
ZESZYTY  
NAUKOWE

Wydawnictwo Wyższej Szkoły Agrobiznesu  
w Łomży

nr 58

2015

Z
e

s
zy

ty
 N

a
u

k
o
w

e
 W

y
żs

ze
j S

zk
o

ły
 A

g
ro

b
izn

e
s
u

 w
 Ł

o
m

ży
 – n

r 5
8

ISSN 2300-3170



 
 

Wydawnictwo Wy szej Szko y Agrobiznesu w om y 
 
 
 
 

Seria: 
 

Zeszyty Naukowe 
 

Nr 58 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

om a 2015 



WY SZA SZKO A AGROBIZNESU W OM Y 
ACADEMY OF AGROBUSINESS IN LOMZA 

 
 
 

RECENZENCI 
dr in . Andrzej Borusiewicz 

prof. dr hab. Stanis aw Benedycki 
prof. dr hab. Zofia Benedycka 

     dr hab. Piotr Bórawski
dr in . Mariusz Brzezi ski 

dr hab. Roman Engler, prof. nadzw. 
dr in . Janusz Lisowski 
dr in . Piotr Ponichtera 

 
 
 

REDAKTOR TECHNICZNY 
mgr in . Marek Paw owski 

 
 

Sk ad wykonano z gotowych materia ów dostarczonych przez Autorów.  
Wydawca nie ponosi odpowiedzialno ci za dostarczony materia  graficzny.  

 
 
 

ISSN 2300-3170 
 

Copyright © by Wy sza Szko a Agrobiznesu w om y 
om a 2015 

 
 

Wszelkie prawa zastrze one. Publikowanie lub kopiowanie w cz ci lub w ca o ci  
wy cznie za zgod  Wydawcy. 

 
 
 

Wydawnictwo Wy szej Szko y Agrobiznesu w om y 
18-402 om a, ul. Studencka 19 

Tel. +48 (86) 216 94 97, fax +48 (86) 215 11 89 
E-mail: rektorat@wsa.edu.pl



SPIS TRE CI 

 

1. Janusz Lisowski, Andrzej Borusiewicz, Eugeniusz Sójka 

Porównanie plonowania yta ozimego przy zastosowaniu dwóch poziomów 

agrotechniki w trzech okresach wegetacyjnych ………………………….…………5  

2. Janusz Lisowski, Henryk Porwisiak, Anna Or owska, Vladimir Skorina  

Wp yw nawo enia mineralnego na plon i cechy biometryczne lazowca 

pensylwa skiego w 3,4 oraz 5 roku uprawy ……………………………………...15 

3. Tomasz Marczuk, Jaros aw Biedrzycki 

Technologie zbioru sianokiszonki w wybranym gospodarstwie rolnym …………25 

4. Jolanta Puczel, Bronis aw F. Puczel, Piotr Ponichtera  

Plonowanie rzepaku ozimego w do wiadczeniu PDO zlokalizowanym  

w woj. podlaskim ………………………………………………………………….35 

5. Krzysztof Zalewski  

Pomoc finansowa ARiMR z tytu u szkód w uprawach rolnych, wyrz dzonych  

przez dziki w woj. podlaskim w 2014 r. ………………………………………….45 

6. Ireneusz uchowski, Iwona Szyma czyk 

Ubezpieczenia obowi zkowe upraw w gospodarstwach rolnych powiatu 

kolne skiego – stan obecny i przysz o  ………………………………………….57 

 

 

 

Regulamin nadsy ania i publikowania prac w Zeszytach Naukowych WSA ……………75 

Wymagania wydawnicze - Zeszyty Naukowe WSA …………………………………….77 

Procedura recenzowania prac naukowych nadsy anych do publikacji  

w Zeszytach Naukowych Wy szej Szko y Agrobiznesu ………………………………...78 

Za cznik nr 1 - o wiadczenie autora ………………………………………………….…79 

Za cznik nr 2 - deklaracja konfliktu interesów ……………………………………….…80





Janusz Lisowski, Andrzej Borusiewicz, Eugeniusz Sójka 

Wy sza Szko a Agrobiznesu w om y 

 

 
PORÓWNANIE PLONOWANIA YTA OZIMEGO  

PRZY ZASTOSOWANIU DWÓCH POZIOMÓW AGROTECHNIKI  
W TRZECH OKRESACH WEGETACYJNYCH 

 
COMPARISON OF THE YIELD OF WINTER RYE APPLICATION  

OF TWO LEVELS IN THREE AGRICULTURAL SCIENCE  
GROWING SEASONS 

 

 

Streszczenie 

 

W pracy przedstawiono plonowanie siedmiu odmian yta ozimego na dwóch 

poziomach agrotechniki a1 i a2  ró ni cych si  wysoko ci  nawo enia azotem (o 40 kg)  

i ochron  przed wyleganiem w trzech sezonach wegetacyjnych  2012-2014. Do wiadczenie 

by o przeprowadzone w Stacji Do wiadcze  Oceny Odmian w Marianowie. Na podstawie 

analizy wyników przeprowadzonych bada  stwierdzono, i  poziom agrotechniki a2 wp ywa 

bardziej efektywnie na plon ziarna yta ozimego ni  poziom agrotechniki a1. redni plon  

7 odmian yta ozimego w latach 2012-2014 na poletkach o wysokim poziomie  agrotechniki a2 

wynosi   86,0 dt·ha-1 i by  wy szy o 14,1 dt·ha-1  w porównaniu do poziomu a1 (71,9 dt·ha-1). 

Odmiana yta Da kowskie Amber by a odmian , której plon w 2012 roku wyniós  108,9  

dt · ha-1. Odmiana yta Da kowskie Damian w roku 2013 i 2014 by a odmian , której plon 

by  najni szy i na poziomie agrotechnicznym a1 wynosi  60,6 dt·ha-1.     

S owa kluczowe: yto ozime, odmiany, nawo enie, technologia produkcji, plon 

 

Summary 

 

The paper presents yielding seven varieties of winter rye cultivation technology on two levels  

a1  and a2 differ in the amount of nitrogen (40 kg) and protection of incubation in three 

growing seasons from 2012 to 2014. The experience was carried out in Station Experience 

Ratings Variety in Marianowo. Based on the analysis results of the study found that the level 

of agricultural technology more effectively a2 impact on grain yield of winter rye than the 
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level of agricultural technology a1. The average yield 7 varieties of winter rye in 2012-2014 

on plots with a high level of agricultural technology a2 amounted to 86.0 dt·ha-1  and was 

higher by 14,1 dt · ha-1 compared to the level of a1 (71.9 dt·ha-1). The variety was rye 

Da kowskie Amber variety, which yield in 2012 amounted to 108,9 dt·ha-1. Variety of rye 

Da kowskie Damian in 2013 and 2014 was that the yield was lowest and at the level of 

agricultural technology a1 amounted to 60.6 kg·ha-1. 

Keywords: rye, varieties, fertilization, production technology, yield 
 

  

Wprowadzenie 

 

yto stosunkowo niedawno sta o si  ro lin  uprawn . Za ojczyzn  yta uwa a si  

Azj  rodkow , gdzie do dnia dzisiejszego rosn  dzikie formy tej ro liny. W Europie 

Pó nocnej i rodkowej yto zacz to uprawia  masowo ok. 1000 lat p.n.e. W Polsce upraw  

yta datuje si  na I wiek, czyli pocz tek wp ywów rzymskich. Dopiero w X wieku yto 

okaza o si  zbo em ozimym, znosz cym dobrze okres przezimowania i wymagania gleb 

polskich. Poza ziarnem, yto by o cenione ze wzgl du na du  ilo  s omy, która by a 

u ywana jako pasza czy ció ka dla zwierz t, a tak e jako materia  na strzechy [Gardawski, 

Wielowiejski 1964]. 

Wed ug szacunkowych danych plony zbó  w wiecie w roku 2015 maj  by  na 

poziomie 2159 mln ton, z czego yto stanowi nieca y 1%. G ówni producenci yta w Europie 

to Niemcy, Polska, Rosja, Bia oru , Dania. wiatowe zbiory ziarna yta wynios y w roku 

2013 16,7 mln ton (tab. 1). Wed ug danych GUS plon yta w Polsce w roku 2015 by  wy szy 

w stosunku do roku 2014 o 8,85% i wyniós  30,0 dt ·ha-1.  

Na terenie Polski powierzchnia uprawy yta systematycznie si  zmniejsza i wyparta 

zostaje przez nowe odmiany pszen yta. Polska to kraj posiadaj cy du y udzia  gleb lekkich  

i zakwaszonych w ogólnej puli gruntów ornych. Wprowadzenie nowych odmian pszen yta by o  

alternatyw  ze wzgl du na ci gle du y udzia  zasiewu yta na tego typu glebach. Pszen yto 

ozime jest zbo em dobrze plonuj cym na glebach, które zajmowa o yto ozime, ale posiada 

lepsz  warto  paszow  [Ja kiewicz 2006]. 
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Tabela 1.  
G ówni producenci yta w Europie w roku 2013 i wydajno  z ha.  

 

l.p. kraj Produkcja yta 
[mln. ton] 

Wydajno  z ha [dt 
·ha-1] 

1 wiat 16,7 30,6 

2 Niemcy 4,7 59,7 

3 Polska 3,4 30,4 

4 Rosja 3,4 19,7 

5 Chiny 0,7 18,6 

6 Bia oru  0,6 20,0 

7 Dania 0,5 60,0 

ród o: Opracowanie w asne na podstawie danych Ma ego Rocznika Statystycznego Polski GUS z 2015 r.   
 

 

Wielu rolników yto ozime uprawia o i w dalszym ci gu uprawia w monokulturze, 

cho  wi kszo  autorów prac naukowych uwa a, e uprawa w tej formie powoduje wzrost 

zachwaszczenia. Blecharczyk i inni [2003] udowodnili, e uprawa yta ozimego  

w monokulturze powoduje wzrost zachwaszczenia o 48% w stosunku do uprawy tego zbo a 

w p odozmianie. 

yto jest ro lin  typowo paszow  (ponad 60% zbiorów ziarna jest skarmiana), jak 

równie  zielonki, czy w postaci otr b ytnich uzyskanych przy przerobie ziarna 

przeznaczonego na spo ycie. Ziarno yta jest te  wykorzystywane w przemy le zbo owo-

m ynarskim jako surowiec do produkcji maki, z której wytwarza si  ro nego rodzaju 

pieczywo. Ziarno wykorzystuje si  tak e w przemy le gorzelniczym do produkcji alkoholu. 

 W nowoczesnym europejskim rolnictwie uprawa yta odgrywa dzi  znacz c  rol . 

Charakteryzuje si  du  odporno ci  na susz , ma ymi wymaganiami glebowymi  

i pokarmowymi oraz du  tolerancj  na czynniki stresogenne. Obok tradycyjnych sposobów 

u ytkowania yta (kierunek paszowy, konsumpcyjny i spirytusowy) pojawia si  aktualnie 

alternatywna mo liwo  jego wykorzystania - jako substratu do produkcji biogazu. 

Ze wst pnych wyników COBORU w roku 2015 plon wzorca przy przeci tnym 

poziomie agrotechniki  wyniós   – 73,2 dt ·ha-1, kiedy w roku 2014 – 67,4 dt ·ha-1.  Z kolei dla 

wysokiego poziomu agrotechniki plon kszta towa  si  na poziomie – 84,1 dt ·ha-1, w roku 

2014 – 81,4 dt ·ha-1. 

W niniejszej pracy przedstawiono plon siedmiu odmian yta ozimego (Da kowskie 

Damian, Brasetto F1, Stanko, Domir, Gonello F1, Palazzo F1, Da kowskie Amber) ich MTZ 
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oraz wysoko  d be   na dwóch poziomach technologii uprawy. W ród siedmiu odmian 

uprawianych przez trzy kolejne okresy wegetacyjne (2012-2014) trzy odmiany by y 

miesza cami trójliniowymi, a cztery odmiany populacyjne. 

 

Lokalizacja i metodyka bada  
 
 

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

Odmian w Marianowie, 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 . yto ozime by o 

uprawiane na dwóch poziomach agrotechnicznych. W tabeli nr 2 przedstawiono polowe warunki 

prowadzenia do wiadczenia w latach 2012-2014 

 
Tabela 2.  

Polowe warunki prowadzenia do wiadczenia w latach 2012-2014  
 

wyszczególnienie Rok 2012 Rok 2013 Rok 2014 

Kompleks glebowy 5 5 5 

Klasa bonitacyjna V V IVB 

pH gleby 4,9 5,9 5,2 

Przedplon owies Groch pastewny yto 

Data siewu 22.09.2011 19.09.2012 26.09.2013 

Zasobno  gleby mg/100 g 
P2O5 
K2O 
Mg 

 
10,6 
7,9 
2,0 

 
18,4 
13,3 
5,8 

 
17,3 
5,5 
1,9 

ród o: [Gazda 2012-2014] 

 

Po zbiorze przedplonu w ka dym roku do wiadczenia wykonano zespó  uprawek 

po niwnych, a nast pnie zespól uprawek przedsiewnych. Wszystkie zabiegi agrotechniczne 

wykonane przy uprawie yta ozimego przedstawia tabela 3. 
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Tabela 3.  
Nawo enie mineralne i pestycydy stosowane w uprawie yta ozimego.  

 
wyszczególnienie Rok 2012 Rok 2013 Rok 2014 

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

90 100 92 

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

130 140 132 

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

40 40 40 

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

60 60 60 

Nawo enie nalistne  
w [l ·ha-1] 

Basfoliar 36 Ekstra 
2 x 10 l Kristalon 2x1,5 l 

Basfoliar 36 
3 x 12 l 

Insektycydy  [l ·ha-1] Decis 2,5 EC – 0,5 l   

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

Komplet 560 S.C. 

Fungicydy dawka  [l ·ha-1] Alert 375 SC – 1 l 
Artea 330 EC – 0,5 

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

Reveller 280 S.C.-1l 
Falkon 460EC-0,6 l 

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

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

 

 Na pocz tku czerwca policzono obsad  ro lin, a w fazie dojrza o ci woskowej 

zmierzono wysoko  d be . Zbiór pszen yta wykonano jednoetapowo kombajnem w dniu 

07.08.2014 r. Na podstawie losowo pobranych d be  z k osem okre lono liczb  ziaren  

w k osie, a na podstawie ziarna pobranego podczas zbioru i dosuszonego do wilgotno ci 14 % 

okre lono mas  1000 ziaren.  

 Pierwszym czynnikiem by y dwa poziomy agrotechniczne:    

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

plony przy tradycyjnym sposobie uprawy. Chemiczna ochrona w ka dym roku ogranicza a si  

do stosowania dwóch zabiegów fungicydowych – w fazie pe ni krzewienia  i na pocz tku  

oraz herbicydów a w roku 2012 insektycydów . Zastosowano nawo enie mineralne w ilo ci: 

N – 90-100 kg · ha-1, P2O5 – 40 kg · ha-1, K2O – 60 kg · ha-1.   

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

zwi kszonym o 40 kg · ha-1 nawo eniem azotem (130-140 kg · ha-1), stosowaniem nalistnych 

preparatów wielosk adnikowych, ochron  przed wyleganiem i zastosowaniem regulatorów 

wzrostu . 

 Czynnikiem drugim do wiadczenia by o 7 odmian yta ozimego, które by y uprawiane 

w latach 2012-2014. 
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Wyniki i dyskusja 

 

Wa nym czynnikiem warunkuj cym wielko  uzyskanych plonów s  warunki 

meteorologiczne. Do najwa niejszych z nich nale  przebieg temperatury oraz ilo  i rozk ad 

opadów atmosferycznych w poszczególnych fazach rozwojowych ro lin. Tabela 4.  

rednia roczna temperatura w latach 2012-2014 wynosi a  7,2 – 9,3o C. natomiast rednia 

temperatura w okresie wegetacji by a najwy sza w roku 2014 (16,9o C), a najni sza w 2012 

roku (15,0o C). Du y wp yw na redni  temperatur  w okresie wegetacji w roku 2014 mia y 

wysokie temperatury w miesi cu lipcu i sierpniu. rednie roczne temperatury nie mia y 

wp ywu na wysoko  plonu yta. Podobnego zdania jest Kalbarczyk [2005], który stwierdzi , 

e temperatura powietrza jest g ównym czynnikiem wp ywaj cym na tempo rozwoju ro lin. 

Równie  Starczewski i inni [1997] w swoich badaniach udowodnili, e czynnik termiczny 

odgrywa znaczn  rol  w czasie kie kowania i wschodów yta ozimego. 

 
Tabela 4.  

