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NASIENNICTWO TRAW W WOJEWÓDZTWIE PODLASKIM  

W LATACH  2011 – 2013 
 

SEED GRASS IN PODLASKIE IN THE YEARS 2011 - 2013 
 

 

Streszczenie 

 

Polska jest krajem o wieloletnich tradycyjnych uprawy traw nasiennych. Województwo 

podlaskie nale y do terenów o najwy szym udziale k i pastwisk w kraju co powoduje du e 

zainteresowanie rolników t  ga zi  produkcji. W pracy przedstawiono wyniki analizy 

rozwoju nasiennictwa traw w województwie podlaskim w latach 2011 – 2013. W okresie tym 

uprawiano na nasiona ycic  trwa  (Lolium perenne L.), kostrzew  kow  (Festuca 

pratensis Huds.), tymotk  kow  (Phleum pratense L.), kupkówk  pospolit  (Dactylis 

glomerata L.) a tak e niewielkie ilo ci mietlicy bia awej (Agrostis alba L.), mietlicy 

pospolitej (Agrostis vulgaris With.) i kostrzewy trzcinowej (Festuca arudinacea Schreber.). 

Odnotowano w tym okresie zmniejszenie powierzchni upraw z 412,4 ha w 2011 roku 

do 319,6 ha w 2013 roku. 

S owa kluczowe: Nasiennictwo traw, technologia uprawy, gatunek, odmiana, województwo 

podlaskie 

 

Summary 

 

Poland is a country with a long traditional growing grass seed. California is one of the areas 

with the highest share of meadows and pastures in the country causing great interest among 

farmers this branch of production. The results of the analysis of the development of grass seed 

production in the province. Podlasie in the years 2011 - 2013. In this period, the seeds were 

grown on perennial ryegrass (Lolium perenne L.), meadow fescue (Festuca pratensis Huds.), 

timothy (Phleum pratense L.), cocksfoot (Dactylis glomerata L.) and small amounts of 
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whitish bentgrass (Agrostis alba L.), common bent grass (Agrostis vulgaris With.) and tall 

fescue (Festuca arudinacea Schreber.). In this period decrease in crop area of 412.4 ha in 2011 

to 319.6 ha in 2013. 

Keywords: Seed grass, cultivation technology, species, variety, Podlaskie 

 

Wprowadzenie 

 

 Nasiennictwo traw stanowi bardzo wa ny dzia  produkcji ro linnej zajmuj cy si  

wytwarzaniem materia u siewnego a g ównym jego zadaniem jest po redniczenie mi dzy 

hodowl  a produkcj , dostarczanie praktyce rolniczej nasion warto ciowych pod wzgl dem 

genetycznym i o dobrej warto ci siewnej [Doma ski 2004, Koz owski, Goli ski 2001 

Pro czuk 2005]. 

 Polska posiada zarówno dobre warunki glebowo-klimatyczne jak te  wieloletnie 

do wiadczenie w prowadzeniu produkcji nasion traw na wysokim poziomie. Po okresach 

stagnacji obecnie zaczynaj  pojawia  si  pewne oznaki o ywienia rynku nasiennego. Obecne 

zapotrzebowanie kszta tuje si  na poziomie 12 – 15 tys. ton nasion traw [Koz owski, Goli ski 

2001]. Region pó nocno – wschodniej Polski, a szczególnie województwo podlaskie, nale  

do obszarów ze znacznym udzia em k i pastwisk dochodz cym do 35% powierzchni 

u ytkowanych rolniczo [Pro czuk i inni 2005, Ksi ak, Truszkowski 2011, P otczyk  

i in. 2011, Martyniak 2009, Goli ski i in. 2008]. Tradycje hodowli byd a na tych terenach  

w oparciu o pasze z u ytków zielonych uczyni y województwo podlaskie Regionem 

produkuj cym du e ilo ci mleka najwy szej jako ci. Taki stan rzeczy obliguje do zaj cia si  

sprawami nasiennictwa traw dla zabezpieczenia potrzeb w zakresie renowacji k i pastwisk, 

jak te  na cele pozarolnicze [Pro czuk i in. 2005]. 

 

Opis terenu i metodyka bada  

 

 Województwo podlaskie po o one jest w pó nocno-wschodniej Polsce w krainie 

Niziny podlaskiej oraz Pojezierza Suwalskiego. Cech  charakterystyczn  s  specyficzne 

walory przyrodnicze i krajobrazowe. Województwo zajmuje 20180 km2 i jest czwartym pod 

wzgl dem wielko ci województw w Polsce. Województwo podlaskie jest regionem 

rolniczym. Surowy klimat i s aba gleba powoduj , e wska nik waloryzacji rolniczej 

przestrzeni produkcyjnej plasuje to województwo na ostatnim miejscu w kraju. Rolnictwo 

przystosowa o zatem kierunki produkcji do istniej cych walorów rodowiska. Województwo 
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podlaskie wyró nia si  pod wzgl dem area u k i pastwisk - 450 tys. trwa ych  

i przemiennych u ytków zielonych stanowi ponad 33,2% u ytków rolnych [Ksi ak, 

Truszkowski 2011]. 

 Opracowania dotycz  plantacji nasiennych traw w woj. podlaskim w latach 2011 – 

2013, które oparto na podstawie zebranych dost pnych danych liczbowych publikowanych 

przez Pa stwow  Inspekcj  Ochrony Ro lin i Nasiennictwa w Bia ymstoku i Warszawie.  

 

Wyniki bada  

 

 Lata 2011 - 2013 charakteryzowa y si  post puj cymi od po owy dekady spadkami 

area u plantacji nasiennych traw si gaj cym ok 20 % [P otczyk i in. 2011]. Zjawisko to 

dotyczy zarówno ca ej Polski jak te  woj. podlaskiego (tab. 1). 

Obecnie w krajowym rejestrze figuruje 161 krajowych odmian traw pastewnych  

i 72 zagraniczne w obr bie 13 gatunków. Odmiany krajowe stanowi  55% ogó u wszystkich 

zarejestrowanych traw chocia  konkuruj  ze strony zagranicznych hodowli ci gle przybieraj  

na sile [Doma ski 2011]. W województwie podlaskim reprodukowanych jest 19 odmian  

w ramach siedmiu gatunków traw (tab. 2 - 3). Od szeregu lat mo na mówi  o stabilnej ilo ci 

gatunków i odmian reprodukowanych. 

 G ówn  niezmienn  od lat, ugruntowan  pozycje posiadaj  ycica trwa a  

(Lolium perenne L.), kostrzewa kowa (Festuca pratensis Huds.), tymotka kowa (Phleum 

pratense L.) i kupkówka pospolita (Dactylis glomerata L.) oraz uprawiane w niewielkich 

ilo ciach kostrzewa trzcinowa (Festuca arudinacea Schreber.), mietlica bia awa (Agrostis 

alba L.) i mietlica pospolita (Agrostis vulgaris With.). Nie powiod a si  natomiast próba 

wprowadzenia do uprawy kostrzewy czerwonej (Festuca rubra L.). Powierzchnia plantacji 

nasiennych w szczytowym okresie, w 2010 roku osi gn a 535,30 ha, aby gwa townie w roku 

2011 ograniczy  si  do 412,40 ha i zmniejsza  si  w sposób znaczny w latach 2012 - 2013 

osi gn  warto  319,60 ha. Udzia  plantacji na Podlasiu jest znikomy i stanowi oko o  

2,71 - 3,54 % ogó u upraw w kraju. 

 Gatunkiem, który zdecydowanie dominuje w uprawie jest ycica trwa a a jej area  

pomimo do  znacz cego spadku w porównaniu z poprzedni  dekad  nadal stanowi znacz c  

pozycj  w granicach 113,90 ha – 2012 r. do 164,60 ha w roku 2011 i stanowi a prawie po ow  

traw reprodukowanych. W analizowanym 3 letnim okresie mo na mówi  o stabilizacji 

powierzchni upraw ycicy trwa ej. W porównaniu z uprawami ycicy trwa ej w kraju 
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powierzchnia plantacji stanowi tylko ok. 2,58 - 3,75 %. Na plantacjach reprodukowano  

6 odmian krajowych, z których odmian  Solen na pow. 93,08 ha w 2013 roku i odmian   

Stadion w granicach 34,30 ha - 55,00 ha. Stosunkowo du e zainteresowanie plantatorów tym 

gatunkiem, jak te  zmieniaj cy si  w korzystnym kierunku dobór odmian, zarówno 

paszowych, jak te  uprawianych na cele pozarolnicze wskazuje na wysok  rang  tego 

gatunku.  

