jednym z większych producentów zbóż to średnie plony  

z hektara nie są zadawalające. Jest to związane z występowaniem niekorzystnych warunków 

glebowych, mniejszym nawożeniem mineralnym, wapnowaniem oraz w porównaniu do 

innych rozwiniętych krajów niższym stosowaniem środków ochrony roślin [Konieczny 2014]. 

Bardzo dużą rolę odgrywa tu również stosunek rolników do nowości, a szczególnie  

do nowych odmian zbóż. Rolnicy nie pamiętają o tym, że odmiana oraz jakość stosowanego 

przez nich materiału siewnego, wpływa również na plon. Materiał siewny jest produkowany 

we własnym gospodarstwie, przez wiele lat nie wymieniany, a nasiona nie są zaprawiane. 

Procentowy udział powierzchni pól obsiewanych materiałem siewnym elitarnym  

i kwalifikowanym wynosi jedynie 10-12%. Mimo, że po wstąpieniu do Unii Europejskiej 

rolnicy mogą starać się o dopłaty do kwalifikowanego materiału siewnego, to jego stosowanie 

nie jest duże [Artyszak 2010]. 
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Dużym błędem popełnianym przez polskich rolników jest nieumiejętność doboru 

odpowiednich odmian zbóż do panujących w ich gospodarstwach warunków glebowych, 

klimatycznych oraz prowadzonej agrotechniki. Wysiewają takie odmiany jakie stosują ich 

sąsiedzi, nie kierując się informacjami zawartymi w Liście Zalecanych Odmian, która jest 

jedynym miarodajnym i obiektywnym źródłem wiedzy. Coroczny wysiew materiału 

kwalifikowanego jest najtańszym źródłem wzrostu plonu nawet o 20%. Przez to, że rolnicy 

rezygnują z wymiany materiału siewnego na kwalifikowany tracą korzyści wynikające  

z postępu biologicznego oraz wartości gospodarczej nowych odmian. Nowe odmiany nie 

tylko dają przy odpowiedniej uprawie wyższe plony, ale są też odporne na wyleganie czy 

choroby, co wiąże się z oszczędnościami na środki ochrony roślin. Dzięki temu rolnik zyskuje 

więcej czasu wolnego, a do środowiska naturalnego trafia mniej szkodliwych pestycydów. 

Obecnie w warunkach gospodarki rynkowej koszt kwalifikowanych nasion jest 2-3 krotnie 

wyższy niż ziarna towarowego, dlatego też rolnicy stronią od kupna drogich nasion, 

twierdząc, że ich nie stać. Rolnicy, a szczególnie ci, którzy gospodarują na mniejszych 

areałach używają do wysiewu własnych nasion, które są często gorszej jakości.  

Ponadto wymiany materiału siewnego dokonują średnio co 11 lat. To wszystko przyczynia się 

do spadku plonu na skutek tak zwanego wyradzania się ziarna [Konieczny 2014]. 

Obecnie na rynku jest wiele zapraw do materiału siewnego. Jednak podejmując 

decyzje o wyborze zaprawy należy zwrócić uwagę na zakres zwalczanych chorób, na cenę 

oraz na wygodną dla nas formulację środka. Obecnie większość zapraw sprzedawanych jest  

w postaci zawiesiny do stosowania na nasiona bezpośrednio lub po rozcieńczeniu z wodą. 

Najlepiej jest kupować zaprawy zawierające więcej niż jedną substancję czynną, gdyż mają 

szerszy zakres ochrony. Wybierając zaprawę, lepiej jest sięgnąć po te nowsze i lepsze 

zaprawy, jednak te często są droższe [Kobus 2014]. 

Mimo, że ochrona plantacji zbóż jarych za pomocą zapraw nasiennych tak jak  

w przypadku zbóż ozimych jest niezbędna nie znajduje właściwego uznania wśród wielu 

plantatorów. Niestety nawet zakup kwalifikowanego materiału siewnego nie daje 100% 

pewności, że ziarno jest całkowicie wolne od grzybów i chorób. Bardziej niekorzystne jest 

gdy do siewu wykorzystywane są nasiona wyprodukowane we własnym gospodarstwie, a na 

takie bezwarunkowo należy zastosować zaprawianie. Zabieg ten może przy stosunkowo nie 

dużych poniesionych nakładach finansowych spowodować wzrost jakości uzyskanego ziarna 

przy jednoczesnym wzroście plonu [Korbas, Horoszkiewicz-Janka 2010]. 
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Lokalizacja i metodyka 

Do badań materiału siewnego pobrano 36 prób laboratoryjnych o wadze około 1kg 

każda. Próby pobrano wczesną wiosną 2014 roku przed rozpoczęciem prac polowych. 

