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Janusz Lisowski, Piotr Ponichtera, Andrzej Borusiewicz  

Wy sza Szko a Agrobiznesu w om y 
 

PORÓWNANIE PLONOWANIA PI CIU ODMIAN PSZENICY OZIMEJ 

W TRZECH KOLEJNYCH OKRESACH WEGETACYJNYCH NA 

DWÓCH POZIOMACH AGROTECHNIKI W ZDOO MARIANOWO 
 

COMPARISON OF YIELD OF FIVE VARIETY OF WINTER WHEAT 

IN THREE CONSECUTIVE GROWING SEASONS ON TWO LEVELS 

OF AGRICULTURAL TECHNOLOGY IN ZDOO MARIANOWO 
 

 

Streszczenie 

 

Celem pracy jest przedstawienie i porównanie plonowania pi ciu odmian pszenicy 

ozimej (Linus, Ozon, Mulan, Natula, Patras) na dwóch poziomach agrotechniki 

przeprowadzone w Zak adzie Do wiadczalnym Oceny Odmian Marianowo. Do porównania 

plonu pszenicy wybrano odmiany, które by y wpisane do Listy Zalecanych Odmian  

w województwie podlaskim na 2015 r. Wyniki poszczególnych odmian pszenicy dotycz  

plonu z lat 2013-2015. Wed ug danych COBORU na rok 2015 zalecanych do uprawy by o  

w Polsce 33 odmiany pszenicy ozimej. Najwy szy redni plon z pi ciu odmian pszenicy 

ozimej przy poziomie agrotechniki a1 i a2 uzyskano w roku 2015 i wynosi  on odpowiednio 

97,8 i 103,3 dt·ha-1, a najni szy w roku 2013 który wynosi  80,9 i 95,6 dt·ha-1. W ci gu trzech 

lat do wiadczenia na obydwu poziomach agrotechniki najlepiej plonowa a odmiana Linus.  

W roku 2015 uzyskano plon przy poziomie agrotechniki a1 103,5 dt·ha-1, a przy poziomie 

agrotechniki a2  plon wielko ci 106,6 dt·ha-1. 

S owa kluczowe: pszenica ozima, odmiany, plonowanie, technologia produkcji 

  
Summary 

 

The aim of the study is to present and compare the planning of the five varieties of 

winter wheat (Linus, Ozone, Mulan, Natula, Patras) on the two levels of agricultural 

technology conducted at the Experimental Variety Assessment Marianowo. Compared to 
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yield wheat varieties were selected, which were entered in the List of Recommended Varieties 

in Podlaskie for 2015. The results of the different varieties of wheat relate to the crop of 2013-

2015. According to COBORU 2015 recommended for cultivation in Poland there were 33 

varieties of winter wheat. The highest average yield of five cultivars of winter wheat at the 

level of agricultural technology a1 and a2 were obtained in 2015 and amounted to respectively 

97,8 and 103,3 dt·ha-1 and the lowest in 2013, which amounted to 80,9 and 95,6 dt·ha-1. 

Within three years of experience at both levels of agricultural technology yielded the best 

cultivar Linus. In 2015, the yield obtained with the level of agricultural technology a1 103,5 

dt·ha-1, and the level of agricultural technology a2 crop size of 106,6 dt·ha-1. 

Keywords: winter wheat, varieties, yield, production technology 
 

Wprowadzenie 

 
Najstarsze lady uprawy pszenicy, wskazuj  na rok ok. 7000 p.n.e. i pochodz   

z wykopalisk na Bliskim Wschodzie, oraz z krajów po o onych w Basenie Morza 

ródziemnego. Na obszarze Polski pszenica pojawi a si  2000 lat p.n.e. lady jej odnaleziono 

w jaskiniach Ojcowskich. Przyby a do nas z po udniowo – zachodniej Azji, w czasie 

w drówek narodów, a wi c tysi ce lat temu [Jasi ska, Kotecki 2003]. 

Intensyfikacja produkcji pszenicy ozimej w kraju zale y przede wszystkim  

od rejonizacji, tj. uprawy odmian we w a ciwych warunkach klimatycznych i glebowych, 

sprzyjaj cych najwi kszej ich produktywno ci. Przy ustaleniu rejonizacji poszczególnych 

odmian musi by  uwzgl dniony ca y kompleks czynników siedliskowych, oraz cechy 

genetyczne i w a ciwo ci fizjologiczne odmiany. W ten sposób przeprowadzany dobór 

odmian oparty na badaniu zmienno ci plonowania w ró nych warunkach siedliska, stanowi 

gwarancj  jak najmniejszego ryzyka uprawy w okre lonych rejonach. Plonowanie oraz cechy 

gospodarcze poszczególnych odmian s  okre lane na podstawie do wiadcze  prowadzonych 

w stacjach do wiadczalnych oceny odmian przez COBORU w S upi Wielkiej. 

W hodowli odmian pszenicy od kilkunastu lat zauwa any jest w Polsce istotny 

post p, jednak nale y pami ta , e pe ne wykorzystanie potencja u plonotwórczego nowych 

odmian ci le zwi zane jest z poziomem ponoszonym na technologi  uprawy [Kulig i in. 

2001; Ko odziejczyk i in. 2009]. 

Pszenica obok j czmienia jest najstarszym zbo em chlebowym, uprawianym  

od co najmniej 6 tysi cy lat. Jej ziarno zapewnia bezpiecze stwo ywno ciowe ludzi zarówno 
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w wymiarze krajowym jak i wiatowym, to surowiec o znaczeniu strategicznym. Wed ug 

Mi dzynarodowej Rady Zbo owej, zbiory pszenicy na wiecie w 2014 r. wynios y 714 mln 

ton. a w UE 142,2 mln ton. W 28 krajach UE w roku 2014 pszenic  uprawiano na 

powierzchni 26,1 mln ha (w 2013 r. – 25,7 mln ha). W Polsce w roku 2015 pszenic  

uprawiano na powierzchni ok. 2400 ty . ha przy rednim plonie 4,03t·ha-1. Dane statystyczne 

uprawy pszenicy w Polsce przedstawia tabela 1. 

 
Tabela 1.  

Powierzchnia uprawy i plon z ha pszenicy w Polsce w latach 2005-2015.  
 

2005 2010 2014 2015 
Powierzchnia 

uprawy w 
ty  ha 

Plon z ha 
[t·ha-1] 

Powierzchnia 
uprawy 

w ty . ha 

Plon z ha 
[t·ha-1] 

Powierzchnia 
uprawy 

w ty . ha 

Plon z 
ha  
[t·ha-1] 

Powierzchnia 
uprawy 

w ty . ha 

Plon z 
ha  
[t·ha-1] 

2218 3,95 2124 4,42 2200 4,67 2400 
 

4,03 
 

ród o: Opracowanie w asne na podstawie danych GUS  
 

W celu uzyskania wysokiego plonu i odpowiedniej jako ci ziarna, wspó czesna 

technologia produkcji pszenicy powinna uwzgl dnia  zrównowa one nawo enie wszystkimi 

sk adnikami pokarmowymi [G siorowska i in. 2006; Koco  2009; Buczek i in. 2012]. 

Nie tylko wysoko  dawki azotu jest wa na, ale równie  sposób i termin jego 

stosowania. Przy technologii produkcji pszenicy najwa niejszymi okresami, w których 

pszenic  nale y nawozi  azotem s  fazy krzewienia i strzelania w d b o oraz pocz tek 

k oszenia (wg skali BBCH od 20 do 53). Dawka azotu powinna by  dobierana indywidualnie 

dla odmiany, gdy  ka da z nich ma w asne optimum nawo enia azotem i jego znajomo  

jest niezb dna dla uzyskania najwy szego plonu przy zachowaniu pe ni cech 

technologicznych [Ko cielniak i Rothkaehl 2000; Kwiatkowski i in. 2006; Dubis  

i Borysewicz 2008].  

Nie tylko nawo enie mineralne wp ywa na plon ziarna pszenicy, ale równie  

warunki klimatyczne s  jednym z g ównych czynników plonotwórczych. Oprócz tego, 

plonowanie pszenicy uwarunkowane jest cechami genetycznymi oraz podlega wp ywowi 

siedliska i agrotechniki [Budzy ski i in. 2004].  

Celem pracy jest przedstawienie i porównanie wyników plonowania pi ciu odmian 

pszenicy ozimej (Linus, Ozon, Mulan, Natula, Patras) na dwóch poziomach agrotechniki  

w latach 2013-2015 przeprowadzone w Zak adzie Do wiadczalnym Oceny Odmian 
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Marianowo. Do porównania plonu pszenicy wybrano odmiany, które by y wpisane do Listy 

Zalecanych Odmian w województwie podlaskim na 2015 rok. 

 

Lokalizacja i metodyka bada  

 

Do wiadczenie zosta o przeprowadzone na terenie Zak adu Do wiadczalnego Oceny 

Odmian w Marianowie (53°13'N 22°07'E), który podlega pod Centralny O rodek Bada  

Odmian Ro lin Uprawnych - Stacja Do wiadczalna Oceny Odmian w Krzy ewie. 

Do wiadczenie cis e, polowe za o ono metod  uk adu do wiadczalnego - losowane bloki  

w trzech powtórzeniach. Do wiadczenie by o przeprowadzone na pi ciu odmianach pszenicy 

ozimej (Linus, Ozon, Mulan, Natula, Patras) w trzech kolejnych okresach wegetacyjnych 

(2013-2015). Do wiadczenie corocznie zak adano na typie gleby brunatna w a ciwa  

o odczynie lekko kwa nym. Ilo  przyswajalnego fosforu oscylowa a na granicy bardzo 

wysokiej i wysokiej zawarto ci a potasu na wysokiej. Zasobno  w magnez by a rednia  

i wysoka (tab. 2). 

 
Tabela 2.  

W a ciwo ci agrochemiczne gleby (warstwa  0-0,30 m).  

Cecha gleby 
lata 

2013 2014 2015 

Kompleks glebowy 4 4 4 

Klasa bonitacyjna IV a III b III b 

pH, 1 mol·dm-3  KCl 5,9 6,1 5,9 

Fosfor przyswajalny (P) –  mg·kg-1    18,4 24,2 31,5 

Potas przyswajalny (K) –  mg·kg-1 13,3 15,4 17,5 

Magnez przyswajalny (Mg) –  mg·kg-1 5,8 4,2 3,4 
ród o: Opracowanie w asne na podstawie [Gazda 2013-2015]. 

 

 

Pierwszym czynnikiem by y dwa poziomy agrotechniczne: 

      a1 –  przeci tny poziom agrotechniczny (ekstensywny), zapewniaj cy zadawalaj ce 

plony przy tradycyjnym sposobie uprawy, chemiczna ochrona ogranicza a si  do 

zaprawiania nasion, stosowania herbicydów. 

       a2 - wysoki poziom agrotechniki (intensywny) ró ni si  od przeci tnego zwi kszonym  

o 40 kg·ha-1 nawo eniem azotem, stosowaniem nalistnych preparatów wielosk adnikowych  
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i ochron  przed wyleganiem. Dodatkowo stosowane s  dwa zabiegi fungicydowe - w fazie pe ni 

krzewienia i na pocz tku k oszenia oraz antywylegacz.  

Czynnikiem drugim do wiadczenia by o 5 odmian pszenicy ozimej (Linus, Ozon, Mulan, 

Natula, Patras), które by y uprawiane w latach 2013-2015. Dwie odmiany pszenicy ozimej 

nale  do grupy jako ciowej A i trzy odmiany do grupa jako ciowej B. 

Przedplonem pszenicy ozimej w ka dym roku do wiadczenia by  groch pastewny.  

Ziarno wysiano w rozstawie rz dów 12,5 cm, w liczbie 450 na powierzchni  1m2. W przeliczeniu 

na 1 hektar by o to oko o 215 kg ziarna. Wszystkie zabiegi agrotechniczne wykonane przy 

uprawie pszenicy ozimej przedstawia tabela 3. 

 

Tabela 3.  
Agrotechniczne i polowe warunki prowadzenia do wiadczenia stosowane w uprawie pszenicy 

ozimej.  
 

wyszczególnienie Rok 2013 Rok 2014 Rok 2015 
Termin siewu 25.09.2012 01.10.2013 29.09.2014 

Termin zbioru 08.08.2013 06.08.2014 14.08.2015 

Nawo enie mineralne N na  
poziomie a1 w [kg·ha-1] 

100 92 92 

Nawo enie mineralne N na 
poziomie a2 w [kg·ha-1] 

140 132 132 

Nawo enie mineralne P2O5  
 na poziomie a1 w [kg·ha-1] 

40 40 40 

Nawo enie mineralne K2O 
 na poziomie a2 w [kg·ha-1] 

60 60 60 

Nawo enie nalistne w [l·ha-1] Kristalon – 2x1,5 l Basfoliar 36 – 6 l Basfoliar 36 2 x 6 l 

Insektycydy [l·ha-1] Decis 30 EW – 0,125 l Sumi Alpha 050 EC 
0,25 l 

Sumi Alpha 050 EC 
0,25 l 

Herbicydy dawka [l·ha-1] Huzar Activ 387  – 0,8 l 
Glean 75 WG – 25 g 

Komplet 560 S.C. - 
0,5 l 

Trimity 590 S.C. 
2,4 l 

Fungicydy dawka [l·ha-1] Reveller 280 SC – 0,8 g  
Artea 330 EC – 0,5 l 

Artea 330 EC – 0,4 l 
Reveller 280 SC - 1 l  

Mirage 450 EC – 1 l. 
Reveller 280 SC - 1 l 

Antywylegacz poziom a2 [l·ha-1]  Stabilan 750 SL – 1,5 l Cerone 480 SL – 0,75 l Cerone 480 SL – 0,75 l 

ród o: Opracowanie w asne na podstawie danych ZDOO w Marianowie 

 

W czasie wegetacji monitorowano daty wschodów, krzewienia, strzelania w d b o, 

k oszenia i dojrza o ci woskowej. Obserwowano stan wegetacyjny ro lin przed zim   

i wczesn  wiosn  (bezpo rednio po ruszeniu wegetacji) z uwzgl dnieniem stopnia pora enia 

ple ni  niegow . Pszenic  zebrano w pierwszej lub drugiej dekadzie sierpnia kombajnem 

poletkowym. 
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Wyniki i dyskusja 

  

Uk ad warunków atmosferycznych w okresie trzech kolejnych lat (2013-2015) by  

bardzo zró nicowany. Przebieg warunków atmosferycznych scharakteryzowano na podstawie 

danych ze stacji meteorologicznych Zak adu Do wiadczalnego Oceny Odmian w Marianowie 

wykres 1 i tabela 4.  

 
Wykres 1. Temperatura w latach wrzesie  2012 – sierpie  2015 w stacji meteorologicznej 
Marianowo. 
 

 
ród o: Opracowane w asne na podstawie danych ZDOO Marianowo 

 

W roku 2013 by a najni sza rednia temperatura w ci gu trzech lat bada  i wynosi a 

ona 7,3oC i by a ni sza w tym samym okresie w roku 2014 o 1,3oC a w roku 2015 o 1,9oC. 