Warunki meteorologiczne w okresie prowadzenia do wiadczenia.  

miesi ce 
Temperatura (o C) Opady (mm) 

2011/2012 2012/2013 2013/2014 2011/2012 2012/2013 2013/2014 
IX 13,9 13,5 11,1 23,5 15,4 149,6 
X 6,8 7,1 8,0 21,8 41,7 12,3 
XI 2,7 4,9 4,4 12,2 41,6 33,7 
XII 2,1 -4,4 2,1 28,5 30,6 20,3 
I -1,8 -4,9 -4,1 49,7 33,4 39,7 
II -7,9 -1,0 0,8 22,9 26,8 25,2 
III 3,2 -3,3 4,4 19,5 18,5 35,0 
IV 8,5 6,5 9,2 44,6 45,8 37,2 
V 14,1 15,2 12,6 61,0 82,0 42,1 
VI 15,6 18,1 16,8 105,5 82,9 74,1 
VII 19,7 18,4 22,7 101,1 20,1 55,7 
VIII 17,3 17,9 23,2 67,8 67,6 63,3 

rednia 
temperatura 7,9 7,2 9,3    

rednia temp. 
IV-VIII 15,0 15,2 16,9    

Suma 
opadów    558,1 506,4 588,2 

ród o: Opracowanie w asne na podstawie danych ze Stacji Do wiadczalnej Oceny Odmian w Marianowie. 
 

Temperatura w okresie jesiennej wegetacji by a sprzyjaj ca we wszystkich trzech 

latach bada . Wed ug Rymuza i innych [2012] w okresie siewu yta ozimego temperatura 

powinna wynosi  od 10,0 do 13,3o C, a w fazie rozwoju li ci i krzewienia skala BBCH 1-2 

temperatura powietrza powinna wynosi  od 7,0 do 8,3o C.  
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Generalnie uwa a si , e yto ma ma e wymagania wodne. Najwi ksze 

zapotrzebowanie na wod  yto ozime wykazuje w okresie najszybszego przyrostu masy t. j: 

od fazy strzelania w d b o do kwitnienia i w fazie rozwoju ziarniaków co przypada od 

miesi ca kwietnia do lipca. Przeprowadzone do wiadczenie w trzech okresach wegetacyjnych 

2012-2014 i analiza opadów i plonów potwierdza wyniki do wiadczenia przeprowadzonego 

przez Rymuza i in. [2012]. Pomimo, e najni sza suma opadów by a w drugim roku 

do wiadczenia, bo tylko 506,4 mm ale by a wystarczaj co dobrze roz o ona w fazach  

o najwi kszym zapotrzebowaniu yta na wod . 

Zbiór yta ozimego wykonany by  kombajnem poletkowym po uzyskaniu 

odpowiedniej wilgotno ci pomi dzy 31.07 w roku 2012 a 04.08.2014 r. Plonowanie yta 

ozimego na poziomie agrotechnicznym a2 by o znacznie wi ksze ni  na poziomie a1. W tabeli 

5 przedstawiono zestawienie plonowania na obu poziomach agrotechnicznych w trzech 

kolejnych okresach wegetacyjnych. 

 
Tabela 5.  

Plonowanie odmian yta ozimego w latach 2012-2014.  

Nazwa odmiany 

Plon ziarna w dt · ha-1 
2012 2013 2014 

Poziom a1 Poziom a2 Poziom a1 Poziom a2 Poziom a1 Poziom  a2 

Da kowskie Damian 68,8 88,1 60,6 75,5  60,6 78,6 

Brasetto F1 87,1 105,1 71,4 82,9 75,2 94,3 

Stanko 73,0 82,1 68,1 70,4 62,5 77,7 
Domir 73,6 85,3 63,2 69,8 60,1 77,4 

Gonello F1 82,5 98,0 74,9 86,4 78,0 94,5 

Palazzo F1 87,3 106,8 66,2 73,2 73,3 92,5 

Da kowskie Amber 75,9 87,8 84,4 108,9 62,5 71,8 

Plon redni 78,3 93,3 69,8 81,0 67,5 83,8 
ród o: Opracowanie w asne na podstawie danych ZDOO Marianowo 2012-2014. 

 

rednie plony siedmiu odmian yta ozimego przy wysokim poziomie agrotechniki  a2 

wynios y przez okres trzech lat 86,0 dt·ha-1  i by y wy sze o 14,1% w stosunku do tych samych 

odmian i w tym samym okresie wegetacji w porównaniu do poziomu  a1 (71,9 dt·ha-1). Na 

poziomie agrotechnicznym a1 najwy ej plonowa a odmiana Palazzo F1 w roku 2012 (87,3 dt·ha-1). 

Najni ej plonowa a odmiana Da kowskie Damian zarówno w roku 2013 i 2014 (60,6 dt·ha-1). 

Wzrost plonu pomi dzy poziomem a1 a poziomem a2 nale y t umaczy  zastosowaniem wy szego 

nawo enia azotowego o 40 kg jak równie  stosowanie nalistnych nawozów wielosk adnikowych  
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i  ochron  przed wyleganiem. Rok 2012 okaza  si  najlepszym rokiem pod wzgl dem plonowania 

yta a by o to spowodowane g ównie lepszym rozk adem opadów atmosferycznych  

w okresie IV-VIII. W roku 2012 plon yta ozimego na poziomie agrotechnicznym a2 by  wy szy  

o 19,3% , w roku 2013 o 13,9%, a w roku 2014 o 19,5% w stosunku do plonu z poziomu 

agrotechnicznego a1. 

 

Wnioski 

 

1. Zwi kszone nawo enie mineralne azotowe o 40 kg·ha-1 spowodowa o, e w ka dym roku 

prowadzenia do wiadczenia plonowanie wszystkich siedmiu odmian yta ozimego  

na poziomie agrotechnicznym a2 by o znacznie wi ksze ni  na poziomie a1. 

2. Czynnikiem plonotwórczym obok nawo enia mineralnego by a w roku 2012 ilo   

i rozk ad opadów atmosferycznych jak równie  przebieg temperatury w okresie wiosenno-

letniej wegetacji. 
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Janusz Lisowski, Henryk Porwisiak, Anna Or owska, Vladimir Skorina  

Wy sza Szko a Agrobiznesu w om y 

 

WP YW NAWO ENIA MINERALNEGO NA PLON I CECHY 

BIOMETRYCZNE LAZOWCA PENSYLWA SKIEGO  

W 3, 4 ORAZ 5 ROKU UPRAWY 

 

EFFECT OF MINERAL FERTILIZATION ON YIELD AND 

BIOMETRIC FEATURES SIDA  

IN 3, 4 AND 5 YEAR OF CULTIVATION 

 
 

Streszczenie 

           W latach 2011-2013 na poletkach do wiadczalnych nale cych do Wy szej Szko y 

Agrobiznesu w om y (53°10'N 22°05'E) prowadzono do wiadczenia z upraw  lazowca 

pensylwa skiego na cele energetyczne. Prezentowane wyniki dotycz  jednoczynnikowego 

do wiadczenia za o onego metod  losowanych bloków w trzech powtórzeniach na poletkach 

o powierzchni 12m2.  Do wiadczenie realizowano na glebie p owej w a ciwej wytworzonej  

z piasków zwa owych zaliczanej do kompleksu ytniego dobrego, klasy bonitacyjnej IVa. 

Celem bada  by o okre lenie wp ywu zastosowanego nawo enia mineralnego na plon 

biomasy i parametry biometryczne lazowca pensylwa skiego w trzecim, czwartym i pi tym 

roku prowadzenia do wiadczenia. W ka dym roku z chwil  rozpocz cia okresu wegetacji 

stosowano nawo enie mineralne na poziomie A-1 (80 N, 50 P2O5, 70 K2O) (kg · ha-1), a na 

poziomie A-2 zmniejszono ilo  nawo enia azotowego o 50% w stosunku do dawki 

podstawowej czyli zastosowano (40 N, 50 P2O5, 70 K2O) (kg · ha-1). Obsada ro lin wynosi a 

10000 ro lin · ha-1. Zbiór ro lin by  przeprowadzany w ka dym roku na prze omie 

pa dziernika i listopada. Po zbiorze dokonano pomiarów biometrycznych, które dotyczy y: 

d ugo ci p dów, liczby p dów u podstawy, masy wi zki z jednej karpy. Wilgotno  ro lin 

badano mini termopsyhrometrem, a nast pnie obliczono such  mas . Warto ci parametrów 

biometrycznych osi gni tych w do wiadczeniu przy zastosowaniu nawo enia mineralnego  

A-1 i A-2 by y wy sze od warto ci osi gni tych w próbach kontrolnych. Najwy sze plony 

lazowca pensylwa skiego 18,6 t · ha-1 suchej masy uzyskano w czwartym i pi tym roku 
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prowadzenia do wiadczenia przy zwi kszonym nawo eniu azotowym o 50%. redni plon  

z trzech lat by  najwy szy w wyniku stosowania dawki nawozów w ilo ci (80 N, 50 P2O5,  

70 K2O)  (kg · ha-1). By  on wy szy w stosunku do  próby kontrolnej o 43,5%. 

S owa kluczowe: lazowiec pensylwa ski, plon biomasy, cechy biometryczne, nawo enie 

 

Summary  

 
In 2011-2013, experimental plots belonging to the Higher School of Agribusiness in om a 

(53 ° 10'N 22 ° 05'E). They conducted experiments with the cultivation of Sida for energy 

purposes. The presented results concern  univariate experience a randomized blocks in three 

replicate plots with an area of 12m2. The experience was carried out on the soil of deer proper 

produced from tar sands, clays classified as a good rye complex, class IVa. The aim of this 

study was to determine the effect of applied mineral fertilization on yield of biomass and 

biometric parameters of Sida in the third, fourth and fifth year of experience. In each year 

from the start of the period vegetation mineral fertilizer used at the A-1 80-50-70 (kg·ha-1), 

NPK, a level A-2 reduced the amount of nitrogen fertilization by 50% compared to basal 

which they are used in an amount of NPK 40-50-70 (kg·ha-1). Starring amounted to 10,000 

plants · ha-1. Collection of plants was carried out every year in late October and early 

November. After harvesting made biometric measurements were applied to: the length of the 

shoot, the number of shoots at the base, mass beam from one crown '. After examining the 

moisture dry matter yield was calculated. Biometric parameter values obtained in the 

experiment using fertilization A-1 and A-2 are higher than the values obtained in the controls. 

Sida highest yields of 18.6 t · ha-1 dry weight was achieved in the fourth and fifth year of 

experience with increased nitrogen fertilization by 50%. The average yield of the three years 

was the highest in the application of doses of fertilizers in quantities of NPK 80-50-70  

(kg · ha-1). It was higher as compared to the control by  43,5%. 

Key words: Virginia mallow, biomass yield, biometric features, fertilization 

 

Wprowadzenie 

 

           W dobie gwa townych zmian klimatycznych, niew tpliwie wa nym zadaniem Polski 

jak i innych krajów Unii Europejskiej, jest zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych, 

a przede wszystkim dwutlenku w gla. Gazy te s  bowiem gro nym czynnikiem, który 
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powoduje ocieplanie si  klimatu i jednocze nie zwi zane z tym straty w plonach  

[Faber i in., 2009]. 

           Energetyka odnawialna w Polsce w ponad 80% bazuje na zasobach biomasy. Wed ug 

Krajowego Planu Dzia ania w zakresie energii ze róde  odnawialnych rolnictwo 

w perspektywie roku 2020. powinno dostarczy  biomas  do elektroenergetyki, ciep ownictwa 

i ch odnictwa oraz do produkcji bioetanolu i biodiesla. Wysokie zapotrzebowania wymaga  

b d  zagospodarowania na produkcj  biomasy oko o 3,78 mln ha gruntów ornych 

[Wi niewski i in., 2011]. 

           W przesz o ci podstawowym ród em biomasy by  las i odpady powsta e w przemy le 

drzewnym, oraz niektóre uprawy rolnicze. Jednak g ównie potrzeba ochrony drzewostanu, 

spowodowa a, e obecnie najwi ksze znaczenie w pozyskiwaniu biomasy przypisuje si  

uprawom ro lin energetycznych – w tym gatunków jednorocznych i wieloletnich z grupy 

ro lin C4. Dominuj cymi okaza y si : miskant olbrzymi, wierzba krzewiasta i lazowiec 

pensylwa ski, spartina preriowa, perz wyd u ony k powy [Borkowska, Styk, 2006; Grzybek 

2008; Szczukowski 2011; Lisowski i in. 2014].  

 Wed ug danych G ównego Urz du Statystycznego najwi kszy udzia  no ników energii 

odnawialnej w cznym pozyskaniu energii ze róde  odnawialnych w 2013 roku przypada 

biopaliwom, do których produkcji wykorzystywana jest biomasa. Udzia  poszczególnych 

no ników energii odnawialnej w produkcji energii elektrycznej w 2013 roku w Polsce 

przedstawia tab. 1  [GUS 2014].  

 

Tabela 1.  

Pozyskanie energii ze róde  odnawialnych wed ug danych w Polsce i UE w 2013 roku. 

  

Wyszczególnienie Polska UE 
Biopaliwa sta e 80,03% 41,19% 

Biopaliwa ciek e 8,20% 6,50% 
Energia wiatru 6,05% 9,97% 
Energia wody 2,46% 16,24% 

Biogaz 2,12% 6,81% 
Odpady komunalne 0,42% 4,92% 

Pompy ciep a 0,33% 0,02% 
Energia geotermalna 0,22% 3,21% 

Energia s oneczna 0,18% 5,13% 
  ród o: badania w asne na podstawie danych GUS 2014. 
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Lokalizacja i metodyka bada  

 

           Materia  badawczy do opracowania pochodzi  z nasadze  zlokalizowanych na 

poletkach do wiadczalnych Wy szej Szko y Agrobiznesu w om y. Prezentowane wyniki 

dotycz  jednoczynnikowego do wiadczenia za o onego metod  losowanych bloków w trzech 

powtórzeniach na poletkach o powierzchni 12m2, Do wiadczenie realizowano od roku 2009 

na glebie p owej w a ciwej wytworzonej z piasków zwa owych zaliczanej do kompleksu 

ytniego dobrego, klasy bonitacyjnej IVa. Odczyn gleby kwa ny pH – 4,1. Zasobno  gleby 

w fosfor, potas i magnez rednia. Zawarto  form przyswajalnych gleby w mg·kg-1: P2O5 – 

144 mg , K2O – 140,0 mg, Mg – 33 mg, zawarto  Corg – 13,3g·kg-1, zawarto  N ogó em – 

1,08g·kg-1.  W ka dym roku w pierwszej dekadzie maja stosowano nawo enie mineralne na 

poziomie A-1 (80 N, 50 P2O5, 70 K2O) (kg · ha-1), a na poziomie A-2 zmniejszono ilo  

nawo enia azotowego o 50% w stosunku do dawki podstawowej czyli zastosowano  NPK  

w ilo ci 40-50-70 (kg · ha-1).  Wysadzenie sadzonek lazowca pensylwa skiego dokonano 23 

maja 2009 roku, stosuj c obsad  10.000 ro lin ·ha-1 w rozstawie 1m na 1m w rz dach  

i mi dzy rz dami. Sadzonki by y zakupione z gospodarstwa agroenergetycznego Biomax  

w Bagienicach gmina Krasnosielc powiat Maków Mazowiecki. Sadzonki pochodzi y  

w wyniku podzia u karp. W okresie wegetacji wykonano mechaniczne zabiegi piel gnacyjne 

w celu zniszczenia chwastów. Na obiekcie kontrolnym nawozów mineralnych nie stosowano. 

Po zbiorze dokonano pomiarów biometrycznych, które dotyczy y: d ugo ci p du, liczby 

p dów u podstawy, masy wi zki z jednej karpy. Za redni  miar  d ugo ci ro lin przyj to 

sum  d ugo ci wszystkich p dów w ro linie i podzielono j  przez ilo  sztuk w karpie. Ilo  

p dów u podstawy wykonano licz c ich liczb , które wyros y z jednej ro liny po jej zebraniu. 

rednic  p dów mierzono suwmiark  na wysoko  1,5m. Mas  wi zek wa ono na wadze 

WS-21, a nast pnie sumowano plon z ka dego poletka i obliczano plon redni. Wilgotno  

ro lin badano mini termohigrometrem z czujnikiem w 20 losowo wybranych próbach. 

Wilgotno  lazowca pensylwa skiego waha a si  w granicach 25-35%. Po przyj ciu do 

wylicze   za o enia wilgotno ci na poziomie 30% obliczano plon suchej masy. 

 

Wyniki i dyskusja 

 

           W latach 2011-2013 warunki meteorologiczne by y do  zró nicowane co przedstawia 

tabela 2. Warunki meteorologiczne w 3-5 roku prowadzenia do wiadczenia  by y ma o 
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korzystne dla wzrostu i rozwoju lazowca pensylwa skiego. Niekorzystny pod wzgl dem 

ilo ci opadów by  rok 2011, w którym to w okresie od kwietnia do wrze nia spad o 548,1 mm 

opadu przy czym tylko w miesi cu lipcu a  273,9 mm. Rok 2011 charakteryzowa  si  

najwi ksz  ilo ci  opadów atmosferycznych (682,6 mm) w trzech latach bada . W roku 2012 

w ci gu roku spad o 601,4 mm opadu w rok pó niej 593 mm. Wed ug  Fabera i innych [2009] 

oraz Kusia i Mantyki [2010] do prawid owego wzrostu i rozwoju systemu korzeniowego 

lazowiec pensylwa ski wymaga rocznej sumy opadów w granicach 600 mm. Suma rocznych 

opadów by a wystarczaj ca, ale rozk ad miesi czny opadów by  niekorzystny. 