Pochodziły one od 25 rolników indywidualnych zamieszkujących gminę Janów. Pobrano 10 

prób pszenicy, 13 prób owsa oraz 13 prób jęczmienia. Następnie w laboratorium Wyższej 

Szkoły Agrobiznesu w Łomży przeprowadzono badania wartości siewnej, oznaczając: 

czystość, masę tysiąca ziaren, liczbę nasion innych gatunków zbóż oraz chwastów, energię  

i zdolność kiełkowania. Badania wykonano zgodnie z metodyką ISTA [2009]. 

 Celem oceny czystości analitycznej było stwierdzenie występowania wszelkich 

zanieczyszczeń występujących w 100 gramowej próbce nasion pobranej z próby ogólnej. Przy 

oznaczaniu czystości wydzielono następujące grupy składników: nasiona czyste, nasiona 

innych gatunków zbóż, nasiona chwastów oraz zanieczyszczenia. Następnie określono ich 

procentowy skład w 100 gramowej próbce. Do nasion czystych zaliczono wszystkie nie 

uszkodzone lub lekko uszkodzone nasiona badanego gatunku, niezależnie od stopnia ich 

wykształcenia i zdrowotności. Do nasion innych roślin zaliczono nasiona wszystkich innych 

gatunków zbóż, odmian roślin uprawnych oraz chwastów. Zanieczyszczeniami były 

natomiast części nasion mniejszych od połowy ich pierwotnej wielkości, plewy, liście, 

kawałki łodyg, grudki ziemi, piasek, kamyki. Oprócz tego w każdej 100 gramowej naważce 

materiału siewnego policzono ilość sztuk nasion innych gatunków zbóż oraz chwastów. 

 Oznaczenie masy 1000 ziaren polegało na odliczeniu w warunkach laboratoryjnych 

1000 sztuk ziaren danego gatunku i zważeniu na wadze elektronicznej. Wyniki natomiast 

zaokrąglono do dwóch miejsc po przecinku i wpisano do tabeli. Na koniec wyliczono średnią 

masę 1000 ziaren dla prób należących do jednego gatunku. 

 Oprócz oceny czystości analitycznej i MTZ dokonano oceny zdolności kiełkowania, 

polegającej na pobudzeniu zarodka do wzrostu, przez umieszczenie w optymalnych 

warunkach środowiskowych dla danego gatunku i obliczenie siewek normalnych.  

Ocenę zdolności kiełkowania wykonano na nasionach czystych, losowo odliczając 400 

nasion, w czterech powtórzeniach po 100 nasion. Nasiona według przepisów 

międzynarodowych ISTA umieszczono na bibule filtracyjnej, na specjalnych kiełkownikach. 

Dokładne warunki stworzone do oceny kiełkowania dla poszczególnych gatunków  

zbóż przedstawiono w tabeli 1. 
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Tabela 1.  

Warunki kiełkowania nasion zbóż przeznaczonych do oceny energii i zdolności kiełkowania. 

Gatunek zboża Podłoże Temperatura °C Liczenie (dni) 

Wstępne Końcowe 

Pszenica jara Bibuła 20 4 8 

Jęczmień jary Bibuła 20 4 7 

Owies Bibuła 20 5 10 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie[ISTA 2009]. 

 

 Ocenę kiełkowania przeprowadzono dwukrotnie w czasie ustalonym przepisami ISTA 

dla każdego gatunku. Obliczenie wstępne pozwoliło ustalić liczbę nasion zdolnych do 

szybkiego kiełkowania, czyli tak zwaną energię kiełkowania. Wartość ta wyrażona została  

w procentach. Obliczenie końcowe dla poszczególnych gatunków przeprowadzono  

po upływanie czasu, po którym wszystkie żywe nasiona zdążyły wykiełkować. W ten sposób 

uzyskano wskaźnik zdolności kiełkowania wyrażony w procentach. 