 Drug  pod wzgl dem wielko ci area u plantacji jest kostrzewa kowa. Ten uchodz cy 

za przewodni w mieszankach na u ytki ko ne gatunek uprawiany by  na stosunkowo 

znacznych powierzchniach. W 2011 roku wielko  plantacji na Podlasiu osi gn a wielko  

107,15 ha. W latach nast pnych area  upraw uleg  znacznemu zmniejszeniu do 55,87 ha  

w 2013 roku . Pomimo tak znacz cej obni ki plantacje na Podlasiu stanowi y ok 40% 

ca kowitej uprawy kostrzewy w Polsce. Du ym powodzeniem cieszy a si  reprodukcja 

odmian: Gerda, Pasja i Wanda. 

 Stosunkowo obficie jest reprodukowana od lat tymotka kowa. W analizowanym 

okresie wielko  area u  upraw uleg  pewnym wahaniom jednak e by  on na zadowalaj cym 

poziomie. W roku 2012 uprawiano 110,50 ha tymotki kowej co stanowi o oko o  

26,71 % ca o ci upraw nasiennych tymotki w Polsce. Reprodukowano trzy odmiany tymotki, 

z których najwi kszym uznaniem cieszy a si  odmiana Karta i odmiana Prosna.  

W omawianym okresie znacz co zmniejszy  si   udzia  reprodukcji kupkówki pospolitej z 32 

ha w roku 2011 do 9,5 ha w 2013 roku. Z reprodukowanych odmian utrzyma a si  tylko 

odmiana Bepro, przy czym jej area  zmniejszy  sie trzykrotnie. W niewielkich ilo ciach 

reprodukowane s  w woj. podlaskim mietlica bia awa i mietlica pospolita. Area  uprawy 

waha  si  w granicach 2,0 - 2,4 ha w przypadku mietlicy bia awej i 2,0 - 3,0 ha mietlicy 

pospolitej. Swoistym ewenementem jest uprawa mietlicy pospolitej, która w tym regionie 

stanowi 93,75 % area u plantacji w Polsce. 

 W roku 2013 rozpocz to próby z upraw  na tym terenie kostrzewy trzcinowej. 

Skromna obszarowo plantacja - 4,50 ha mo e sta  si  pocz tkiem zainteresowania tym 

gatunkiem, który znajdzie uznanie w oczach plantatorów.  

 Wielko  plantacji nasiennych w woj. podlaskim by a nieco ni sza ni  na terenie 

ca ego kraju Znacz co wi ksze od plantacji na Podlasiu by y uprawy nasienne ycicy trwa ej 

(tab. 4). 
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Wnioski 

 

1. Województwo podlaskie stanowi unikalny region o wyj tkowych walorach przyrodniczych 

i gospodarczych. Dominuj c  jest produkcja rolnicza, która w du ej mierze opiera si  na 

hodowli byd a przy wykorzystaniu naturalnych pasz z u ytków zielonych. Istniej  równie  

w miar  korzystne warunki do produkcji nasion traw, zarówno na cele paszowe, jak te  

poza rolnicze. 

2. W latach 2011 - 2012 w woj. podlaskim uprawiano sze  gatunków traw tj. ycic  trwa , 

kostrzew  kow , tymotk  kow , kupkówk  pospolit , mietlic  bia aw , mietlic  

pospolit  a w 2013 roku do reprodukcji wprowadzono kostrzew  trzcinow . W ci gu 

trwania bada  odnotowano najwi kszy w ród reprodukowanych gatunków udzia  ycicy 

trwa ej gatunku perspektywicznego zarówno w produkcji warto ciowej paszy jak te  

niezast pionego komponentu mieszanek na trawniki i obiekty sportowe. 

3. Plantacje nasienne kostrzewy kowej stanowi y oko o 40 % powierzchni upraw tego 

gatunku w Polsce. Fakt ten dobrze wiadczy o umiej tno ciach plantatorów jak te  

dobrych do produkcji warunków klimatyczno-glebowych tego wa nego dla u ytków 

ko nych gatunku. 

4. Pozytywne wyniki w uprawie tymotki kowej, której zlokalizowano w województwie 

podlaskim ok. 20 – 25 % produkcji krajowej s  dobrym prognostykiem na przysz o . 

5. Pomimo dynamicznego rozwoju hodowli i produkcji mleczarskiej nie obserwuje si  

wi kszych zmian w zakresie nasiennictwa w woj. podlaskim. Daj  si  odczu  okresowe 

wahania w powierzchni upraw si gaj ce nawet 20 – 25 %. Fakt ten mo e wiadczy   

o ekspansji zagranicznych firm nasiennych wchodz cych dynamicznie na polski rynek. 
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Tabela 1.  
Powierzchnia plantacji nasiennych w Polsce i woj. podlaskim lata 2011 – 2013  w ha. 

 

Wyszcze-               Lata 

gólnienie 

2011 2012 2013 

Województwo podlaskie 412,40 305,49 319,60 

Polska 11 640,59 11 269,54 11 632,36 

% udzia  w Polsce 3,54 2,71 2,74 

 

Tabela 2. 

Powierzchnia plantacji poszczególnych gatunków traw w Polsce i województwie podlaskim 
w latach 2011 – 2013  w ha. 

 
 
Wyszcze-                      Lata 
gólnienie 

2011 2012 2013 

Lolium perenne L. 
woj. podlaskie 

Polska 
% 

 
164,60 

4381,05 
3,78 

 
113,90 

4405,88 
2,58 

 
159,08 

4890.69 
3,25 

Festuca pratensis Huds. 
woj. podlaskie 

Polska 
% 

 
107,15 
281,59 
38,05 

 
59,59 

143,43 
41,54 

 
55,87 

136,07 
41,06 

Phleum pratense L. 
woj. podlaskie 

Polska 
% 

 
103,25 
425,54 
24,26 

 
110,50 
413,71 
26,71 

 
86,65 

444,50 
19,34 

Festuca arudinacea Schreber. 
woj. podlaskie 

Polska 
% 

 
- 

228,61 
- 

 
- 

163,02 
- 

 
4,50 

163,95 
2,75 

Dactylis glomerata L. 
woj. podlaskie 

Polska 
% 

 
32,0 

309,51 
10,34 

 
16,50 

261,26 
6,31 

 
9,50 

260,83 
3,64 

Agrostis vulgaris With. 
woj. podlaskie 

Polska 
% 

 
2,40 
3,50 

68,60 

 
3,00 
3,20 

93.75 

 
2,00 
2,40 

83,33 
Agrostis alba L. 
woj. podlaskie 

Polska 
% 

 
3,00 

34,14 
8,79 

 
2,00 

20,54 
9,74 

 
2,00 

23,16 
8,64 
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Tabela 3.  

Powierzchnia plantacji odmian poszczególnych gatunków traw reprodukowanych  

w woj. podlaskim w latach 2011- 2013 w ha. 

 
Gatunki                           Lata 
    odmiany 

2011 2012 2013 

 
Lolium perenne L. 

Bajka 
Berkut 
Brawa 
Solen 

Stadion 
Bokser 

 
 

55,25 
- 
- 

66,05 
34,30 
9,00 

 
 

2,80 
- 
- 

52,60 
55,00 
3,00 

 
 
- 

15,50 
5,70 

93,08 
44,80 

- 
 

Festuca pratensis Huds. 
Artema 
Gerda 
Pasja 

Wanda 

 
 

31,66 
17,35 
51,50 
6,60 

 
 

2,00 
26,45 
24,50 
6,64 

 
 

27,35 
12,86 
15,66 

 
Phleum pratense L. 