Równie  w roku 2013 rednia roczna temperatura powietrza by a ni sza od redniej z lat 

1983-2015 o 0,4oC. W roku 2014 i 2015 rednia roczna temperatura powietrza by a wy sza 

od redniej z lat 1983-2015 o 0,9oC i 1,5oC. Od grudnia 2012 do ko ca marca 2013 r. 

wyst puj ce niskie temperatury dochodz ce przy powierzchni gruntu do -20,5oC  

nie spowodowa y nadmiernego wych odzenia gleby na wysoko ci w z a krzewienia dzi ki 

zalegaj cej do  grubej pokrywie nie nej. W miesi cach od grudnia 2012 do kwietnia 2013 

rednia temperatura powietrza wynosi a -3,4oC. W pozosta ych miesi cach temperatury by y 

zbli one do redniej z lat 1983-2015.  
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Tabela 4.  
Opady atmosferyczne w okresie wrzesie  2012 – sierpie  2015 w stacji meteorologicznej 

Marianowo.  

miesi c Ilo  opadów w [mm] rednia opadów z lat 
1983-2015 w [mm] 2012/13 2013/14 2014/15 

Wrzesie  15,4 149,6 16,3 56,3 
Pa dziernik 41,7 12,3 7,0 33,5 
listopad 41,6 33,7 24,8 37,4 
grudzie  30,6 20,3 39,9 35,8 
Stycze  33,4 39,7 46,0 30,9 
luty 26,8 25,2 9,4 24,6 
Marzec 18,5 35,0 30,1 31,4 
Kwiecie  45,8 37,2 35,5 33,8 
Maj 82,0 42,1 45,1 51,8 
Czerwiec 82,9 74,1 25,4 64,8 
Lipiec 20,1 55,7 40,0 72,9 
sierpie  67,6 63,3 9,5 65,6 

 opadów  438,8 524,9 319,5 538,8 
ród o: Opracowane w asne na podstawie danych ZDOO Marianowo 

 
W roku 2012 siew pszenicy ozimej pomimo utrudnie  ze wzgl du na przesuszon  

gleb  by  dotrzymany w optymalnym terminie. W roku 2013 podobnie jak rok wcze niej siew 

pszenicy ozimej by  utrudniony ze wzgl du na przesuszenie gleby. Nie mo na by o  

w terminie wykona  zespo u uprawek po niwnych i przedsiewnych jesiennych pod siew 

pszenicy ozimej. Dopiero opady atmosferyczne w drugiej dekadzie wrze nia (149,6 mm) 

umo liwi y wykonanie wszystkich zabiegów uprawowych i siew pszenicy. W roku 2014 

wszystkie zabiegi uprawowe by y wykonane w terminie, ale termin siewu by  przesuni ty na 

koniec wrze nia ze wzgl du na uwilgotnienie gleby. W pierwszym i drugim roku 

do wiadczenia pszenica ozima przed wej ciem w stan spoczynku zimowego by a dobrze 

rozkrzewiona, wyro ni ta i zahartowana. W ostatnim roku do wiadczenia by y obawy,  

e pszenica ozima mog a by  nie zahartowana. Miesi ce zimowe (grudzie  2014 r oraz  

stycze  i luty 2015 r.) charakteryzowa y si  jedn  z najwy szych temperatur rednich 

miesi ca z lat 1983-2015. Wyst puj ce spadki temperatur by y krótkotrwa e i nie wp yn y na 

przezimowanie pszenicy. Rok 2015 pod wzgl dem ilo ci opadów by  najgorszy z lat 1983-

2015. Od wrze nia 2014 r. do sierpnia 2015 r. suma opadów atmosferycznych by a rekordowo 

niska i wynios a zaledwie 319,5 mm. W porównaniu do redniej sumy opadów z tego samego 

okresu z lat 1983-2015 braki wynios y 219,3 mm, co stanowi 59,2%. 
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Najwy szy redni plon z pi ciu odmian pszenicy ozimej przy poziomie agrotechniki 

a1 i a2 uzyskano w roku 2015 i wynosi  on odpowiednio 97,8 i 103,3 dt·ha-1 a najni szy  

w roku 2013 który wynosi  80,9 i 95,6 dt·ha-1. Najlepiej plonuj c  odmian  pszenicy ozimej 

w ci gu trzech lat do wiadczenia na obydwu poziomach agrotechniki by a odmiana Linus.  

W roku 2015 uzyskano plon przy poziomie agrotechniki a1 103,5 dt·ha-1, a przy poziomie 

agrotechniki a2  plon wielko ci 106,6 dt·ha-1. Z przeprowadzonego do wiadczenia wynika,  

e g ówn  przyczyn  niskiego plonu w 2013 roku by y niskie temperatury i rozk ad opadów 

atmosferycznych w poszczególnych fazach wzrostu pszenicy. 

 
Tabela 5.  

Plon ziarna pszenicy ozimej w latach 2013-2015 w (dt·ha-1).  
 
odmiana Rok 2013 Rok 2014 Rok 2015 

Poziom a1 Poziom a2 Poziom a1 Poziom a2 Poziom a1 Poziom a2
Linus 81,4 100,0 93,3 105,2 103,5 106,5 
Ozon 76,6 95,2 86,2 101,1 96,8 105,1 
Mulan 77,3 93,2 89,5 100,5 98,7 105,7 
Natula 83,5 90,2 89,5 99,5 95,1 96,9 
Patras 85,9 99,5 92,0 106,5  94,7 102,1 
Plon redni  80,9 95,6 90,1 102,6 97,8 103,3 

ród o: Opracowanie w asne na podstawie danych z ZDOO Marianowo 
 

Najwi kszy wp yw na plon ziarna pszenicy ozimej mia y albo zbyt niskie (rok 2012) 

albo zbyt wysokie (rok 2013) opady atmosferyczne bezpo rednio przed i po siewie ziarna jak 

równie  w pocz tkowej fazie krzewienia. Równie  badania Podolskiej i Stankowskiego 

[2001] dowodz , e plon pszenicy zale y od warunków pogodowych. W przeprowadzonym 

do wiadczeniu by y widoczne ró nice w plonie ziarna pszenicy pomi dzy dwoma poziomami 

agrotechniki (taela 5). Odmiana pszenicy Linus w roku 2013 na poziomie a2 plonowa a wy ej 

o 18,6 dt·ha-1, ale w roku 2015 ju  tylko o 3,0 dt·ha-1 co potwierdzaj  wyniki do wiadcze  

Kwiatkowskiego i in. [2006]. Badania Kusia i Jo czyka [1997] oraz Borkowskiej i in. [2003], 

potwierdzi y równie , e istnieje zale no  pomi dzy przebiegiem pogody i nawo eniem 

azotem a plonem ziarna pszenicy. 

Analizuj c plonowanie pi ciu odmian pszenicy ozimej w badanym trzyleciu mo na 

stwierdzi , e w du ej mierze za plon ziarna odpowiada a temperatura powietrza, jak równie  

ilo  opadów atmosferycznych. Wp yw dodatkowego nawo enia azotem, stosowaniem 

nalistnych preparatów wielosk adnikowych i ochron  przed wyleganiem da o wzrost plonu ziarna 

od 2,8 do 21,8%. 
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Wnioski 

 

1. W trzyletnim do wiadczeniu z pi ciu odmian pszenicy ozimej najwy ej plonowa a odmiana 

Linus w roku 2015 zarówno na poziomie agrotechnicznym a1 jak i a2. Wysoko  plonu na 

poziomie a1 by a wy sza o 5,7 dt·ha-1, a na poziomie a2 o 3,7 dt·ha-1 od redniego plonu 

pi ciu odmian pszenicy. 

2. Pomimo bardzo ma ych opadów atmosferycznych (155,5 mm) w okresie od kwietnia  

do sierpnia 2015 i wysokich rednich temperatur powietrza plon pszenicy pi ciu odmian 

pszenicy ozimej by  najwy szy z trzech lat do wiadczenia i wynosi  rednio na poziomie 

agrotechnicznym a1  97,8 dt·ha-1, a na poziomie agrotechnicznym a2 103,3 dt·ha-1.  

3. Przyczyn  niskiego plonu pszenicy ozimej w roku 2013 by y niskie temperatury  

w miesi cach zimowych oraz zalegaj ca pokrywa nie na do drugiej dekady kwietnia, 

opó ni a wiosenn  wegetacj  pszenicy ozimej o ponad 20 dni w stosunku do rednich z lat 

1983-2015.  
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ECOLOGICAL ASPECTS OF SELECTION GROWING OF 

VEGETABLE CROPS 
 

SUMMARY 

 

On the basis of many years researches new breeding methods to raise the level of 

realization of adaptive potential of plants have been worked aut. The authors have groun  ded 

a posssbility to use the reaction of plants to different environmental conditions and a 

posssbility to select a starting material of vegetable crops in selection breeds and hybreeds 

with invariably low pollutans content. The authors have also estimate d the polymorphism of 

the main economically important traits and properties of plants of different  phenogroups of 

cabbade and defined the deficiency of properties of ecological resistance in the majority of 

vegetable crops. 
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Wy sza Szko a Agrobiznesu w om y 

 

 

PLONOWANIE ORAZ WA NIEJSZE WSKA NIKI WARTO CI 

GOSPODARCZEJ TRZECH ODMIAN J CZMIENIA JAREGO  

W LATACH 2012-2014 W DO WIADCZENIACH 

PRZEPROWADZONYCH W STACJI DO WIADCZALNEJ  

OCENY ODMIAN W KRZY EWIE 

 

YIELDING AND IMPORTANT INDICATORS OF THE ECONOMIC 

VALUE OF THREE VARIETIES OF SPRING BARLEY IN 2012-2014 IN 

THE EXPERIMENTS CONDUCTED IN THE RESEARCH STATION 

ASSESSING VARIETIES OF PLANTS IN KRZY EWO 
 

 

Streszczenie 

 

Niniejsza publikacja zosta a wykonana w oparciu o do wiadczenie z j czmieniem jarym 

(odmiany pastewne), które przeprowadzono w Stacji Do wiadczalnej Oceny Odmian  

w Krzy ewie w latach 2012-2014. Do opracowania wybrano 3 spo ród 33 badanych odmian. 

Odmiany te znajduj  si  na Li cie Odmian Zalecanych do uprawy na terenie województwa 

podlaskiego. W pracy uj to parametry odmianowe j czmienia jarego takie jak: warunki 

termiczno – wilgotno ciowe, plonowanie, wa niejsze cechy jako ciowe  

i ilo ciowe oraz pora enie przez choroby. Zamieszczono równie  pomiary laboratoryjne oraz 

wyliczenia statystyczne. 

Do wiadczenie prowadzono jako dwupowtórzeniowe i dwuczynnikowe. Pierwszym 

czynnikiem by y badane odmiany drugim poziom agrotechniki. Poziom a1 ekstensywny 

natomiast a2 intensywny, który wyró nia  si  wy szym o 40 kg nawo eniem N, ochron  przed 

wyleganiem, dwukrotnym zastosowaniem fungicydów z nawo eniem dolistnym nawozami 

wielosk adnikowymi w fazie krzewienia i pocz tku k oszenia.  
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S owa kluczowe: j czmie  jary, do wiadczenie dwupowtórzeniowe i dwuczynnikowe, 

poziom nawo enia, LOZ (Lista Odmian Zalecanych), rodki plonotwórcze 

 

Summary 

 

This publication was made on the basis of experience with spring barley (fodder cultivars) 

that were conducted at the Research Station Assessing Varieties of Plants in Krzy ewo in 

2012-2014. To develop selected 3 out of 33 respondents varieties. These varieties are on the 

LOZ Recommended Variety List in the region of Podlasie. The publication included the 

parameters of spring barley cultivars such as thermal conditions - moisture, yielding, more 

important characteristics of qualitative and quantitative infection by the disease.  

It also provides laboratory measurements and statistical calculations. The experiment was 

conducted as two replicates and two-factor. The first factor was the cultivars second level of 

agricultural technology. Level a1 was extensive but a2 was intensive, which stood out higher 

by 40 kg N fertilization, protection from hatching, twice using fungicides foliar application of 

compound fertilizers in the phase of tillering and early heading stage. 

Keywords: barley, experience two replicates and two-factor, fertilization, LOZ 

(Recommended Variety List), yield-forming agents 

 

Wprowadzenie 

 

Znaczny udzia  w strukturze zasiewów ro lin o zbli onych wymaganiach 

agroekologicznych, krótkie rotacje zmianowa  i ograniczenie bioró norodno ci 

agrofitocentozy przyczyniaj  si  do degradacji gleby, a konsekwencj  tego jest wyra ny 

spadek plonu ziarna zbó  [Jaskulski i Jaskulska 2004].  

Plonowanie zbó  zale y do czynników wewn trznych (genotypu, wigoru, materia u 

siewnego), klimatycznych i agrotechnicznych. Wzrost, rozwój i plonowanie ro lin jest 

wypadkow  tych czynników. Ich optymalizacja umo liwi  mo e uzyskanie najwy szego 

plonu, najbardziej zbli onego do potencjalnych mo liwo ci plonowania konkretnych odmian.  

Liczba odmian j czmienia jarego z roku na rok sukcesywnie wzrasta. W roku 2012  

w Krajowym Rejestrze ro lin rolniczych by o 53 odmiany j czmienia jarego. W roku 2013  

60 odmian, a w roku 2014 liczba wzros a do 65. W ród tych odmian jedna wyró nia si  

ziarnem nieoplewionym – Gawrosz. Wi kszo  odmian wpisanych do KR (57%) pochodzi  
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z hodowli zagranicznych, a polsk  hodowl  reprezentuj  Hodowla Ro lin Smolice, Hodowla 

Ro lin Danko, Hodowla Ro lin Strzelce.  

J czmie  jary jest jednym z wielu gatunków, który wysiewany jest w do wiadczeniach 

prowadzonych w systemie Porejestrowego Do wiadczalnictwa Odmianowego (PDO),  

na podstawie których tworzona jest Lista Odmian Zalecanych dla danego województwa. 

Zaufanie rolnika do LOZ to niezbity dowód na s uszno  dzia a  i za o enia PDO. 

Pomaga wybra  odmian  optymaln  do uprawy w danym rejonie, ogranicza ryzyko 

wprowadzania do p odozmianu odmian o niewiadomym pochodzeniu, uwzgl dnia 

wymagania glebowe, odporno  na choroby jak równie  wierno  plonowania na danym 

obszarze. Sugeruj c si  LOZ dla danego województwa rolnik ogranicza uzyskanie ni szych 

plonów jak równie  mo e przewidzie  wydatki zwi zane z ochron  fungicydow  

[COBORU]. 

Celem niniejszej pracy jest okre lenie poziomu plonowania odmian j czmienia jarego: 

Suweren, Kucyk i Ella w latach 2012-2014 w do wiadczeniach prowadzonych na dwóch 

poziomach agrotechnicznych.  

 

Lokalizacja i metodyka bada  

 

Do wiadczenia zrealizowane by y na polach Stacji Do wiadczalnej Oceny Odmian  

w Krzy ewie w latach 2012-2014. Za o ono je w uk adzie 1-rozk adalnymi i prowadzono 

jako dwupowtórzeniowe i dwuczynnikowe. Pierwszym czynnikiem by y badane odmiany, 

drugim poziomy agrotechniki: poziom a1 ekstensywny i poziom a2 intensywny ró ni cy si  

od a1 wy szym o 40 kg N nawo eniem, ochron  przed wyleganiem i dwukrotnym 

zastosowaniem fungicydów oraz nawo eniem dolistnym nawozami wielosk adnikowymi  

w fazie pe ni krzewienia i pocz tku k oszenia. 

Do opracowania wybrano 3 odmiany j czmienia jarego, które znajduj ce si  na Li cie 

Odmian Zalecanych do uprawy na terenie województwa podlaskiego. 

W pracy uj to parametry odmianowe j czmienia jarego, które mia y decyduj cy 

wp yw na otrzymane wyniki w poszczególnych latach: warunki termiczno –wilgotno ciowe, 

plonowanie, wa niejsze cechy jako ciowe i ilo ciowe oraz pora enie przez choroby. W pracy 

zamieszczono równie  pomiary laboratoryjne oraz wyliczenia statystyczne. 
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W tabeli 1 przedstawiono parametry do wiadczenia, których u yto podczas zak adania 

do wiadcze  w polu w poszczególnych latach. 

 

Tabela 1. 

Parametry do wiadczenia 

Gatunek 

D ugo  
poletka 

[m] 

Szeroko  
poletka 

[m] 

Szeroko  
mi dzyrz dzi 

[m] 

Liczba 
rz dów 

na 
poletku

Powierzchnia 
poletka do 
zbioru [m2] 

Szeroko  
cie ki 

mi dzy 
poletkami 

[m] 
J czmie  
jary 

13,0 1,5 0,125 12 15,0 0,3 

ród o: Metodyka Badania WGO COBORU 

 

 Aby uzyska  wysokie plony j czmienia jarego bardzo wa ne jest przestrzeganie 

podstawowych warunków agrotechnicznych: odpowiedni kompleks glebowy, pH gleby, 

przedplon. Istotne znaczenie ma równie  zastosowane nawo enie mineralne, jak równie  

ochrona przed szkodnikami i chorobami.  

 Agrotechniczne warunki prowadzenia do wiadcze  w latach 2012-2014 

przedstawiono w tabelach 2,3,4. 

 

Tabela 2. 

Wymagania glebowe 

Rok 2012 2013 2014 

Kompleks glebowy 2 4 2 
Klasa bonitacyjna gleby III b IV a III b 
pH gleby 6,3 6,7 6,7 

Zasobno  gleby mg/100 g 

P2O5 

K2O 

Mg 

20,1 

15,0 

8,7 

21,2 

13,6 

9,5 

27,0 

17,9 

7,1 

Przedplon Groch siewny Groch pastewny Groch pastewny 
Data siewu 10.04 24.04 01.10 
Data zbioru 03.08 04.08 25.07 
ród o: opracowanie w asne na podstawie danych COBORU SDOO w Krzy ewie 
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Tabela 3. 