Po wykonaniu badań laboratoryjnych materiału siewnego, wyniki porównano  

z wymaganiami jakościowymi stawianymi roślinom zbożowych należących do kategorii 

elitarnych oraz kwalifikowanych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju 

Wsi z dnia 14 września 2010 roku w sprawie szczegółowych dotyczących wytwarzania  

i jakości materiału siewnego [Dz. U. z 2010r. Nr 183, Poz. 1230]. 

Oprócz badań laboratoryjnych materiału siewnego wśród 100 rolników 

indywidualnych, zamieszkujących gminę Janów przeprowadzono ankietę składającą się z 19 

pytań. Pytania dotyczyły pochodzenia materiału siewnego w ich gospodarstwach, stosowania 

zapraw nasiennych, obecności szkodników w magazynach zbożowych oraz częstotliwości 

wymiany nasion. Ankieta zawierała również pytania co do wieku, wykształcenia rolników 

oraz wielkości ich gospodarstw rolnych. 

 

Wyniki i dyskusja 

 

Jak podaje Wicki [2008a] kwalifikowany materiał siewny jest uznawany  

za najważniejszy środek do produkcji. Nowe odmiany zbóż pozwalają uzyskać większe  

i lepsze jakościowo plony oraz ograniczyć zużycie środków ochrony roślin poprzez ich lepsze 

dostosowanie do warunków siedliska. Stosowanie kwalifikowanego materiału siewnego 

przyczynia się do wdrażania postępu biologicznego w produkcji rolniczej. Według Sułek 
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[2007] do siewu zawsze powinno używać się materiału kwalifikowanego. Wicki [2008b] 

natomiast podkreśla, że poziom stosowania kwalifikowanego materiału siewnego w Polsce 

jest bardzo niski. Oleksiak [2009] podaje, że średnia różnica w plonach zbóż w zależności od 

tego czy zastosowano materiał kwalifikowany czy nie np. u pszenicy wynosi od 6 do nawet 

17%. Zdaniem Prusińskiego i in. [2013] rezygnacja z zakupu kwalifikowanego ziarna 

siewnego o znanej wartości siewnej oznacza rezygnację z wykorzystania potencjału 

genetycznego uprawianej odmiany (po kilku latach rozmnażania we własnym gospodarstwie 

w znacznym stopniu zdegradowanej), a w przypadku nowych odmian – z postępu 

biologicznego. 

 Z ankiet przeprowadzonych wśród rolników wynika, że materiał siewny  

w gospodarstwach indywidualnych gminy Janów pochodzi głównie z własnej reprodukcji 

(72%) lub z wymiany między sąsiedzkiej (6%). Niewielu rolników (22%) natomiast decyduje 

się na zakup kwalifikowanego materiału siewnego, co świadczy o niskim poziomie 

wykorzystania przez rolników postępu biologicznego. 

 Według Prusińskiego [2007] wymiana ziarna siewnego zbóż jarych w 1996 roku 

następowała średnio co 4 lata, w tym jęczmienia co 3 lata, pszenicy co 4 lata, owsa co 5 lat. 

Sułek [2007] i Artyszak [2005] twierdzą natomiast, że kwalifikowany materiał siewny 

wystarczy wymieniać co 3-4 lata. Wicki [2007] podaje, że okres teoretycznej wymiany nasion 

zbóż wynosi od 7 do 20 lat, zależnie od gatunku oraz od 3 do kilkunastu lat w zależności od 

regionu kraju. Badania Lisowskiej i in. [2013] przeprowadzone w gospodarstwach rolnych 

Polski środkowo-wschodniej dowodzą, że przeciętny okres wymiany materiału siewnego 

wynosi 3 lata. 

 Z badań własnych wynika, że większość rolników (60%) zamieszkujących gminę 

Janów wymienia materiał siewny co 2–3 lata. Jednak w 22% badanych gospodarstw materiał 

siewny wymienia się co 4 lata lub rzadziej.  

 Zaprawianie nasion jest bardzo ważnym zabiegiem agrotechniki, gdyż jest to pierwsza 

profilaktyczna ochrona młodych roślin przed chorobami i szkodnikami [Horoszkiewicz–

Janka, Korbas 2013]. Duczmal i Tucholska [2000] podają, że dzięki zaprawom uzyskuje się 

lepsze i bardziej wyrównane wschody, a kiełkujące rośliny są zdrowsze, szybciej rosną,  

a co za tym idzie dają lepsze jakościowo i ilościowo wyższe plony. 