Egida 
Karta 

Prosna 

 
 

43,00 
60,25 

- 

 
 

34,50 
59,50 
16,50 

 
 

16,00 
41,15 
29,50 

 
Dactylis glomerata L. 

Bepro 
Berta 

 
 

30,00 
2,00 

 
 

16,50 
- 

 
 

9,50 
- 

 
Agrostis alba L. 

Kita 

 
 

2,40 

 
 

2,00 

 
 

2,00 
 

Agrostis vulgaris With. 
Niwa 

 
 

3,00 

 
 

3,00 

 
 

2,00 
 

Festuca arudinacea Schreber. 
Rahela 

 

 
 
- 

 
 
- 

 
 

4,50 
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Tabela 4. 

Wielko  plantacji nasiennych traw w Polsce i województwie podlaskim w ha. 

 
Wyszcze-                      Lata 
gólnienie 

2011 2012 2013 

Lolium perenne L. 
woj. podlaskie 

Polska 

 
3,5 

5,34 

 
2,71 
5,95 

 
2,84 
6,00 

Festuca pratensis Huds. 
woj. podlaskie 

Polska 

 
2,68 
3,70 

 
2,38 
3,26 

 
2,15 
2,52 

Phleum pratense L. 
woj. podlaskie 

Polska 

 
3,04 
3,11 

 
3,25 
3,16 

 
3,46 
3,24 

Dactylis glomerata L. 
woj. podlaskie 

Polska 

 
3,20 
2,52 

 
4,12 
3,04 

 
3,17 
3,39 

Festuca arudinacea Schreber. 
woj. podlaskie 

Polska 

 
- 

2,26 

 
- 

2,81 

 
4,50 
3,35 

Agrostis alba L. 
woj. podlaskie 

Polska 

 
1,20 
2,44 

 
2,00 
2,28 

 
2,00 
2,57 

Agrostis vulgaris With. 
woj. podlaskie 

Polska 

 
3,00 
3,17 

 
3,00 
1,60 

 
2,00 
1,20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Szczególne podzi kowania autorzy pragn  przekaza  Panu mgr Wojciechowi Depcie z PIORiN w Bia ymstoku, 

który od wielu lat wspó pracuje z WSA w om y s u c bezinteresownymi radami, jak te  wspomagaj c  

w kompletowaniu materia ów. 
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Danuta Murawa, Janusz Lisowski, Sylwia Czaplicka 

Wy sza Szko a Agrobiznesu w om y 

 

 

PORÓWNANIE PLONOWANIA PSZEN YTA OZIMEGO PRZY 

ZASTOSOWANIU DWÓCH POZIOMÓW AGROTECHNIKI 

 

COMPARISON OF YIELD SIX OF SOME VERY EARLY POTATO 

VARIETIES IN 2013-2014 
 

 
Streszczenie 

  

 W pracy przedstawiono porównanie plonowania 21 odmian pszen yta ozimego ich MTZ  

i wysoko ci d be  na dwóch poziomach agrotechniki a1 i a2 ró ni cych si  wysoko ci  

nawo enia azotem (o 40 kg) i ochron  przed wyleganiem w sezonie wegetacyjnym 

2013/2014. 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 pszen yta ozimego jego 

MTZ i wysoko  d be  ni  poziom agrotechniki a1. rednie zbiory pszen yta ozimego na 

poletkach o wysokim poziomie  agrotechniki a2 wynios y 105,4 dt·ha-1 i by y wy sze o 18,1 

dt·ha-1  w porównaniu do poziomu a1 (87,3 dt·ha-1). rednia masa 1000 ziaren wynosi a 40,95 g. 

Najwi ksz  mas  ziaren uzyska a odmiana Borowik (a2) z mas  53,4 g, natomiast najmniejsza 

odmiana Grando (a1) - 31,4 g. Ró nice zarówno w wyleganiu i wysoko ci odmian pszen yta 

ozimego by y zró nicowane. rednia wysoko  pszen yta ozimego na poziomie a1 wynosi a 

114 cm, natomiast na poziomie a2 pomimo wi kszego nawo enia azotowego wysoko  jego 

wynosi a 108,3 cm. 

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

 

The paper presents a comparison of the yield 21 varieties of triticale their MTZ and height 

blades on two levels of agricultural technology a1 and a2 differ in the amount of nitrogen (40 

kg) and protection of incubation in the growing season 2013/2014. 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 triticale its MTZ and height blades than the level of agricultural technology a1. 

Average yields of winter triticale plots with a high level of agricultural technology a2 

amounted to 105.4 dt · ha-1 and were higher by 18.1 dt · ha-1 compared to the level of a1 (87.3 

dt · ha-1). The average weight of 1000 grains was 40.95 g. The greatest weight of the grains 

obtained a variety boletus (a2) of the mass of 53.4 g, while the smallest variety Grando (a1) - 

31.4 g. The differences in both the wyleganiu and height of winter triticale varieties were 

varied. The average height of winter triticale at a1 level was 114 cm, while the a2 level despite 

the increased nitrogen fertilization its height was 108.3 cm. 

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

 

Wprowadzenie 

 

Triticosecale Witt. czyli pszen yto nie wyst puje w formie naturalnej.  

Jest zbo em syntetycznym powsta ym ze skrzy owania pszenicy (Triticum L.) i yta (Secale 

L). Nazwy gatunkowej zbo a nie ma gdy  jest ona trudna do ustalenia. Podczas krzy owania 

u yte zosta y genomy ró nych gatunków pszenicy - forma matczyna oraz yta, która ma 

form  ojcowsk . Zbo e to wprowadzono stosunkowo niedawno do uprawy rolniczej dzi ki 

hodowli wtórnych miesza ców. Na terenie Polski nowa odmiana zbo a zosta a szybko 

wprowadzona do uprawy ze wzgl du na du y area  gleb s abych, przy jednoczesnym 

znacznym zmniejszeniu powierzchni uprawy yta [Ja kiewicz 2006]. 

Na prze omie lat poziom w strukturze zasiewów pszen yta wzrasta. Jest ono 

najcz ciej uprawiane w gospodarstwach wielkoobszarowych ze wzgl du na wysok  warto  

paszow  oraz wysokie plonowanie. W celu  utrzymania i poprawienia tak dobrych cech 

pszen yta ozimego stosuje si  intensywn  technologi  produkcji. Ze wzgl du na zaostrzenia 

Unii Europejskiej dotycz cej dba o ci o rodowisko naturalne stosuje si  tzw. technologi  

integrowan . Polega ona na badaniu zasobno ci gleby w sk adniki pokarmowe i od ywcze 

potrzebne dla zbo a w celu dostarczania niedoboru odpowiedniej dawki. W ten sam sposób 
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ogranicza si  stosowanie rodków ochrony ro lin. Pozwala to na uzyskanie wysokiego plonu 

nie degraduj c rodowiska naturalnego (wód gruntowych, przydro nych rzek) [Ja kiewicz 

2014, Biberdzic i in. 2012,  Ja kiewicz i 2008]. 

Wed ug danych GUS [2015] powierzchnia uprawy pszen yta w Polsce wynosi a  

w roku 2014 ponad 1302 tys. ha co stanowi 12,5% powierzchni uprawy wszystkich zbó . 

Stawia to Polsk  na pierwszym miejscu w Unii Europejskiej pod wzgl dem produkcji 

pszen yta. Pszen yto ozime jest w znacznym stopniu wykorzystywane w rolnictwie na pasze 

dla zwierz t oraz jako materia  siewny. Na prze omie lat 2012 - 2014 zbiór pszen yta 

ozimego wzrasta (Tabela 1). Uzyskiwany plon rok rocznie wzrasta i w roku 2014 wynosi  

5070 tys. ton [ARR 2013, GUS 2014, Szempli ski 2012]. 

 

Tabela 1.  

Area  uprawy, plony i zbiory zbó  w Polsce w latach 2012 – 2014. 