Nawo enie mineralne 

Rok 2012 2013 2014 

N na poziomie a1 kg/ha 50 55 100 
N na poziomie a2 kg/ha 90 95 140 
P2O5  kg/ha  60 60 50 
K2O   kg/ha 90 90 75 

Nawo enie dolistne l/ha 
Plonowit Z – 1,5 l.
Basfoliar – 1,5 l. 

Basfoliar –36 
Extra – 8 l. 

ADOB Mn – 2,5 l. 
ADOB Cu – 1,5 l. 

ród o: opracowanie w asne na podstawie danych  COBORU SDOO w Krzy ewie 

 

 

Tabela 4. 

rodki ochrony ro lin 

Rok 2012 2013 2014 

Insektycydy Sumi Alpha 050EC – 0,25 l. Sumi Alpha 050EC – 0,25 l. Bi 58 400EC – 0,5 l.

Herbicydy 
dawka ha 

Sekator OD – 0,15 l. Granstar SX – 45g. 

Komplet 560 SC – 
0,5 l. 

Tomigan 250EC – 
0,8 l. 

Fungicydy 
dawka  ha 

Input 460EC – 1,0 l. 
Artea 330EC – 0,5 l. 

Artea 330EC – 0,5 l. 
Falkon 460EC – 0,6 l. 

Topsin 500MSC –
1,4 l. Falcon 460EC

– 0,6 l. 
Antywylegac
z poziom a2

 Cerone 480SL – 0,75 l. Cerone 480SL – 0,75 l. Stabilan 750SL 1,5 l

ród o: opracowanie w asne na podstawie danych COBORU SDOO w Krzy ewie 

 

W roku 2012 niskie temperatury powietrza oraz przymrozki na pocz tku wegetacji 

j czmienia jarego, decyduj co wp yn y na opó nione wschody. Wschody by y 

nierównomierne i wyd u one w czasie. Maj z wysokimi temperaturami powietrza 

i z korzystnym rozk adem opadów w dwóch pierwszych dekadach pozytywnie wp yn  na 

wzrost i rozwój ro lin. Jednak III dekada maja z niewielk  ilo ci  opadów (4,8mm) i I dekada 

czerwca z wysokimi temperaturami powietrza spowodowa y wyst pienie krótkotrwa ej suszy 

glebowej, co negatywnie wp yn o na wegetacj  ro lin. Lipiec i sierpie  to miesi ce z du  

ilo ci  opadów, ulewami i silnymi wiatrami. Czynniki te mia y ujemny wp yw na wyleganie, 
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jak równie  przyczyni y si  do silniejszego pora enia ro lin przez choroby, co w rezultacie 

obni y o plonowanie odmian j czmienia, zw aszcza na poziomie a1. 

Opady niegu w marcu i na pocz tku kwietnia 2013 roku opó ni y rozpocz cie 

wiosennych prac polowych oraz uniemo liwi y wcze niejsze za o enie do wiadczenia.  

Siew j czmienia jarego wykonano dopiero 24.04. Du a wilgotno  gleby i wysoka dobowa 

temperatura powietrza w okresie kie kowania wp yn y na szybkie i wyrównane wschody 

ro lin. Ciep y maj z temperatur  maksymaln  dochodz c  27 C sprzyja  pocz tkowemu 

wzrostowi i rozwojowi ro lin j czmienia. Warunki wegetacji w czerwcu by y zmienne:  

II dekada bez opadów, III dekada nadmiar opadów powoduj cy wi ksze pora enie przez 

choroby grzybowe. Po wyk oszeniu, s oneczna i ciep a pogoda stworzy a odpowiednie 

warunki dla intensywnego przebiegu fotosyntezy i dobrego wype nienia ziarna.  

Upalna pogoda w I i III dekadzie lipca przyspieszy y dojrzewanie j czmienia.  

Zbioru dokonano 04.08 kombajnem poletkowym Sampo 130. 

Dogodne warunki wilgotno ciowo-powietrzne w roku 2014 umo liwi y wczesny siew 

nasion. Dwie pierwsze dekady kwietnia ch odniejsze z cz stymi przymrozkami opó nia y 

wschody ro lin. Wschody wyd u one w czasie i ze s abym rozwojem. Dopiero III dekada 

kwietnia z wy szymi temperaturami powietrza i gleby przyspieszy o rozwój m odych siewek 

ro lin. Ró nice temperatur mi dzy I, II, a III dekad  maja nie przynios y negatywnego 

wp ywu na prawid owy wzrost i rozwój ro lin. Jednak czerwiec ch odny z niekorzystnym 

rozk adem opadów atmosferycznych spowodowa  okresowe niedobory wilgoci w glebie, 

które negatywnie wp yn y na ro liny (ro liny po ó k e z oznakami posuchy i zachwiana 

równowaga w pobieraniu mikrosk adników). Opady deszczu pod koniec III dekady czerwca  

i pocz tku lipca przy wysokich temperaturach powietrza, stworzy y korzystny mikroklimat 

dla rozwoju chorób grzybowych, szczególnie na poziomie a1. Natomiast efektywno  ochrony 

fungicydowej mo na by o obserwowa  na poziomie agrotechnicznym a2 w okresie dalszej 

wegetacji. Wysokie temperatury przez ca y lipiec z bardzo niewielk  ilo ci  opadów 

wp yn y na szybsze dojrzewanie ro lin. Pe n  dojrza o  ziarna odmiany uzyska y  

na pocz tku III dekady lipca. Uzyskane plony by y wysokie i zró nicowane pomi dzy 

odmianami jak równie  pomi dzy poziomami a1 i a2. 

Warunki termiczne i wilgotno ciowe w okresie wegetacji j czmienia jarego w latach 

2012-2014 przedstawiono w tabeli 5 i 6. 
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Tabela 5. 

Rozk ad redniej temperatury miesi ca od IV do VIII  w latach 2012-2014 

Miesi c/ rok rednia temperatura powietrza [ºC] 
2012 2013 2014 

Kwiecie  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 
Sierpie  17,1 18,0 18,4 

ród o: dane meteorologiczne COBORU SDOO w Krzy ewie. 

 

 

Tabela 6. 

Rozk ad opadów atmosferycznych od IV do VIII w latach 2012-2014 

 Opady [mm] 

Kwiecie  Maj Czerwiec Lipiec Sierpie  

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 
ród o: opracowanie w asne na podstawie danych meteorologicznych COBORU SDOO w Krzy ewie. 

  

 Z powy szego zestawienia zauwa amy, e warunki termiczne na pocz tku wegetacji 

w 2013 roku by y mniej korzystne ni  w roku 2012 i 2014 (kwiecie ). Natomiast w maju 

rozk ad warunków termiczno-wilgotno ciowych by  bardziej sprzyjaj cy rozwojowi ro lin,  

a w miesi cach letnich porównywalne, co sprzyja o rozwojowi i wzrostowi ro lin. Z kolei 

je li chodzi o warunki wilgotno ciowe to lata 2013 i 2014 by y korzystniejsze ni  rok 2012,  

w którym to wyst pi  nadmiar opadów pod koniec wegetacji w miesi cach letnich (lipiec  
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i sierpie ), co mia o wp yw na plonowanie. Cz ste opady w okresie niwnym 2012 roku 

wyd u y y prace, co prze o y o si  na jako  ziarna. 
 

Wyniki i dyskusja 

 

 Plonowanie trzech odmian j czmienia jarego przedstawiono na tle odmian 

wzorcowych.  

 

Tabela 7. 

Plonowanie odmian j czmienia jarego w latach 2012-2014 (dt·ha-1) 

Lp. 
Rok 2012 2013 2014 

Odmiana/Poziom  a1 a2 a1 a2 a1 a2 

Wzorzec dt z ha 59,4 77,7 57,1 80,6 83,3 95,6 

1 Suweren 59,7 77,1 58,9 85,5 87,2 98,8 

2 Iron 61,0 81,4 51,9 85,4 84,9 97,5 

3 Blask 59,8 79,2 ___ ___ ___ ___ 

4 Conchita 57,2 73,2 ___ ___ ___ ___ 

5 Soldo ___ ___ 59,1 80,3 84,2 97,1 

6 Olympic ___ ___ 58,7 71,4 76,7 88,9 

7 Ella  64,8 82,6 59,4 82,5 91,4 100,8 

8 Kucyk  58,8 78,7 65,5 85,1 87,0 95,1 
ród o: opracowanie w asne na podstawie danych COBORU SDOO w Krzy ewie. 

 
Odmiany wzorcowe zaznaczono pogrubion  czcionk : 

2012: Suweren, Iron, Blask, Conchita 

2013 i 2014: Suweren, Iron, Soldo, Olympic 

Dane z tabeli 7 przedstawiono w postaci wykresu 2 i 3 
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Wykres 1. Plon ziarna j czmienia jarego w latach 2012-2014 na poziomie a1 

 
ród o: opracowanie w asne na podstawie danych COBORU SDOO w Krzy ewie. 

 

Wykres 2. Plon ziarna j czmienia jarego w latach 2012-2014 na poziomie a2 

 
ród o: opracowanie w asne na podstawie danych COBORU SDOO w Krzy ewie. 

 

Plony ziarna j czmienia jarego w latach 2012-2014 by y bardzo zró nicowane  

(na poziomie a1 od 58,8 dt ha-1 dla odmiany Kucyk do 91,4 dt ha-1 dla odmiany Ella;  

na poziomie a2 od 77,1 dt ha-1 dla odmiany Suweren do 100,8 dt ha-1 dla Elli). Zastosowanie 

Suweren Kucyk Ella

Poziom a1

Suweren Kucyk Ella

Poziom a2

dt
/h
a

dt
/h

a 
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rodków plonotwórczych na poziomie a2 podnios o plony u omawianych odmian j czmienia 

jarego. Analizowane odmiany ró nie reagowa y na stosowane rodki plonotwórcze. 

Najwi kszy plon w roku 2012 uzyska a odmiana Ella (64,8 dt ha-1 na poziomie a1 

i 82,6 dt ha-1 na poziomie a2). Z kolei s abiej od Elli plonowa y odmiany Suweren i Kucyk, 

jednak pomi dzy sob  te dwie odmiany plonowa y na porównywalnym poziomie (59,7 dt ha-1 

– Suweren, 58,8 dt ha-1 – Kucyk na poziomie a1; na poziomie a2 77,1 dt ha-1 - Suweren , 78,7 

dt ha-1 – Kucyk) 

Natomiast w roku 2013 odmiana Kucyk okaza a si  odmian  najlepiej plonuj c  

spo ród badanych odmian (65,5 dt ha-1 na poziomie a1, 85,1 dt ha-1 na poziomie a2).  

Plony pozosta ych badanych odmian (Suweren i Ella) by y zbli one zarówno na poziomie a1 

jak i na poziomie a2. 

Rok 2014 dla plonowania j czmienia jarego by  bardziej korzystny. Uzyskane plony 

by y wy sze ni  w latach poprzednich. Omawiane odmiany plonowa y powy ej odmian 

wzorcowych. Najplenniejsz  odmian  okaza a si  Ella. Plon ziarna stanowi  109% wzorca na 

poziomie a1 i 105% wzorca na poziomie a2, z kolei Suweren 105% - a1, 103 –a2; Kucyk 

104%- a1, 99% - a2. 

 

Wysoko  i wyleganie j czmienia jarego. 

Wa n  cech  decyduj c  o plonowaniu zbó  jest odporno  na wyleganie, szczególnie 

w warunkach intensywnej produkcji ro linnej. W do wiadczeniach PDO badany jest wp yw 

zwi kszonego nawo enia azotowego (o 40 N/ha) i zastosowania regulatora wzrostu na 

plonowanie zbó . Badane s  równie  niektóre cechy morfologiczne wa ne w produkcji 

rolniczej (wysoko  anu i odporno  na wyleganie). Poszczególne odmiany ró ni  si  nieraz 

znacz co pod wzgl dem tych cech, jak równie  reakcj  na zwi kszone nawo enie azotowe  

i regulator wzrostu.  

Spo ród analizowanych odmian w roku 2012 i 2014 najwy sz  odmian  by  Suweren. 

W roku 2012 na poziomie a1 osi gn  87 cm, na a2 80 cm, z kolei w 2014 roku na poziomie a1 

86 cm, na a2 79 cm. Natomiast w roku 2013 najwy sza by a odmiana Kucyk. Najni sz  

odmian  w omawianych latach by a Ella. (Tab. 8, 9, 10). 

Zastosowanie regulatora wzrostu na poziomie a2 w analizowanych latach wp yn o  

na skrócenie d b a i zwi kszy o odporno  na wyleganie. Ocen  wylegania przeprowadza si  

w dwóch ró nych terminach: w fazie dojrza o ci mlecznej i przed zbiorem. Stopie  wylegania 

ocenia si  szacunkowo, uwzgl dniaj c ca  powierzchni  poletka w skali 9 , przy czym 1  

oznacza prawie 90%-100% wylegni tych ro lin, 9  90%-100% ro lin stoj cych. Zale no  
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mi dzy stosowaniem regulatora wzrostu a wysoko ci  jest znacz ca. Prawid owe 

zastosowanie regulatorów wzrostu pozwala stymulowa  ro lin , która mo e uzyska  wi ksz  

odporno  na niekorzystne czynniki wp ywaj ce na spr ysto  d b a ro lin zbo owych. 

Reakcja analizowanych odmian na regulator wzrostu by a zró nicowana: najwi ksze 

skrócenie anu w latach 2012 wyst pi o u odmiany Suweren i Ella (o 7cm ), najmniejsze  

u odmiany Kucyk (o 3 cm). W roku 2013 i 2014 najwi ksze skrócenie anu zaobserwowano  

u odmiany Kucyk (odpowiednio o 8 cm i 10 cm). 

W latach 2012-2014 wyleganie ro lin poszczególnych odmian by o zró nicowane 

i uzale nione od przebiegu warunków atmosferycznych. 

W roku 2012 najmniejsz  odporno  na wyleganie wykaza a odmiana Suweren 4,3  

(prawie 50% wylegni tych ro lin na poletku) na poziomie a1 i 5,5 (39% wylegni tych ro lin 

na poletku) na poziomie a2. 

 

Choroby j czmienia jarego. 

Odporno  odmian j czmienia na poszczególne choroby oraz reakcja  

na zastosowan  ochron  przed nimi jest zró nicowana. W omawianych latach j czmie  jary 

najbardziej pora ony by  przez rdz  j czmienia, rynchosporioz  i plamisto  siatkow . Nieco 

mniejsze znaczenie mia  m czniak prawdziwy (tab. 8). Najwi ksze nasilenie chorób 

grzybowych na odmianach j czmienia jarego zaobserwowano w roku 2013.  

Nieco mniejsze pora enie chorobami wyst pi o w roku 2014, a w roku 2012 presja chorób 

by a nieznaczna. Najwi ksze ró nice w odporno ci odmian na choroby zaobserwowano 

w przypadku m czniaka prawdziwego w roku 2013 zw aszcza u odmiany Suweren, gdzie na 

poziomie a1 kszta towa y si  w granicach od 3  – 8,5 , za  na poziomie a2 od 4,5  - 8 . Nieco 

mniejsze ró nice w odporno ci odmian j czmienia jarego odnotowano w przypadku 

plamisto ci siatkowej, zw aszcza na poziomie a1 gdzie wynios y od 4,5  - 7,8 , natomiast na 

poziomie a2 ró nice by y nieznaczne. Odporno  wszystkich odmian na pozosta e choroby 

by a zbli ona (tab. 8, 9, 10). Zastosowanie fungicydów na poziomie a2 zmniejszy o pora enie 

chorobami zarówno w odniesieniu do poszczególnych jednostek chorobowych jaki 

analizowanych odmian. 
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Tabela 8. 

Wa niejsze cechy rolnicze i pora enie przez choroby odmian j czmienia jarego w SDOO 
Krzy ewo w roku 2012 

ród o: opracowanie w asne na podstawie danych COBORU SDOO Krzy ewo. 

* skala 9 stopniowa , gdzie 9 oznacza stan najkorzystniejszy, a 1 najmniej korzystny 

 

  

Tabela 9. 

Wa niejsze cechy rolnicze i pora enie przez choroby odmian j czmienia jarego w SDOO 

Krzy ewo w roku 2013 

ród o: opracowanie w asne na podstawie danych COBORU SDOO Krzy ewo. 