 Na podstawie badań własnych należy stwierdzić, że tylko 36% rolników używa  

do siewu nasion zaprawianych, a pozostali nie stosują zapraw w ogóle lub stosują 

sporadycznie.  
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Jednym z czynników decydujących o jakości materiału siewnego jest czystość nasion.  

Z badań przeprowadzonych przez Ponichtera [2010] wynika, że na 29 przebadanych w gminie 

Goworowo prób ziarna zbóż jarych, trzy nie spełniły wymagań dotyczących czystości 

analitycznej. Z badań przeprowadzonych przez Prusińskiego i Kozdembę [2005] wynika,  

że na 81 przebadanych prób ziarna zbóż jarych tylko dwie nie odpowiadały wymaganiom 

najniższego stopnia kwalifikacji pod względem czystości nasion. 

 Badania własne wykazały, że wymagania jakościowe stawiane materiałowi siewnemu 

zbóż kategorii „elitarne” i „kwalifikowane” pod względem czystości analitycznej spełniły 

wszystkie próby pszenicy i owsa oraz 84,6% prób jęczmienia. Jedynie dwie próby jęczmienia 

nie spełniły minimalnych wymagań czystości analitycznej.  

 Wpływ na wartość siewną nasion ma również masa tysiąca ziaren. Jak podają Jasińska 

i Kotecki [1999], średnia masa tysiąca ziaren dla poszczególnych gatunków zbóż powinna 

wynosić: 37 do 52 g dla pszenicy, 28 do 38 g dla owsa oraz 40 do 50 g dla jęczmienia. 

Ponichtera [2010] w swoich badaniach wykazał, że największe zróżnicowanie w masie 

tysiąca ziaren wystąpiło w przypadku jęczmienia jarego od 37,5g do 43,7g, a najmniejsze – 

pszenicy jarej od 36,1g do 38,1g. 

 Przeprowadzone badania własne wykazały, że masa tysiąca ziaren wahała się dla 

pszenicy od 33,82g do 49,79g, dla owsa od 34,78g do 53,87, dla jęczmienia od 38,89  

do 53,38g, a średnia MTZ materiału siewnego używanego przez rolników gminy Janów  

nie odbiega od średniej dla gatunku podawanej w literaturze. 

Następnym ważnym elementem decydującym o wartości siewnej materiału jest 

zdolność kiełkowania. Z badań przeprowadzonych przez Suligę [2007] na terenie 

województwa świętokrzyskiego wynika, że średnia zdolność kiełkowania badanych prób 

wynosiła 70%, zaś łącznie 58% wszystkich badanych przez niego prób ziarna nie spełniało 

wymagań stawianych dla materiału siewnego kwalifikowanego. Prusiński i Kozdemba [2005] 

podają, że w województwie pomorskim najwyższą średnią zdolność kiełkowania stwierdzono 

dla prób jęczmienia jarego (około 92%), a dla owsa i pszenicy jarej (około 90%). Ponichtera 

[2010] wykazał, iż zdolność kiełkowania wszystkich pobranych prób ziarna przewyższała 

minimalną normę (85%) i wahała się od 95 do 98%. 

 Zdolność kiełkowania materiału siewnego stosowanego przez rolników gminy Janów 

również przewyższała minimalną normę stawianą dla materiału kwalifikowanego.  

Na 36 przebadanych prób, tylko jedna próba pszenicy posiadała zdolność kiełkowania  

na poziomie 73,25%. Najwyższą średnią zdolnością kiełkowania charakteryzowały się próby 

jęczmienia (94,57%), a najniższą owsa (93,19%). 
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W badaniach Prusińskiego i Kozdemby [2005] głównymi przyczynami 

dyskwalifikacji ziarna siewnego pochodzącego z samozaopatrzenia w województwie 

pomorskim były zanieczyszczenia obejmujące nasiona chwastów i innych roślin uprawnych, 

występowanie owsa głuchego i niska zdolność kiełkowania. Wykazali oni, że 43,2% prób 

zbóż jarych nie mieściło się w granicach dopuszczalnych norm. Ponichtera [2010] jako 

główną przyczynę dyskwalifikacji prób ziarna wskazał również obecność gatunków innych 

niż zboża. Na 29 prób zdyskwalifikowano aż 22 próby, w tym sześć prób pszenicy, sześć prób 

jęczmienia i dziesięć prób owsa. Prusiński i in. [2013] za główne przyczyny dyskwalifikacji 

pszenicy, owsa i jęczmienia uznali obecność nasion chwastów i obcych uprawnych. 