Wyszczególnione 

2012 2013 2014 

Area  

upraw 

ty  ha 

Plony 

t·ha-1 

Zbiory 

tys. t 

Area  

upraw 

ty  ha

Plony

t·ha-1

Zbiory 

tys. t 

Area  

upraw 

ty  ha 

Plony 

t·ha-1 

Zbiory 

tys. t 

 

Zbo a (z prosem 

i  gryk ) w tym: 
7700 3,65 28080 7500 3,75 28100 7 400 4,22 31300

Pszenica 2100 4.10 8610 2100 4,6 9660 2300 4,7 10810

J czmie  1200 3,4 4080 800 3,6 2880 800 3,8 3400 

yto 1000 2,8 2800 1200 2,75 3300 900 2,9 2610 

Owies 500 2,7 1350 400 2.9 1160 500 3,1 1550 

Kukurydza 500 7,5 3750 610 6,3 3860 700 6,6 4620 

Pszen yto 1100 3,3 3630 1300 3,2 4200 1300 3,9 5070 

Mieszanki zbó  1300 3,2 4160 1090 2,75 3040 900 3,6 3240 

     ród o: opracowanie w asne na podstawie GUS 2014. 

 

Pszen yto ozime jest wykorzystywane w przemy le paszowym dla zwierz t ze 

wzgl du na du  zawarto  bia ka oraz wysoki wspó czynnik strawno ci. Zbo e to podnosi 

efektywno  zarówno w aspekcie ekonomicznym, finansowym i organizacyjnym. Pszen yto 

powsta e ze skrzy owania yta i pszenicy jest bardziej odporne, mniej wymagaj ce ni  

pszenica, a jego plonowanie jest wysokie. Du ym znaczeniem gospodarczym tego zbo a jest 
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niska kapita och onno  oraz mniejsze wymagania glebowy [Gazda 2013]. Celem bada  by o 

porównanie plonowania 21 odmian pszen yta ozimego, ich MTZ, oraz wysoko ci d be  przy 

dwóch poziomach agrotechniki. 

 

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. Pszen yto by o uprawiane 

na dwóch poziomach agrotechnicznych. 

Do wiadczenie przeprowadzono w sezonie 2013/2014 i zlokalizowano je na glebie 

brunatnej w a ciwej, glinie lekkiej pylastej, zaliczanej do  kompleksu 5 ( ytni dobry) klasy 

bonitacyjnej IV a. Zawarto  sk adników przyswajalnych w glebie w roku 2013  

w mg/100 g wynosi a  P2O5 – 24,2; K2O – 15,4; Mg – 4,2. Odczyn gleby (pH w 1 M KCl – 

6,1). Przedplonem pszen yta ozimego by  groch pastewny. Pierwszy zabieg agrotechniczny 

wykonano w sierpniu. Zosta o przeprowadzone talerzowanie i bronowanie w odst pie 7 dni.  

W miesi cu wrze niu by y wykonane kolejne zabiegi uprawowe orka siewna, nawo enie 

mineralne, kultywatorowanie oraz u yty zosta  agregat uprawowy. Siew wykonano 27.09.2013 r. 

w liczbie 400 ziaren na 1 m2 przy rozstawie mi dzyrz dami 12,5 cm. Upraw  roli wykonano 

zgodnie z zaleceniami agrotechniki. 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 ogranicza a si  do stosowania 

dwóch zabiegów fungicydowych – w fazie pe ni krzewienia (Reveller 280 SC – 1 l · ha-1)  

i na pocz tku k oszenia (Falcon 460 EC – 0,6  l · ha-1) oraz herbicydów (Komplet 560 SC – 

0,5 l · ha-1),  i insektycydów (Sumi Alpha 050EC – 0,2 l · ha-1). Nawo enie: N – 92 (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 (132 kg · ha-1), stosowaniem nalistnych 
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preparatów wielosk adnikowych (Basfoliar 36 – 2 x 6 l · ha-1), ochron  przed wyleganiem  

i zastosowaniem antywylegacza (Stabilan 750 SL – 1,5 l · ha-1). 

 Czynnikiem drugim do wiadczenia by o 21 odmian pszen yta ozimego, które zosta y 

przedstawione w tabeli nr 2. 

 

Tabela 2.  

Badania odmian pszen yta ozimego w sezonie 2013/2014.  

Lp. Odmiana 

Rok 

wpisu 

do KRO 

Hodowca Lp. Odmiana 

Rok 

wpisu 

do KRO

Hodowca 

1 Witon 2002 HR Strzelce sp. z o.o. 12 Borowik 2011 HR Strzelce sp. z o.o. 

2 Pawo 2002 HR Strzelce sp. z o.o. 13 Mikado k 2011 DANKO HR sp. z o.o. 

3 Grenado k 2007 DANKO HR sp. z o.o. 14 Tomko 2012 HR Strzelce sp. z o.o. 

4 Algoso 2007 DANKO HR sp. z o.o. 15 Wiarus k 2012 HR Strzelce sp. z o.o. 

5 Alekto k 2008 DANKO HR sp. z o.o. 16 Amorozo 2012 HR Strzelce sp. z o.o. 

6 Pigmej k 2008 HR Strzelce sp. z o.o. 17 Subito 2012 DANKO HR sp. z o.o. 

7 Tulus 2009 Saaten Union pl. sp. z o.o. 18 Torion 2012 DANKO HR sp. z o.o. 

8 Fredro 2010 DANKO HR sp. z o.o. 19 Twingo k 2012 DANKO HR sp. z o.o. 

9 Cerber 2010 HR Strzelce sp. z o.o. 20 Palermo 2013 DANKO HR sp. z o.o. 

10 Cyrkon 2010 HR Strzelce sp. z o.o. 21 Transfer k 2013 HR Strzelce sp. z o.o. 

11 Agostino k 2011 Lantmä nnen sp. z o.o.     

ród o: opracowane w asne na podstawie danych ZDOO Marianowo 2014. 

 

Wyniki i dyskusja 

 

Warunki atmosferyczne wyp ywaj  na rozwój i dojrzewanie zbó  ozimych. Przebieg 

warunków atmosferycznych scharakteryzowano na podstawie danych meteorologicznych 

Zak adu Do wiadczalnego Oceny Odmian w Marianowie.  
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Wykres 1.  Opady w czasie obserwacji poletek pszen yta ozimego.  

 
ród o: Opracowane w asne  podstawie danych ZDOO Marianowo. 

 

Na wykresie 1 przedstawiono ilo  opadów atmosferycznych w okresie od wrze nia 

2013 r. do sierpnia 2014 r. Najwi ksz  ilo  opadów zanotowano w miesi cu wrze niu  

2013 r. (149 mm) - siew pszen yta. Podczas faz wzrostu  wg skali BBCH 04-13 pszen yta 

ozimego ilo  opadów by a znacznie mniejsza i wynosi a 12,3 mm W trakcie wegetacji 

jesiennej ilo  opadów wnosi a rednio 30 mm. Podczas fazy k oszenia 50-59 ilo  opadów 

zwi kszy a si  i wynosi a 74,1 mm. W okresu zbioru rednia miesi czna ilo  odpadów 

wynosi a 63,3 mm. Du a ilo  opadów w okresie zbiorów uniemo liwi a zebranie suchego  

i pe nowarto ciowego ziarna pszen yta ozimego. 

Temperatura jest czynnikiem prawid owego  wschodu oraz wegetacji pszen yta 

ozimego w okresie jesienno-zimowym. Wykres 2 przedstawia temperatur  minimaln , 

maksymaln  i redni  w okresie obserwacji. Najni sza temperatura by a w miesi cu styczniu 

(-16oC), a najwy sz  w miesi cu sierpniu (25,5oC). Najwy szy wzrost temperatur 

zaobserwowano w miesi cach grudzie  - stycze  . 
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Wykres 2. Temperatura w okresie obserwacji pszen yta ozimego.  

 
ród o: opracowane w asne na podstawie danych ZDOO Marianowo 2014. 