 

 

    
ODMIANA 

Wysoko  
ro lin 
(cm ) 

Wyleganie 
przed 
zbiorem 
(skala 9 )* 

Choroby 
 

M czniak 
Prawdziwy 
(skala 9  ) 

 

Rynchosporioza 
(skala 9  ) 

Plamisto  
siatkowa 
(skala 9 ) 

Rdza 
j czmienia 
( skala 9  ) 

Poziom a1
Suweren 87 4,3 7,0 7,5 7,2 6,5
Kucyk 82 5,5 8 6,5 6,5 6,5
Ella 78 6,3 7,5 7,3 7,8 4,5

Poziom a2
Suweren 80 5,5 8 8,2 8,3 7,5
Kucyk 79 7 9 8 8 8
Ella 71 8,0 8,5 8,5 8,3 8,5

    
ODMIANA 

Wysoko  
ro lin 
(cm ) 

Wyleganie 
przed 
zbiorem 
(skala 9 )*

Choroby 
 

M czniak 
Prawdziwy 
(skala 9  ) 

 

Rynchosporioza 
(skala 9  ) 

Plamisto  
siatkowa 
(skala 9 ) 

Rdza 
j czmienia 
( skala 9  ) 

Poziom a1
Suweren 85 9,0 3,0 5,0 5,0 5,0
Kucyk 89 8,5 8,5 6,0 6,5 5,0 
Ella 83 7,5 9,0 5,0 4,5 5,0

Poziom a2
Suweren 79 8,5 4,5 6,5 7,0 8,0 
Kucyk 81 9,0 9,0 7,5 7,5 8,0
Ella 77 9,0 9,0 7,0 7,0 7,0
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Tabela 10. 

Wa niejsze cechy rolnicze i pora enie przez choroby odmian j czmienia jarego w SDOO 

Krzy ewo w roku 2014 

ród o: opracowanie w asne na podstawie danych COBORU SDOO Krzy ewo. 

 

Masa tysi ca ziaren, wyrównanie i po lad. 

Masa tysi ca ziaren obok obsady ro lin i liczby ziaren w k osie stanowi jeden 

z elementów struktury plonu. Ka dy rodzaj analizy laboratoryjnej dla odmiany (z wyj tkiem 

sporyszu) wykonuje si  w dwóch oznaczeniach. Je eli po sprawdzeniu wyników 

poszczególnych oznacze  odchylenie nie przekracza dopuszczalnych ró nic (6%), wynik 

podaje si  jako rednia z dwóch oznacze .  

Do okre lenia wyrównania i po ladu ziarna z próby zbiorczej pobiera si  losowo dwie 

próby po 100 gram ziarna. Oznaczenia obu parametrów wykonuje si  jednocze nie dla tej 

samej próby ziarna przy wykorzystaniu mechanicznego separatora nasion. Czas przesiewu 

ziarna wynosi 5 minut dla wszystkich prób z do wiadczenia. Zwa ona masa po ladu i masa 

ziarna wyrównanego (g) stanowi  jednocze nie procentowy udzia  tych frakcji w próbie.  

Za wynik przyjmuje si  redni  dwóch oznacze  o ile nie ró ni  si  od siebie o 5%.  

Czynniki plonotwórcze stosowane w do wiadczeniach wp yn y korzystnie na wzrost 

MTZ i wyrównanie ziarna. Zmniejszy y natomiast udzia  po ladu (tab11). 

Z analizowanych odmian najwi kszy przyrost MTZ i wyrównania w 2012 roku 

nast pi  u odmiany Ella (4,8 g i 14,8 %), najmniejszy u odmiany Kucyk (1,5g i 1,6 %), 

u odmiany Suweren przyrost MTZ i wyrównania by  po redni (2,4 g i 7,9 %) (tab.11). 

    
ODMIANA 

Wysoko  
ro lin 
(cm ) 

Wyleganie 
przed 
zbiorem 
(skala 9 ) 

Choroby 
 

M czniak 
Prawdziwy 
(skala 9  ) 

 

Rynchosporioza 
(skala 9  ) 

Plamisto  
siatkowa 
(skala 9 ) 

Rdza 
j czmienia 
( skala 9  ) 

Poziom a1 
Suweren 86 6,5 8,5 6,5 6,0 5,5
Kucyk 85 8,5 9,0 6,5 6,0 6,0
Ella 77 8,0 9,0 6,5 6,0 5,0 

Poziom a2
Suweren 79 8,5 7,5 8,5 8,0 7,5
Kucyk 75 9,0 8,0 9,0 7,5 8,0 
Ella 71 9,0 8,5 8,0 7,5 7,5
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Natomiast w roku 2013 i 2014 najwi kszy przyrost MTZ odnotowano u odmiany Kucyk (4,5 

g i 2,2 g), za  najwi ksze wyrównanie ziarna by o u odmiany Suweren (7,3% i 1,6%). 

Odwrotnie kszta towa  si  udzia  po ladu. Najwi kszy spadek udzia u po ladu w 2012 

i 2014 roku stwierdzono u odmiany Ella o 3,9% i 1,1%, za  w roku 2013 u odmiany Suweren 

0,6%. U odmiany Kucyk przez badane lata spadek by  najmniejszy i wynosi  odpowiednio 

0,1% - 0,7%. 
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Wyliczenia statystyczne.  

Przeprowadzono analiz  do wiadcze  zak adaj c  trzy hipotezy: 

1) Pierwsz  weryfikowan  hipotez  jest hipoteza mówi ca o tym, e rednie dla 

wszystkich odmian we wszystkich badanych latach s  równe. 

2) Kolejn  testowan  hipotez  jest hipoteza mówi ca, e rednie dla obu poziomów 

agrotechnicznych s  równe. 

3) Ostatnia hipoteza mówi, e interakcje odmian z poziomami jest równa zero tzn.,  

e wszystkie ró nice mi dzy odmianami s  takie same dla wszystkich poziomów 

agrotechniki. 

Tabela 12. 
 

ród o: opracowanie w asne na podstawie danych COBORU SDOO Krzy ewo. 

 

 Z analizy wariancji wynika, e interakcja pomi dzy odmianami a poziomem 

agrotechnicznym jest istotna. Zatem odrzucamy hipotez  zerow  mówi c , e wszystkie 

Odmiana rednia plonu z 
trzech lat (dt/ha)

Odchylenie 
standardowe

Wspó czynnik 
zmienno ci 

Poziom a1 
Suweren 68,6 14,41 0,210 
Ella 71,86 15,32 0,213 
Kucyk 70,43 13,18 0,187 

Poziom a2 
Suweren 87,15 9,79 0,112 
Ella 88,63 9,43 0,106 
Kucyk 86,3 7,41 0,085 

Masa Tysi ca Ziaren 
Poziom a1 

Odmiana rednia z trzech lat
(g) 

Odchylenie 
standardowe 

Wspó czynnik 
zmienno ci 

Suweren 49,63 0,65 0,013 
Ella 57,03 3,02 0,053 
Kucyk 49,88 3,31 0,066 

Poziom a2 
Suweren 49,96 1,42 0,028 
Ella 52,46 1,74 0,033 
Kucyk 54,03 1,05 0,019 
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ró nice mi dzy odmianami s  takie same dla poszczególnych poziomów agrotechnicznych, 

tzn. odmiany reaguj  w ró ny sposób. 

 Z analizy wariancji wynika równie , e rednie plony dla poszczególnych odmian 

ró ni  si  w istotny sposób. Analogicznie rednie plony dla poszczególnych poziomów a1 i a2 

ró ni  si  istotnie. 

 Interpretuj c powy sz  tabel  12 stwierdzono, e najstabilniej w okresie trzech lat 

plonowa a odmiana Kucyk, gdy  wspó czynnik zmienno ci na poziomie a1 wyniós  0,187,  

z kolei na poziomie a2  0,085. Du e zró nicowanie w plonowaniu zaobserwowano u odmiany 

Ella, dla której wspó czynnik zmienno ci na poziomie a1 by  najwy szy i wynosi  0,213,  

za  na poziomie a2 plonowanie by o bardziej stabilne. Wspó czynnik zmienno ci wynosi  

0,106. 

 Analizuj c wyniki wariancji dla MTZ stwierdzono, i  najbardziej wyrównanym 

ziarnem w omawianych latach charakteryzowa a si  odmiana Suweren. Na poziomie a1 

wspó czynnik zmienno ci dla tej odmiany wyniós  0,013, za  na poziomie a2 wyrównanie 

ziarna by o nieco s absze, gdy  wspó czynnik zmienno ci by  du o wy szy i wyniós  0,028. 

Na poziomie a2 najbardziej wyrównanym i jednorodnym ziarnem charakteryzowa a si  

odmiana Kucyk, której wspó czynnik zmienno ci wyniós  0,019. 

Plonowanie j czmienia jarego zale ne jest od wielu czynników. Podstawowym 

czynnikiem modyfikuj cym wysoko  i jako  plonów ziarna jest przebieg pogody w czasie 

wegetacji. 

Orzech K. i in.[2009] stwierdzili du y wp yw przebiegu pogody (temperatura, opady) 

w poszczególnych latach niezale ne od sposobu uprawy. 

Lata 2012-2014 by y zró nicowane pod wzgl dem warunków termicznych 

i wilgotno ciowych w czasie wegetacji. Pomimo du ych ró nic w rozk adzie temperatur 

i opadów atmosferycznych dla wegetacji,  j czmie  jary okaza  si  ro lin  plastyczn  

i osi gni te plony by y porównywalne na przestrzeni badanych lat, a na poziomie a2 uzyskano 

zamierzone cele. 

Do osi gania wysokich plonów w intensywnej produkcji ro linnej niezb dne staje si  

nawo enie mineralne. Najbardziej plonotwórczym sk adnikiem pokarmowym jest azot. 

Noworolnik K., Leszczy ska D. [2005] wykazali du y wp yw wysoko ci nawo enia azotem  

i zró nicowan  reakcja poszczególnych odmian. Wielu autorów równie  stwierdza du y 

wp yw azotu na wysoko  i jako  plonu j czmienia jarego [Wojtasik D. 2004, Ma ecka  

i. i in. 2004]. 
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Do osi gni cia wysokich plonów j czmienia jarego oprócz podstawowych sk adników 

pokarmowych (N, P, K, Ca) konieczne jest dostarczenie ro linom mikroelementów, najlepiej 

w formie oprysku dolistnego. Barczak B. i in.[2005] wykazali du y wp yw takiego zabiegu.  

W analizowanych do wiadczeniach odmianowych z j czmieniem jarym 

w województwie podlaskim w 2012-2014 roku  zastosowanie  wy szego nawo enia 

azotowego o 40 kg oraz dwukrotne dokarmianie mikroelementami w formie oprysku na 

poziomie a2 bardzo wyra nie wp yn o na wzrost plonów ziarna. 

Innym czynnikiem maj cym du e znaczenie dla wysoko ci i jako ci plonów  

j czmienia jarego oprócz odpowiedniego nawo enia ma w a ciwa ochrona ro lin przed 

wyleganiem i chorobami z uwagi na du  sk onno  j czmienia do wylegania i znaczn  liczb  

jednostek chorobowych atakuj cych j czmie . Celowo  ochrony j czmienia jarego przed 

patogenami potwierdza wielu autorów [Harasim A., Noworolnik K. 1998].  

W analizowanym do wiadczeniu w SDOO Krzy ewo w 2012 i 2014 roku wyleganie 

j czmienia by o umiarkowane, jednak zastosowanie regulatorów wzrostu Cerone 480 SL  

i Stabilan 750 SL w fazie strzelania w d b o spowodowa o skrócenie anu, przy 

jednoczesnym wzro cie odporno ci na wyleganie. Dwukrotne zastosowanie fungicydów  

w fazie krzewienia i pocz tku k oszenia po czone z dolistnym dokarmianiem 

mikroelementami na poziomie a2 w analizowanym do wiadczeniu wp yn o na zmniejszenie 

pora enia przez wa niejsze jednostki chorobowe u wszystkich badanych odmian i rzutowa o 

na wzrost plonów ziarna w porównaniu do poziomu bez ochrony.  

rodki plonotwórcze maj  równie  du y wp yw na parametry jako ciowe ziarna 

j czmienia tj. dorodno , wyrównanie czy te  sk ad chemiczny ziarna. 

Wojtasik D. [2004] wykazuje istotny wp yw nawo enia azotowego na parametry 

jako ciowe ziarna j czmienia jarego. W przeprowadzonych do wiadczeniach zastosowanie 

dodatkowego nawo enia N, ochrony przed wyleganiem i chorobami oraz dolistne 

dokarmianie mikroelementami mia o pozytywne oddzia ywanie na parametry ziarna 

j czmienia zwi kszaj c MTZ i udzia  ziarna celnego, jednocze nie zmniejszaj c udzia  

po ladu u wszystkich analizowanych odmian. 

 

Wnioski 

 

1. Zastosowanie rodków plonotwórczych w postaci zwi kszonego nawo enia  

N (o 40 kg·ha-1), zastosowanie antywylegacza oraz fungicydów podnios o plony 

omawianych odmian mi dzy poziomem a1 a a2 rednio o 20%. 
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2.  Na obu poziomach agrotechniki najlepiej plonuj c  odmian  w roku 2012 i 2014 by a 

odmiana Ella (82,6 dt ha-1 w 2012 r.; 100,8, dt ha-1 w 2014 r.). Natomiast w 2013 roku 

najwy sze plony osi gn a odmiana Kucyk (65,5 dt ha-1 na poziomie a1) i Suweren 

(85,5 dt ha-1  na poziomie a2). 

3. Zastosowanie regulatora wzrostu wp yn o na obni enie wysoko ci ro lin j czmienia 

szczególnie u odmian Suweren i Ella w roku 2012, które na poziomie a2 by y ni sze  

o 7 cm ni  na poziomie a1 co wp yn o na wzrost odporno ci na wyleganie.  

W roku 2013 i 2014 najwi ksze obni enie wysoko ci ro lin pod wp ywem 

zastosowanego regulatora wzrostu odnotowano u odmiany Kucyk i wynosi o 

odpowiednio 8cm i 10 cm. 

4. Ochrona j czmienia jarego przed chorobami ogranicza pora enie przyczyniaj c si  do 

wzrostu plonów ziarna u wszystkich badanych odmian. 

5. Zastosowane rodki plonotwórcze poprawi y parametry ziarna tj. MTZ, wyrównanie  

i udzia  po ladu szczególnie u odmian: Ella i Kucyk. 

6. Stosowanie rodków plonotwórczych tj. nawo enie azotem i mikroelementami  

oraz chemiczna ochrona s  efektywnym sposobem podniesienia plonów j czmienia 

jarego i poprawy jako ci ziarna, co wynika z przeprowadzonych do wiadcze  w latach 

2012-2014. 
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2 Stacja Do wiadczalna Oceny Odmian w Krzy ewie 
 

 

PLONOWANIE ZG OSZONYCH  DO BADA  ODMIAN KUKURYDZY 

U YTKOWANEJ NA KISZONK , W CELU UZYSKANIA 

REKOMENDACJI I WPISANIA NA LIST  ODMIAN ZALECANYCH 

DO UPRAWY NA TERENIE WOJ. PODLASKIEGO 

 
 

YIELDING SUBMITTED TO RESEARCH VARIETIES OF MAIZE 

SILAGE UTILIZED IN ORDER TO OBTAIN A RECOMMENDATION 

AND INCLUSION IN THE LIST OF VARIETIES RECOMMENDED 

FOR CULTIVATION IN PODLASKIE VOIVODESHIP 
 

Streszczenie 

 

W roku 2013 rozpocz to badanie odmian kukurydzy u ytkowanej na kiszonk  w celu 

stworzenia Listy Odmian Zalecanych do uprawy na terenie województwa podlaskiego. 

Do wiadczenia z kukurydz  PDO za o ono w 3 miejscowo ciach: SDOO Krzy ewo, ZDOO 

yski i PODR w Szepietowie. W roku 2013 przyst pi y do bada  4 firmy hodowlane, które 

cznie zg osi y 13 odmian w 2014 – 14 odmian, z kolei w roku 2015 przebadano 10 odmian. 