 W badaniach własnych przyczyną dyskwalifikacji prób materiału siewnego jak 

przedstawia tabela 2, była również obecność innych gatunków zbóż, obecność gatunków 

roślin innych niż zboża oraz obecność nasion owsa głuchego. Tylko w jednym przypadku 

przyczyną dyskwalifikacji była zbyt niska zdolność kiełkowania, zaś w dwóch próbach 

jęczmienia czystość analityczna. Na 36 prób materiału siewnego zdyskwalifikowano 3 próby 

pszenicy, 3 próby jęczmienia oraz 5 prób owsa. 

 

Tabela 2.  

Charakterystyka prób ziarna siewnego zbóż jarych zdyskwalifikowanych na podstawie badań 

laboratoryjnych. 

Próby 

zdyskwalifikowane 

 

Dyskwalifikacja wynikająca z niespełniania wymagań dla kategorii „nasiona 

kwalifikowane” dotyczących: 

 

Gatunek Ogółem 
czystości 

analitycznej 

zdolności 

kiełkowania 

obecności 

nasion 

innych 

gat. zbóż 

obecności 

nasion 

owsa 

głuchego 

obecności 

gat. roślin 

innych niż 

zboża 

innych 

gat. 

łącznie 

Pszenica jara 3  - 1 - 2 - 1 

Jęczmień jary 3  2 - 1 2 - 3 

Owies 5  - - - 5 1 - 

Źródło: Opracowanie własne. 
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Wnioski 

1. Rolnicy gminy Janów nie stosują materiału siewnego kwalifikowanego, gdyż 72% 

ankietowanych rolników obsiewa pola materiałem siewnym z własnej reprodukcji. 

2. Wykorzystanie postępu biologicznego wnoszonego przez nowe odmiany w gospodarstwach 

rolników gminy Janów stoi obecnie na niskim poziomie, gdyż tylko 22% rolników  

do produkcji stosuje kwalifikowany materiał siewny.  

3. Rolnicy zdają sobie sprawę z konieczności częstej wymiany materiału siewnego, ponieważ  

aż 60% z nich robi to co 2-3 lata. 

4. Nie wszyscy rolnicy zabezpieczają nasion przed niekorzystnym działaniem patogenów  

w środowisku glebowym, gdyż aż 38% ankietowanych stosuje niezaprawiany materiał 

siewny, a 26% z nich zaprawia ziarno rzadko. 

5. Zdolność kiełkowania materiału siewnego stosowanego przez rolników jest wysoka, 

ponieważ 97% przebadanych prób spełnia wymagania stawiane dla materiału siewnego pod 

względem tego parametru. 

6. Czystość analityczną badanego ziarna zbóż należy uznać za zadowalającą, gdyż aż 94% 

przebadanych prób spełnia wymagania jakościowe stawiane materiałowi siewnemu pod 

względem tego parametru. 

7. Przyczyną dyskwalifikacji prób materiału siewnego była obecność innych gatunków zbóż, 

obecność gatunków roślin innych niż zboża oraz obecność nasion owsa głuchego.  

Ogółem zdyskwalifikowano 30% analizowanych prób. 

8. Biorąc pod uwagę wszystkie badane parametry wartości siewnej, należy stwierdzić, że jakość 

materiału siewnego zbóż jarych w gminie Janów jest dość dobra, a zwiększenie staranności  

w zabiegu doczyszczania ziarna może wpłynąć na zmniejszenie głównej przyczyny 

dyskwalifikacji ziarna. 
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Regulamin nadsyłania i publikowania prac w Zeszytach Naukowych 

WSA 

 

1. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Agrobiznesu, zwane dalej Zeszytami, są 

periodykiem naukowym wydawanym w nieregularnym cyklu wydawniczym. 

2. Treść każdego Zeszytu odpowiada zakresowi tematycznemu jednego z odpowiednich 

wydziałów w Wyższej Szkole Agrobiznesu t. Wydziałowi Rolniczo-Ekonomicznemu, 

Wydziałowi Technicznemu, bądź Wydziałowi Medycznemu.  