 

rednia masa 1000 ziaren wynosi a 40,95 g. Zró nicowanie mi dzygatunkowe by o 

do  du e (tab. 3). Ka da partia materia u siewnego jest inna i charakteryzuje  

si  innymi parametrami jako ciowymi ziarna. Znaczne wahania warto ciowe  

w przypadku masy 1000 ziaren, zdolno ci kie kowania oraz ilo ci siewu  

by a ró na. Do obliczenia masy 1000 nasion wykorzystywano nast puj cy wzór: 

 

ilo  wysiewu w kg/ha    =  

 

Najwi ksz  mas  1000 ziaren uzyska a odmiana Borowik (a2) z mas  53,4 g, 

natomiast najmniejsza odmiana Grando (a1) - 31,4 g. Oprócz odmiany Borowik najwi ksz  

mas  1000 ziaren mia y Tutus (48,9g), Algoso  (46,9g) i Palermo (47,8g). Najmniejsz  mas   

ziarna  mia y odmiany Wiarus (33 g), Witon (33,9 g) i Pigmej (37,5 g). Ró nica masa 1000 

ziaren pomi dzy  poziomem a1 i a2 i wynosi a 1,3 g. Zastosowanie dodatkowego nawo enia 

azotowego spowodowa o wzrost masy tysi ca ziaren u odmian pszen yta  Borowik, Algaso 

oraz Palermo, a spadek masy ziaren pszen yta zauwa ono u odmian: Tutus, Cerber oraz 

Cyrkon (Tabela 3). 
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Tabela 3.  

Masa 1000 [g ] ziaren pszen yta ozimego po zbiorze.  

Lp  

  

Odmiana 

a1 a2 ró nice 

masy 

ziarna      

a2 - a1 

w [g] 

a1 a2 a1 a2 

masa 

1000 

ziaren 

w [g] 

masa 

1000 

ziaren 

w [g] 

wyleganie 

przed 

zbiorem 

skala 9o 

wyleganie 

przed 

zbiorem 

skala 9o 

wysoko   

ro liny 

wysoko  

ro liny 

wzorzec 40,3 41,6 1,3 8,4 8,8 114 108 

1 Fredro 43,4 44,6 1,2 7,8 8,5 127 114 

2 Tomko 39,5 40,9 1,4 9 9 110 106 

3 Wiarus 33,0 33,3 0,3 8,3 9 97 95 

4 Palermo 45,5 47,8 2,3 8,8 8,8 120 116 

5 Algoso 43,7 46,9 3,2 9 7,5 126 111 

6 Pawo 40,0 42,2 2,2 7 7,5 126 118 

7 Witon 33,9 34,7 0,8 8,5 8,5 115 111 

8 Alekto 36,8 39,3 2,5 9 9 96 96 

9 Grando 31,4 32,4 1,0 9 8 99 97 

10 Pigmej 37,5 38,7 1,2 9 9 105 104 

11 Tutus 48,9 44,1 -4,8 8 8 124 115 

12 Cerber 40,7 40,4 -0,3 8,8 9 114 107 

13 Cyrkon 43,7 43,6 -0,1 6,5 8,8 111 99 

14 Agostino 45,3 46,6 1,3 6,3 8,8 101 101 

15 Borowik 50,3 53,4 3,1 8,5 8,5 135 129 

16 Mikado 37,2 39,9 2,7 8,8 8,5 108 105 

17 Amorozo 41,9 43,1 1,2 4,8 8 126 112 

18 Subito 43,2 46,1 2,9 4,5 7 125 123 

19 Torino 44,0 43,8 -0,2 6,8 9 127 117 

20 Twingo 40,1 44,2 4,1 9 9 96 93 

21 Transfer 38,5 41,4 2,9 9 8,5 106 105 
ród o: Opracowane w asne na podstawie danych ZDOO Marianowo 2014. 

 

Ró nice zarówno w wyleganiu i wysoko ci odmian pszen yta ozimego by y 

zró nicowane. Ro liny na poziomie a1  by y wy sze mimo mniejszego nawo enia. rednia 

wysoko  pszen yta ozimego na poziomie a1 wynosi a 114 cm, natomiast  
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na poziomie a2 108,3 cm. Najwi ksza wysoko  uzyska y odmiany na poziomie  

a1 Borowik (135 cm), Fredro (127cm) oraz Torino (127 cm), najni szym zbo em by y takie 

odmiany jak: Twingo - 93 cm (a2). Na poziomie agrotechnicznym a2 pszen yto ozime 

wylega o bardziej, ni  na poziomie a1. redni poziom wylegania na poziomie 

agrotechnicznym a1 wynosi  7,9, natomiast na poziomie a2 by o to 8,5 w skali 9o (Tabela 3). 

 

Tabela 4.  

Plonowanie odmian pszen yta ozimego. 

Lp. 
Odmiana 

Plon z 
poziomu a1  

(dt·ha-1) 

Plon z 
poziomu a2 

(dt·ha-1) 

Plonowanie 
2013-14 a1 

(dt·ha-1) 

Plonowanie 
2013-14 a2 

(dt·ha-1) 

Wzorzec 90,2(dt·ha-1) 105,5(dt·ha-1) 69,8 87,4 
1 Witon 91,5 107,4 97 102 
2 Pawo 89,6 103,7 101 95 
3 Grenado k 70,9 90,2 83 88 
4 Algoso 83,8 95,3 93 95 
5 Alekto k 81,9 106,6 95 101 
6 Pigmej k 79,1 102,0 97 98 
7 Tulus 84,8 106,2 105 102 
8 Fredro 95,7 106,7 105 102 
9 Cerber 92,8 105,2 100 103 
10 Cyrkon 86,9 112,2 97 103 
11 Agostino k 101,2 109,2 114 112 
12 Borowik 96,0 111,5 111 111 
13 Mikado k 81,6 105,4 95 105 
14 Tomko 91,8 109,9 104 103 
15 Wiarus k 85,6 101,5 102 96 
16 Amorozo 86,2 103,1 92 97 
17 Subito 102,5 117,8 108 111 
18 Torion 84,7 109,6 104 109 
19 Twingo k 80,9 101 101 
20 Palermo 83,1 105,9 
21 Transfer k 81,9 102,3 
  rednia 87,3 105,4 

ród o opracowane w asne na podstawie danych ZDOO Marianowo 2014. 

 

Zbiór pszen yta wykonano 7 sierpnia 2014 roku kombajnem poletkowym po 

uzyskaniu dojrza o ci technicznej oraz odpowiedniej wilgotno ci pszen yta ozimego.   

Plonowanie pszen yta ozimego na poziomie agrotechnicznym a2 by o znacznie wi ksze ni  
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na poziomie a1. W tabeli 4 przedstawiono zestawienie plonowania na obu poziomach 

agrotechnicznych. Odmiany wzorcowe pszen yta ozimego zaznaczono pogrubion  czcionk . 

rednie plony pszen yta na poletkach o wysokim poziomie  agrotechniki  a2 wynios y 105,4 

dt·ha-1 i by y wy sze o 18,1 dt·ha-1  w porównaniu do poziomu a1 (87,3 dt·ha-1).  

Plonowanie pszen yta ozimego na poziomie agrotechnicznym a1 w siedmiu 

przypadkach by o wy sze ni  wzorzec pszen yta ozimego. Najwy ej plonowa a 

odmiana Subito (102,5 dt·ha-1) i Agostino (101,2 dt·ha-1) a najni ej odmiana Grenado (70,9 

dt·ha-1), i Pigmej (79,1 dt·ha-1).  

 

Wykres 3. Porównanie plonowania odmian pszen yta ozimego na poziomu a2  

do wzorca.  

 
ród o: Opracowane w asne na podstawie danych ZDOO Marianowo 2014. 

 

Na poletkach o wysokim poziomie agrotechniki a2 plon pszen yta ozimego by  wy szy 

ni  wzorzec.  Wzrost plonu nale y t umaczy  zastosowaniem wy szego nawo enia azotowego  

o 40 kg jak równie  stosowanie nalistnych nawozów wielosk adnikowych i ochron   

przed wyleganiem. Najlepiej reagowa y odmiany Subito i Cyrkon, a plon ich wynosi  odpowiednio 

117,8 i 112,2 dt·ha-1  a najs abiej reagowa y odmiany Grenado, Algoso, których plon wynosi  

odpowiednio 90,2 i 95,3 dt·ha-1 .  