Tabela 2. 

 Warunki meteorologiczne w okresie prowadzenia do wiadczenia.  

Miesi c 

rednie miesi czne temperatury 

powietrza w o C 

Sumy miesi cznych 

opadów w mm 

Rok Rok 

2011 2012 2013 2011 2012 2013 

I -1,8 -1,8 -4,9 28,6 49,7 33,4 

II -5,8 -7,9 -1,0 28,6 22,9 26,8 

III 1,3 3,2 -3,3 14,8 19,5 18,5 

IV 9,6 8,5 6,5 38,7 44,6 45,8 

V 13,4 14,1 15,2 58,0 61,0 82,0 

VI 17,7 15,6 18,1 58,3 105,5 82,9 

VII 18,5 19,7 18,4 273,9 101,1 20,1 

VIII 17,8 17,3 17,9 95,7 67,8 67,6 

IX 13,9 13,5 11,1 23,5 15,4 149,6 

X 6,8 7,1 8,0 21,8 41,7 12,3 

XI 2,7 4,9 4,4 12,2 41,6 33,7 

XII 2,1 -4,4 2,1 28,5 30,6 20,3 

rednia temp. roczna 8,0 7,4 7,7    

rednia temp. IV-IX 15,2 14,7 14,5    

roczna  opadów     682,6 601,4 593,0 

 opadów IV-IX    548,1 395,4 448,0 
ród o: Opracowanie w asne na podstawie danych ze Stacji Do wiadczalnej Oceny Odmian w Marianowie. 
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rednie temperatury w okresie kwiecie -wrzesie  by y do  wysokie i kszta towa y   

w ci gu trzech lat  od 15,2oC w roku 2011 do  14,5oC  w roku 2013. Najwy sz  redni  

temperatur  miesi ca zanotowano w lipcu 2012 r. i wynosi a ona 19,7oC, a najni sz   

w kwietniu 2013 r. i wynosi a ona 6,5oC. W stosunku do redniej z wielolecia (13,8oC)  

nie mia o to wp ywu na rozwój ro lin ze wzgl du na miejsce pochodzenie tej ro liny. 

Zbioru lazowca pensylwa skiego dokonywano w ka dym roku na prze omie 

pa dziernika i listopada. Po zbiorze dokonano pomiarów biometrycznych, które dotyczy y: 

d ugo ci p du, liczby p dów u podstawy, masy wi zki z jednej karpy. Za redni  miar  

d ugo ci ro lin przyj to sum  d ugo ci wszystkich p dów w ro linie i podzielono j  przez 

ilo  sztuk w karpie. Ilo  p dów u podstawy wykonano licz c te, które wyros y z jednej 

ro liny po jej zebraniu. rednic  p dów mierzono suwmiark  na wysoko  1,5m od do u ich 

p du. Mas  wi zek wa ono na wadze WS-21, a nast pnie sumowano plon z ka dego poletka  

i obliczano plon redni. Parametry biometryczne lazowca pensylwa skiego w 3-5 roku 

prowadzenia do wiadczenia przedstawiono w tabeli 3. 

Tabela 3. 

Plon i parametry biometryczne lazowca pensylwa skiego  

w 3-5 roku prowadzenia do wiadczenia.  

 

Rok 
rednia ilo  p dów 

w karpie [szt.] 

rednia rednica 

p dów w karpie 

[mm] 

rednia d ugo  

p dów w karpie 

[cm] 

rednia masa 

ro lin z karpy [kg] 

K A-1 A-2 K A-1 A-2 K A-1 A-2 K A-1 A-2 
2011 20 42 41 10 18 19 172 239 245 1,2 2,2 1,7 
2012 27 48 44 11 22 21 174 250 249 1,4 2,3 1,8 
2013 37 55 49 11 22 22 176 258 252 1,3 2,3 1,8 

rednia 
odchylenia 
stand. 

28,0 48,3 44,6 10,6 20,6 20,6 174,0 249,0 248,6 1,3 2,26 1,76 

ród o: Opracowanie w asne.  

 

Najwi ksza ilo  p dów w karpie by a w roku 2013 przy zastosowaniu nawo enia 

mineralnego A-1 i wynosi a ona 55 sztuk. W ka dym roku prowadzenia do wiadczenia ilo  

p dów w karpie by a wi ksza przy zastosowaniu nawo enia A-1 w stosunku do ilo ci p dów 

w  próbie kontrolnej i nawo eniu mineralnym A-2. rednia ilo  p dów karpie z trzech lat 

prowadzenia do wiadczenia by a wi ksza o 20,3 szt. w  stosunku do próby kontrolnej i 3,7 

szt. w stosunku do nawo enia A-2. 
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Pod wp ywem nawo enia mineralnego A-1 i A-2 rednia rednica p dów w karpie 

by a jednakowa i wynosi a ona 20,6 mm. By a ona wi ksza o 10 mm w stosunku do próby 

kontrolnej. Równie  najwi ksz  redni  d ugo  p dów w karpie uzyskano w wyniku 

zastosowania nawo enia mineralnego A-1 i A-2 odpowiednio 249,0 cm i 248,6 cm i by a ona 

wi ksza o 30,2% w stosunku do próby kontrolnej. redni  mas  ro lin z karpy uzyskano w 

roku 2012 i 2013 pod wp ywem nawo enia A-2 i wynosi a ona odpowiednio 2,3 kg i by a 

wi ksza od najni ej redniej masy z karpy o 39,2% w roku 2012 i 44,5% w roku 2013. 

           Decyduj cym parametrem wiadcz cym o op acalno ci produkcji ro linnej, jest wysoko  

zebranego plonu, który uzale niony jest on od roku uprawy oraz terminu zbioru, jego wilgotno ci  

i waha si  wg Fabera i in. [2009] w granicach od 1 do (6t · ha-1) w pierwszym roku do 20–25 (t · ha-1) 

w trzecim i dalszych latach. W kolejnych trzech latach prowadzenia do wiadczenia plon wie ej masy 

przy zastosowaniu nawo enia A-1 i A-2 by  zawsze wi kszy ni  20 (t · ha-1). Przeprowadzone 

do wiadczenie potwierdzi o badania przeprowadzone przez Fabera i in. [2009]   

co przedstawia tabela 4. 

 

Tabela nr 4. 

Plon wie ej i suchej masy lazowca t·ha-1 w latach 2011 -2013.  

Nawo enie 

Plon wie ej masy 

w [ t . ha-1] 
Plon redni 

wie ej 

masy [kg] 

Plon suchej masy 

w [t . ha-1] 

Plon 

redni 

suchej 

masy  [kg] 
2011 2012 2013 2011 2012 2013 

Kontrola 14,4 14,4 15,6 14,8 9,7 9,7 10,5 10.0 

N - 80 kg . ha-1 26,4 27,6 27,6 27,2 17,8 18,6 18,6 18,3 

N - 40 kg . ha-1 20,4 20,4 21,6 20,8 13,7 13,7 14,6 14,0 

ród o: Opracowanie w asne. 

 

           Jak podaje Grabi ski i in. [2006] wieloletnie badania wykazuj , e lazowiec 

pensylwa ski silnie reaguje na nawo enie azotem. Mo e on bardzo efektywnie wykorzysta  

dawki azotu dochodz ce nawet do 200 kg·ha-1. Wynika to m.in. z jego budowy 

morfologicznej, w szczególno ci p dów, które s  bardzo masywne i odporne na wyleganie. 

W przeprowadzonym do wiadczeniu równie  wida  pozytywny wp yw dawek azotu na plon 

ro liny. W wyniku zastosowania nawo enia mineralnego A-1 (80 N, 50 P2O5, 70 K2O) (kg·ha-
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1) redni plon lazowca pensylwa skiego by  wy szy w stosunku do próby kontrolnej o 45,6%  

i o 20,6% w stosunku do nawo enia A-2.  

Polska zobowi zana jest pakietem klimatyczno-energetycznym z 2008 r. do zwi kszenia 

udzia u energii ze róde  odnawialnych z 7% w roku 2008 do 15%  w roku 2020. Aby 

sprosta  temu zadaniu nale y szuka  mo liwo ci w produkcji biomasy, a to nie b dzie 

mo liwe bez systematycznego wzrostu powierzchni wieloletnich plantacji ro lin 

energetycznych.   

 

Wnioski 

 

1. Najwy szy plon lazowca pensylwa skiego (27,6 t · ha-1) uzyskano w czwartym i pi tym 

roku do wiadczenia przy zastosowaniu nawo enia mineralnego A-1.  

 
2. Wszystkie badane cechy biometryczne (ilo  p dów w karpie, rednica p dów, d ugo  

p dów w karpie) lazowca pensylwa skiego w wyniku zastosowania nawo enia 

mineralnego A-1 i A-2 by y wy sze w stosunku do analizy kontrolnej. 
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TECHNOLOGIE ZBIORU SIANOKISZONKI  

W WYBRANYM GOSPODARSTWIE ROLNYM 
 

HAYLAGE HARVESTING TECHNOLOGIES  

IN SELECTED FARM 
 

Streszczenie 

 

Badano sumaryczny czas zbioru sianokiszonki z pola o powierzchni 1 ha ka de dwiema 

metodami. Pierwsza metoda polega a na zbiorze oraz transporcie przyczep  samozbieraj c  

oraz ugniatanie pryzmy. Druga polega a na zbiorze pras  beluj c  oraz wykonywanie 

balotów, które nast pnie transportowano do siedziby gospodarstwa. Czas obejmowa  dojazd 

zestawami maszyn do pola, zbiór, za adunek oraz powrót z pola. Mierzono równie  zu ycie 

paliwa. Pole oddalone by o od siedziby gospodarstwa o 3 km. Uzyskane wyniki pokazuj ,  

i  mniej paliwa poch ania zbiór oraz transport przyczep  samozbieraj c  ni  wykonywanie 

oraz transport balotów. Zajmuje ono jednak wi cej czasu, co zwi zane jest z ugniataniem 

przywiezionej sianokiszonki na pryzmie. 

S owa kluczowe: sianokiszonka, ci gnik, prasa, przyczepa, transport, belowanie 

 

Summary 

 

There was study a total time of harvestv haylage from the field 1ha each, with two methods. 

The field was away from the farmstead about 3 km. The first method was to harvest and 

transport with self-collecting trailer and kneading pile. The second method was the collection 

and processing baling press polls. The results show that less fuel consuming collection and 

transport loading wagons than exercise and transport bales. Then transported them to the 

farmstead . Time included access to the fields, harvesting, loading and returning from the 

field. It was also measured fuel consumption. The results show that less fuel consuming 

collection and transport loading wagons than exercise and transport polls . However, it takes 

more time, which is association with kneading haylage on pile. 
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Key words: haylage, tractor, press, trailer, transport, baling 

 

Wst p i cel bada  

 

 Sianokiszonka stanowi podstawow  pasz  w ywieniu byd a mlecznego  

oraz opasowego. Chc c zapewni  wysok  jako  oraz warto  pokarmow  nale y 

produkowa  j  z materia u o zawarto ci suchej masy w granicach 30 – 40 %. W produkcji 

kiszonek podstawow  rol  spe niaj  intensywne gatunki ro lin pastewnych, które s  

dostosowane do wymaga  pokarmowych zwierz t. Du  rol  odgrywaj  tak e ro liny 

uzyskane z u ytków zielonych oraz upraw polowych [Minakowski 2008]. W celu 

zapewnienia posiadania pasz obj to ciowych poza sezonem wegetacyjnym ro lin, zakisza si  

wie e ro liny. Z ro lin najcz ciej zakiszanych s  to kukurydza, zielonki z traw czy li cie 

buraków cukrowych. Nie wszystkie pasze zakiszaj  si  atwo. Zale y to od zawarto ci 

cukrów oraz bia ka (wi cej cukrów, mniej bia ka wp ywaj  pozytywnie na atwo  

zakiszania). Do ro lin tych nale  kukurydza, zbo a czy s onecznik, trawy.  

Ro liny motylkowe zakiszaj  si  trudniej [Szulc 2005]. Wa ny jest te  poziom kwasowo ci 

kiszonki w granicach pH 4-5 oraz kolor, zbli ony do koloru zakiszanej paszy. Produkcja 

kiszonek zapewnia mniejsz  strat  sk adników pokarmowych oraz uzyskuje si  w ten sposób 

pasze o wy szej strawno ci w porównaniu z paszami suchymi. Jest to spowodowane czasem 

zbioru ro lin do zakiszania (we wcze niejszej fazie wzrostu) [Tryba a 1999]. 

Kiszonki z traw przewi dni tych lub sianokiszonki mog  stanowi  wy czn  pasz  

obj to ciow  w ywieniu krów mlecznych, m odego byd a opasowego lub owiec.  

Trawy z uprawy polowej stanowi  cenne ród o sk adników pokarmowych dla zwierz t. Przy 

dobrej zasobno ci gleby i odpowiednim u ytkowaniu mog  pokrywa  wszystkie potrzeby 

pokarmowe zwierz t. Mog  by  równie istotnym ród em bia ka jak ro liny motylkowe. 

Ró nice w jego zawarto ci zale  w g ównej mierze od gatunku ro liny, ale mo na j  

modyfikowa  w znacznym stopniu warunkami uprawy [Kowalczuk, Gocó  2008]. 

Obecnie stosuje si  kilka metod zakiszania. Na pryzmie, foliowanie bel, wt aczanie 

zielonki do r kawów (do 75 mb d ugo ci), silosy [Józefowicz 2009]. Kiszenie zielonek  

w belach w porównaniu z silosami ma kilka zalet mi dzy innymi mniejsz  utrat  suchej masy, 

ni sze koszty skarmiania [Zawieja 2011]. Do czy  te  mo na mobilno  paszy 

przechowywanej w postaci balotów, mo na je w razie potrzeby przetransportowa  w inne 

miejsce. 
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Tabela 1.  

Optymalne parametry kiszonki z traw. 

Sk adnik Udzia  % 

Sucha masa 30-40 

W ókno surowe 23-26 

Bia ko ogólne <17 

Popió  surowy <11 

Energia [MJ EN/kg sm] 

I odrost >6 

Kolejne odrosty >5,8 

Jednostka produkcji mleka [JPM/kg sm] 

I odrost >0,85 

Kolejne odrosty >0,8 

Kwas mas owy <0,3 

Kwas octowy 2,0-3,5 

Amoniak <10 

pH (ok. 40 % Sm)  

   ród o: [Kowalczuk, Gocó  2008] 

 

Do produkcji kiszonek w postaci balotów stosuje si  zestawy maszyn sk adaj ce si  

z ci gników i kosiarek oraz ci gników i pras zwijaj cych. Na rynku oferowane s  kosiarki 

o ró nych szeroko ciach roboczych oraz zapotrzebowaniach na moc silnika ci gnika. 