Przeanalizowano warunki termiczno - wilgotno ciowe, które mia y decyduj cy wp yw  

na plon zielonki, jak równie  na plon suchej masy. Badania wykaza y, e najwi kszy 

potencja  plonotwórczy posiada odmiana Kadryl, której plony oscylowa y na poziomie 

796dt ha-1w 2013 roku 668dt ha-1 w 2014 i 603 dt ha-1 w 2015,za  najni sze plony uzyska a 

odmiana Ambrosini, której plony wynosi y 737 dt ha-1 w roku 2013, w roku 2014 -582 dt ha1, 

za  w 2015 - 476 dt ha-1 

S owa kluczowe: kukurydza u ytkowana na kiszonk , LOZ, plon zielonki, plon suchej masy 
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Summary 

  

In 2013 was started examination of maize varieties for silage utilized in order to create a list 

of varieties recommended for cultivation in the Podlaskie region. Experiments with maize 

was founded in 3 locations: SDOO Krzy ewo, ZDOO yski and PODR Szepietowo. In 2013 

were tested 13 varieties in 2014 - 14 varieties in turn and in 2015 tested 10 varieties.  

It analyzed the thermal-humidity conditions, which had a decisive influence on the yield of 

green fodder, as well as on dry matter yield. Studies have shown that all of the varieties of the 

highest seed yield Kadryl 796 dt ha-1  in 2013; 668 dt ha-1 in 2014 and 603 dt ha-1 in 2015.  

The he lowest seed yield Ambrosini 737 dt ha-1 in 2013; 582 dt ha-1 in 2014, and 476 dt ha-1 

in 2015. 

Keywords: maize for silage, crop yields of green, cultivar, yield of dry mass 
 

Wprowadzenie 

 

 Wed ug danych COBORU na dzie  30.04.2015 r. w Krajowym Rejestrze znajduje si  

172 odmiany kukurydzy w tym 55 odmian u ytkowanych na kiszonk ; 104 na ziarno oraz 13 

odmian o dwóch kierunkach u ytkowania. Wybór odmiany zatem nie jest zbyt atwy. 

 Dobór odpowiednich odmian do rejonu klimatycznego i zamierzonego kierunku 

u ytkowania w znacz cy sposób decyduje o efektywno ci produkcji, jak równie  jest 

istotnym czynnikiem kszta towania wielko ci i jako ci plonów [Siódmiak. 2007]. 

 Kukurydza jest jedn  z najwa niejszych ro lin rolniczych uprawianych na terenie 

województwa podlaskiego. Stanowi ona podstawow  pasz  w ywieniu byd a mlecznego 

U ytkowanie mleczne jest podstawowym kierunkiem produkcji rolniczej w naszym rejonie. 

Wraz ze wzrostem produkcji mleka wzrós  area  uprawy kukurydzy zarówno u ytkowanej na 

kiszonk  jak równie  na ziarno. W roku 2014 area  uprawy kukurydzy w województwie 

podlaskim wyniós  128 tys. ha, w tym 38 tys. ha uprawianej na ziarno. Szacuje si , e w roku 

2015 powierzchnia zasiewów kukurydzy znacz co wzros a, szczególnie uprawianej  

na kiszonk . 

 Od roku 2013 w SDOO w Krzy ewie rozpocz to 3-letni okres bada  odmian 

kukurydzy u ytkowanej na kiszonk  w celu utworzenia LOZ dla województwa podlaskiego. 

Do bada  przyst pi y 4 firmy, które cznie zg osi y 16 odmian. Odmiany  

te charakteryzowa y si  wysokim potencja em plonowania i uzyska y pozytywn  

rekomendacj  do uprawy na terenie województwa podlaskiego. 
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Lokalizacja i metodyka   

  

 Do wiadczenia z kukurydz  PDO za o ono w 3 miejscowo ciach: SDOO Krzy ewo, 

ZDOO yski i PODR w Szepietowie. W badaniach uczestniczy o 13, 14 i 10 odmian 

kukurydzy z przeznaczeniem na kiszonk . 

 Do wiadczenia z kukurydz  kiszonkow  prowadzone s  jako jednoczynnikowe 

w uk adzie losowanych bloków kompletnych w 3 powtórzeniach o wymiarach poletka  

do zbioru 11,05 m d ugo ci i 1,5 m szeroko ci. Poletka charakteryzuj  2 rz dki o szeroko ci 

mi dzyrz dzi 75 cm i odleg o ci w rz dzie 13 cm. 

 Do wiadczenia zak adano w pierwszych dniach trzeciej dekady kwietnia, tylko 

w ZDOO w yskach na pocz tku maja. Do wiadczenia lokalizowane by y na kompleksie 

glebowym 2-4, o pH gleby 6,1-7,0. Przedplon stanowi y zbo a, zarówno formy jare jak 

i ozime (j czmie  jary, j czmie  ozimy, pszenica ozima). Na podstawie przeprowadzanych 

analiz glebowych, zastosowano odpowiednie nawo enie mineralne pokrywaj ce potrzeby 

pokarmowe kukurydzy, które wynosi o: N od 126 do 170 kg/ha, P od 50 do 70 kg/ha, K od 90 

do 105 kg/ha. Siewu dokonano siewnikiem punktowym Planter II, na g boko  ok. 4-6 cm. 

Zgodnie z metodyk  COBORU, przy siewie punktowym odst py mi dzy nasionami w rz dzie 

powinny by  dwukrotnie mniejsze ni  docelowe odst py mi dzy ro linami w rz dzie 

(teoretycznie co druga siewka usuwana po wschodach). Ma to na celu zapewnienie  

po wschodach pe nej obsady ro lin na poletkach. 

 Po siewach i wschodach ro lin wykonano opryski herbicydowe w celu utrzymania 

do wiadczenia wolnego od chwastów. 

 W do wiadczeniach do zbioru przyst piono po uzyskaniu dojrza o ci woskowej 

w kolbie u wi kszo ci badanych odmian. Jest to moment zbierania kukurydzy na kiszonk  

i silos. W tabeli 1 zamieszczono nazwy odmian, które badano w latach 2013-2015. 

 Podczas trzyletniego okresu bada  panowa y bardzo zró nicowane warunki 

termiczno-wilgotno ciowe, które mia y znacz cy wp yw na ca y okres wegetacji kukurydzy, 

(pocz wszy od wschodów a  po zbiór). 

 Kukurydza zaliczana jest do ro lin ciep olubnych, do wschodów potrzebuje temperatur 

gleby powy ej 10°C. W Polsce przyj to, e próg temperatury dla sumy temperatur 

efektywnych wynosi 6°C. Okresu dojrzewania tego gatunku nie nale y wyd u a  ze wzgl du 

na niekorzystny wp yw warunków meteorologicznych jesieni . W badaniach wymaga  
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cieplnych przyjmuje si , e wczesno  miesza ca okre la suma temperatur efektywnych, przy 

których zachodz  biologiczne procesy wzrostu i rozwoju ro lin. 

 

Tabela 1. 

Odmiany kukurydzy badane w do wiadczeniach PDO w woj. podlaskim w latach 2013-2015 

Lp. 2013 2014 2015 

1 ES Bombastic ES Bombastic - 

2 ES Albatros ES Albatros - 

3 ES Convent ES Convent ES Convent 

4 Drim - - 

5 NK Cooler - - 

6 Ambrosini Ambrosini Ambrosini 

7 KWS 5133 ECO - - 

8 Touran Touran Touran 

9 Kosmo 230 Kosmo 230 - 

10 Smolan Smolan - 

11 Rataj Rataj - 

12 Lokata Lokata - 

13 Kadryl Kadryl Kadryl 

14  ES Fireball ES Fireball 

15  ES Yeti - 

16  Sudrix - 

17  Ronaldinio Ronaldinio 

18   SY Altitude 

19   SY Gibuti 

20   ES Crossman 

21   ES Archimedes 

Liczba 

odmian 
13 14 10 

ród o: opracowanie w asne na podstawie danych SDOO w Krzy ewie. 

  

 Sum  temperatur efektywnych oraz opady atmosferyczne, które wyst pi y w czasie 

prowadzenia do wiadcze  w poszczególnych punktach przedstawiaj  tabele 2 i 3. 
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Tabela 2. 
Temperatury efektywne w okresie wegetacyjnym w latach 2013-2015 [ C] 

SDOO Krzy ewo 

Rok Maj Czerwiec Lipiec Sierpie  Wrzesie  * Suma 

2013 289,1 359,8 387,1 379,6 32,9 1448,5 

2014 205,1 265,9 453,4 378,2 87,8 1390,4 

2015 122,1 313,5 397,6 477,2 50,4 1360,8 

ZDOO yski 

2013 247 345,3 366,4 322,6 35,6 1316,9 

2014 178,8 238,6 425,1 350,2 93,2 1285,9 

2015 107,9 252,1 342,1 437,2 116 1255,3 
ród o: opracowanie w asne na podstawie danych SDOO w Krzy ewie. 

*wrzesie : 

SDOO Krzy ewo                                              ZDOO yski 

2013- temperatury liczone do 04.09              temperatury liczone do 10.09 
2014- temperatury liczone do 10.09              temperatury liczone do 12.09 
2015- temperatury liczone do 05.09              temperatury liczone do 16.09 

 

 Kukurydza u ytkowana na kiszonk  w zale no ci od liczby FAO potrzebuje  

do prawid owego wzrostu i rozwoju od 1200 do 1380°C. Z przedstawionych tabel (2 i 3) 

wynika, e temperatury w roku 2013, jak równie  ilo  opadów atmosferycznych 

w miesi cach, w których zapotrzebowanie na oba parametry s  najwi ksze by y 

równomiernie roz o one ju  od momentu wschodów a  po zbiór. Odmiany zachowywa y 

bardzo dobry wigor, wykszta ci y dobrze zaziarnion  kolb  i osi gn y wysoko  ponad 

320 cm. Za  w roku 2015 ch odny maj z czn  sum  temperatur efektywnych 122,1°C 

przyczyni  si  do s abszego pocz tkowego rozwoju odmian kukurydzy. Za  znikome opady 

deszczu w czerwcu niekorzystnie wp yn y na wzrost i opó nienie kwitnienia kukurydzy. 

Odmiany posiada y du  liczb  kolb nieprodukcyjnych, a wysoko  odmian nie przekracza a 

300 cm, co rzutowa o równie  na osi gni te plony. 
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Tabela 3. 

Suma opadów atmosferycznych w dekadach w okresie wegetacyjnym 2013-2015 [mm] 

SDOO Krzy ewo 

rok dekada maj czerwiec lipiec sierpie  wrzesie  

 

2013 

 

1 17,9 40,8 6,4 28,0 17,6
2 4,8 2,3 58,9 8,8 143,2 
3 57,7 41,8 1,0 10,9 6,6

suma m-ca 80,4 84,9 66,3 47,7 167,4
 

2014 

  

1 16,2 26,4 3,7 8,1 2,5
2 55,5 4,6 17,5 31,2 3,8
3 3,1 36,9 16,3 24,8 11,8 

suma m-ca 74,8 67,9 37,5 64,1 18,1

 

2015 

  

1 20,2 0,5 4,7 1,2 18,5 
2 23,5 4,5 25,9 0 3,0
3 26,2 28,4 24,0 3,9 1,0

suma m-ca 69,9 33,4 54,6 5,1 22,5 
ZDOO yski 

rok dekada maj czerwiec lipiec sierpie  wrzesie  

 

2013 

  

1 18,0 42,2 3,9 14,9 17,0 
2 10,0 - 76,5 7,1 143,2
3 50,0 19,7 18,1 29 4,3

suma m-ca 78 61,9 98,5 51 164,5 
 

2014 

  

1 14,8 14,5 20,6 8,9 14
2 31,0 13,2 33,2 31,5 3,0
3 48,0 43,9 10,5 23,6 15,9 

suma m-ca 93,8 71,6 64,3 64 32,9

 

2015 

  

1 23,9 0,2 3,5 0 15,9 
2 14,9 6,7 11,6 0 0,8
3 28,8 24,9 23,6 3,5 1,1

suma m-ca 67,6 31,8 38,7 3,5 17,8
ród o: opracowanie w asne na podstawie danych SDOO w Krzy ewie. 

 

Wyniki i dyskusja 

 

 Liczba odmian kukurydzy w trzyletnim okresie bada  by a zmienna. Spo ród 

wszystkich badanych odmian cztery z nich uczestniczy y przez trzy lata. By y to: Kadryl, 

ES Convent, Ambrosini i Touran.  

 Zró nicowane warunki meteorologiczne panuj ce w latach 2013 - 2015 znacz co 

wp yn y na uzyskane plony w SDOO Krzy ewo, ZDOO w yskach, jak równie  w PODR 

w Szepietowie.  
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 W tabeli 4 przedstawiono plony wie ej masy kukurydzy u ytkowanej na kiszonk . 

Plonowanie odmian kukurydzy wyra nie ró ni o si  w poszczególnych latach bada .  

Rok 2013 okaza  si  najkorzystniejszy pod wzgl dem plonowania na tle pozosta ych dwóch 

lat. W omawianych latach najwy szym plonem charakteryzowa a si  odmiana Kadryl, której 

redni plon wie ej masy oscylowa  na poziomie 796 dt ha-1 w  roku 2013, 668 dt ha-1 w 2014 

i 603 dt ha-1  w roku 2015. Z kolei najni sze plony w ca ym okresie bada  osi gn a odmiana 

Ambrosini (w 2013 - 737 dt ha-1, 2014 - 582 dt ha-1 i 476 dt ha-1 w 2015). 

 Analizuj c tabel  5, przedstawiaj c  plon suchej masy ro lin kukurydzy, stwierdzamy, 

i  odmiana, która uzyska a wysoki plon wie ej masy charakteryzowa a si  równie  wysokim 

lecz nie najwy szym plonem suchej masy ro lin osi gaj c w analizowanych latach  

od 211 -242 dt ha-1. Z kolei odmiana Ambrosini, której plony wie ej masy by y najni sze  

w ca ym okresie bada , to plon suchej masy w roku 2013 i 2014 by  najwy szy, oscylowa  na 

poziomie 251 i 228 dt ha-1. W roku 2015 plon ten wyniós  nieco poni ej wzorca. Tak du e 

ró nice w plonowaniu pomi dzy latami s  przyczyn  zmiennych warunków 

meteorologicznych panuj cych przez ca y okres wegetacyjny kukurydzy. 

 

Tabela 4. 

Plon wie ej masy ro lin kukurydzy (dt ha-1). 

Lp. Odmiana Wczesno  FAO 2013 2014 2015 
Wzorzec (dt ha 1) 737 611 546 

1 SMOLAN 230 756 576 x 
2 RATAJ 220 727 580 x 
3 KOSMO 230 230 664 539 x 
4 KADRYL 270-280 796 668 603 
5 LOKATA 220 720 581 x 
6 ES CONVENT 240-250 759 598 527 
7 ES BOMBASTIC 230-240 736 567 x 
8 ES ALBATROS 240 728 621 x 
9 ES FIREBALL 260 x 692 603 

10 AMBROSINI 240 737 582 476 
11 TOURAN 240 755 598 476 
12 RONALDINIO 260 x 624 487 
13 SY GIBUTI 230 x x 543 
14 ES CROSSMAN 240 x x 488 
15 ES ARCHIMEDES 250 x x 650 
16 SY ALTITUDE 260 x x 605 

      ród o: opracowanie w asne na podstawie danych SDOO w Krzy ewie 

Wzorzec- rednia z badanych odmian 
*- plony stanowi  redni  z trzech badanych punktów 
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Tabela 5. 

Plon suchej masy ro lin kukurydzy (dt ha-1). 

Lp. Odmiana Wczesno  FAO 2013 2014 2015 
Wzorzec( dt ha-1) 235 215 206 

1 SMOLAN 230 237 216 x 
2 RATAJ 220 231 198 x 
3 KOSMO 230 230 201 204 x 
4 KADRYL 270-280 242 217 211 
5 LOKATA 220 219 208 x 
6 ES CONVENT 240-250 246 189 209 
7 ES BOMBASTIC 230-240 233 218 x 
8 ES ALBATROS 240 246 216 x 
9 ES FIREBALL 260 x  229 212 

10 AMBROSINI 240 251 228 196 
11 TOURAN 240 248 206 188 
12 RONALDINIO 260 x 215 195 
13 SY GIBUTI 230 x x 210 
14 ES CROSSMAN 240 x x 188 
15 ES  ARCHIMEDES 250 x x 232 
16 SY ALTITUDE 260 x x 221 

      ród o: opracowanie w asne na podstawie danych SDOO w Krzy ewie. 