Wed ug Podolskiej [2007] plon ziarna zbó  z jednostki powierzchni jest wypadkow  

elementów sk adowych plonu tj. liczby k osów, liczby ziaren w k osie oraz masy 1000 ziaren.  
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Wielu autorów uwa a, e nie mo na jednoznacznie okre li  wp ywu elementów sk adowych 

plonu na jego wielko . Dok adne ustalenie odpowiednich parametrów anu jest trudne, a jest 

to spowodowane charakterystycznymi cechami odmian  zbo a i zró nicowaniem warunków 

siedliskowych [Brzozowska 2003,   Klimont 2007]. 

 Wyniki do wiadczenia potwierdzaj  wy ej opisywan  zale no . Wysoki poziom 

agrotechniki a2 wp yn  na poprawienie plonu w stosunku do plonu z poziomu a1. Ró nica 

plonowania to oko o 20 %. Zastosowanie tego poziomu pozwala na uzyskanie 

niezanieczyszczonego, warto ciowego ziarna co wp ywa na uzyskanie lepszych walorów, 

które s  cenione w przemy le paszowym i nasiennictwie. 

 

Wnioski 

 

Jednoroczne wyniki bada  zrealizowane na terenie Stacji Do wiadczalnej Oceny 

Odmian w Marianowie w sezonie 2013/2014 pozwalaj  na wyci gni cie nast puj cych 

wniosków:  

 

1. Z badanych odmian pszen yta ozimego najwy ej plonowa y Subito (117,8 dt ha-1)  

i Cyrkon (112,2 dt ha-1), Borowik (111,5 dt ha-1 ) a najni ej odmiana Grenado (70,9 dt·ha-1)  

i Pigmej (79,1 dt·ha-1).  

2. Poziom plonowania przy zastosowaniu poziomu agrotechnicznego a2 by  wy szy o 17,6 % 

w porównaniu do poziomu agrotechnicznego a1. 
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Janusz Lisowski, Franciszek Prza a, Jolanta Puczel, Marcin Perkowski  

Wy sza Szko a Agrobiznesu w om y 

 

 

PORÓWNANIE PLONOWANIA TRZECH WYBRANYCH ODMIAN 
J CZMIENIA OZIMEGO W LATACH  2013-2014 

 
COMPARISON OF YIELD THREE SELECTED WINTER BARLEY  
                                     CULTIVARS IN 2013-2014 

 

 

Streszczenie 

 

W latach 2013-2014 w Stacji Do wiadczalnej Oceny Odmian w Krzy ewie nale cej  

do Centralnego O rodka Badania Odmian Ro lin Uprawnych w S upi Wielkiej 

przeprowadzono do wiadczenie z trzema odmianami j czmienia ozimego (Fridericus, 

Holmes, Souleyka) maj ce na celu okre lenie ich zdolno ci plonotwórczych i porównaniu ich 

ze sob . Do wiadczenie to prowadzono na dwóch poziomach agrotechnicznych (a1, a2). 

Odmiany pomimo takiej samej agrotechniki plonowa y na ró nych poziomach. Wykazano,  

e bardziej intensywny system uprawy (a2) powoduje wy sze plony, jednak najwi kszy 

wp yw na plonowanie j czmienia ozimego maj  warunki pogodowe. W roku 2013 najlepiej 

plonowa a odmiana Holmes przy poziomie agrotechniki a1, a w roku 2014 odmiana Souleyka. 

Plony tych odmian wynosi y odpowiednio 77,5 i 90,2 dt·ha-1. Przy zastosowaniu poziomu 

agrotechniki a2 najlepiej w roku 2013 plonowa a odmiana Holmes (80,9 dt·ha-1) a w roku 

2014 odmiana Souleyka (97,2 dt·ha-1). Odmiana Fridericus znacznie lepiej plonuje na 

poziomie a2 ni  na poziomie a1, w roku 2013 by o to a  34% ró nicy, natomiast odmiana 

Holmes tylko nieznacznie lepiej plonowa a na poziomie a2. W roku 2013 by o to tylko 3,4% 

ró nicy, zatem nie wszystkie odmiany odwdzi czaj  si  jednakowo lepszymi efektami 

plonotwórczymi przy intensywniejszej agrotechnice.  

S owa kluczowe: j czmie  ozimy, plon, agrotechnika, odmiany 
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Summary 

 

In the years 2013-2014 at the Experimental Station Variety Assessment in Krzy ewo 

belonging to the Research Centre for Cultivar Testing in S upia Great experiment was 

conducted with three varieties of barley (Fridericus, Holmes, Souleyka). This study was 

designed to determine the ability of increasing yield and compared them with each other.  

This experiment was performed on two levels agrotechnical (a1, a2). Variations in spite of the 

same agricultural technology yielded at different levels. It has been shown that more intensive 

cultivation system (a2) results in higher yields, but the greatest impact on the yield of winter 

barley to weather conditions. In 2013 it yielded the best variety at the level of agricultural 

technology Holmes a1, and in 2014 Souleyka variety. The yields of these varieties were 

respectively 77.5 and 90.2 dt ha-1. When using a2 best agricultural level in 2013 yielded  

a variety Holmes (80.9 dt ha-1) in 2014 Souleyka variety (97.2 dt ha-1). Variety Fridericus 

much better yields a2 level than at a1 in 2013 was up to 34% of the difference, however 

variety Holmes but not much more abundant yields at a2, in 2013 it was only 3.4% of the 

difference, therefore, not all varieties return the favor equally better crops with intensive 

agricultural techniques. 

Keywords: barley, yield, agronomical, variety 

 

Wprowadzenie 

 

J czmie  to wyj tkowo popularne zbo e, nale ce do  rodziny wiechlinowatych  

do której nale y jeszcze kilkadziesi t innych gatunków ro lin. Podobnie jak pszenica, 

j czmie  nale y do zbó  uprawianych od najdawniejszych czasów. Jego historia si ga niemal 

7000 lat p.n.e., kiedy to w Azji Zachodniej i na Bliskim Wchodzie  poznawano jego walory 

smakowe oraz szerokie wykorzystanie. Spowodowa o to upraw  tego zbo a na du  skal   

i w chwili obecnej obejmuje ona ca y wiat. Dodatkow  zalet  jest okres wegetacji trwaj cy 

90 dni, dzi ki czemu j czmie  uprawiany jest na terenach najdalej wysuni tych na pó noc.  

Zbo a do których nale y j czmie , stanowi  najwi ksz  pod wzgl dem zasiewów  

i globalnej produkcji surowca grup  ro lin uprawnych. Uprawa j czmienia znajduje si  w ród 

pierwszych na wiecie udomowionych gatunków ro lin uprawnych i dzi  reprezentuje 

czwarte najbardziej obfite zbo e w obszarze tona u zbiorów. Wielostronno  wykorzystania 

ziarna j czmienia powoduje, e jest on znacz cym zbo em w Polsce i na wiecie. Oko o 75% 



Porównanie plonowania trzech wybranych odmian j czmienia ozimego w … 

 

 
 

29

ziarna przeznacza si  na cele paszowe, a reszt  na przemys  browarny i spo ywczy (kasza, 

p atki) [Klaus i in., 2012]. 

Na wiecie uprawia si  oko o 50,68 mln ha j czmienia, którego najwi kszym 

producentem jest Rosja. Pod wzgl dem wielko ci zbiorów j czmie  znajduje si  na czwartym 

miejscu w kwalifikacji upraw ro linnych. Wed ug wst pnych danych G ównego Urz du 

Statystycznego powierzchnia uprawy j czmienia w Polsce w 2014 roku wynios a oko o 1,0 

mln ha, z czego oko o 215 tys. ha to uprawa j czmienia ozimego (tab.1).  