Zbieranie oraz przygotowywanie bel ogranicza straty powstaj ce przy produkcji pasz. Prasy 

zwijaj ce, ze wzgl du na budow  komory zwijania, dzieli si  na dwie grupy: prasy 

zmiennokomorowe oraz sta okomorowe. W maszynach ze zmienn  komor  prasuj c  

zag szczenie materia u przebiega od rodka na zewn trz beli, dlatego materia  w ca ym jej 

przekroju posiada ten sam stopie  zag szczenia. Znane s  tak e konstrukcje, w których wraz 

ze zwi kszaniem si  rednicy wzrasta stopie  sprasowania. Konstrukcje komór prasuj cych 

tych maszyn najcz ciej tworz  systemy pasów. Zalet  tych pras jest mo liwo  uzyskania 

bel o równej rednicy (od 60 do 200 cm) i regulowanym zag szczeniu oraz sta e 

zapotrzebowanie na moc (ok. 30 kW) w ca ym procesie formowania beli. Przy formowaniu 

bel w prasie o zmiennej komorze prasowania mog  wyst pi  trudno ci przy formowaniu jej 

rdzenia, w wyniku nierównomiernego wype nienia materia em ca ej szeroko ci komory 

podczas przejazdu prasy. Dlatego w niektórych prasach w przedniej cz ci znajduje si  kilka 
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walców, spe niaj cych funkcje sta ej komory w pocz tkowej fazie formowania beli. Mniejsza 

obj to  komory u atwia zapocz tkowanie procesu zwijania. Mo na jeszcze wskaza  dwa 

praktyczne rozwi zania w prasach tego typu. Pierwszym jest system, który wraz  

ze zwi kszeniem si  rednicy beli pozwala na wzrost stopnia sprasowania, czyli na 

zwi kszenie masy bel. Jest to korzystne zarówno podczas zbioru s omy (wi ksza odporno  

bel na zamakanie), jak i podczas zbioru trawy na zakiszanie. Drugim rozwi zaniem jest 

funkcja tzw. mi kkiego rdzenia, czyli mo liwo  mniejszego zag szczenia beli  

do zaprogramowanej rednicy. Jest to korzystne rozwi zanie w przypadku zbioru siana, 

pozwalaj ce na wyparowanie resztek wilgoci [Olszewski 2010a]. W prasach zwijaj cych  

ze sta  komor  zwijania w a ciwe zag szczenie rozpoczyna si  po wype nieniu ca ej 

obj to ci komory zbieranym materia em. Poci ga to za sob  wi ksze zapotrzebowanie na moc 

w stosunku do pras o zmiennej komorze – do 40 kW silnika ci gnika. Taki sposób 

zag szczania beli ma wp yw na nieco mniejszy stopie  zag szczenia rdzenia beli (opór masy 

prasowanej). Jest to rozwi zanie korzystne w przypadku zbioru s omy czy siana, poniewa  

mniej sprasowany rdze  pozwala na przewietrzanie (dosuszenie) bel. Prasy sta o komorowe 

s  stosowane do zbioru materia u o bardzo szerokim zakresie wilgotno ci, przy czym nie 

wyst puj  w nich problemy zwi zane z rozpocz ciem formowania rdzenia beli, s  tak e ma o 

wra liwe na zmienno  parametrów zbieranego materia u np. na nierównomierno  masy 

powsta ego po koszeniu czy te  jego wilgotno . Prasy charakteryzuj  si  ró n  budow  

komory zwijania. Najcz ciej stosuje si  przeno niki a cuchowo-pr towe pasowe  

oraz nap dzane rolki walcowe o rednicy kilkunastu centymetrów. Prasy z komor  zwijania 

zbudowan  z walców zapewniaj  wi kszy stopie  sprasowania materia u ni  prasy  

z przeno nikiem a cuchowo-pr towym. Dlatego, je li w gospodarstwie dominuje zbiór 

zielonek na zakiszanie (na sianokiszonk ), to powinno si  zdecydowa  na zakup prasy z pe n  

komor  walcow . W przypadku zbioru zarówno s omy, siana, jak równie  zielonek  

na sianokiszonk , korzystniejszym rozwi zaniem jest prasa z przeno nikiem a cuchowo-

pr towym lub z kombinacj  walców (w przedniej cz ci) i przeno nikiem a cuchowo-

pr towym [Bujak 2009]. Dodatkow  cech  pras zwijaj cych jest wyposa enie ich w uk ady 

tn ce wyposa one w no e. Ponadto poci ty pokos u atwia wi ksze sprasowanie go  

w procesie przygotowywania balotów, co w efekcie zmniejsza liczb  balotów wykonanych  

z powierzchni 1 ha (zmniejsza to ilo  sznurka czy siatki). Masa bel, w zale no ci od rodzaju 

oraz poziomu sprasowania pokosu wynosi od 0,6 t do ponad 1 tony [P ocki 2010].  

Tak przygotowane baloty nale y nast pnie owin  foli  do sianokiszonki i przewie   

w miejsce docelowe stosuj c zestawy ci gnik z adowaczem oraz przyczepy. 
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Produkcja kiszonki w pryzmach lub w silosach przebiega inaczej. Po wybraniu 

miejsca sk adowania kiszonki zbiera si  ro lin  sieczkarni  polow  lub przyczep  samo 

zbieraj c  wyposa on  w zespó  tn cy (po uprzednim skoszeniu) a nast pnie przewozi 

i zsypuje na pod o u betonowym lub do silosa. Aby nikn  strat jako ci paszy proces zbioru 

oraz przygotowania pryzmy (przykrycia jej) powinien by  bardzo krótki – do dwóch dni. 

Wymaga to od rolnika posiadania odpowiedniego sprz tu [Rogalski 2004]. Przygotowan  

sieczk  uk ada si  w warstwach o grubo ci 0,4 m a nast pnie ugniata ci kim sprz tem 

b d cym w zasobach gospodarstwa. Przyczepy samo zbieraj ce maj  t  przewag  nad 

prasami, e poza sezonem mog  by  wykorzystywane do innych celów transportowych. 

Celem bada  by o porównanie dwóch technologii zbioru sianokiszonki w wybranym 

gospodarstwie rolnym. 

 

Metodyka bada  

 

 Badania przeprowadzono w gospodarstwie rolnym po o onym w gminie Sypniewo, 

powiat makowski, w województwie mazowieckim. Gospodarstwo to ma ogóln  powierzchni  

u ytkowan  rolniczo 48 ha. Uprawa kukurydzy zajmuje oko o 8 ha, innych zbó  20 ha. 

U ytki zielone maj  powierzchni  20 ha. Badana dzia ka mia a powierzchni  2 ha, które 

podzielono na 2 fragmenty, ka dy do zbioru inn  metod , by a po o ona oko o 3 km od 

siedziby gospodarstwa. W badaniu wykorzystano dwa ci gniki rolnicze, których skrócona 

charakterystyka przedstawiona zosta a w tabeli 2. Ci gnik Case wspó pracowa  z adowaczem 

czo owym,  przyczep  silosow , pras  i przyczep  transportow  do balotów. Ci gnik Ursus 

wspó pracowa  z owijark  bel. 
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Tabela 2. 

Skrócona charakterystyka techniczna ci gników. 

Ci gnik Case Maxxum 115 Ursus 5314 

Moc [kW/KM] 86/117 52,2/71 

Masa [kg] 6500 4650 

Rozmiar ogumienia P/T 
480/65R28 

600/65R38 

12,4-24 

16,9-34 

Rozstaw kó  [m] 2,50 2,00 

ród o: opracowanie w asne 

 

 W tabeli 3 przedstawiono charakterystyk  techniczn  maszyn do zbioru. 

 

Tabela 3.  

Maszyny u yte w badaniach. 

Maszyna 
Przyczepa silosowa Pottinger 

Europrofi 5000 L 

Prasa zwijaj ca 

Case IH RB344 

Masa [kg] 6050 2600 

Rozmiar ogumienia 560/45R22,5 380/45R18 

Rozstaw kó  [m] 2,4 2,2 

Szeroko  robocza [m] 1,8 1,8 

Ilo  no y tn cych [szt.] 39 12 

ród o: opracowanie w asne 

  



Technologie zbioru sianokiszonki w wybranym gospodarstwie rolnym 

 

 
 

31

Na rysunkach 1 oraz 2 przedstawiono ci gniki Case Maxxum 115 oraz Ursus 5314. 

 
 Rys. 1. Ci gnik Case Maxxum 115   Rys. 2. Ci gnik Ursus 5314 

ród o: www.agrofoto.pl    ród o: www.korbanek.pl 

 

Na rysunkach 3 oraz 4 przedstawiono przyczep  silosow  Pottinger oraz pras  

zwijaj c  Case. 

 

  

 

 

 

Rys. 3. Przyczepa Pottinger Europrofi 5000 L Rys. 2. Ci gnik Ursus 5314 
ród o: www.technikboerse.com    ród o: www.kisiel.info 

 

Przed przyst pieniem do bada  sprawdzono ci nienie w ogumieniu oraz ogólny stan 

techniczny maszyn. Pogoda w dniu bada  by a dobra – bez opadów, s oneczna. Mierzono 

czasy: dojazdu do pola, za adunku, powrotu, roz adunku, ugniatania pryzmy. Zmierzono 

metod  uzupe nieniow  zu ycie paliwa oraz obliczono koszt folii na owini cie balotów  

z 1 ha. 
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Wyniki bada  i dyskusja 

 

 Badanie zosta o przeprowadzone na polu o powierzchni 2 ha, podzielonym na dwa 

fragmenty o powierzchniach 1 ha ka dy, oddalonym od siedziby gospodarstwa o 3 km. Ilo  

sianokiszonki zebranej przyczep  samozbieraj c  z powierzchni 1 ha wymaga  wykonania 

dwóch przejazdów transportowych. Sumowano kolejne czasy. W tabeli 4. przedstawiono 

wyniki bada  zestawu sk adaj cego si  z ci gnika oraz przyczepy samozbieraj cej. 

 

Tabela 4.  

Wyniki bada  zestawu CASE MAXXUM 115 oraz Pottinger Europrofi 5000L. 

Czas [min:sek] 
Przejazd Suma 

1 2 1+2 

Dojazd na dzia k  5:01 4:51 9:52 

Za adunek 20:02 15:00 35:02 

Powrót 5:45 5:30 11:15 

Roz adunek 4:51 4:05 8:56 

Ugniatanie 

sianokiszonki 
20:05 25:00 45:05 

Suma 55:44 54:26 110:10 

ród o: wyniki w asne 
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Tabela 5.  

Wyniki bada  drugiej metody, sk adaj cej si  z ci gnika CASE MAXXUM 115 prasy 

zwijaj cej CASE IH RB344 oraz przyczepy do przewo enia balotów. 

Czas [min:sek] 

Zestaw suma 

Ci gnik + prasa 
Ci gnik + 

przyczepa 

Dojazd na dzia k  6:21 5:45 12:06 

Belowanie/za adunek 55:05 22:09 77:14 

Powrót 5:25 6:25 9:50 

Suma 66:51 31:19 98:10 

ród o: wyniki w asne. 

 

Zestaw sk adaj cy si  z ci gnika i przyczepy samozbieraj cej zu y  podczas zbioru  

i transportu (na odleg o  3 km) 16,1 l oleju nap dowego. Zbiór z u yciem prasy, za adunek 

adowaczem czo owym oraz transport za pomoc  przyczepy wymaga  16,8 l oraz dodatkowo 

6,9 l oleju nap dowego na transport. 

 

Wnioski 

 

1. Zbiór sianokiszonki przyczep  samozbieraj c  jak i za pomoc  prasy zwijaj cej jest 

wygodny oraz por czny. 

2. Mniej nak adów ponosi si  jednak w przypadku zbioru przyczep  (16,1 l oleju 

nap dowego na zbiór oraz transport i roz adunek), podczas gdy zbiór pras  oraz 

transport drug  metod  zu ywa  23,7 litra oleju nap dowego. 

3. Sumaryczny czas potrzebny do zbioru i transportu sianokiszonki z powierzchni 1 ha 

na odleg o  3 km wynosi dla metody I (przyczepa samozbieraj ca) 110 minut i 10 

sekund, podczas gdy czas w drugiej metodzie wyniós : 101 minut i 10 sekund. 

4. W dwóch metodach prac  mo e wykonywa  jeden operator. 
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2 Stacja Do wiadczalna Oceny Odmian w Krzy ewie 

 

 

PLONOWANIE RZEPAKU OZIMEGO W DO WIADCZENIU PDO  

ZLOKALIZOWANYM W WOJ. PODLASKIM 

 

YIELDS OF WINTER RAPE EXPERIENCE PDO  

IN PODLASKIE VOIVODESHIP 
 

 
Streszczenie 

 
 W sezonie wegetacyjnym 2014/2015 w ramach systemowego Porejestrowego 

Do wiadczalnictwa Odmianowego przeprowadzono na polach do wiadczalnych SDOO  

w Krzy ewie do wiadczenie z rzepakiem ozimym. Przebadano 70 odmian, w tym 18 odmian 

populacyjnych i 52 miesza cowe. Wyniki przedstawiaj  plonowanie 69 odmian, poniewa  na 

wniosek hodowcy jedna z odmian zosta a wycofana. Analizowano przebieg warunków 

meteorologicznych, które mia y decyduj cy wp yw na plonowanie. Badania wykaza y,  

e najwy szy plon osi gn a odmiana Sherlock (63,3 dt ha-1), za  najni szy odmiana Goya 

(30,4 dt ha-1). 

S owa kluczowe: plonowanie, odmiany populacyjne, rzepak ozimy, PDO 

 

Summary 

 

In the 2014/2015 growing season under a system PDO, was carried out in the experimental 

fields in SDOO in Krzy ewo experience with winter rape. Participated in it 70 varieties, 

including 18 varieties of population and 52 varieties of hybrid. Were analyzed the course of 

the meteorological conditions, which had a decisive influence on the obtained yields. Studies 

have shown that of all the varieties of the highest seed yield Sherlock  

63,3  dt ha-1, while the lowest Goya 30,4 dt ha-1. 
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 Keywords: winter rape, yield, hybrid variety, PDO 

 
Wprowadzenie 

 

 Wed ug danych COBORU w krajowym rejestrze w roku 2015 znajduje si  111 

odmian rzepaku ozimego. Wybór odmiany zatem nie jest zbyt atwy, poniewa  nale y 

uwzgl dni  równie  mo liwo  zakupu odmian wpisanych do Wspólnotowego Katalogu 

Odmian Ro lin Rolniczych (CCA). Z pomoc  w podj ciu decyzji przychodz  do wiadczenia 

PDO prowadzone na terenie województwa. Na podstawie tych do wiadcze  zostaje 

utworzona Lista Odmian Zalecanych, do uprawy na terenie danego województwa. Nale y 

zatem pami ta , e prawid owo dobrana odmiana pozwala osi gn  wysokie i stabilne plony 

przy zachowaniu optymalnych nak adów.  

 Rzepak jest gatunkiem, który wymaga bardzo wysokich nak adów, ale równie  potrafi 

„odp aci ” wysokim plonem i pozostawi  bardzo dobry przedplon dla ro liny nast pczej.  

Gdy uwzgl dnimy jeszcze pozostawione resztki po niwne, które zostan  przyorane w glebie 

mo emy zmniejszy  wydatki na nawozy mineralne pod ro lin  nast pcz .  

Bartoszek [2013] uwa a, e za prawid owy wzrost i rozwój rzepaku ozimego 

odpowiada przebieg warunków pogodowych, zaleganie okrywy nie nej oraz d ugo  dni  

z temperatur  ujemn .  

Od sezonu 2013/2014 zacz to prowadzi  badania odmian rzepaku ozimego  

w województwie podlaskim. Rejon ten uwa any jest za niebezpieczny dla uprawy rzepaku 

ozimego ze wgl du na wymarzanie, które jest wi ksze ni  w innych rejonach kraju.  

Jednak z obserwacji meteorologicznych prowadzonych w SDOO w Krzy ewie wynika,  

e przez 3 kolejne lata zimy by y bardzo agodne z temperatur  przy powierzchni gruntu nie 

przekraczaj c  temperatury krytycznej dla tego gatunku.  

 

Lokalizacja i metodyka 

 

Na terenie województwa podlaskiego zlokalizowano jedno do wiadczenie z rzepakiem 

ozimym w systemie PDO. Umieszczono je na polach do wiadczalnych Stacji Do wiadczalnej 

Oceny Odmian w Krzy ewie w powiecie wysokomazowieckim. Do wiadczenie to by o 

jednym z wielu do wiadcze  z rzepakiem ozimym prowadzonych w ramach PDO  
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w poszczególnych województwach. Za o ono je na kompleksie zbo owo pastewnym 

mocnym – IVa, na glebie o pH 6,0 i redniej zasobno ci w fosfor, potas i magnez. 

 Do wiadczenia z rzepakiem prowadzone s  jako jednoczynnikowe- odmianowe  

w uk adzie 1- rozk adalnym w 3 powtórzeniach o wymiarach poletka do zbioru 9,0 m 

d ugo ci x 1,5 m szeroko ci. Poletka charakteryzuje 5 rz dków o szeroko ci 30cm. Obsada 

ro lin na m2 uzale niona jest od formy: 50 szt. odmiany hybrydowe, 60 szt. odmiany 

populacyjne. Na podstawie analizy glebowej zastosowano nawo enie mineralne pokrywaj ce 

potrzeby pokarmowe tego gatunku. Siew wykonano siewnikiem poletkowym SPZ 1,5 na 

g boko  ok. 2 cm. Po wschodach ro lin wykonano opryski herbicydowe w celu utrzymania 

do wiadczenia wolnego od chwastów. Zastosowano nast puj ce herbicydy: jesie - Salsa 75 

WG oraz Pilot 010 EC; wiosna- Galera 334 SL. Warunki agrotechniczne i polowe przedstawia 

tabela 1. 

    Tabela 1. 

Warunki agrotechniczne i polowe przeprowadzonego do wiadczenia. 

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

Wyszczególnienie SDOO Krzy ewo 

Kompleks glebowy 8
Klasa bonitacyjna gleby IV a
pH gleby 6,0
Zasobno  gleby mg/100 g 

P205 

K20 

rednia 
rednia 
rednia 

Przedplon J czmie  ozimy

Data siewu 28.08.2015

Data zbioru 03.08.2015

             Nawo enie mineralne 

N      kg ha-1 150
P205   kg ha-1 80
K20   kg ha-1 120

Herbicydy (dawka) 
Salsa 75WG (20 g ha-1) 

Pilot 010 EC (0,35 l ha-1) 
Galera 334 SL (0,35 l ha-1) 

Insektycydy (dawka) 
Sumi – Alpha 050EC (0,25 l ha-1) 

Decis Mega 50 EW (0,1 l ha-1) 
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 Do wiadczenie z rzepakiem ozimym za o one zosta o 28.08.2014 roku. Opó nienie 

terminu siewu spowodowane by o niedostarczeniem na czas nasion poszczególnych odmian 

od hodowców. Niekorzystne warunki wilgotno ciowe gleby panuj ce we wrze niu (18.1 mm 

opadu deszczu) spowodowa y wyd u one i nierówne wschody ro lin. Na glebie ci szej 

wyst pi y braki obsady w obr bie poletka. Pa dziernik ciep y i bez opadów deszczu w I dek., 

równie  niekorzystnie wp yn  na pobieranie mikroelementów przez ro liny rzepaku. 