3. Redakcja Zeszytów mieści się w sekretariacie Wydawnictwa Wyższej Szkoły 

Agrobiznesu. Pracą redakcji kieruje redaktor naczelny. 

4. W celu zapewnienia poziomu naukowego Zeszytów oraz zachowania właściwego 

cyklu wydawniczego redakcja współpracuje z krajowymi i zagranicznymi jednostkami 

naukowymi, stowarzyszeniami oraz innymi instytucjami.  

5. Do oceny przyjmowane są dotychczas niepublikowane oryginalne prace redakcyjne, 

monograficzne, poglądowe, historyczne, teksty źródłowe, sprawozdania z posiedzeń 

naukowych, oceny książek, komunikaty naukowe, wspomnienia oraz wiadomości 

jubileuszowe. Opracowania przyjmowane są przez redakcję do końca czerwca 

każdego roku. Redakcja nie zwraca Autorom nadesłanych materiałów. 

6. Do publikacji należy dołączyć oświadczenie o oryginalności pracy oraz o tym, że nie 

została zgłoszona do innej redakcji (wzór oświadczenia jest możliwy do pobrania na 

stronie internetowej WSA – załącznik nr 1 do Regulaminu). Oświadczenie powinno 

zawierać adres pierwszego autora pracy, numer telefonu oraz e-mail. W oświadczeniu 

powinna być zawarta zgoda (podpis) wszystkich współautorów pracy. 

7. Prace są publikowane w języku polskim lub angielskim z uwzględnieniem opinii 

redaktora językowego. 

8. W oświadczeniu dołączonym do tekstu należy opisać wkład poszczególnych autorów  

w powstanie pracy oraz podać źródło finansowania publikacji. „Ghostwriting” oraz 

„guest authorship” są przejawem nierzetelności naukowej, a wszelkie wykryte 

przypadki będą demaskowane i dokumentowane, włącznie z powiadomieniem 

odpowiednich podmiotów (instytucje zatrudniające autorów, towarzystwa naukowe, 

stowarzyszenia edytorów naukowych itp.). 

9. Przekazane do redakcji opracowania są wstępnie oceniane i kwalifikowane do druku 

przez Naukową Radę Redakcyjną, zwaną dalej Radą. Skład Rady określany jest przez 

Senat WSA. 

10. Publikacje wstępnie zakwalifikowane przez Radę są oceniane przez recenzentów, 

zgodnie  

z procedurą recenzowania opublikowaną na stronie internetowej WSA w zakładce 

Zeszyty naukowe WSA. Łącznie z opinią recenzent wypełnia deklarację konfliktu 

interesów, stanowiącą załącznik nr 2 do regulaminu. Redakcja powiadamia Autorów o 

wyniku oceny, zastrzegając sobie prawo do zachowania poufności recenzji. 

11. Za proces wydawniczy Zeszytów jest odpowiedzialny sekretarz naukowy redakcji, 

który zatwierdza układ treści Zeszytów, określa wymagania wydawnicze dla 

publikowanych materiałów, współpracuje z recenzentami, przedstawia do 

zatwierdzenia całość materiałów przed drukiem Naukowej Radzie Redakcyjnej, 

współpracuje z Radą i innymi instytucjami  

w zakresie niezbędnym do zapewnienia poziomu naukowego Zeszytów oraz 

zachowania cyklu wydawniczego. 



 

12. Redakcja zastrzega sobie możliwość odmowy przyjęcia artykułu bez podania 

przyczyn. 

13. Nadesłane materiały, niespełniające wymagań wydawniczych określonych przez 

redakcję,  

są zwracane Autorowi/Autorom. 

14. Wydawnictwo Wyższej Szkoły Agrobiznesu nie wypłaca wynagrodzenia za nadesłane 

publikacje zakwalifikowane do druku w Zeszytach. 