Udzia  j czmienia ozimego w uprawie jest skromny, cho  powierzchnia zasiewów 

tego zbo a systematycznie wzrasta. Powierzchnia uprawy w 2005 roku wynosi a 144 tys. ha 

za  w roku 2014 by o to ju  215 tys. ha. Do uprawy ozimej formy j czmienia rolników 

przekonuje wysoki potencja  plonotwórczy tej ro lin. Cechuje go jednak wyra nie gorsza ni  

u innych zbó  ozimych mrozoodporno . Mrozoodporno   najbardziej wp ywa na 

rejonizacj  upraw w Polsce. Odmiany j czmienia ozimego najlepiej plonuj  w po udniowej 

cz ci kraju, dlatego ich area  jest tam najwi kszy, za  najmniejszy udzia  zasiewów 

zanotowano w województwach: mazowieckim, lubelskim i podlaskim. Uk ad ten wynika  

z obawy przed masowym wypadaniem ro lin po zimie, a w skrajnych przypadkach, 

konieczno ci likwidacji plantacji i zasiania pól formami jarymi [Siwiak,2010; Szarzy ska, 

2014, Szempli ski 2012, GUS 2015-2015].  

Tabela 1.  

Powierzchnia zasiewów, plon  oraz zbiory j czmienia ozimego w latach 2005-2014 wed ug 

danych GUS.  

                                     rok 

wyszczególnienie 
2005 2010 2011 2012 2013 2014

Powierzcnia uprawy j czmienia ogó em w 
tys. ha 

1113 971 1 018 1161 820 980 

Powierzchnia uprawy j czmienia ozimego 
tys. ha  

144 250 230 152 214 215 

Plon j czmienia ozimego z 1 ha w t·ha-1 3,2 4,05 3,75 3,85 4,09 4,35 

Zbiory j czmienia ozimego w tys. t 460,8 1012,5 862,5 585,2 871,8 935,2 

ród o: Opracowanie w asne na podstawie GUS. 
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W Krajowym Rejestrze wyst puje obecnie 21 odmian j czmienia ozimego. S  to 

odmiany pastewne (17 wielorz dowe i 2 dwurz dowe) oraz 2 odmiany browarne. Na Podlasiu 

w roku 2014 by o badanych w SDOO w Krzy ewie 11 odmian z czego zalecane dla tego 

regionu s  trzy odmiany: Holmes, KWS Meridian i Souleyka. 

Celem bada  by o okre lenie poziomu plonowania trzech odmian j czmienia 

ozimego: Holmes, Fridericus i Souleyka w latach 2013-2014 w do wiadczeniu 

przeprowadzanym w Stacji Do wiadczalnej Oceny Odmian w Krzy ewie. Do wiadczenie to 

mia o na celu zbadanie potencja u plonotwórczego badanych odmian j czmienia ozimego 

prowadzonych na dwóch poziomach agrotechnicznych. Badane odmiany znajdowa y si   

na Li cie Odmian Zalecanych do uprawy w roku 2014 dla województwa podlaskiego. 

 

Lokalizacja i metodyka bada  

 

Do wiadczenie zosta o przeprowadzone na terenie Stacji Do wiadczalnej Oceny 

Odmian w  Krzy ewie (53o 01´ N, 22 o 46´E), która podlega pod  Centralny  O rodek Bada  

Odmian Ro lin Uprawnych w S upi Wielkiej. Do wiadczenie cis e, polowe za o ono metod  

uk adu do wiadczalnego - losowane bloki i by o uprawiane na dwóch poziomach 

agrotechnicznych a1 i a2.  

 
Tabela 2.  

Parametry za o onego do wiadczenia. 

D ugo  

poletka 

Szeroko  

poletka 

Powierzchnia 

poletek 

Rozstawa 

w rz dzie 

Rozstaw 

rz dów 

Liczba 

rz dów 

Obsada 

ro lin 

2013 2014

13 m 1,5 m 19,5 m2 12,5 cm 15 12 400 350 

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

 

W roku 2013 j czmie  by  uprawiany na glebie kompleksu zbo owo-pastewnego 

mocnego, klasy bonitacyjnej IVa. Typ gleby to czarna ziemia w a ciwa, a rodzaj gleby to 

piasek gliniasty mocny. Z kolei w roku 2014 do wiadczenie z j czmieniem ozimym 

przeprowadzono na kompleksie glebowym pszennym dobrym, klasy bonitacyjnej IIIb.  

Typ gleby to gleba brunatna w a ciwa, a rodzaj glina lekka. Charakterystyk  gleby oraz jej 

zasobno  w sk adniki pokarmowe przedstawia tabela nr 3. Badania prowadzono na dwóch 

poziomach agrotechniki a1 i a2.  Poziom a2  ró ni si  od poziomu a1 zwi kszon  dawk  
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nawo enia azotowego o 40 kg ha-1, zastosowaniem ochrony fungicydowej oraz stosowaniem 

antywylegacza. Przedplonem dla j czmienia ozimego w obu latach uprawy by  groch 

pastewny.  

 
Tabela 3.  

Charakterystyka gleby oraz jej zasobno ci przeznaczonej pod upraw  j czmienia ozimego  

w latach 2013-2014.  

wyszczególnienie 2013 2014 

Kompleks glebowy Zbo owo-pastewny mocny Pszenny dobry 

Klasa bonitacyjna gleby IVa IIIb 

Typ gleby Czarna ziemia w a ciwa Brunatna w a ciwa

Rodzaj gleby Piasek gliniasty mocny Glina lekka 

pH gleby 6,7 6,7 

Zasobno  gleby w 

-fosfor 

-potas 

- magnez 

 

Bardzo wysoka 

rednia 

Bardzo wysoka 

 

Bardzo wysoka 

rednia 

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

 

Pierwszym zabiegiem po zej ciu z pola uprawy grochu by a podorywka wykonana 

na g boko  10 cm, w roku 2012 zosta a wykonana w ostatniej dekadzie sierpnia, za  w roku 

2013 o miesi c wcze niej. Ork  przedsiewn  na g boko  20 cm w roku 2012  wykonano  

w pierwszej dekadzie sierpnia natomiast rok pó niej orka przedsiewna oraz bronowanie 

wykonano w ostatniej dekadzie sierpnia. Dzie  przed ork  siewn  zastosowano nawozy 

mineralne w postaci polifoski 6 w ilo ci 250 kg ha-1 czyli do gleby wprowadzono 50 kg ha-1 

fosforu, 75 kg ha-1 potasu i 15 kg ha-1 azotu. Takie samo nawo enie zastosowano w obu 

latach uprawy na obu poziomach agrotechniki. Bezpo rednio przed siewem zastosowano 

agregat uprawowy. Siewu w roku 2012 dokonano 12 wrze nia, a w 2013 roku 1 pa dziernika. 

Wysiano nasiona zaprawione zapraw  Funaben Plus 02 WS. Dnia 12 pa dziernika 2012 roku 

zastosowano na obu poziomach agrotechniki herbicyd o nazwie Legato Plus 600 SL w ilo ci 

1,5 l ha-1. Herbicydem zastosowanym dnia 22.10.2013 roku by  komplet 560 SC w ilo ci 0,5 

l ha-1. Pierwszym zabiegiem po ruszeniu wegetacji by o wysianie saletry amonowej w ilo ci 

50 kg ha-1 w roku 2013 i 45 kg ha-1 w roku 2014. Na poziomie a2, w roku 2013 wysiano 22 

kwietnia, a w 2014 roku 7 marca. Kolejnym zabiegiem by o zastosowanie fungicydu  
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oraz nawo enia dolistnego  w fazie krzewienia na poziomie a2. W roku 2013 by  to Alert 375 

SE w ilo ci 1 l ha-1+ Fertileader Tonic w ilo ci 1,5 l ha-1, a w roku 2014 Topsin M 500 SC  

w ilo ci 1,4 l ha-1+ ADOB Mn w ilo ci 2,5 l ha-1. W dniu 06.05.2013 a w 2014 roku 18 

kwietnia na poziomie agrotechnicznym a2 wysiano po 40 kg ha-1 saletry amonowej  

oraz zastosowano regulator wzrostu o nazwie Moddus 250 EC w ilo ci 0,6  l ha-1. 10 maja 

2013 roku na obu poziomach zastosowano herbicyd Starane Super 101 w ilo ci 1,5 l ha-1  

za  24.04.2014 roku zastosowano herbicyd Tomigan 250 EC w ilo ci 0,8 l ha-1.  