Przymrozki pod koniec III dekady pa dziernika spowodowa y uszkodzenia li ci ro lin 

rzepaku. Pocz tek listopada ciep y i z umiarkowanymi opadami deszczu poprawi  stan 

do wiadczenia. Jednak uszkodzenia spowodowane przymrozkiem przejawia y si  

zamieraniem li ci. Ro liny w okres hibernacji wesz y z 6-7 li mi. Grudzie , stycze  i luty  

z nielicznymi dniami, w których wyst powa y opady niegu i utrzymywa a si  pokrywa 

nie na nie przynios y wi kszych strat w przezimowaniu ro lin rzepaku. U odmian, u których 

wyst pi o du e uszkodzenie blaszki li ciowej zaobserwowano równie  nieliczny procent 

martwych ro lin. Pomimo zró nicowanych warunków klimatyczno- wilgotno ciowych stan 

rzepaku oceniono jako dobry. 

 Ruszenie wegetacji odnotowano 09.03.2015 roku. Kwiecie  z umiarkowanymi 

opadami deszczu 30 mm i redni  temperatur  7,9°C umo liwi  szybk  regeneracj  ro lin po 

zimie. Maj bardzo ch odny ze redni  ilo ci  opadu 69,9 mm, przed u y  okres kwitnienia 

ro lin. Rzepak ko czy  kwitnienie w pierwszych dniach czerwca. Znikoma ilo  opadów  

w czerwcu i bardzo wysokie temperatury powietrza spowodowa y zasychanie i „zrzucanie” 

wierzcho kowych i górnych uszczyn rzepaku. Niewielki procent pora enia ro lin przez 

choroby oraz wyst puj ce opady deszczu przed u y y wegetacj  ro lin rzepaku. Dojrza o  

pe n  odmiany osi gn y w ostatnich dniach lipca. Pomimo bardzo zmiennych warunków 

pogodowych w ca ym okresie wegetacyjnym stan oraz zdrowotno  ro lin rzepaku by  dobry. 

Do zbioru przyst piono 03.08. Zbiór jednoetapowy kombajnem poletkowym Wintersteiger. 

Rozk ad temperatur i opadów atmosferycznych przedstawia tabela 2. 
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Tabela 2 

Warunki atmosferyczne w okresie wegetacji 2014/2015. 

Lp. Miesi c\Rok 
Opady [mm] 

Temp. r. 

dob. mies. [ C] I dekada II dekada III dekada 
2014 

1 Sierpie  8,1 31,2 24,8 18,4 

2 Wrzesie  2,5 3,8 11,8 13,7 

3 Pa dziernik 0,0 2,9 0,0 8,6 

4 Listopad 16,7 12,9 6,6 2,1 

5 Grudzie  0,4 16,1 25,7 -0,6 

2015     

1 Stycze  18,8 6,4 20,3 0,2 

2 Luty 5,3 2,0 0,0 0,6 

3 Marzec 8,3 0,0 29,9 4,8 

4 Kwiecie  11,5 6,5 12,6 7,9 

5 Maj 20,2 23,5 26,2 12,3 

6 Czerwiec 0,5 4,5 28,4 16,4 

7 Lipiec 4,7 25,9 24,0 18,8 

8 Sierpie  1,2 0,0 3,9 21,1 

9 Wrzesie  18,5 3,0 1,0 13,7 
ród o: opracowanie w asne na podstawie danych COBORU SDOO w Krzy ewie 

 

 Dla zobrazowania wyników plonowania rzepaku ozimego w województwie podlaskim 

zamieszczono plony uzyskane w s siednich stacjach: Ruska Wie  (woj. warmi sko-

mazurskie) i Cicibór Du y (woj. lubelskie). Stacje te po o one s  kilkana cie kilometrów  

od granic województwa podlaskiego (Tabela 3). 
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Tabela 3. 

Plon nasion rzepaku ozimego w do wiadczeniach PDO w 2015 r. (dt ha-1). 

Lp. Odmiana 

K
rz

y
ew

o 

R
us

ka
 

W
ie

 

C
ic

ib
ór

 

D
u

y 

1 ES Valegro  wz. 52,1 57,6 43,9 

2 Monolit        wz. 52,1 59,6 50,7 

3 Arsenal        wz. F1 61,2 62,0 43,4 

4 Visby           wz. F1 54,9 63,9 51,2 

5 Adriana 52,2 56,4 38,9 

6 Aixer 47,0 53,4 46,9 

7 Bellevue 46,7 56,8 38,6 

8 Bogart 49,9 58,1 47,2 

9 Brendy 51,4 57,1 42,9 

10 ES Scarlett 52,6 60,4 40,7 

11 Harry 54,5 61,0 38,1 

12 Lohana 50,4 57,5 44,7 

13 Metys 45,6 57,6 41,7 

14 Pamela 49,9 61,2 44,1 

15 Quartz 51,3 54,2 48,1 

16 Sherlock 63,3 51,4 46,8 

17 Sidney 51,5 60,5 43,7 

18 Goya  CCA 30,4 51,9 41,2 

19 SW 05025 A  CCA 45,0 53,2 41,9 

20 Vision   CCA 47,3 56,5 42,4 

21 Abakus 48,6 62,9 51,0 

22 Arango 53,1 64,0 52,2 

23 Artoga 58,8 53,6 44,1 

24 Bonanza 52,7 58,9 56,0 

25 DK Exclusiv 56,3 62,1 49,2 

26 DK Exquisite 56,2 62,6 55,8 

27 DK Exssence 58,8 64,3 50,8 

28 DK Exstorm 59,7 66,9 50,9 
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29 DK Impression CL 53,8 58,4 54,6 

30 Garou 53,9 62,6 52,0 

31 Gladius 47,4 64,5 50,3 

32 Graf 61,8 62,6 52,6 

33 Inspiration 58,1 60,5 50,9 

34 Marathon 57,4 65,6 48,4 

35 Marcopolos 48,6 61,1 50,9 

36 Mercedes 57,2 62,8 54,7 

37 Minerva 55,0 61,9 50,0 

38 NK Petrol /Wo 47,6 60,4 44,9 

39 NK Technic 49,3 63,1 46,9 

40 Oriolus 51,8 61,5 50,9 

41 Popular 59,0 62,3 53,4 

42 Poznaniak 50,7 57,1 44,1 

43 Rohan 52,1 64,1 50,5 

44 Rumba 50,7 57,7 50,2 

45 Sherpa 54,3 63,5 53,5 

46 Shrek 58,2 59,3 52,1 

47 SY Carlo 52,6 64,0 43,2 

48 SY Cassidy 52,3 57,7 43,7 

49 SY Kolumb 58,0 62,6 49,2 

50 SY Marten 57,4 64,9 47,4 

51 SY Polana 55,4 64,4 55,0 

52 SY Samoa 57,4 59,9 49,2 

53 SY Saveo 52,7 63,8 48,8 

54 Tores 57,2 62,8 44,3 

55 Trumpf 57,3 64,2 56,1 

56 Xenon 50,3 61,8 48,1 

57 Alabaster    CCA 60,2 61,7 44,1 

58 Albatros      CCA 52,6 57,9 50,1 

59 Atenzo        CCA 56,2 58,7 44,7 

60 DK Excellium  CCA 58,6 62,8 49,4 
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61 DK Explicit  CCA 56,9 64,1 51,3 

62 Hybrirock  CCA 48,9 66,9 41,4 

63 Kodiak  CCA 51,0 61,9 44,4 

64 NK Caravel  CCA 52,7 58,3 44,8 

65 NK Linus  CCA 54,3 61,7 50,5 

66 PR46W20  CCA 53,0 64,6 50,1 

67 PR46W24  CCA 51,9 63,2 47,6 

68 PR46W26  CCA 55,1 59,2 41,6 

69 PT213  CCA 49,4 64,1 45,8 

  rednia 53,2 60,7 47,7 

  Wzorzec 55,1 60,8 47,3 
 ród o: opracowanie w asne na podstawie danych COBORU SDOO w Krzy ewie 

Wz-odmiany wzorcowe 

F1-odmiany miesza cowe 

CCA- odmiany ze wspólnotowego katalogu odmian ro lin rolniczych. 

Wo- odmiana skre lona z KR w roku 2015 

 

 Bardzo zró nicowane warunki meteorologiczne znacz co wp yn y na uzyskane plony 

rzepaku ozimego. Analizuj c tabel  3 stwierdzono, e uzyskany redni plon w Krzy ewie  

dla 69 odmian wyniós  53,2 dt ha-1 i by  nieco ni szy ni  rednia wzorca 55,1 dt ha-1. 

Najlepiej plonuj c  odmian  w Krzy ewie by a odmiana Sherlock. Plon tej odmiany 

oscylowa  na poziomie 63,3 dt ha-1 i by  to plon znacz co wy szy ni  odmiana ta uzyska a  

w SDOO Ruska Wie  i Cicibór Du y. Najni ej plonuj c  odmiana by a odmiana Goya 

uzyskuj c plon 30,4 dt ha-1. Plon tej odmiany by  znacz co ni szy w porównaniu do plonów, 

jakie uzyska a ta odmiana w s siednich stacjach. 

 Tak du a ró nica w plonowaniu pomi dzy odmian  Sherlock a Goy  (32,9 dt ha-1) 

mo e by  przyczyn  zró nicowanych warunków meteorologicznych panuj cych ju  od 

wschodów, poprzez okres zimy, a  do kwitnienia i zawi zywania uszczyn. Zdaniem 

Bartoszka [2013] du y wp yw na prawid owy wzrost i rozwój wiosn  i latem przypisuje si  

warunkom meteorologicznym szczególnie na pocz tku kwitnienia ro lin i dojrzewania nasion. 

Potwierdzaj  to badania w asne, gdy  przy intensywnym wzro cie i pe ni kwitnienia rzepak 

reagowa  na deficyt wody i przymrozki przez zasychanie kwiatów i uszkodzenie zawi zków 

uszczyn na p dzie g ównym i p dach bocznych, co w rezultacie zmniejszy o liczb  uszczyn. 
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 Cichy i in. [2006] podaj , e o stabilno ci plonu rzepaku ozimego decyduje jego 

zimotrwa o . Na zimotrwa o  rzepaku wp ywaj : odporno  na niskie temperatury i jej 

wahania, odporno  na wysmalanie i wymakanie oraz odporno  na choroby. Na cech  t  ma 

równie  wp yw termin siewu [Wa kowski i Lewandowski 1996]. Opó nienie terminu siewu 

skutkuje zwi kszonym ryzykiem nieprzezimowania ro lin i znacznego zmniejszenia plonu 

[Jankowski i Budzy ski 2007]. Opinie te potwierdza przeprowadzone do wiadczenie,  

gdy  odmiana Goya by a jedn  z odmian, która najbardziej zareagowa a na kompleks 

warunków niekorzystnych, które przejawi y si  s abymi wschodami, s abszym pocz tkowym 

rozwojem, siln  reakcja na jesienne przymrozki, co rzutowa o na jej zimotrwa o .  

U odmiany tej odnotowano najwi kszy procent martwych ro lin po zimie, co w rezultacie 

mia o odzwierciedlenie w plonowaniu. 

 

Wnioski 

 

1. Pomimo zró nicowanych warunków atmosferycznych w ca ym okresie wegetacyjnym 

od siewu do zbioru rzepaku, uzyskano zadowalaj ce plony. 

2. Spo ród 69 badanych odmian najwy szy plon w SDOO w Krzy ewie osi gn a 

odmiana Sherlock (63,3 dt ha-1), za  najni szy plon uzyska a odmiana Goya  

(30,4 dt ha-1). 

3. Opó niony termin siewu negatywnie wp yn  na przezimowanie odmiany Goya. 

4. Przymrozki w okresie kwitnienia i stres wodny w czasie pe ni kwitnienia i wi zania 

uszczyn ma decyduj cy wp yw na wielko  i jako  plonu, co potwierdza 

przeprowadzone do wiadczenie. 
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Krzysztof Zalewski 

 

POMOC FINANSOWA AGENCJI RESTRUKTURYZACJI  

I MODERNIZACJI ROLNICTWA Z TYTU U SZKÓD  

W UPRAWACH ROLNYCH, WYRZ DZONYCH PRZEZ DZIKI  

W WOJ. PODLASKIM W 2014 r. 

AGENCY FOR RESTRUCTURING AND MODERNIZATION OF 

AGRICULTURE FINANCIAL AID FOR DAMAGE TO CROPS, 

CAUSED BY WILD BOARS IN THE PROVINCE PODLASIE IN 2014. 
 

 
Streszczenie 

 
 Afryka ski pomór wi  po raz pierwszy wykryto w Polsce, w woj. podlaskim,  

w lutym 2014 roku. Jednym z dzia a  zaradczych jakie wtedy podj to by  zakaz polowa  

m.in. na dziki. Spowodowa o to znaczne zwi kszenie populacji tych zwierz t i ilo ci 

wyrz dzanych przez nie szkód. Straty w uprawach rolnych wyrz dzone przez dziki w 2014 

roku oszacowano na 6,3 mln z otych – szkody wyst pi y w 1284 gospodarstwach, na 

powierzchni ponad 4 tysi cy hektarów. Ko a owieckie, które zobowi zane s  do wyp aty 

odszkodowa  z tytu u szkód wyrz dzanych przez zwierzyn  own  w sytuacji takiej skali 

problemu nie by y w stanie samodzielnie sprosta  roszczeniom poszkodowanych rolników. 

Nieodzowna by a pomoc pa stwa – w listopadzie 2014 zapad a decyzja o wyp acie w ramach 

pomocy de minimis odszkodowa  dla rolników. Rz d do realizacji przedmiotowego zadania 

(wyp aty odszkodowa ) zobowi za  Agencj  Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.  

Pomoc poszkodowanym rolnikom wyp acono w dwu transzach – pierwszy raz w grudniu 

2014, drugi za  w II kwartale 2015 roku. cznie z pomocy Pa stwa skorzysta o blisko 700 

poszkodowanych rolników, a kwota odszkodowa  wynios a cznie ponad 5 mln z .   

S owa kluczowe: ASF, dziki, szkody w uprawach, odszkodowania 
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Summary  

 

At first the African swine fever was detected in Poland in the province Podlasie, in February 

2014. One of the remedial actions that were taken was a prohibition of hunting the wild boars. 

Consequently the population of these animals and the number of damages have increased. 

The crop damages in 2014 was estimated at 6.3 million -  1,284 farms suffered damage, over 

4,000 hectares. The hunting association which are obliged to pay compensations for damage 

caused by the game had a problem with settle claim of aggrieved farmers. A state aid was 

essential - in November 2014, the  government made a decision about to support  the de 

minimis compensations for farmers. The government for implementing the tasks (payment of 

compensations) has undertaken Agency for Restructuring and Modernisation of Agriculture. 

A help for the aggrieved farmers was paid in two tranches - the first time in December 2014 

and the other in the second quarter of 2015. Nearly 700 affected farmers taken advantage of 

the State aid, the amount of damages it totaled more than 5 million z . 

Key words: ASF, wild boars, damage to crops, compensation 

 
Wprowadzenie 

 
 Afryka ski pomór wi  jest chorob  znajduj c  si  na li cie Mi dzynarodowego 

Urz du ds. Zdrowia Zwierz t (Word Organisation for Animal Heath, OIE). Podlega ona 

bezwzgl dnemu obowi zkowi zg aszania i urz dowego zwalczania.  Jest to wirusowa choroba 

wi  domowych wszystkich ras oraz dzików [Dz. U. z dnia 12 lipca 2004 r.]. Ludzie nie s  

wra liwi na zaka enie wirusem ASF, w zwi zku z czym choroba ta nie stwarza zagro enia 

dla ich zdrowia i ycia [www.naukawpolsce.pap.pl]. Jednak e, wyst pienie afryka skiego 

pomoru wi  skutkuje przede wszystkim nara eniem na ogromne straty finansowe  

i gospodarcze rolników, którym dziki zniszczy y plony oraz hodowców trzody chlewnej. 

Afryka ski pomór wi  po raz pierwszy wykryto w Polsce w lutym 2014 roku [Dz.U. 

poz. 420 z pó n. zm]. Jednym z dzia a  zaradczych jakie wtedy podj to by  zakaz polowa  

m.in. na dziki. Spowodowa o to znaczne zwi kszenie populacji tych zwierz t i ilo ci 

wyrz dzanych przez nie szkód. Straty w uprawach rolnych wyrz dzone przez dziki w 2014 

roku oszacowano na 6,3 mln z otych – szkody wyst pi y w 1284 gospodarstwach,  

na powierzchni ponad 4 tysi cy hektarów. Ko a owieckie, które zobowi zane s  do wyp aty 

odszkodowa  z tytu u szkód wyrz dzanych przez zwierzyn  own  w sytuacji takiej skali 

problemu nie by y w stanie samodzielnie sprosta  roszczeniom poszkodowanych rolników. 
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Nieodzowna by a pomoc pa stwa – w listopadzie 2014 zapad a decyzja o wyp acie w ramach 

pomocy de minimis odszkodowa  dla rolników [Rozporz dzenie Komisji (UE) nr 1408/2013]. 