Wzorzec- rednia z badanych odmian 
*- plony stanowi  redni  z trzech badanych punktów 

 

Zdaniem Siódmiaka [2007] odmiana kiszonkowa powinna charakteryzowa  si  

wysokim plonem ogólnym suchej masy o korzystnej strukturze (du y udzia  kolb), wysok  

strawno ci  wegetatywnych cz ci ro lin, a tak e wczesno ci  odpowiedni  do zamierzonego 

terminu zbioru. 

Podobnego zdania jest Podkówka [2015] który uwa a, e odpowiednio dobrana 

odmiana i termin zbioru jest uzale niony od kierunku u ytkowania kiszonki. Innymi 

parametrami b dzie si  charakteryzowa  kukurydza z przeznaczeniem na biogaz, a innymi na 

kiszonk  dla byd a. Termin zbioru dla kukurydzy uprawianej na kiszonk  dla byd a nie 

powinien przekracza  35 % suchej masy w ca ej ro linie. 

Wed ug Zaliwskiego i in. [2005] kukurydza jest ro lin  ciep olubn  i do okresu 

dojrzewania potrzebuje stosunkowo d ugiego okresu z wysok  temperatur . Zatem wybór 

odpowiednich rejonów do uprawy, jak równie   dobór odmian do tych rejonów przeprowadza 

si  porównuj c wymagania termiczne kukurydzy z warunkami klimatycznymi.  

 Zdanie autorów potwierdzaj  przeprowadzone do wiadczenia gdy  rok 2013 gdzie 

suma temperatur efektywnych w poszczególnych miesi cach by a wysoka i umo liwi a 
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prawid owy wzrost i rozwój odmian kukurydzy, co w konsekwencji wp yn o na uzyskanie 

najwy szych plonów. 

 Kukurydza jest ro lin , która bardzo reaguje na stres. Zatem niekorzystny rozk ad 

temperatur i opadów w roku 2015 uwidoczni  si  s abszym wzrostem, jak równie  redukcj  

kolb lub ziarna w kolbie. Reakcja ro lin na stres skutkowa a obni eniem plonu nawet o 35% 

w odmianie mi dzy poszczególnymi latami.  

arski i in. [2004] podaj , e przyczyn  ni szego plonowania s  okresowe braki wody 

w czasie wegetacji. Zdanie arskiego potwierdzaj  równie  badania. W roku 2015 wyst pi y 

okresy, w których brak opadów przy intensywnym wzro cie ro lin spowodowa  zasychanie 

py ku, co w rezultacie wp yn o na nie zawi zywanie  kolb lub jej nieodziarnienie.  

 

Wnioski 

 

1. Najwy ej plonuj c  odmian  w omawianych latach by a odmiana Kadryl uzyskuj c 

odpowiednio 796 dt ha-1 w roku 2013, 668  dt ha-1 w roku 2014 i 603 dt ha-1 w 2015.  

Z kolei najs absze wyniki osi gn a odmiana Ambrosini. 

2. Wraz ze wzrostem plonu wie ej masy nie wzrasta plon ogólny suchej masy. Odmiana, 

która najwy ej plonowa a nie uzyska a najwy szego plonu ogólnego suchej masy. 

3. Niekorzystny rozk ad warunków termiczno-wilgotno ciowych wp ywa decyduj co  

na osi gane plony kukurydzy. 

4. Suma temperatur efektywnych wyst puj ca w rejonie pó nocno-wschodnim pozwala  

na prawid owy rozwój odmian kukurydzy u ytkowanej na kiszonk . 
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OCENA STOPNIA WYSUSZENIA JAB EK  

PRZY POMOCY OBRAZOWANIA SPEKTRALNEGO 
 

ASSESSMENT OF DRYING OF APPLES IN SPECTRAL IMAGERY 

 
Streszczenie 

 

Celem pracy by a analiza mo liwo ci wykorzystania obrazowania spektralnego do oceny 

poziomu wilgotno ci w procesie suszenia jab ek. Wykonano seri  pomiarów za pomoc  

dwóch kamer spektralnych dzia aj cych w zakresie 400-1000 nm. Weryfikacja stopnia 

wysuszenia badanych próbek dokonywana by a za pomoc  metody wagowej. Zgromadzone 

dane zosta y poddane przetwarzaniu wst pnemu obejmuj cemu usuwanie ramki ciemnej, 

korekt  zniekszta ce  radiometrycznych i konwersj  do reflektancji. W wyniku 

eksperymentów stwierdzono, e wraz ze wzrostem stopnia wysuszenia jab ek otrzymywane 

krzywe spektralne s  coraz bardziej zbli one w wybranych zakresach spektralnych, za  ich 

kszta t stabilizuje si  w punkcie, w którym owoce uzyskuj  optymalny poziom wysuszenia. 

Jako miar  podobie stwa wykorzystano odleg o  euklidesow  wyliczan  mi dzy krzywymi 

spektralnymi uzyskiwanymi dla kolejnych pomiarów w trakcie suszenia owoców.  

Testy wykonano z wykorzystaniem 128-kana owej kamery hiperspektralnej, która rejestruje 

dok adne sygnatury, ale ma d ugi czas akwizycji oraz 16-kana owej kamery multispektralnej 

pozwalaj cej na przetwarzanie w trybie online. Wyniki otrzymane dla kamery 128-kana owej 

wykorzystano do wyboru pasm rejestrowanych przez kamer  multispektraln . Przebadano 

dwa warianty wyboru pasm. 

S owa kluczowe: obrazowanie spektralne, kontrola jako ci, produkcja ywno ci, 

przetwarzanie obrazów, suszenie owoców 
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Summary 

 

The aim of the study was to analyze the possibility of using spectral imaging to assess the 

level of humidity in the apple drying process. A series of measurements was taken with two 

spectral cameras operating in the 400-1000 nm range. The verification of the degree of drying 

of tested samples was made with the use of weight method. The collected data were subjected 

to pre-processing including dark frame subtraction, radiometric calibration and conversion to 

reflectance. As a result of experiments, it was found that the higher the degree of drying  

of apples is, the closer the obtained spectra are in the selected spectral bands, and their shape 

is stabilizing in the point, in which fruits obtain the optimal level of drying off. The Euclidean 

distance between the spectral curves obtained for subsequent measurements in the course  

of the drying of fruits was used as the measure of similarity. The tests were performed using  

a 128-channel hyperspectral camera, which captures the precise signatures, however, it has  

a long acquisition time as well as using a 16-channel multispectral camera, which allows for 

online processing. The results obtained for the 128-channel camera were used to select  

the bands recorded by the multispectral camera. Two band selection variants were examined. 

Keywords: spectral imaging, quality control, food production, image processing, fruit drying 

 

Wprowadzenie 

 

 Suszenie owoców polegaj ce na usuni ciu wody poprzez jej wyparowanie jest jedn   

z najstarszych i najzdrowszych metod konserwacji ywno ci. Uniemo liwia rozwój 

drobnoustrojów oraz efektywnie spowalnia przebieg przemian enzymatycznych  

i nieenzymatycznych. Jest to ostatni krok w procesie konserwacji, dlatego ewentualne 

nieprawid owo ci nie mog  by  ju  pó niej wykryte. Zbyt wczesne zako czenie procesu 

suszenia mo e prowadzi  do skrócenia okresu przechowywania, redukcji warto ci 

od ywczych oraz powstawania ple ni. Z drugiej strony zbyt d ugie suszenie powoduje 

powstawanie niepotrzebnych kosztów oraz wyd u enie procesu przygotowywania produktu. 

Z tego powodu celowe jest rozwijanie bada  nad metodami, które pozwoli yby na precyzyjne 

okre lenie momentu, w którym dane owoce mog  by  uznane za dok adnie wysuszone. 

Kontrola jako ci wykonywana przy pomocy obrazowania spektralnego pozwala na bardzo 

szybk  ocen  stopnia wysuszenia w sposób bezdotykowy, bez potrzeby ingerencji 

bezpo redniej w owoc. Przy odpowiedniej konstrukcji uk adu mo liwe jest opracowanie 

systemu, który dokonywa by pomiarów automatycznie bez konieczno ci przerywania procesu 
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suszenia. Mo liwe jest tak e jednoczesne badanie jednolito ci wysuszenia poszczególnych 

owoców, co jest trudne do osi gni cia w przypadku tradycyjnych metod. 

 

Przegl d literatury 

 

 W literaturze mo na ju  odnale  szereg publikacji dotycz cych wykorzystania 

obrazowania spektralnego w procesie kontroli jako ci suszonej ywno ci. Znakomita 

wi kszo  prac odnosi si  do obrazowania hiperpsektralnego bazuj cego na du ej liczbie 

rejestrowanych kana ów spektralnych. Niewiele jest natomiast odniesie  do obrazowania 

multispektralnego, które co prawda pozwala na rejestracj  mniejszej liczby kana ów 

spektralnych, jednak e umo liwia znacznie szybsze pozyskiwanie oraz przetwarzanie danych. 

W ród prac, których tematyka dotyczy obrazowania hiperspektralnego mo na wymieni   

m. in. prób  wykorzystania obrazowania hiperspektralnego w bliskiej podczerwieni do oceny 

zawarto ci wilgoci oraz oleju w ziarnach kukurydzy. W analizie tej Cogdill i in. [2001] 

wykorzystali metod  cz stkowych najmniejszych kwadratów (ang. Partial Least Square, 

PLS) oraz regresji g ównych sk adowych (ang. Principal Components Regression - PCR),  

a tak e przeanalizowali wp yw dodatkowych procesowa  na efektywno  stworzonego 

modelu. Metoda PLS zosta a wykorzystana równie  przez Huanga i in. [2014] w celu oceny 

koloru oraz zawarto ci wilgoci w suszonej soi warzywnej przy pomocy obrazowania 

hiperspektralnego. Taghizadeh, Gowen i O’Donnell [2009] starali si  natomiast oceni  

poziom wilgotno ci pieczarek wykorzystuj c typowe krzywe spektralne reflektancji próbek 

dla ró nych poziomów wilgotno ci do budowy modeli w oparciu o metod  PLSR  

(ang. Partial Least Square Regression). Metod  PLSR wykorzystali równie   

Huang i in. [2015] do oceny jednolito ci poziomu wilgotno ci ziaren kukurydzy. 

Obrazowanie hisperspektralne wykorzystywane jest równie  do kontroli jako ci ju  

wysuszonych owoców. Przyk ad takiego podej cia mo na znale  w pracy po wi conej 

wykrywaniu obecno ci zanieczyszcze  suszonych owoców na podstawie w a ciwo ci  

ich powierzchni. W tym celu Serranti, Gargiulo i Bonifaz [2012] zbudowali uk ad dzia aj cy 

w zakresie 400-1000 nm oraz 1000-1700 nm, za  interpretacja danych zosta a wykonana  

w oparciu o metod  analizy g ównych sk adowych (ang. Principal Component Analysis, 

PCA). Analiza w a ciwo ci wysuszonych owoców jest równie  przedmiotem innych 

do wiadcze , w których Vermaak, Viljoen i Lindström [2013] badali mo liwo  

wykorzystania obrazowania hiperspektralnego w zakresie krótkiej podczerwieni  
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do wykrywania toksyn w badianie. Do analizy danych wykorzystali oni metod  PCA  

oraz dyskryminacyjny wariant metody cz ciowych najmniejszych kwadratów (ang. Partial 

Least Squares Discriminant Analysis, PLS-DA). 

 

Opis Metody 

 

Obrazowanie hiperspektralne oraz multispektralne 

 Obrazowanie spektralne jest technik  rejestracji obrazu zajmuj c  si  gromadzeniem  

i przetwarzaniem informacji o wspó czynniku odbicia wiat a dla ró nych d ugo ci fali 

promieniowania elektromagnetycznego [Chang 2003]. Informacje te pozwalaj  na uzyskanie 

unikalnych sygnatur spektralnych wszystkich materia ów znajduj cych si  na scenie. 

Otrzymane w ten sposób trójwymiarowe struktury danych mog  by  analizowane zarówno  

w dziedzinie spektralnej ( ) jak i przestrzennej (x, y). W zale no ci od ilo ci rozwa anych 

kana ów oraz ci g o ci odpowiadaj cych im pasm w ramach obrazowania spektralnego 

wyró nia si  obrazowanie multispektralne (kilkana cie dyskretnych kana ów)  

oraz hiperspektralne (kilkadziesi t i wi cej kana ów, które mo na traktowa  jako ci g e 

widmo). 

Przetwarzanie wst pne 

Budowa systemów obrazowania spektralnego opiera si  zazwyczaj na umieszczeniu  

w centralnym puncie uk adu spektralnego matrycy rejestruj cej napi cie, które reprezentuje 

informacje o ilo ci wiat a odbitego od powierzchni obiektu. Informacja ta jest rejestrowana 

dla ka dego piksela znajduj cego si  w obrazie dla ró nych d ugo ci fali 

elektromagnetycznej. W celu uzyskania znormalizowania danych, które mog  by  

porównywane z widmami referencyjnymi i wykorzystywane w zastosowaniach 

przemys owych, takich jak kontrola jako ci suszonych owoców, nale y przekszta ci  

otrzymane dane do przestrzeni reflektancyjnej [Sun 2010]. W tym celu nale y wykona  

przetwarzanie wst pne obejmuj ce szereg czynno ci takich jak odj cie ramki pr du 

ciemnego, kalibracj  spektraln , korekt  radiometryczn  oraz przekszta cenie danych do 

reflektancji definiowanej jako stosunek energii odbitej do energii padaj cej na obiekt. 

 Przetwarzanie wst pne rozpoczyna si  odj cia ramki pr du ciemnego, która 

reprezentuje szum spowodowany pr dem ciemnym. Pr d ten obecny jest we wszelkich 

elektronicznych systemach obrazowania równie  w przypadku braku jakiegokolwiek 

o wietlenia rejestrowanej sceny. Wysoko  szumu spowodowanego pr dem ciemnym jest 

zale na od wielu czynników, w ród których wymieni  nale y przede wszystkim czas 
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integracji dla przechwytywanym obrazów, warunki, w których pracuje system obrazowania,  

a tak e czas pracy urz dzenia.  

 Kolejnym krokiem w przetwarzaniu wst pnym jest kalibracja spektralna 

(cz stotliwo ciowa). Kalibracja ta wykonywana jest zazwyczaj przez producenta kamery  

na ko cowym etapie cyklu produkcyjnego. Kalibracja spektralna obejmuje korekt  

nieliniowych zniekszta ce  optycznych (ang. „smile”) oraz kalibracj  dyspersji spektralnej 

spektrometru, które wp ywaj  na rzeczywist  cz stotliwo  fali elektromagnetycznej 

mierzon  w okre lonym miejscu matrycy detektorowej. 

 W celu eliminacji zak óce  wynikaj cych z niedoskona o ci uk adów optycznych 

kamery wykonywany jest kolejny krok przetwarzania wst pnego – korekcja radiometryczna. 

W tym celu wykorzystuje si  dostarczan  przez producenta macierz wspó czynników 

pozwalaj c  na dokonanie korekty wzmocnienia dla ka dego piksela w rejestrowanym 

obrazie.  

 Kalibracja reflektancyjna (normalizacja) wykonywana jest w celu otrzymania 

informacji o reflektancji materia ów znajduj cych si  w zarejestrowanym obrazie 

spektralnym. W celu wyliczenia poziomu reflektancji oraz przeprowadzenia procesu 

normalizacji warunków o wietleniowych wymagana jest znajomo  energii wiat a 

padaj cego. Mo liwy jest zarówno bezpo redni pomiar tej energii, jak i otrzymanie jej na 

podstawie pomiaru elementu, którego reflektancja jest znana (np. szarej karty reflektancyjnej, 

ang. grey panel), pod warunkiem, e element ten znajdowa  si  na scenie podczas rejestracji 

obrazu spektralnego. W prezentowanej w artykule metodzie wykorzystano drugie podej cie 

wychodz c od warto ci radiancji dla piksela, która wyra ona jest równaniem: 

  (1) 

gdzie: 

 – reflektancja materia u, 

 – irradiancja spektralna, 

 – atmosferyczna transmitancja spektralna [Smith 2011], 

 – optyczna transmitancja spektralna [Smith 2011]. 