15. Wersją pierwotną (referencyjną) czasopisma jest wydanie papierowe. „Zeszyty 

Naukowe WSA" są dostępne także na stronie internetowej Wyższej Szkoły 

Agrobiznesu – www.wsa.edu.pl, w zakładce Wydawnictwa. 
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Wymagania wydawnicze - Zeszyty Naukowe WSA 

 
 

1. Artykuły powinny być przygotowane w formie wydruku komputerowego oraz w wersji 

elektronicznej, w języku polskim lub angielskim. W celu usprawnienia procesu 

wydawniczego prosimy o rygorystyczne przestrzeganie poniższych zasad: 

- przesłany artykuł powinien być opatrzony dokładną afiliacją Autora/Autorów, 

- objętość artykułu nie może przekraczać 15 stron formatu A4, 

- imię i nazwisko Autora/ów – czcionka 12 pkt, 

- nazwa instytucji/jednostki naukowej – czcionka 12 pkt, 

- tytuł artykułu w języku polskim i angielskim – czcionka 14 pkt (bold); podtytuły – czcionka 

12 pkt (bold), 

- do publikacji należy dołączyć słowa kluczowe (3–5) oraz streszczenie nieprzekraczające 15 

wierszy napisane w językach polskim i angielskim – czcionka 11 pkt, 

- tekst zasadniczy referatu pisany czcionką Times New Roman CE – 12 pkt, 

- odstęp między wierszami – 1,5, 

- jeżeli referat zawiera tabele (najlepiej wykonane w edytorze Word albo Excel) lub rysunki 

(preferowany format CorelDraw, Excel, Word), należy dołączyć pliki źródłowe, 

- tabele i rysunki powinny być zaopatrzone w kolejne numery, tytuły i źródło, 

- przy pisaniu wzorów należy korzystać wyłącznie z edytora równań dla MS WORD, 

- preferowane formaty zdjęć: TIFF, JPG (o rozdzielczości minimum 300 dpi), 

- w przypadku publikowania prac badawczych układ treści artykułu powinien odpowiadać 

schematowi: wprowadzenie (ewentualnie cel opracowania), opis wykorzystanych materiałów 

czy metod, opis badań własnych (omówienie wyników badań), wnioski (podsumowanie), 

wykaz piśmiennictwa. 

 

2. Odsyłaczami do literatury zamieszczonymi w tekście publikacji są przypisy dolne, które 

muszą mieć numerację ciągłą w obrębie całego artykułu. Odsyłaczami przypisów dolnych są 

cyfry arabskie złożone w indeksie górnym, np. (2). 

 

3. Zapis cytowanej pozycji bibliograficznej powinien zawierać: inicjał imienia i nazwisko 

autora, tytuł dzieła, miejsce i rok wydania, numer strony, której dotyczy przypis; w przypadku 

pracy zbiorowej: tytuł dzieła, inicjał imienia i nazwisko redaktora, miejsce i rok wydania; w 

przypadku pracy będącej częścią większej całości – także jej tytuł, inicjał imienia i nazwisko 

redaktora. Źródła internetowe oraz akty prawne należy podawać także jako przypis dolny. 

 

4. W wykazie piśmiennictwa zamieszczonym w kolejności alfabetycznej na końcu publikacji 

należy podać kolejno: nazwisko autora/ów i pierwszą literę imienia, rok wydania, tytuł pracy 

(czcionka italic), wydawnictwo oraz miejsce wydania. Przykłady: 

- wydawnictwa książkowe: Janowiec A. 2010. Ziemniaki skrobiowe – rola w województwie 

podlaskim. Wydawnictwo WSA, Łomża. 

- prace zbiorowe: Górczewski R. (red.) 2007. Przemieszczenie trawieńca. Wydawnictwo 

PWN, Warszawa. 

- czasopisma: Staszewski M., Getek I. 2007. Specyfika żywienia krów o wysokiej wydajności. 

Wydawnictwo WSA, Łomża, Zeszyty Naukowe WSA nr 37. 

- strony internetowe: www.4lomza.pl. 1.12.2009 r. 

- akty prawne: Ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o zmianie ustawy o szkolnictwie wyższym 

oraz ustawy o wyższych szkołach zawodowych. Dz.U. z 2002 r. Nr 150, poz. 1239. 

 

UWAGA: teksty niespełniające powyższych wymagań zostaną zwrócone Autorowi 
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Procedura recenzowania prac naukowych nadsyłanych do publikacji  

w Zeszytach Naukowych Wyższej Szkoły Agrobiznesu 
 

 

Procedura recenzowania artykułów w Zeszytach Naukowych WSA jest zgodna z 

zaleceniami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz dobrymi praktykami w 

procedurach recenzyjnych  

w nauce *. 

 

Przekazanie publikacji do Redakcji Wydawnictwa WSA jest jednoznaczne z 

wyrażeniem przez Autora/Autorów zgody na wszczęcie procedury recenzji artykułu. 