Rz d do realizacji przedmiotowego zadania (wyp aty odszkodowa ) zobowi za  Agencj  

Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa [Dz.U. poz. 187 z pó n. zm]. 

W województwie podlaskim rolnicy, którzy chcieli skorzysta  z wy ej wymienionej 

pomocy zobowi zani byli wype ni  dwa warunki: 

- oszacowa  wspólnie z niezale n  komisj  utworzon  przy Podlaskim O rodku Doradztwa 

Rolniczego w Szepietowie szkody w swoim gospodarstwie (dzia ki wchodz ce w sk ad 

gospodarstwa musia y posiada  dokument potwierdzaj cy prawo u ytkowania tymi 

dzia kami), 

- z o y  – w terminie do 28 listopada 2014 roku – wniosek o przyznanie pomocy  

do Powiatowego Biura Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.  

Oba warunki musia y by  spe nione cznie. 

 

Lokalizacja i metodyka bada  

 

Analizie poddano dane dotycz ce rolników ubiegaj cych si  o wyp at  odszkodowa   

z tytu u szkód wyrz dzonych przez zwierzyn  own  z terenu województwa podlaskiego.     

Badania przeprowadzono na podstawie danych zgromadzonych przez Podlaski 

Oddzia  Regionalny Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.  

 

Wyniki 

 

Skala problemu - ukazana w lokalnych i krajowych mediach jako stosunkowo du a, 

okaza a si  jednak e statystycznie zauwa alna jedynie w kilku powiatach (hajnowskim, 

siemiatyckim i sokólskim) – pokazuje to tabela 1. 
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Tabela 1. 

 Procentowy udzia  poszkodowanych rolników. 

Powiat 

Liczba  

gospodarstw  

ogó em 

Liczba 

poszkodowanych 

rolników 

Procentowy udzia  

poszkodowanych rolników w 

stosunku do ogólnej liczby 

gospodarstw  

w powiecie 

augustowski 4 490 64 1,43 % 

bia ostocki 13 329 121 0,91 % 

bielski 6 599 25 0,38 % 

hajnowski 4 218 298 7,06 % 

moniecki 4 742 4 0,08 % 

sejne ski 2 522 7 0,28 % 

siemiatycki 5440 126 2,32 % 

sokólski 7668 161 2,10 % 

suwalski 5996 108 1,80 % 

wysokomazowiecki 6831 7 0,10 % 

Razem 61835 921 1,49 % 

ród o: Opracowano na podstawie danych ARiMR 
 

Odno nie pierwszego warunku otrzymania pomocy od ARiMR, szacowanie na 

wniosek poszkodowanych rolników przeprowadzono w 10 powiatach województwa 

podlaskiego (w 921 gospodarstwach rolnych) – co obrazuje tabela 2. 
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Tabela 2.  

Szacowana warto  odszkodowa  w poszczególnych powiatach uwzgl dniaj c powierzchni  

upraw oraz liczb  poszkodowanych rolników wg I kryterium. 

Powiat 

Liczba 

przeprowadzonych 

szacowa  

Powierzchnia upraw 

uszkodzonych w ha 
Warto  w z  

augustowski 64 51,99 210 709,96 

bia ostocki 121 525,15 2 539 819,00 

bielski 25 76,12 327 634,11 

hajnowski 298 382,14 1 482 182,22 

moniecki 4 4,99 22 173,36 

sejne ski 7 5,92 27 879,40 

siemiatycki 126 191,00 745 160,00 

sokólski 161 535,34 2 064 199,87 

suwalski 108 191,89 247 058,50 

wysokomazowiecki 7 11,62 48 640,00 

Razem 921 1 976,16 7 715 456,42 

ród o: Podlaski O rodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie 

 
Kwestia drugiego kryterium, czyli liczby wniosków z o onych do ARiMR przez 

poszkodowanych rolników ilustruje tabela 3. 

Z analizy zamieszczonych zestawie  mo na stwierdzi : 

- mniejsza liczba szacowa  (921) od pierwotnej liczby poszkodowanych gospodarstw 

(1284) ukazuje umiarkowane podej cie samych rolników co do skorzystania z pomocy, 

- analiza wykaza a nast puj ce ró nice – otó  ró na liczba z o onych wniosków  

o przyznanie pomocy w stosunku do przeprowadzonych szacowa  wskazuje na fakt, i  nie 

wszyscy uprawnieni do otrzymania pomocy byli zainteresowani jej otrzymaniem.  

Zdarzy y si  te  przypadki odwrotne - wnioski do ARiMR zosta y z o one przez 

osoby gdzie nie przeprowadzono szacowania szkód – co ewidentnie wida  na przyk adzie 

powiatów om y skiego i zambrowskiego.  
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Tabela 3.  

Warto  odszkodowa  w poszczególnych powiatach uwzgl dniaj c liczb  poszkodowanych 

rolników wg II kryterium. 

Powiat 

Liczba 

z o onych 

wniosków 

Wnioskowana 

kwota pomocy 

(z ) 

Liczba decyzji 

przyznaj cych 

pomoc 

Przyznana 

kwota pomocy 

(z ) 

augustowski 19 34 488,50 14 19 314,27 

bia ostocki 110 313 641,50 94 265 697,00 

bielski 34 195 183,00 16 53 824,00 

hajnowski 76 187 501,50 64 95 225,85 

om y ski 3 15 657,00 0 0 

moniecki 3 2 465,00 1 935,00 

sejne ski 17 31 276,30 7 3 982,00 

siemiatycki 39 71 485,00 24 36 371,50 

sokólski 181 502 590,58 141 363 450,58 

suwalski 98 268 881,35 75 186 693,85 

wysokomazowiecki 6 45 407,00 3 4 847,50 

zambrowski 16 19 133,50 0 0 

Razem 602 1 687 710,23  439 1 030 341,55 

ród o: Opracowano na podstawie danych ARiMR 

 

 Reasumuj c: jedynie 72% z o onych wniosków zosta o rozpatrzonych pozytywnie – 

co wynika z faktu ju  wcze niej przytaczanego, i  wnioski o przyznanie pomocy sk adali 

rolnicy u których nie przeprowadzono szacowania szkód. Ponadto o przyznanie pomocy 

wyst powali rolnicy nie posiadaj cy tytu u prawnego do uprawianych pól (dzier awy ustne) – 

gdzie to ARiMR odmówi a przyznania pomocy. Wed ug ARiMR takich osób by o 116. 

Kwota wyp aconej przez ARiMR pomocy w ramach przeprowadzonego naboru 

wniosków to zaledwie 13% warto ci szkód oszacowanych przez komisj  powo an  przy 

ODR. Wynika to nie tylko z przyczyn powy ej wymienionych, ale te  z faktu,  

i  Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi ustali o kwot  pomocy na poziomie 850 z /ha,  

za  szacunki ODR oscylowa y w granicach 3900 z /ha. 

 Wymienione powy ej fakty nie pozosta y niezauwa one przez samych 

poszkodowanych przez dziki rolników, co objawi o si  fal  protestów rolniczych 

organizowanych na Podlasiu jaki i Warszawie. Minister Rolnictwa wychodz c naprzeciw 
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oczekiwaniom rolników zdecydowa  w lutym 2015 roku o przeprowadzeniu kolejnego naboru 

wniosków o przyznanie pomocy – na nowych zasadach – gdzie to wysoko  przyznanej 

pomocy zosta a okre lona na poziomie jaki oszacowa a to komisja ODR. Jedynymi 

ograniczeniami by y: 

- maksymalny pu ap pomocy de minimis, który wynosi 15 tys. euro. 

- kwota pomocy zosta a pomniejszona o wcze niej otrzyman  pomoc – z ARiMR i kó  

owieckich. 

 W dodatkowym naborze wyd u ono równie  termin na sk adanie wniosku – wynosi  

on miesi c, podczas gdy w roku 2014 by  to tylko tydzie . 

Z mo liwo ci ubiegania si  o pomoc skorzystali zarówno ci rolnicy, którzy w 2014 

roku wnioskowali do ARiMR (dodatkowo) jak równie  osoby, które z takiej pomocy nie 

korzysta y – sk adaj c wnioski po raz pierwszy. Informacj  o przeprowadzonym naborze 

wniosków przedstawia tabela 4. 

 

Tabela 4.  

Przyznana kwota pomocy. 

Powiat 
Liczba 

z o onych 
wniosków 

Wnioskowana 
kwota pomocy 

(z ) 

Liczba decyzji 
przyznaj cych 

pomoc 

Przyznana 
kwota pomocy 

(z ) 

augustowski 42 184773,42 41 148691,68 

bia ostocki 160 2585253,69 153 2039116,40 

bielski 18 270799,63 18 132531,09 

hajnowski 191 1248170,66 187 512813,30 

moniecki 8 18738,36 3 7335,32 

sejne ski 12 27879,40 7 22847,40 

siemiatycki 32 221091,90 28 204723,90 

sokólski 181 1602363,56 154 1052915,21 

suwalski 18 4258,00 4 4258,00 

wysokomazowiecki 5 47690,00 5 38242,50 

Razem 667 6211018,62 600 4163474,80 

 ród o: Opracowano na podstawie danych ARiMR 
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Ró nica pomi dzy liczb  wniosków z o onych a liczb  decyzji przyznaj cych pomoc 

wynika g ownie z faktu, i  60 osób by o nie uprawnionych do otrzymania pomocy (brak 

szacowania ODR).  

Zestawiaj c dwa przeprowadzone nabory wniosków otrzymano sumaryczn  kwot  

pomocy wyp acon  przez Agencj  Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa dla rolników,  

u których stwierdzono szkody w uprawach rolnych wyrz dzone przez dziki, co pokazuje 

tabela 5. 

Tabela 5.  

Kwoty przyznane w naborze I oraz naborze II. 

Powiat 

Kwota 

pomocy 

przyznana w 

I naborze 

(rok 2014) 

Kwota 

pomocy 

przyznana 

w II naborze 

(rok 2015) 

czna kwota 

pomocy 

(z ) 

czna 

liczba 

decyzji 

przyznaj

cych 

pomoc 

rednia kwota 

pomocy na 

gospodarstwo 

(z ) 

augustowski 19314,27 148691,68 168 005,95 42 4000,14 

bia ostocki 265697,00 2039116,40 2 304 813,40 156 14774,44 

bielski 53824,00 132531,09 186 355,09 19 9808,16 

hajnowski 95225,85 512813,30 608 039,15 190 3200,21 

moniecki 935,00 7335,32 8 270,32 4 2067,58 

sejne ski 3982,00 22847,40 26 829,40 7 3832,77 

siemiatycki 36 371,50 204723,90 241 095,40 28 8610,55 

sokólski 363 450,58 1052915,21 1 416 365,79 158 8964,34 

suwalski 186 693,85 4258,00 190 951,85 75 2546,02 

wysokomazowiecki 4 847,50 38242,50 43 090,00 6 7181,67 

Razem 1030341,55 4163474,80 5 193 816,35 685 7582,21 

ród o: Opracowano na podstawie danych ARiMR 

 

 Podobne zró nicowanie – je li chodzi o wysoko  odszkodowa  mo na uchwyci , 

dokonuj c g bszej analizy – czyli p atno ci do hektara zniszcze  w poszczególnych 

gospodarstwach danego powiatu. Zestawienie takie obrazuje tabela 6. 
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Tabela 6.  

Kwoty odszkodowa  do hektara zniszcze  w danym powiecie. 

Powiat 

Liczba decyzji 

przyznaj cych 

pomoc 

Kwota 

wyp aconej 

pomocy (z ) 

Powierzchnia do 

której wyp acono 

odszkodowanie 

(ha) 

rednia p atno  

do hektara 

zniszcze  (z /ha) 

augustowski 42 168 005,95 45,2 3716,95 

bia ostocki 156 2 304 813,40 569,2 4049,22 

bielski 19 186 355,09 66,41 2806,13 

hajnowski 190 608 039,15 421,19 1443,62 

moniecki 4 8 270,32 4,99 1657,38 

sejne ski 7 26 829,40 5,92 4531,99 

siemiatycki 28 241 095,40 57,01 4229 

sokólski 158 1 416 365,79 470,03 3013,35 

suwalski 75 190 951,85 229,7 831,31 

wysokomazowiecki 6 43 090,00 33,52 1285,50 

Razem 685 5 193 816,35 1903,17 2729,03 

ród o: Opracowano na podstawie danych ARiMR 

 

Warto ci przedstawione w tab. 6. odniesiono do pierwotnych szacowa , aby oceni  

jak sumarycznie wygl da a skala zniszcze  wyrz dzonych przez dziki i ilu ostatecznie 

rolników skorzysta o z zaproponowanej im pomocy (tabela 7). 

 

  



 Krzysztof Zalewski 

 
 

 54

Tabela 7.  

Procentowy udzia  rolników, którzy skorzystali z pomocy ARiMR. 

Powiat 

Liczba 

przeprowadzonych 

szacowa  

Liczba decyzji 

przyznaj cych pomoc

Procentowy udzia  

rolników, którzy 

skorzystali z pomocy 

augustowski 64 42 65,63 % 

bia ostocki 121 156 128,93 % 

bielski 25 19 76,00 % 

hajnowski 298 190 63,76 % 

moniecki 4 4 100,00 % 

sejne ski 7 7 100,00 % 

siemiatycki 126 28 22,22 % 

sokólski 161 158 98,14 % 

suwalski 108 75 69,44 % 

wysokomazowiecki 7 6 85,71 % 

Razem 921 685 74,38 % 

ród o: Opracowano na podstawie danych ARiMR 

 

Wnioski 

 

Niektórzy producenci rolni, których dotkn  problem dzików pocz tkowo z rezerw  

podchodzili do kwestii uzyskania satysfakcjonuj cych rekompensat za poniesione szkody  

w uprawach wyrz dzonych przez dziki i mimo stwierdzenia szkód w uprawach – nie 

przeprowadzili ich oszacowania. Przeprowadzono 921 szacowa  szkód – co z uwagi na ró ne 

uwarunkowania (jedno szacowanie mog o obj  obszarem 2 lub wi cej gospodarstw) 

przek ada si  na liczb  oko o 955 poszkodowanych rolników – co stanowi ok. 74,38 % ogó u 

poszkodowanych. 

Równie  nie wszyscy, którzy zdecydowali si  na przeprowadzenie szacowania szkód 

w gospodarstwach, byli zainteresowani uzyskaniem odszkodowa  – wnioski do ARiMR 

z o y o blisko 75 % poszkodowanych rolników. W ród nich znale li si  równie  tacy – 

którzy szacowania szkód wcze niej w swoich gospodarstwach nie przeprowadzili.  

Pocz tkowa wysoko  pomocy wynosz ca niewiele ponad 1 mln z otych ostatecznie 

wzros a pi ciokrotnie – w wyniku zarówno protestów, ale równie  rozmów ze stron  rz dow  

zainteresowanej grupy rolników.  
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Finalnie z pomocy pa stwa skorzysta o 685 rolników, a kwota wyp aconej pomocy 

wynios a blisko 5,2mln z . rednia kwoty pomocy na gospodarstwo wynios a 7582,21 z , 

rednio 2729,03 z  do hektara zniszcze . 

Najwy sze odszkodowania pozyskali rolnicy w powiatu bia ostockiego (blisko 15 

tys. na gospodarstwo), najni sze za  rolnicy monieccy – nieco ponad 2 tys. z  na 

gospodarstwo rolne. 

Najwy sza rednio p atno  do hektara zniszcze  zosta a wyp acona 

poszkodowanym rolnikom z powiatu sejne skiego (4531,99 z /ha), najni sza za  rolnikom  

z powiatu suwalskiego (831,31 z /ha). 

Zró nicowane stawki p atno ci wyp aconych odszkodowa  wynikaj  g ównie  

z faktu, i  szkody powsta y na ró nych uprawach i w zwi zku z tym szacuj cy proponowali 

ró ne stawki odszkodowa  dla poszkodowanych. Mniejsze znaczenie ma za  indywidualne 

podej cie samych szacuj cych do zastanych szkód i zastosowana swego rodzaju 

uznaniowo .   

Dla porównania mo na jedynie wspomnie , i  wst pna propozycja kó  owieckich 

dotycz ca wyp aty odszkodowa  to 95 z /ha – co odpowiada o kwocie oko o 200 z  na 

gospodarstwo. 
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UBEZPIECZENIA OBOWI ZKOWE UPRAW  

W GOSPODARSTWACH ROLNYCH POWIATU KOLNE SKIEGO – 

STAN OBECNY I PRZYSZ O  
 

MANDATORY INSURANCE OF CROP IN AGRICULTURAL 

HOLDINGS OF KOLNE SKI POVIAT  

- CURRENT STATE AND FUTURE 
 

 

Streszczenie 
 

 Przeprowadzono badania w ród rolników z powiatu kolne skiego. Badania 

przeprowadzono metod  ankietow . W pracy zbadano wiadomo  obowi zku ubezpieczania 

upraw rolnych w ród badanych. Analizie podano motywy ubezpieczania upraw przez 

rolników,  przyczyny nie ubezpieczania upraw. Niewielki odsetek rolników ubezpiecza swoje 

uprawy. Niewielu rolników tak e planuje zwi kszenie obszaru ubezpieczanych upraw. 