W przypadku materia u referencyjnego o znanej reflektancji mo na zapisa  analogiczne 

równanie: 

  (2) 

Nast pnie pos uguj c si  zmierzon  w laboratorium warto ci  reflektancji materia u 

referencyjnego ( ) mo na wyznaczy  nieznan  warto  reflektancji z równania: 
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  (3) 

 

Wyodr bnienie owoców na obrazie spektralnym 

Kolejnym krokiem w ramach przetwarzania wst pnego by o usuni cie t a oraz szarej karty 

reflektancyjnej. Podczas obserwacji zauwa ono, e dla kana u 96, który odpowiada d ugo ci 

fali =864 nm obszary, na których znajduj  si  suszone owoce s  wyra nie ja niejsze od 

pozosta ych elementów w obrazie. Oznacza to, e odbijaj  one mocniej sk adow  wiat a o tej 

d ugo ci. Pozwoli o to na odfiltrowanie odpowiadaj cych im obszarów poprzez dokonanie 

procesu binaryzacji obrazu, a nast pnie erozji i dylatacji morfologicznej [Bradski 2008].  

W dalszym przetwarzaniu uwzgl dniane by y piksele okre lone przez otrzyman  w ten 

sposób binarn  mask  (rys. 1). 

 
a) 

 
b) 

Rys 1. Wyodr bnienie obszarów obrazu odpowiadaj cych suszonym owocom a) przyk adowy 
obraz dla d ugo ci fali =864 nm, b) maska binarna po odfiltrowaniu t a i szarej karty 

ród o: Opracowanie w asne. 

 

Okre lanie stopnia wysuszenia owoców na podstawie danych spektralnych 

 Opracowana przez autorów metoda powsta a dzi ki serii cyklicznych pomiarów 

suszonych jab ek wykonywanych jednocze nie za pomoc  kamer spektralnych  

oraz precyzyjnej wagi. Ka da seria pomiarowa rozpoczyna a si  od pomiaru wagi  

oraz krzywych spektralnych dla wie ego owocu pokrojonego na plastry o ró nej grubo ci. 

Nast pnie owoc by  suszony przez okres godziny, po którym dokonywany by  ponowny 

pomiar. Procedura ta by a powtarzana wielokrotnie a  do momentu gdy analiza sucho ci 

próbek dokonywana metod  wagow  jednoznacznie wskazywa a, e dalsze suszenie  

nie powoduje utraty wagi, a tym samym osi gni to maksymalny poziom wysuszenia dost pny 

w ramach uk adu, którym dysponowali autorzy.  

 Na rys. 2. przestawione zosta y wybrane krzywe spektralne otrzymane dla 

przyk adowej próbki. Krzywe spektralne zosta y otrzymane poprzez u rednienie danych 
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uzyskanych dla obszarów suszonego owocu (por. rys. 1). W omawianym przypadku 

stwierdzono na podstawie metody wagowej, e owoc zosta  wysuszony po 5 godzinach 

suszenia (Pomiar 6). 

 
Rys. 2. U rednione krzywe spektralne otrzymane dla przyk adowego owocu w kolejnych 
godzinach suszenia (Pomiar 1 – owoc wie y, Pomiar 2 – owoc po 1 godzinie suszenia, 
Pomiar 4 – owoc po 3 godzinach suszenia; Pomiar 6 – owoc po 5 godzinach suszenia,  
Pomiar 7 – owoc po 6 godzinach suszenia)  

ród o: Opracowanie w asne. 
 

 Z porównania otrzymanych krzywych spektralnych, a tak e analizy wilgotno ci 

dokonywanej metod  wagow , mo na wyci gn  nast puj ce wnioski: 

1. Rejestrowany zakres spektralny mo na podzieli  umownie na trzy przedzia y bior c 

pod uwag  wyodr bnienie cech charakterystycznych dla ró nego stopnia wilgotno ci 

suszonego jab ka: 400  – 680 nm, 680– 800 nm oraz 800 – 1000 nm. 

2. Dla pierwszego przedzia u widoczne jest obni anie si  poziomu krzywej spektralnej 

wraz ze wzrostem czasu suszenia a  do momentu uzyskania stabilizacji. W drugim 

przedziale widoczne jest wzgl dne podobie stwo krzywych spektralnych oraz brak 

cech, które pozwoli yby wskazywa  na istnienie korelacji mi dzy czasem wysuszenia 

owocu, a kszta tem odpowiadaj cej mu krzywej spektralnej. W ostatnim przedziale 

widoczna jest tendencja odwrotna do tej zaobserwowanej dla przedzia u pierwszego, 

tj. wzrost poziomu krzywej spektralnej wraz ze wzrostem czasu suszenia a  do 

uzyskania stabilizacji. 
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3. Osi gni ciu wysuszenia owocu (zbadanego za pomoc  metody wagowej) towarzyszy 

stabilizacja krzywych spektralnych. Na rys. 2 krzywe dla pomiaru 6 i 7 s  niemal 

identyczne, zarówno w odniesieniu do kszta tu, jak i amplitudy. 

4. Rosn cemu stopniowi wysuszenia owoców towarzyszy zmiana pewnych cech 

charakterystycznych otrzymanych krzywych. Przyk adowo, w zakresie oko o 430-500 

nm wykres zmienia swój charakter z wypuk ego na wkl s y. 

Konsekwencj  powy szych spostrze e  jest wniosek, e istnieje mo liwo  badania stopnia 

wilgotno ci suszonych jab ek dzi ki porównywaniu u rednionych krzywych spektralnych 

otrzymywanych w kolejnych pomiarach za pomoc  odpowiednio dobranej miary 

podobie stwa. 

 

Miara podobie stwa 

 Jak ju  wspomniano, w trakcie opracowywania metody zaobserwowano, e w miar  

wzrostu stopnia wysuszenia badanych owoców ró nice pomi dzy sygnaturami spektralnymi 

staj  si  coraz mniejsze. Do porównywania poszczególnych sygnatur spektralnych 

wykorzystano odleg o  euklidesow  mi dzy nimi liczon  wed ug wzoru:  

  

 (4) 

 

gdzie: 

x, y – sygnatury spektralne 

n – liczba kana ów 

 

 W wyniku cyklicznych bada  suszonych próbek metod  spektraln  i wagow  przyj to,  

e dana próbka jest wysuszona w dostatecznym stopniu w przypadku, gdy odleg o  d 

pomi dzy sygnaturami spektralnymi zarejestrowanymi w dwóch kolejnych badaniach jest 

mniejsza b d  równa wyznaczonej empirycznie warto ci . Zale no  mi dzy wag   

a warto ci  d uzyskiwan  dla kolejnych pomiarów dla przyk adowej próbki zosta a pokazana 

na rys. 3.  
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Rys. 3. Waga oraz warto  d wyznaczona dla przyk adowej próbki suszonego jab ka (linia 
zielona przedstawia moment wysuszenia owocu, linia czerwona obrazuje przyj t  warto  ) 

ród o: Opracowanie w asne. 
 

 Jak wida  na rys. 3, odleg o  d wyznaczona dla przyk adowego owocu nie ma 

tendencji malej cej w trakcie trwania eksperymentu, lecz po pocz tkowym spadku znacz co 

ro nie oko o pomiaru 4, by potem stopniowo zmniejsza  swoj  warto .  

 

Wybór kana ów 

 Hiperspektralna kamera 128-kana owa pozwala uzyska  dok adne wyniki, jednak e jej 

wykorzystanie obarczone jest konieczno ci  stosunkowo d ugiego czasu oczekiwania na 

wyniki pomiaru. Z drugiej strony, na rynku dost pne s  ju  kamery spektralne rejestruj ce co 

prawda znacznie mniejsz  liczb  pasm, lecz dostarczaj ce wyniki w trybie wideo. W celu 

zbadania skuteczno ci tego typu systemów obrazowania wykorzystano dwie konfiguracje 

kamery 16-kana owej, zwane w dalszej cz ci pracy wariantami. W pierwszym przypadku 
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rejestracja danych odbywa a si  przy równomiernym rozmieszczeniu kana ów w ca ym 

rozpatrywanym zakresie 400-1000 nm (wariant 1), natomiast w drugim przypadku rejestracja 

danych nast powa a w kana ach rozmieszczonych w obszarach, w których zaobserwowano 

nasilenie wyst powania dystynktywnych cech w wynikach uzyskiwanych za pomoc  kamery 

128-kana owej (wariant 2) (tabela 1), tj. w zakresie 435-567 nm oraz 917-966 nm. 

 

Tabela 1.  

Rozwa ane warianty wyboru 16 kana ów 

 Kana y rozmieszczone 

równomiernie w ca ym 

analizowanym zakresie 

spektralnym (wariant 1) 

Kana y wybrane z 

ograniczonego zakresu 

spektralnego (wariant 2). 

Lp. Nr kana u nm Nr kana u nm 

1 16  450 13 435 

2 23  485 14 440 

3 29  516 17 455 

4 36  551 18 460 

5 42  582 28 511 

6 49  618 29 516 

7 55  649 30 521 

8 62  685 37 556 

9 68 716 38 561 

10 74 748 39 567 

11 81  785 106 917 

12 87 816 107 923 

13 93 848 108 928 

14 100 885 113 955 

15 106 917 114 960 

16 112 950 115 966 
ród o: Opracowanie w asne. 
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Badania 

 

Opis stanowiska 

 W trakcie eksperymentów wykorzystano dwie kamery spektralne produkowane przez 

firm  Surface Optics Corporation [www.surfaceoptics.com, dost p 2015-05-18] rejestruj ce 

dane w zakresie 400-1000 nm. Pierwsz  z nich by a 128-kana owa kamera hiperspektralna 

“SOC-710VP”, za  drug  16-kana owa kamera multispektralna “SOC-716 VNIR” 

rejestruj ca dane w trybie wideo z szybko ci  do 30 klatek multispektralnych na sekund . 

Ponadto, w trakcie bada  wykorzystano profesjonalne o wietlenie szerokopasmowe 

stosowane w pomiarach hiperspektralnych, a tak e tzw. szar  kart  o 18% reflektancji. 

 

Opis zgromadzonej bazy danych pomiarowych dla suszonych owoców 

 W celu zbadania przydatno ci obrazowania spektralnego do kontroli jako ci 

suszonych jab ek wykonano cznie 324 pomiary przy pomocy kamery hiperspektralnej 

(rejestracja 128 kana ów) oraz kamery multispektralnej (rejestracja 16 kana ów).  

Ka dy z zarejestrowanych obrazów zawiera  ponadto element o znanej reflektancji  

(tzw. szar  kart ).  Procesowi suszenia by o poddawanych 6 gatunków jab ek o ró nej 

wielko ci oraz grubo ci mierzonych próbek. Do oceny stopnia wysuszenia próbek 

wykorzystano u rednion  sygnatur  spektraln  wyznaczon  dla obszaru owocu, z którego 

r cznie wyci to fragmenty odpowiadaj ce pestkom. Na rys. 4. przedstawiono próbki  

w 3 ró nych fazach suszenia. Widoczne s  owoce, kurcz ce si  wraz ze wzrostem stopnia 

wysuszenia oraz szara karta. 

 
a) b) c) 

Rys. 4. Suszone jab ka w trzech wybranych stadiach suszenia: a) wie e owoce, b) owoce po 
3 godzinach suszenia, c) owoce po uzyskaniu oczekiwanego poziomu wysuszenia 

ród o: Zdj cie w asne. 
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Ocena wyników

 W ramach przeprowadzonego do wiadczenia ustalono empirycznie warto ci  dla 

rozpatrywanych konfiguracji przyrz dów spektralnych. W przypadku 128-kana owej kamery 

hiperspektralnej wyznaczona warto   wynios a 0,22. Natomiast w przypadku obu 

wariantów konfiguracji 16-kana owej kamery multispektralnej ustalona warto   wynios a 

0,1. 

 Wyniki pomiarów osi gni te dla wybranych 6 próbek ró nych gatunków jab ek 

pokazano w tabeli 2. Warto  wagi w momencie stabilizacji poziomu wilgotno ci  

oraz oszacowany za pomoc  opracowanej metody czas suszenia wyró niono za pomoc  

pogrubienia. 

 

Tabela 2.  

Kolejne pomiary wagi w oraz miary d wybranych próbek uzyskane dla 128-kana owej kamery 
hiperspektralnej (128k), 16-kana owej kamery multispektralnej w wariancie 1 (16k1) i 2 
(16k2) 

Numer 
pomiaru 

Próbka 1 Próbka 2 Próbka 3 

w
d

w
d

w
d

128k 16k1 16k2 128k 16k1 16k2 128k 16k1 16k2 

1 17,24 - - - 16,12 - - - 15,53 - - -

2 11,34 0,47 0,16 0,24 14,11 0,55 0,20 0,30 11,22 0,50 0,18 0,27

3 7,87 0,27 0,11 0,13 11,54 0,31 0,11 0,16 6,34 0,52 0,18 0,21

4 5,35 0,70 0,18 0,28 8,42 0,56 0,13 0,20 5,26 0,49 0,10 0,15

5 4,04 0,38 0,08 0,19 6,63 0,35 0,12 0,18 3,97 0,39 0,13 0,17

6 3,65 0,13 0,03 0,03 4,72 0,25 0,11 0,14 2,98 0,11 0,04 0,02
7 3,63 0,11 0,03 0,03 3,25 0,16 0,06 0,07 2,97 0,23 0,08 0,09

8 3,61 0,08 0,02 0,02 3,24 0,17 0,07 0,06 2,96 0,11 0,04 0,05

9 3,61 0,06 0,02 0,01 3,24 0,11 0,04 0,04 2,96 0,20 0,07 0,09

 Próbka 4 Próbka 5 Próbka 6 

 w
d

w
d

w
d

 128k 16r 16m 128k 16r 16m 128k 16r 16m 

1 19,62 - - - 18,16 - - - 17,62 - - - 

2 13,64 0,48 0,16 0,24 12,23 0,44 0,16 0,23 11,27 0,43 0,15 0,23 

3 8,25 0,38 0,13 0,20 9,63 0,31 0,11 0,13 8,25 0,43 0,15 0,18 

4 6,64 0,85 0,29 0,38 6,23 0,66 0,20 0,29 5,62 0,47 0,11 0,14 

5 4,65 0,30 0,09 0,15 4,34 0,59 0,22 0,28 4,02 0,52 0,20 0,27 

6 3,91 0,16 0,06 0,06 3,13 0,35 0,15 0,17 3,53 0,22 0,09 0,11 
7 3,89 0,34 0,13 0,12 2,76 0,22 0,08 0,11 3,52 0,19 0,06 0,08 

8 3,88 0,25 0,10 0,07 2,74 0,11 0,04 0,03 3,51 0,15 0,06 0,06 

9 3,88 0,15 0,06 0,04 2,73 0,15 0,05 0,07 3,51 0,17 0,07 0,06 
ród o: Opracowanie w asne. 
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 Jak wida  w tabeli 2, w przypadku próbki 1, 3 i 4 zaobserwowano dla kamery  

16-kana owej z równomiernie rozmieszczonymi kana ami spektralnymi rozbie no  mi dzy 

wynikami uzyskanymi dla metody wagowej oraz opracowanej w artykule metody spektralnej, 

która nieco wcze niej sygnalizuje, e owoce s  wysuszone. 

 Do oceny efektywno ci omawianej metody wykorzystano wyniki wa enia próbek  

oraz nast puj ce wska niki: 

1. C % - stosunek ilo ci próbek, dla których trafnie wskazano za pomoc  opisywanej 

metody czas, po którym owoce s  suche do ca kowitej ilo ci próbek wykorzystanych 

w eksperymentach, 

2. R % - wspó czynnik korelacji Pearsona mi dzy wymaganym czasem suszenia 

wyznaczonym metod  wagow  a czasem suszenia wskazanym przez opisywan  

metod . 

U rednione wyniki uzyskane dla wszystkich pomiarów zamieszczone zosta y w tabeli 3.  

 

Tabela 3.  

Wyniki skuteczno ci badanej metody dla kamery 128-kana owej oraz kamery 16-kana owej  
w wariantach 1 i 2 
 

 128 kana ów 16 kana ów (wariant 1) 16 kana ów (wariant 2) 

C 96,6% 67,2% 95,3%

R 93,6% 69,9% 90,7%
ród o: Opracowanie w asne. 

 

 Najwi ksza skuteczno  przy zachowaniu najwy szej korelacji zosta a osi gni ta  

dla kamery 128-kana owej. Pogorszenie wyników osi gni tych dla kamery 16-kana owej  

w wariancie 2 jest nieznaczne i wyniki osi gni te w tym przypadku równie  mo na uzna   

za satysfakcjonuj ce. 