Autor/Autorzy przesyłają utwór wraz z wypełnionym oświadczeniem, którego wzór znajduje 

się na stronie internetowej WSA. Nadesłane materiały są poddawane wstępnej ocenie 

formalnej przez Naukową Radę Redakcyjną WSA, zwaną dalej Radą, zwłaszcza pod kątem 

ich zgodności z wymaganiami wydawniczymi opracowanymi i publikowanymi przez Wyższą 

Szkołę Agrobiznesu, jak również obszarami tematycznymi ZN. Następnie artykuły są 

recenzowane przez dwóch niezależnych recenzentów, którzy nie są członkami Rady, 

posiadających co najmniej stopień naukowy doktora. Nadesłane artykuły nie są nigdy 

wysyłane do recenzentów z tej samej placówki, w której zatrudniony jest Autor/Autorzy. 

Prace recenzowane są anonimowo. Autorzy nie znają nazwisk recenzentów. Artykułowi 

nadawany jest numer redakcyjny, identyfikujący go na dalszych etapach procesu 

wydawniczego. W innych przypadkach recenzent podpisuje deklarację o niewystępowaniu 

konfliktu interesów – formularz jest publikowany na stronie Internetowej WSA. Autor 

każdorazowo jest informowany z zachowaniem zasady poufności recenzji o wyniku 

procedury recenzenckiej, zakończonej kategorycznym wnioskiem o dopuszczeniu bądź 

odrzuceniu publikacji do druku. W sytuacjach spornych powoływany jest kolejny recenzent. 

Lista recenzentów współpracujących z wydawnictwem publikowana jest w każdym 

numerze czasopisma oraz na stronie Internetowej WSA. 

 

* Dobre Praktyki w procedurach recenzyjnych w nauce. Zespół do Spraw Etyki w Nauce. 

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Warszawa 2011 
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Załącznik nr 1 

miejscowość, data.....................................................,............................. 

 

Oświadczenie Autora/Autorów 

Zwracam się z uprzejmą prośbą o przyjęcie do Redakcji Wydawnictwa WSA i ogłoszenie 

drukiem publikacji/pracy pt. 

................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................. 

autorstwa: 

................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................... 

Równocześnie oświadczam(y), że publikacja nie została wydana w przeszłości drukiem i/lub w 

wersji elektronicznej w innym czasopiśmie, nie została zgłoszona do innego czasopisma, nie 

znajduje się w recenzji innej Redakcji, nie narusza patentów, praw autorskich i praw 

pokrewnych oraz innych zastrzeżonych praw osób trzecich, a także że wszyscy wymienieni 

Autorzy pracy przeczytali ją i zaakceptowali skierowanie jej do druku. 

 

Przeciwdziałanie nierzetelności naukowej - „ghostwriting” oraz „guest authorship”; 

· źródło finansowania publikacji:.......................................................................................................... 

................................................................................................................................................................ 

· podmioty, które przyczyniły się do powstania publikacji i ich udział: 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................ 

· wkład Autora/Autorów w powstanie publikacji (szczegółowy opis z określeniem ich afiliacji): 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................ 

Imię i nazwisko     podpis      data 

1................................................  ........................................   ......................... 

2...............................................   ........................................   ......................... 

3...............................................   ........................................   ......................... 

4..............................................   .........................................   ......................... 

Imię, nazwisko, adres, telefon, e-mail, osoby odpowiedzialnej za wysłanie niniejszego 

oświadczenia (głównego Autora pracy): 

................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................. 
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Załącznik nr 2. 

 

DEKLARACJA KONFLIKTU INTERESÓW 

 

Konflikt interesów* ma miejsce wtedy, gdy recenzent ma powiązania, relacje lub zależności 

przynajmniej z jednym z autorów pracy, takie jak na przykład zależności finansowe (poprzez 

zatrudnienie czy honoraria), bezpośrednie lub za pośrednictwem najbliższej rodziny. 

 

Tytuł 

pracy............................................................................................................................................. 

Data.................................................... 

Konflikt nie występuje 

Recenzent oświadcza, że nie ma powiązań ani innych finansowych zależności wobec 

Autora/Autorów: 

............................................................................ 

Podpis recenzenta 

* Recenzent oświadcza, że występuje następujący konflikt interesów 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

Podpis recenzenta: 

...................................................................... 