S owa kluczowe: ubezpieczenie, uprawy rolne 
 

Summary 

 

A survey among farmers in the kolne ski poviat was carried out. The research was conducted 

using survey methods. The study investigated the awareness of the obligation to insure crops 

of interest. The reasons given by farmers to insure crops were analyzed as well as causes of 

no crop insurance. A small percentage of farmers insure their crops. Few farmers also plan to 

increase the area of insured crops. 

Key words: insurance, crops 
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Wprowadzenie 

 

 W ostatniej dekadzie XX wieku Polska przesz a bardzo g bokie zmiany  

we wszystkich dziedzinach ycia spo ecznego i gospodarczego. Szczególne zmiany dokona y 

si  na rynku ubezpieczeniowym. Podstaw  do tych przemian by o nowe prawo 

ubezpieczeniowe, uchwalone w po owie 1990 roku1. W lad za tymi regulacjami na rynku 

polskim pojawi o si  wiele nowych zak adów ubezpiecze . Istota ubezpiecze  oraz ich 

znaczenie ekonomiczne i spo eczne, polegaj ce na kompensowaniu materialnych skutków 

zdarze  losowych, pozosta y niezmienione. Rosn ca liczba klientów, ch tnych ubezpieczy  

siebie, rodzin  czy swój dobytek, wskazuje i  ubezpieczenia odgrywaj  znacz c  rol  we 

wspó czesnym wiecie. Równie  w rolnictwie zasz y zmiany. Polska staj c si , 1 maja 2004 

roku, cz onkiem Unii Europejskiej, wnios a w gospodark  roln  poczucie stabilno ci. 

Przyst pienie do Unii Europejskiej i obj cie zakresem Wspólnej Polityki Rolnej stworzy o 

nowe warunki rozwoju polskiego rolnictwa. 

Wydawa  by si  mog o, i  ludziom towarzyszy o i towarzyszy  b dzie ryzyko. 

Nara any jest nie tylko cz owiek, ale i posiadane przez niego dobra materialne, jego uprawy, 

a tym samym praca. Ubezpieczenia upraw rolnych jak dot d nie by y obowi zkowe, jednak 

zmieni o si  to w 2008 roku, kiedy to wszed  obowi zek ubezpieczania przynajmniej 50% 

powierzchni upraw rolnych. Obowi zek ten spoczywa na rolniku, który uzyskuje p atno ci 

bezpo rednie do swoich gruntów rolnych2. 

Ubezpieczenie zwi zane jest z ryzykiem, gdy  zdarzenie powoduj ce straty mo e, ale nie  

musi, nast pi  jak równie  nie mo na z góry okre li  wysoko ci powsta ej szkody. 

Ubezpieczenie, to taka instytucja, której zadaniem jest zniesienie lub przynajmniej 

minimalizowanie zdarze  losowych, jakim ulega cz owiek na ka dym etapie swojego  ycia. 

Z ekonomicznego punktu widzenia, ubezpieczenie to narz dzie, które zapewnia osobom 

zminimalizowa  straty poprzez wykupienie polisy. Natomiast z prawnego, jest to po prostu 

umowa pomi dzy jednostk  a ubezpieczycielem3Zdarzenia te zwykle maj  charakter 

negatywny.  

O zdarzeniu losowym  mówi si  wtedy, gdy jest ono: 

                                                 
1 Dz.U. z 1990 r. Nr 59, poz. 344 

2 Art. 3 ust 1 pkt. 1 i art. 4 ustawy z dnia z dnia 7 lipca 2005 r. o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierz t 
gospodarskich (Dz.U. Nr 150, poz. 1249 z pó n. zm.). 

3 Jab onka K., Ka u a M., Ekonomika w rolnictwie, cz.1, Wyd. REA, Warszawa 2006. 
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- niezale ne i wyst puje wbrew woli cz owieka, 

- losowe, 

- prawdopodobne, 

- nadzwyczajne, w którym nie znany jest cz owiekowi czas wyst pienia zjawiska.4 

Najcz ciej zdarzenia losowe dzieli si  na dwa zasadnicze typy. Pierwszy, to kl ski 

ywio owe, których nie da si  przewidzie , i którymi kieruj  si y natury. Drugi natomiast, to 

nieszcz liwe wypadki wynikaj ce z dzia ania cz owieka.  

Do zdarze  (wypadków) losowych mo na zaliczy : 

- kl ski i inne wypadki ywio owe o du ym zakresie dzia ania, 

- wypadki, których ród em s  konflikty spo eczne i czyny niedozwolone, 

- awarie i inne wypadki techniczne, 

- wypadki komunikacyjne, 

- wypadki powoduj ce mier  lub trwa e inwalidztwo.5 

Uprawy rolne zaliczaj  si  do tego pierwszego rodzaju, czyli do kl sk 

ywio owych. Zdarzenie losowe rozumiane jest jako zdarzenie przysz e i niepewne,  

w którego nast pstwie nast pi  uszczerbek na zdrowiu b d  na dobrach maj tkowych. 

„Ubezpieczenie stanowi okre lony rodzaj umowy prawa prywatnego regulowanej 

prawem cywilnym, a dzia alno  ubezpieczeniowa jest okre lana prawem publicznym przez 

przepisy prawa administracyjnego w cz ci dotycz cej regulacji prowadzenia dzia alno ci 

gospodarczej.”6 W kluczowej interpretacji ubezpieczenie stanowi: 

- „transfer (inaczej przeniesienie ryzyka) z jednostki (czyli ubezpieczonego) na instytucj  

czyli zak ad ubezpiecze , 

- dzielenie ryzyka.”7 

„Regulacja ( ac. regulatio) oznacza najogólniej uporz dkowanie przez podporz dkowanie 

normom, zasadom i przepisom.”8 

  
                                                 
4Su kowska W., Ubezpieczenia gospodarcze i spo eczne. Wybrane zagadnienia ekonomiczne, Wyd. OFICYNA, 
   Warszawa 2011. 
5 Su kowska W., Ubezpieczenia gospodarcze i spo eczne. Wybrane zagadnienia ekonomiczne, Wyd. OFICYNA, 
 Warszawa 2011, Monkiewicz J. (red.), Podstawy ubezpiecze  : podr cznik. Produkty, tom 2, Wyd. Poltext, 
 Warszawa  2005. 
6 Muszalski W., Ubezpieczenie spo eczne. Podr cznik akademicki, Wyd. PWN, Warszawa 2004, s. 11. 

7 Hadyniak B., Ubezpieczenie jako urz dzenie gospodarcze, w: J.  Monkiewicz (red.),  „Podstawy ubezpiecze  : 
podr cznik. Mechanizmy i funkcje”, tom 1,  Wyd. Poltext , Warszawa 2000, s. 54. 

8 Monkiewicz J., Regulacje dzia alno ci ubezpieczeniowej, w: Handschke J., Monkiewicz J. (red.), 
„Ubezpieczenia. Podr cznik akademicki”,  Wyd.  Poltext, Warszawa 2010, s.  93. 
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Ubezpieczenia w gospodarstwach rolnych 

 

Bezpieczne funkcjonowanie rolnictwa uzale nione jest od sprawnie funkcjonuj cego 

systemu ubezpiecze  spo ecznych i ubezpiecze  gospodarczych, które zapewniaj  ochron  

zarówno samych w a cicieli gospodarstw, jak i upraw oraz budynków gospodarczych, a tak e 

maszyn9. 

Od 2006 roku w Polsce wdra any jest system ubezpiecze  upraw rolnych i zwierz t 

gospodarskich z dofinansowaniem z bud etu pa stwa z tytu u zawarcia umów ubezpieczenia 

od wyst pienia zdarze  losowych. Do tego uprawnia ustawa z dnia 7 lipca 2005 roku  

o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierz t gospodarskich10. Ubezpieczenie takie obejmuje 

szkody spowodowane przez: huragan, powód , ulew ,   grad, susz , ujemne skutki 

  przezimowania oraz   przymrozki wiosenne:  

-dla uprawy zbó , kukurydzy, rzepaku, rzepiku, chmielu, tytoniu,   warzyw gruntowych, 

  drzew i krzewów owocowych, truskawek, ziemniaków, buraków   cukrowych i ro lin 

  str czkowych, 

- dla produkcji zwierz cej, takiej jak byd o, konie, owce, kozy, drób lub winie  

w przypadku  wyst pienia   szkód spowodowanych przez, mi dzy innymi huragan, powód , 

ulew , grad,   piorun,   obsuni cie   si  ziemi, lawiny oraz w wyniku uboju z konieczno ci.11 

 Przepisy wy ej wymienionej ustawy mówi  o mo liwo ci ubezpieczania upraw 

rolnych i zwierz t gospodarskich od wszystkich ryzyk, o których mówi ustawa, lub 

wybranych przez rolnika, czyli tych które najcz ciej wyst puj  na terenie, na którym 

znajduj  si  uprawy, czy zwierz ta. 

W ostatnich latach w Polsce wzros a liczba ujemnych skutków wywo anych przez 

niekorzystne warunki pogodowe. Rolnictwo jest szczególnie dotkni te ryzykiem strat 

zwi zanych z czynnikami klimatycznymi, dlatego ubezpieczenie, chocia by plonów, mo e 

uchroni  rolnika od poniesienia ogromnych strat. 

 

  

                                                 
9 Bórawski P. Funkcjonowanie systemu ubezpiecze  spo ecznych w rolników w Polsce, Stowarzyszenie 
Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, Roczniki Naukowe, tom  XVI, zeszyt  5, 2014 s. 22 

10 Dz.U. Nr 150, poz. 1249, z pó n. zmianami 

11http://bip.minrol.gov.pl/DesktopDefault.aspx?TabOrgId=1698&LangId=0, z dn. 03.12.2012r., godz. 1815 
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Ubezpieczenia upraw rolnych 

 

Rolnictwo, to taka ga  gospodarki, w której uprawy s  bardzo nara one na dzia anie 

warunków przyrodniczych i ekonomicznych prowadz cych do du ego wahania dochodów 

rolników ograniczaj cych mo liwo  rozwoju gospodarstwa. Posiadanie takiego 

gospodarstwa rolnego niestety wi e si  z zawieraniem ró nego rodzaju obowi zkowych 

polis, jakimi s  równie  ubezpieczenia upraw rolnych.  

Ci gle rosn ce koszty wspierania poszkodowanych przez kl ski ywio owe rolników, 

jakie ponoszone by y z bud etu pa stw, spowodowa y, e w Polsce stworzono system 

dotowania polis zakupionych przez rolników. Taka ustawa zosta a uchwalona 7 lipca 2005 

roku, któr  w nast pnych latach nowelizowano i w ko cu 25 lipca 2008 roku uchwalono jej 

nowelizacj 12. Ubezpieczenia dotowane dla rolników wprowadzono z my l  o szkodach, na 

jakie nara one s  wszystkie uprawy w gospodarstwie. Chodzi o szkody wyrz dzone przez 

ywio y, takie jak powód , grad i susza.13  

 

Metodologia bada  i charakterystyka respondentów 

 

 Celem bada  by o okre lenie stanu ubezpiecze  upraw rolnych oraz ich dalszego 

rozwoju. Badania przeprowadzono metod  ankietow . 

W powiecie kolne skim badaniu poddano 110 rolników, w tym 40% stanowi y 

kobiety. Najwi ksze grono w ród ankietowanych stanowi y osoby pomi dzy 31 a 50 rokiem 

ycia – 57% respondentów. Najmniej liczniejsz  natomiast by y osoby m ode od 20 do 30 lat 

– 12,7% respondentów. Pozostali respondenci byli w wieku powy ej 50 lat. 

 

 

  

                                                 
12 USTAWA z dnia 25 lipca 2008 r. o zmianie ustawy o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierz t 
gospodarskich oraz ustawy o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz 
ewidencji wniosków o przyznanie p atno ci, Dz. U. z 2006 r. Nr 92, poz. 638, Nr 144, poz. 1045 i Nr 187, poz. 
1381, z 2007 r. Nr 35, poz. 217, Nr 49, poz. 328 i Nr 64, poz. 427 oraz z 2008 r. Nr 98, poz. 634 

13 Kremer E., Ubezpieczenia maj tkowe w rolnictwie, w: Czechowski P. (red.), Prawo rolne, Wyd. LexisNexis, 
Warszawa 2011. 
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Wykres 1. Wykszta cenie badanych rolników. 

 

 
ród o – badania w asne. 

 

W ród ankietowanych rolników najwi ksz  grup  stanowi y osoby z wykszta ceniem rednim 

(44,5%), nieco mniejsz  z zawodowym (34,5%), po podstawowej szkole by o (4,5%). 

 

Wykres 2. Powierzchnia gospodarstwa. 

 
ród o – badania w asne. 

 

 Spo ród badanych respondentów 31,8% posiada gospodarstwo od 11-16 ha, 30,9% od 

17-22 ha, natomiast 18,2% rolników wskaza o, e 23 ha i wi cej (wykres 2).  

 A  51,8% badanych specjalizuje si  w produkcji mieszanej, to znaczy zwierz cej  

i ro linnej; 25,5% respondentów zajmuje si  produkcj  zwierz c , 22,7% sam  produkcj  

ro linn . 
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Wyniki bada  

 

Wykres 3. wiadomo  rolników o obowi zkowych ubezpieczeniach upraw rolnych. 

 
ród o – badania w asne. 

 

 Mimo, i  nast pi y istotne zmiany w polskim sektorze ubezpiecze  i dost p do 

informacji jest du o lepszy, to jednak 24,5% spo ród przebadanych rolników nadal nie jest 

wiadoma tego, e ubezpieczenia upraw rolnych s  obowi zkowe. Brak wiadomo ci 

ubezpieczeniowej polskich rolników mo e stanowi  barier  dla rynku ubezpieczeniowego. 

 

Wykres 4. ród a wiedzy o obowi zku ubezpieczania upraw – deklaracje respondentów (%) 

 
ród o – badania w asne. 

 

Z bada  wynika, e a  51,9% badanych swoj  wiedz , odno nie obowi zku 

ubezpieczania upraw, zaczerpn o z prasy, telewizji, Internetu. Znacznie mniejsze grono 
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(21,8%) zasugerowa o i  odwiedzi  ich agent ubezpieczeniowy, od którego dowiedzieli si   

o takowym obowi zku ubezpieczenia, a 12,7% zaczerpn o informacji od s siadów i rodziny.  

A zatem, to media docieraj  do wszystkich i ka dego z osobna zanim dotrze kto inny. 

Skuteczno  kampanii reklamowych w du ej mierze przyczynia si  do kreowania u rolników 

postawy aprobuj cej zjawisko reklam za powszechnie znane jako ród o wiedzy. 

 A  38,2% badanych rolników zadeklarowa o, e ubezpiecza swoje uprawy, a 61,8% 

e ich nie ubezpiecza. Z bada  wynika, i  rolnicy specjalizuj cy si  w produkcji ro linnej, 

cz ciej (43,9%) ubezpieczaj  swoje uprawy ni  rolnicy specjalizuj cy si  w produkcji 

zwierz cej (14,6%). 

 

Wykres 5. Uprawy ubezpieczone w gospodarstwach. 

 
ród o – badania w asne. 

 

Wyniki bada  wskaza y, e najwi cej rolników (31,8%) ubezpiecza zbo a oraz 

kukurydz  (22,7%). Rzadziej ubezpieczane uprawy to: ziemniaki, rzepak, krzewy owocowe, 

sady i na ko cu truskawki.  
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Tabela 1.  

Zakres ubezpieczenia upraw nabywany przez respondentów %. 

Ro lina Zakres ubezpieczenia

grad 

 

susza 

 

z e 

przezimowanie

huragan przymrozki 

wiosenne 
Deszcz 

nawalny 

Kukurydza 21,8 16,4 3,6 9,1 8,2 9,1 
Truskawki 0,9 0,9 - - 0,9 0,9 
Sady 0,9 0,9 1,8 0,9 2,7 - 
Zbo a 28,2 23,6 2,7 9,1 7,3 15,5 
Ziemniaki 7,3 7,3 1,8 1,8 3,6 6,4 
Rzepak 1,8 1,8 0,9 - - 1,8 
Krzewy 2,7 2,7 1,8 - 2,7 - 
Inne - - - - - - 

ród o – badania w asne 

 

Obowi zek ubezpieczenia upraw rolnych jest nowym instrumentem 

ubezpieczeniowym, który wszed  w ycie 2008 roku, niemniej jednak spo ród 110 

ankietowanych, wszyscy Ci, którzy zakupili polisy (38,2%) odpowiedzieli, e warto 

ubezpiecza  swoje plony.  