 

Wnioski 

 

1. Przeprowadzone do wiadczenie pokazuje, e mo liwa jest skuteczna ocena stopnia 

wysuszenia jab ek z wykorzystaniem zarówno kamery 128-kana owej, jak i kamery 

16-kana owej dzia aj cych w zakresie 400-1000 nm. Mo liwe jest zatem zastosowanie 
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opracowanej metody przy pomocy kamer hiperspektralnych rejestruj cych dok adne 

sygnatury spektralne kosztem d ugiego czasem akwizycji, jak i kamer 

multispektralnych rejestruj cych mniejsz  liczb  pasm, pozwalaj cych jednak e na 

pozyskiwanie oraz przetwarzanie danych w trybie online. 

2. Zaobserwowano, e w miar  wzrostu stopnia wysuszenia jab ek ró nice pomi dzy ich 

krzywymi spektralnymi staj  si  coraz mniejsze w wybranych zakresach spektralnych 

oraz ich kszta t stabilizuje si  w punkcie, w którym owoce uzyskuj  optymalny 

poziom wysuszenia. Dzi ki temu mo liwe jest badanie stopnia wilgotno ci suszonych 

owoców za pomoc  odpowiednio dobranej miary podobie stwa sygnatur 

spektralnych.  

3. Nasilenie cech charakterystycznych krzywych spektralnych otrzymanych dla ró nych 

stopni wilgotno ci suszonych jab ek nast puje w zakresach 400  – 680 nm oraz 800 – 

1000 nm. 

4. Najwy sza skuteczno  badanej metody zosta a osi gni ta dla kamery 128-kana owej 

(96,6%). W przypadku kamery 16-kana owej satysfakcjonuj ce wyniki (skuteczno  

95,3%) uzyskiwane by y jedynie w przypadku rozmieszczenia rejestrowanych 

kana ów w pasmach, w których zaobserwowano nasilenie wyst powania 

dystynktywnych cech w wynikach uzyskiwanych za pomoc  kamery 128-kana owej 

(wariant 2).  W przypadku równomiernego rozmieszczenia kana ów w ca ym 

rozpatrywanym zakresie (wariant 1) osi gni to skuteczno  metody na poziomie 

67,2%. 

5. W przypadku kamery 128-kana owej oraz kamery 16-kana owej w wariancie 2 

osi gni to satysfakcjonuj cy poziom korelacji mi dzy czasem suszenia wyznaczonym 

za pomoc  niezale nej metody wagowej, a czasem suszenia wskazanym przez badan  

metod  (odpowiednio 93,6% i 90,7%).  

6. Przeprowadzone do wiadczenie pokazuje, e obrazowanie spektralne posiada du y 

potencja  w zakresie oceny stopnia wilgotno ci suszonych jab ek. W ramach dalszych 

prac planowane jest sprawdzenie skuteczno ci badanej metody dla wi kszej liczby 

gatunków jab ek, testy w szerszym zakresie spektralnym i dla ró nych warunków 

o wietlenia oraz opracowanie optymalnego sposobu wyboru kana ów w przypadku 

kamery o ograniczonej liczbie pasm. 

 

  



Ocena stopnia wysuszenia jab ek przy pomocy obrazowania spektralnego … 
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Regulamin nadsy ania i publikowania prac w Zeszytach Naukowych 

WSA 
 

1. Zeszyty Naukowe Wy szej Szko y Agrobiznesu, zwane dalej Zeszytami,  
s  periodykiem naukowym wydawanym w nieregularnym cyklu wydawniczym. 

2. Tre  ka dego Zeszytu odpowiada zakresowi tematycznemu jednego z odpowiednich 
wydzia ów w Wy szej Szkole Agrobiznesu t. Wydzia owi Rolniczo-Ekonomicznemu, 
Wydzia owi Technicznemu, b d  Wydzia owi Medycznemu.  

3. Redakcja Zeszytów mie ci si  w sekretariacie Wydawnictwa Wy szej Szko y 
Agrobiznesu. Prac  redakcji kieruje redaktor naczelny. 

4. W celu zapewnienia poziomu naukowego Zeszytów oraz zachowania w a ciwego 
cyklu wydawniczego redakcja wspó pracuje z krajowymi i zagranicznymi jednostkami 
naukowymi, stowarzyszeniami oraz innymi instytucjami.  

5. Do oceny przyjmowane s  dotychczas niepublikowane oryginalne prace redakcyjne, 
monograficzne, pogl dowe, historyczne, teksty ród owe, sprawozdania z posiedze  
naukowych, oceny ksi ek, komunikaty naukowe, wspomnienia oraz wiadomo ci 
jubileuszowe. Opracowania przyjmowane s  przez redakcj  do ko ca czerwca 
ka dego roku. Redakcja nie zwraca Autorom nades anych materia ów. 

6. Do publikacji nale y do czy  o wiadczenie o oryginalno ci pracy oraz o tym, e nie 
zosta a zg oszona do innej redakcji (wzór o wiadczenia jest mo liwy do pobrania na 
stronie internetowej WSA – za cznik nr 1 do Regulaminu). O wiadczenie powinno 
zawiera  adres pierwszego autora pracy, numer telefonu oraz e-mail. W o wiadczeniu 
powinna by  zawarta zgoda (podpis) wszystkich wspó autorów pracy. 

7. Prace s  publikowane w j zyku polskim lub angielskim z uwzgl dnieniem opinii 
redaktora j zykowego. 

8. W o wiadczeniu do czonym do tekstu nale y opisa  wk ad poszczególnych autorów  
w powstanie pracy oraz poda  ród o finansowania publikacji. „Ghostwriting” oraz 
„guest authorship” s  przejawem nierzetelno ci naukowej, a wszelkie wykryte 
przypadki b d  demaskowane i dokumentowane, w cznie z powiadomieniem 
odpowiednich podmiotów (instytucje zatrudniaj ce autorów, towarzystwa naukowe, 
stowarzyszenia edytorów naukowych itp.). 

9. Przekazane do redakcji opracowania s  wst pnie oceniane i kwalifikowane do druku 
przez Naukow  Rad  Redakcyjn , zwan  dalej Rad . Sk ad Rady okre lany jest przez 
Senat WSA. 

10. Publikacje wst pnie zakwalifikowane przez Rad  s  oceniane przez recenzentów, 
zgodnie  
z procedur  recenzowania opublikowan  na stronie internetowej WSA w zak adce 
Zeszyty naukowe WSA. cznie z opini  recenzent wype nia deklaracj  konfliktu 
interesów, stanowi c  za cznik nr 2 do regulaminu. Redakcja powiadamia Autorów  
o wyniku oceny, zastrzegaj c sobie prawo do zachowania poufno ci recenzji. 

11. Za proces wydawniczy Zeszytów jest odpowiedzialny sekretarz naukowy redakcji, 
który zatwierdza uk ad tre ci Zeszytów, okre la wymagania wydawnicze dla 
publikowanych materia ów, wspó pracuje z recenzentami, przedstawia do 
zatwierdzenia ca o  materia ów przed drukiem Naukowej Radzie Redakcyjnej, 
wspó pracuje z Rad  i innymi instytucjami w zakresie niezb dnym do zapewnienia 
poziomu naukowego Zeszytów oraz zachowania cyklu wydawniczego. 
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12. Redakcja zastrzega sobie mo liwo  odmowy przyj cia artyku u bez podania 
przyczyn. 

13. Nades ane materia y, niespe niaj ce wymaga  wydawniczych okre lonych przez 
redakcj ,  
s  zwracane Autorowi/Autorom. 

14. Wydawnictwo Wy szej Szko y Agrobiznesu nie wyp aca wynagrodzenia za nades ane 
publikacje zakwalifikowane do druku w Zeszytach. 

15. Wersj  pierwotn  (referencyjn ) czasopisma jest wydanie papierowe. „Zeszyty 
Naukowe WSA" s  dost pne tak e na stronie internetowej Wy szej Szko y 
Agrobiznesu – www.wsa.edu.pl, w zak adce Wydawnictwa. 
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Wymagania wydawnicze - Zeszyty Naukowe WSA 
 

 
1. Artyku y powinny by  przygotowane w formie wydruku komputerowego oraz w wersji 
elektronicznej, w j zyku polskim lub angielskim. W celu usprawnienia procesu 
wydawniczego prosimy o rygorystyczne przestrzeganie poni szych zasad: 
- przes any artyku  powinien by  opatrzony dok adn  afiliacj  Autora/Autorów, 
- obj to  artyku u nie mo e przekracza  15 stron formatu A4, 
- imi  i nazwisko Autora/ów – czcionka 12 pkt, 
- nazwa instytucji/jednostki naukowej – czcionka 12 pkt, 
- tytu  artyku u w j zyku polskim i angielskim – czcionka 14 pkt (bold); podtytu y – czcionka 
12 pkt (bold), 
- do publikacji nale y do czy  s owa kluczowe (3–5) oraz streszczenie nieprzekraczaj ce 15 
wierszy napisane w j zykach polskim i angielskim – czcionka 11 pkt, 
- tekst zasadniczy referatu pisany czcionk  Times New Roman CE – 12 pkt, 
- odst p mi dzy wierszami – 1,5, 
- je eli referat zawiera tabele (najlepiej wykonane w edytorze Word albo Excel) lub rysunki 
(preferowany format CorelDraw, Excel, Word), nale y do czy  pliki ród owe, 
- tabele i rysunki powinny by  zaopatrzone w kolejne numery, tytu y i ród o, 
- przy pisaniu wzorów nale y korzysta  wy cznie z edytora równa  dla MS WORD, 
- preferowane formaty zdj : TIFF, JPG (o rozdzielczo ci minimum 300 dpi), 
- w przypadku publikowania prac badawczych uk ad tre ci artyku u powinien odpowiada  
schematowi: wprowadzenie (ewentualnie cel opracowania), opis wykorzystanych materia ów 
czy metod, opis bada  w asnych (omówienie wyników bada ), wnioski (podsumowanie), 
wykaz pi miennictwa. 
 
2. Odsy aczami do literatury zamieszczonymi w tek cie publikacji s  przypisy dolne, które 
musz  mie  numeracj  ci g  w obr bie ca ego artyku u. Odsy aczami przypisów dolnych s  
cyfry arabskie z o one w indeksie górnym, np. (2). 
 
3. Zapis cytowanej pozycji bibliograficznej powinien zawiera : inicja  imienia i nazwisko 
autora, tytu  dzie a, miejsce i rok wydania, numer strony, której dotyczy przypis; w przypadku 
pracy zbiorowej: tytu  dzie a, inicja  imienia i nazwisko redaktora, miejsce i rok wydania; w 
przypadku pracy b d cej cz ci  wi kszej ca o ci – tak e jej tytu , inicja  imienia i nazwisko 
redaktora. ród a internetowe oraz akty prawne nale y podawa  tak e jako przypis dolny. 
 
4. W wykazie pi miennictwa zamieszczonym w kolejno ci alfabetycznej na ko cu publikacji 
nale y poda  kolejno: nazwisko autora/ów i pierwsz  liter  imienia, rok wydania, tytu  pracy 
(czcionka italic), wydawnictwo oraz miejsce wydania. Przyk ady: 
- wydawnictwa ksi kowe: Janowiec A. 2010. Ziemniaki skrobiowe – rola w województwie 
podlaskim. Wydawnictwo WSA, om a. 
- prace zbiorowe: Górczewski R. (red.) 2007. Przemieszczenie trawie ca. Wydawnictwo 
PWN, Warszawa. 
- czasopisma: Staszewski M., Getek I. 2007. Specyfika ywienia krów o wysokiej wydajno ci. 
Wydawnictwo WSA, om a, 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 wy szym 
oraz ustawy o wy szych szko ach zawodowych. Dz.U. z 2002 r. Nr 150, poz. 1239. 
 

UWAGA: teksty niespe niaj ce powy szych wymaga  zostan  zwrócone Autorowi 
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Procedura recenzowania prac naukowych nadsy anych do publikacji  
w Zeszytach Naukowych Wy szej Szko y Agrobiznesu 

 
 

Procedura recenzowania artyku ów w Zeszytach Naukowych WSA jest zgodna  
z zaleceniami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wy szego oraz dobrymi praktykami  
w procedurach recenzyjnych w nauce *. 

 
Przekazanie publikacji do Redakcji Wydawnictwa WSA jest jednoznaczne  

z wyra eniem przez Autora/Autorów zgody na wszcz cie procedury recenzji artyku u. 
Autor/Autorzy przesy aj  utwór wraz z wype nionym o wiadczeniem, którego wzór znajduje 
si  na stronie internetowej WSA. Nades ane materia y s  poddawane wst pnej ocenie 
formalnej przez Naukow  Rad  Redakcyjn  WSA, zwan  dalej Rad , zw aszcza pod k tem 
ich zgodno ci z wymaganiami wydawniczymi opracowanymi i publikowanymi przez Wy sz  
Szko  Agrobiznesu, jak równie  obszarami tematycznymi ZN. Nast pnie artyku y s  
recenzowane przez dwóch niezale nych recenzentów, którzy nie s  cz onkami Rady, 
posiadaj cych co najmniej stopie  naukowy doktora. Nades ane artyku y nie s  nigdy 
wysy ane do recenzentów z tej samej placówki, w której zatrudniony jest Autor/Autorzy. 
Prace recenzowane s  anonimowo. Autorzy nie znaj  nazwisk recenzentów. Artyku owi 
nadawany jest numer redakcyjny, identyfikuj cy go na dalszych etapach procesu 
wydawniczego. W innych przypadkach recenzent podpisuje deklaracj  o niewyst powaniu 
konfliktu interesów – formularz jest publikowany na stronie Internetowej WSA. Autor 
ka dorazowo jest informowany z zachowaniem zasady poufno ci recenzji o wyniku 
procedury recenzenckiej, zako czonej kategorycznym wnioskiem o dopuszczeniu b d  
odrzuceniu publikacji do druku. W sytuacjach spornych powo ywany jest kolejny recenzent. 

Lista recenzentów wspó pracuj cych z wydawnictwem publikowana jest w ka dym 
numerze czasopisma oraz na stronie Internetowej WSA. 

 
* Dobre Praktyki w procedurach recenzyjnych w nauce. Zespó  do Spraw Etyki w Nauce. 
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wy szego. Warszawa 2011 
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Za cznik nr 1 
miejscowo , data.....................................................,............................. 

 
O wiadczenie Autora/Autorów 

Zwracam si  z uprzejm  pro b  o przyj cie do Redakcji Wydawnictwa WSA i og oszenie 
drukiem publikacji/pracy pt. 
................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................. 
autorstwa: 
................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
Równocze nie o wiadczam(y), e publikacja nie zosta a wydana w przesz o ci drukiem i/lub w 
wersji elektronicznej w innym czasopi mie, nie zosta a zg oszona do innego czasopisma, nie 
znajduje si  w recenzji innej Redakcji, nie narusza patentów, praw autorskich i praw 
pokrewnych oraz innych zastrze onych praw osób trzecich, a tak e e wszyscy wymienieni 
Autorzy pracy przeczytali j  i zaakceptowali skierowanie jej do druku. 
 
Przeciwdzia anie nierzetelno ci naukowej - „ghostwriting” oraz „guest authorship”; 
 ród o finansowania publikacji:.......................................................................................................... 

................................................................................................................................................................ 
 podmioty, które przyczyni y si  do powstania publikacji i ich udzia : 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................ 
 wk ad Autora/Autorów w powstanie publikacji (szczegó owy opis z okre leniem ich afiliacji): 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................ 
Imi  i nazwisko     podpis      data 
1................................................  ........................................   ......................... 
2...............................................   ........................................   ......................... 
3...............................................   ........................................   ......................... 
4..............................................   .........................................   ......................... 
Imi , nazwisko, adres, telefon, e-mail, osoby odpowiedzialnej za wys anie niniejszego 
o wiadczenia (g ównego Autora pracy): 
................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................. 
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Za cznik nr 2. 
 

DEKLARACJA KONFLIKTU INTERESÓW 
 

Konflikt interesów* ma miejsce wtedy, gdy recenzent ma powi zania, relacje lub zale no ci 
przynajmniej z jednym z autorów pracy, takie jak na przyk ad zale no ci finansowe (poprzez 
zatrudnienie czy honoraria), bezpo rednie lub za po rednictwem najbli szej rodziny. 
 
Tytu  
pracy............................................................................................................................................. 
Data.................................................... 
Konflikt nie wyst puje 
Recenzent o wiadcza, e nie ma powi za  ani innych finansowych zale no ci wobec 
Autora/Autorów: 
............................................................................ 
Podpis recenzenta 
* Recenzent o wiadcza, e wyst puje nast puj cy konflikt interesów 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
Podpis recenzenta: 
...................................................................... 