Tabela 2.   

Czynniki decyduj ce o ubezpieczeniu upraw. 
Lp. Co sk oni o do ubezpieczenia upraw Udzia  odpowiedzi (w %)* 

1 cz ste opady gradu 10,9 

2 zalanie 3,6 

3 ch  zabezpieczenia si  przed utrat  dochodów 27,3 

4 susza 7,3 

5 straty spowodowane wiosennymi przymrozkami 7,3 

6 gwa towne burze 12,7 

7 ostre zimy powoduj ce wymarzni cie ro lin 4,5 

8 Ubezpieczanie przez s siada 0,9 

9 Namowa przez agenta ubezpieczeniowego - 

10 ubezpieczenia s  obowi zkowe 6,4 

11 mo liwo  uzyskania odszkodowania  7,3 

12 inne - 

*Respondent móg  wskaza  wi cej ni  1 odpowiedz. 

ród o – badania w asne. 
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Analizuj c tabel  nr 2, mo na stwierdzi , e na decyzje o wykupieniu ubezpieczenia 

wp ywa przede wszystkim ch  zabezpieczenia si  przed utrat  dochodów, a w nast pnej 

kolejno ci zapewnienie sobie odzyskania, przynajmniej cz ci wk adu poniesionego na zakup 

nasion. Najwa niejszym i najcz ciej sk aniaj cym spo ecze stwo do podj cia decyzji  

o ubezpieczeniu czynnikiem jest obawa przed mo liwo ci  wyst pienia szkody. Mo na 

wobec tego twierdzi , i  rolnicy decyduj  si  na zawarcie umowy ubezpieczenia, gdy  

odczuwaj  intensywn  potrzeb  pewno ci, i  w razie wyst pienia zdarzenia powoduj cego 

szkod  zostanie ona wyrównana odszkodowaniem ubezpieczeniowym. Respondenci decyduj  

si  na zawarcie umowy ubezpieczenia równie  dlatego, i  jest ono o prostu obowi zkowe. 

Na decyzj  o wykupieniu ubezpieczenia mia a wp yw obawa o utrat  dochodów,  

a  27,3% wskaza o na ten czynnik. O po ow  mniej osób 12,7% oraz 10% wskaza o na ch  

zabezpieczenia przed gwa townymi burzami i opadami gradu. Na równorz dnej pozycji 

znalaz y si : odszkodowanie, susza oraz wiosenne porz dki  (7,3%). Porady s siadów czy 

namowa agenta ubezpieczeniowego, maj  niewielkie znaczenie dla rolników. 

Niemal po owa badanych rolników, ubezpieczaj cych swoje uprawy, do wiadczy a  

w ostatnich latach skutków ró nych nieprzewidzianych zdarze  z zakresu ryzyka 

produkcyjnego, które przejawia y si  wyra nym zmniejszeniem uzyskiwanych plonów. 

Mo na zatem zak ada , e z racji dotychczasowych do wiadcze  rolnicy s  wiadomi ryzyka, 

rozumianego jako mo liwo  straty przynajmniej cz ci plonów. Spo ród rolników 

ubezpieczaj cych swoje uprawy (20,9%) wskaza o, e szkód w uprawach nie ponie li, 17,3% 

e owszem, takie straty mia y miejsce. Z powy szego wynika, e po owa osób  

z ubezpieczaj cych mia a do czynienia z zdarzeniem losowym. 

 

Skuteczno  instytucji powo anych do ubezpieczania upraw w opinii badanych 

 

Rolnicy zostali poproszeni o ocen  adekwatno ci uzyskanego odszkodowania do 

poniesionych strat. A  13,6% badanych wskaza o e odszkodowanie nie pokrywa 

ca kowitych kosztów uprawy. Tylko w opinii 3,6% badanych odszkodowanie w pe ni pokry o 

poniesione straty. Pozostali rolnicy nie ubiegali si  o odszkodowanie . 
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Wykres 6. Przyczyny nieubezpieczania upraw rolnych przez respondentów. 

 
ród o – badania w asne 

 

Z deklaracji rolników wynika, e nie ponie li do tej pory strat w produkcji ro linnej 

spowodowanych ryzykami od których mo na si  ubezpieczy  w zwi zku z tym nie 

ubezpieczaj  upraw – 18,2% badanych. Prawie 12% badanych jako przyczyn  nie 

ubezpieczania upraw wskaza o brak rodków,  a 10% e nie wiedzia o e nale y ubezpieczy  

uprawy. Natomiast prawie 13% respondentów nie ubezpiecza bo ,,nie chce” 

 

Wykres 7. Odsetek powierzchni ubezpieczanych upraw rolnych deklaracje rolników. 

 
ród o – badania w asne 
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Wprowadzona w 2008 roku ustawa o obowi zku ubezpieczenia upraw rolnych mówi, 

e Ci rolnicy którzy otrzymuj  dop aty bezpo rednie musz  ubezpieczy  co najmniej 50% 

powierzchni upraw. Tak  powierzchni  ubezpiecza tylko 16,4% respondentów, 11,8%, 

ubezpiecza  ponad po ow  powierzchni upraw.  

Respondenci zostali zapytani czy planuj  w przysz o ci zwi kszy  odsetek 

powierzchni ubezpieczanych upraw. Tak  mo liwo  przewiduje tylko 9% badanych 

 

Wykres 8. Korzy ci p yn ce z ubezpieczenia upraw rolnych – opinie respondentów. 

 
ród o – badania w asne 

 
 

Tabela 3.  

Opinie respondentów o firmach ubezpieczeniowych oferuj cych ubezpieczenia upraw. 

Lp. Wyszczególnienie Udzia  odpowiedzi (w %)* 

1 nie ma problemu z wyp at  odszkodowania 8,2

2 szybka likwidacja szkód 9,1

3 atwo  dodzwonienia si  4,5

4 pokrycie strat 3,6

5 blisko  miejsca zamieszkania 16,4

6 reklama w prasie i telewizji 0,9

7 dobra renoma 7,3

8 korzystne warunki umowy 8,2

9 inne -
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*Odpowiedzi nie sumuj  si  do 100% gdy  rolnicy mogli wskaza  wi cej ni  jedn  odpowiedz. 

ród o – badania w asne. 
 

Dla wi kszo ci badanych najwa niejszym czynnikiem, dla którego podj ta zosta a 

decyzja o ubezpieczeniu upraw jest rekompensata wynikaj ca z nieprzewidzianego zdarzenia 

losowego. 16,4% respondentów uznaje ubezpieczanie jako zabezpieczenie bytu, jakie niesie 

za sob  ubezpieczenie upraw, a 6,4% uzna a, e odszkodowanie z poniesionej szkody, 

przynajmniej pozwoli sp aci  zaci gni ty kredyt na zakup nasion, ró nego rodzaju oprysków. 

Dla 16,4% respondentów najwa niejszym czynnikiem, którym kierowali si  przy 

wyborze ubezpieczyciela jest (by a) blisko  miejsca zamieszkania, nast pnie szybka 

likwidacja szkód (9,1%). W ród badanych (8,2%) uzna o za interesuj c  kwesti , jaka 

sk oni a ich do ubezpieczenia w a nie w tym zak adzie, korzystne warunki umowy jak 

równie  bezproblemowo  wyp aty odszkodowania. Wygl da na to, e w a nie najbardziej 

beneficjenci ceni  sobie szybko  dojazdu do danej firmy, a ni eli pokrycie strat (3,6%), czy 

cho by dobra renoma (7,3%) danego zak adu. 

 

Wykres 9. Przyczyny zmiany firmy ubezpieczeniowej. 

 
ród o – badania w asne 

 

 Rolnicy ubezpieczaj cych swoje uprawy rolne, zmieniaj  swojego ubezpieczyciela. 

Powodem tego kroku by a niska rekompensata, d ugie oczekiwanie na odszkodowanie, 

trudno ci z dodzwonieniem si  na infolini .  
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Wykres 10. Motywy nie ubezpieczania upraw – deklaracje respondentów. 

 
ród o – badania w asne 

 

 G ównym motywem nie ubezpieczania upraw jest to, e do tej pory respondenci nie 

mieli szkody. 

 

Wykres 11. Motywy ubezpieczania upraw rolnych. 

 
ród o – badania w asne 

 

 G ównym motywem ubezpieczania upraw s  warunki pogodowe – coraz cz ciej 

wytupuj ce anomalia pogodowe. Wa nym czynnikiem jest równie  obawa przed utrat  

dochodów. 
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Podsumowanie 

 

 Zmiany zachodz ce w polskiej gospodarce wywar y wp yw na ubezpieczenia. 

Obowi zkowe ubezpieczenia upraw s  jednym z nowych instrumentów ubezpieczeniowych, 

maj cych na celu zabezpiecza  rolników przed negatywnymi skutkami zdarze  losowych.  

Z punktu widzenia produkcyjnej i dochodowej funkcji gospodarstwa rolnego, podstawowym 

problemem w obecnej rzeczywisto ci gospodarczej wydaje si  by  ryzyko niskich dochodów 

i bezpiecze stwo ekonomiczne trwa o ci gospodarstwa. W obecnych realiach wiele ma ych 

gospodarstw upada b d  cz  swoje si y, dzi ki którym powstaj  du e i nawet dobrze 

prosperuj ce gospodarstwa. Trwa y rozwój dzia alno ci gospodarczej w sektorze rolnym jest 

uwarunkowany prawid owym rozwojem polskiej wsi. Powiat kolne ski charakteryzuje 

struktura gospodarstw o du ym zró nicowaniu ich wielko ci: od jednohektarowych do bardzo 

du ych. 

 Znaczna grupa rolników ubezpieczaj cych swoje uprawy rolne posiada wykszta cenie 

rednie, a wi c tak naprawd , to jakie kto ma wykszta cenie nie ma znaczenia, liczy si  tylko 

ch  zabezpieczenia siebie, swojej rodziny i swojej pracy, bo chocia  odszkodowanie nie 

pokrywa poniesionych strat, na co wskazuje wynik badania (13,6% badanych), którego 

wnioskiem jest brak adekwatno ci, to jednak minimalizuje je w pewnym stopniu. Dzisiaj s  

takie czasy, e wykszta cenie nie wp ywa na podejmowanie decyzji o ubezpieczeniu upraw 

rolnych. To czy rolnik ma wy sze wykszta cenie, czy podstawowe, nie ochroni jego pracy  

i plonów. Pracowa  trzeba tak samo i tak samo mo na wszystko straci  w jednej minucie. 

 Dwadzie cia lat pracy na roli, to d ugi sta , ale to nie znaczy, e z mniejszym sta em 

rolnicy nie ubezpieczaj  upraw rolnych. M odzi rolnicy równie  swój dobytek chroni . 

Zapewne obserwowali swoich rodziców, jak ci ko pracowali i co dzia o si  po utracie 

plonów, wi c z ca  pewno ci  nie chc  pope ni  tych samych b dów. Praca na 

gospodarstwie wymaga wielu po wi ce  i wyrzecze , wi c mo e warto, cho  w cz ci,  

w przypadku nieszcz cia, odzyska  koszty w o one cho by na zakup nasion. 

 Z 38,2% ubezpieczaj cych rolników swoje plony, 17,3% do wiadczy a w ostatnich 

latach du ych strat w plonach, a co za tym idzie, równie  dochodach. Przecie  nie tylko 

warunki klimatyczne prowadz  do tragedii rodziny, ale równie  brak z tego tytu u rodków do 

ycia. Patrz c z perspektywy rolnika, to dla wielu z nich koszty ubezpieczenia s  nie do 

zaakceptowania. Mo na by przypuszcza , i  wi kszo  rolników analizuje efektywno  
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ubezpieczenia w podobny sposób dochodz c do wniosków, i  w ich sytuacji bardziej jest 

op acalne ponoszenie ryzyka ni  jego redukcja poprzez wykup polisy ubezpieczeniowej. 

 Prawd  jest, e im wi cej gospodarstwo liczy hektarów, tym wi cej ponoszonych strat. 

Rolnicy posiadaj cy powy ej 23 ha, obawiaj c si  ryzyka wynikaj cego z utraty plonów 

niezb dnych zarówno dla chowu zwierz t gospodarskich, jak i do zysku ze sprzeda y ro lin, 

chc  uchroni  siebie i rodzin  przed niedostatkiem ubezpieczaj c uprawy rolne, poniewa  jak 

to mówi  „lepszy rydz ni  nic”. 

 Analiza bada  pozwala na wyci gni cie wniosków dotycz cych wiadomo ci  

o obowi zkowych ubezpieczeniach upraw rolnych, z których wynika, e 75,5% 

ankietowanych nie jest wiadoma obowi zku ubezpieczania upraw. Fakt ten mo e wynika  

 z tego, e to jest jakby nowo  poniewa  obowi zek ten zosta  wprowadzony stosunkowo 

niedawno. Jak dalsze badania wykaza y, ród em zaczerpni tych informacji (50,9% 

ankietowanych), co do obowi zku ubezpiecze  upraw, jest w a nie telewizja i Internet. 

 Rolników nie zniech ca niewielki zwrot z ubezpieczenia na poczet poniesionych 

kosztów w upraw  ro lin. Cho  13,6% respondentów uwa a, e odszkodowanie nie jest 

adekwatne do poniesionych strat, to mimo tego ciesz  si , bo jest to jednak jakie  

zabezpieczenie bytu.  

 W ród 110 przebadanych rolników powiatu kolne skiego, tylko 38,2% ubezpiecza 

swoje uprawy, to mniej ni  po owa. Pod o em takiego zachowania mo e by , na przyk ad 

niedoinformowanie jednostki o takim obowi zku, b d  wiedz  takow  gospodarz posiada, ale 

wychodzi z za o enia, e skoro do tej pory nic si  nie sta o, to i tak b dzie dalej, wi c nie ma 

potrzeby wykupywa  polisy. Inni (2,7%) s  zdania, e skoro s siad nie ubezpiecza, to on te  

nie b dzie na kolejny wydatek obci aj cy bud et domowy, si  nara a . Jednak 

przeprowadzone badania wykaza y, e 3,6% osób nieubezpieczaj cych, cho  to bardzo ma y 

odsetek, wskaza o na wyst puj ce z e warunki pogodowe.  

 Pomimo coraz cz stszego wyst powania ryzyk, tylko 9,1%, rolników 

ubezpieczaj cych uprawy, planuje powi kszy  udzia  procentowy ubezpieczanych pól.  

 Wydawa  by si  mog o, e tylko prze yte przykre do wiadczenie, jest w stanie 

sprawi , e rolnik pójdzie do zak adu ubezpiecze , aby wykupi  polis . Jednak z analizy 

bada  wynika co innego, bowiem 20,9% z 38,2% ubezpieczaj cych uprawy, nie dozna o 

z ych skutków, na przyk ad z ego przezimowania, ulewnego deszczu i innych niekorzystnych 

zjawisk atmosferycznych, a mimo to zdecydowali si  na przed u enie umowy  

z ubezpieczycielem. To jest dowód na to, e nie potrzebna jest nie wiadomo jak obszerna 
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wiedza o ubezpieczeniach, czy nara enie na cierpienie z powodu utraty plonów, aby swoj  

prac , swój dochód w jaki  sposób wspomóc. 

 Pa stwo nie mo e rolnika zmusi  do zakupu polisy, wi c tak naprawd  los rolnika  

i jego gospodarstwa le y w jego r kach, a nie Pa stwa. Badani rolnicy (17,3%) deklaruje,  

e ubezpieczy aby swoje uprawy, gdyby pomoc Pa stwa by a wi ksza. Ubezpieczenie upraw,  

z uwagi na nieprzewidywalno  pogody i skutki ocieplania si  klimatu s  bardzo ryzykowne. 

Patrz c na takie argumenty, to na polisie chroni cej przed konsekwencjami strat w procesie 

produkcji nie korzysta ani rolnik, ani zak ad ubezpiecze .  

 Z ca  pewno ci  ponoszone przez rolnika straty, w mniejszym b d  wi kszym 

stopniu przyczyniaj  si  do rychle podejmowanej decyzji o ubezpieczeniu ro lin, jednak 

wed ug 17,3% ankietowanych nie ma to najmniejszego znaczenia, bo albo rolnika sta  na 

wykup polisy, pomimo e nic nie straci  dotychczas ze swoich plonów, albo nie sta , b d  nie 

wyra a ch ci na takowy zakup.  

 Z o one deklaracje rolników odno nie planów ubezpieczeniowych wskazuj  na 

upowszechnianie ubezpiecze  upraw rolniczych w najbli szym czasie, co prawda spo ród 110 

przebadanych, 61,8% nie ubezpiecza swoich plonów, to jednak jest grupa (21,8%), którzy 

planuj  ubezpieczy  p ody rolne, natomiast 40,0% z grona nieubezpieczaj cych wychodzi 

najprawdopodobniej z za o enia, e i tak uzyska dora n  pomoc udzielan  z bud etu pa stwa 

po ka dej z nawracaj cych kl sk ywio owych.  
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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: 
...................................................................... 
 