Ostatnim zabiegiem ochronnym na poziomie agrotechnicznym a2 zastosowanym 24.05.2014 

roku by  fungicyd Reveller 280 SC w ilo ci jeden l ha-1 oraz od ywka  ADOB Cu w ilo ci 2 

l ha-1. 19.05.2014 zastosowano fungicyd Artea 330 EC w ilo ci 0,5 l ha-1 oraz  ADOB Cu  

u ilo ci 2 l ha-1. Ostatnim zabiegiem ochronnym w roku 2014 wykonanym na obu poziomach 

by o zastosowanie insektycydu o nazwie Bi 58 Nowy 400 EC w ilo ci 0,5 l ha-1. W 2013 roku 

nie stosowano insektycydu. 

Do zbioru przyst piono gdy odmiany uzyska y dojrza o  pe n  ziarna, a by o to  

w 2013 roku 17 lipca, za  w 2014 roku 10 lipca.  Zbiór wykonano w roku 2013 przy u yciu 

kombajnu Sampo 130, za  w 2014 Wintersteiger Clasic.  

 

Wyniki i dyskusja 

 

Okres wegetacji 2013/2014 nie stwarza  wi kszych zagro e  dla zimuj cych ro lin.  

Przebieg temperatury i opadów atmosferycznych w 2012/2013 nie by  ju  tak askawy  

z powodu d ugiej zimy i pó nej wegetacji wiosennej, co spowodowa o opó nienie kolejnych 

faz rozwojowych ro lin, a w konsekwencji zawa y o na plonie.  

Zarówno w roku 2012  jaki i w 2013 przygotowanie pól pod zasiewy utrudnia a 

susza wyst puj ca w okresie letnim. Gleby by y nie uwilgotnione co utrudnia o 

przygotowanie roli. Utrudnione by o wykonanie uprawek po niwnych po uprawach 

poprzedzaj cych oraz wykonanie orki przedsiewnej i siewu. Skutkiem tego by y opó nione 

siewy. Optymalnym terminem siewu j czmienia ozimego dla województwa podlaskiego jest 

III dekada sierpnia, wy czaj c odmiany hybrydowe, które s  przystosowane do pó niejszego 

terminu siewu. W roku 2012 j czmie  wysiano 12 wrze nia, za  w 2013 roku 1 pa dziernika, 

gdy  w drugiej i trzeciej dekadzie wrze nia zacz  bardzo obficie pada  deszcz,  

co przyczyni o si  do nadmiernego uwilgotnienia gleby przez co termin siewu by  znacznie 

opó niony (tabela 4). 
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Korzystne warunki atmosferyczne panowa y w pa dzierniku zarówno w roku 2012 

jaki i w 2013. Gleba by a dostatecznie uwilgotniona, za  temperatura stosunkowo wysoka jak 

na t  por  roku (pa dziernik 2012 – 6,6 C, a 2013 – 8,8 C), co sprzyja o wschodom, 

rozwojowi i wzrostowi ozimin.  

W listopadzie w jednym i drugim roku uprawy panowa y korzystne warunki, 

temperatura wyst puj ca podtrzymywa a wegetacj  i stwarza a dobre warunki do wzrostu  

i rozwoju ro lin. Dobowe wahania temperatur sprzyja y hartowaniu si  ozimin.  

 Niska temperatura w grudniu 2012 i 2013 roku spowodowa a zahamowania procesów 

yciowych ro lin i odpowiednie zahartowanie przed wej ciem w stan spoczynku zimowego. 

Temperatura w grudniu 2013 spad a do -10 C, jednak nie spowodowa o to nadmiernego 

wych odzenia gleby. Ro liny przed zim  w obu okresach uprawy by y dobrze wyro ni te  

i rozkrzewione, a ich stan oceniono na dobry. W roku 2013 od stycznia do marca stan pogody 

nie zagra a  uprawom j czmienia ozimego nawet gdy temperatura spad a do -20,5 C,  

gdy  zalega a na polach do  gruba pokrywa nie na, co nie spowodowa o nadmiernego 

wych odzenia gleby na wysoko ci krzewienia ro lin. Podobnie by o w roku 2014 kiedy 

temperatura w lutym miejscami dochodzi a do -25 C, jednak okrywa nie na uchroni a 

uprawy. 

W roku 2013 w marcu i na pocz tku kwietnia zalega a jeszcze gruba warstwa niegu 

na terenie ca ego Podlasia, co spowodowa o ruszenie wegetacji dopiero w drugiej dekadzie 

kwietnia i by o opó nione w stosunku do roku 2014 prawie o jeden miesi c. Z kolei w maju 

2013 roku wyst powa y wy sze temperatury (15,4 C), ni  w roku 2014 (13,7 C),  

co przyczyni o si  do szybkiego tempa wzrostu i rozwoju ro lin. W czerwcu panowa y 

zró nicowane warunki pod wzgl dem agrometeorologicznym. W roku 2013 wyst powa y 

ulewne deszcze szczególnie w trzeciej dekadzie maja (57,7 mm) oraz w pierwszej i trzeciej 

dekadzie czerwca (82,6 mm). Opady atmosferyczne po czone z burzami i silnym wiatrem 

spowodowa y nadmierne uwilgotnienie gleby i podtopienia pól, oraz uniemo liwienie 

wykonania wszystkich zabiegów w optymalnym terminie. W czerwcu 2014 panowa y 

korzystniejsze warunki, cz ste opady  lecz równomiernie roz o one spowodowa y optymalne 

uwilgotnienie, a tylko lokalnie wyst pi y ulewne deszcze, powoduj ce wyleganie zbó  

[Gazda 2014]. 
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Tabela 4.  

rednia temperatura powietrza i i suma opadów atmosferycznych w latach 2012-2014.  

 
Miesi c rednia 

temperatura [ C] 
Opady [mm] 

I II III  

20
12

/2
01

3 

wrzesie  13,3 5,2 4,7 6,4 16,3 

pa dziernik 6,6 9,0 17,9 17,7 44,6 

listopad 4,8 15,9 11,2 12,2 39,3 

grudzie  -4,9 10,0 12,6 5,8 28,4 

stycze  -5,1 5,1 24,2 10,0 39,3 

luty -1,3 15,8 9,9 1,2 26,9 

marzec -3,4 6,6 3,0 10,2 19,8 

kwiecie  6,4 26,6 12,4 9,0 48,0 

maj 15,4 17,9 4,8 57,7 80,4 

czerwiec 18,1 40,8 0,0 41,8 82,6 

lipiec 18,6 6,4 58,9 1,0 66,3 

sierpie  18,0 28,0 8,8 10,9 47,7 
 

Miesi c rednia 
temperatura [ C] 

Opady [mm] 

I II III  

20
13

/2
01

4 

wrzesie  11,5 12,2 89,9 65,3 167,4 

pa dziernik 8,8 4,1 2,2 4,4 10,7 

listopad 5,2 3,8 12,7 16,4 32,9 

grudzie  1,5 5,7 7,7 8,4 21,8 

stycze  -4,2 6,8 21,0 18,1 45,9 

luty 0,3 6,2 7,9 10 24,1 

marzec 5,7 7,8 2,9 9,3 20,0 

kwiecie  9,4 3,3 8,5 13,6 25,4 

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

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

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

sierpie  18,4 8,1 31,2 24,8 64,1 
      ród o: Opracowanie w asne na podstawie danych SDOO w Krzy ewie.   
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Szarzy ska [2014]; Siwiak [2010]; Konieczny [2014]; oraz Kieca [2011] uwa aj ,  

e j czmie  jest wra liwy na wahania temperatur na przedwio niu. Ro lina wraz z ruszeniem 

wegetacji zaczyna rosn  wykorzystuj c zapasy wody pozimowej przez co nie ma  wi kszych 

wymaga  wodnych. Zdanie autorów potwierdza przeprowadzone do wiadczenie,  

gdy  w roku 2014 na przedwio niu temperatury by y zdecydowanie wy sze, ni  w roku 2013, 

co skutkowa o wi kszym  plonem ziarna. 

 Warunki meteorologiczne w roku 2014 by y g ównym korzystniejszym czynnikiem 

plonotwórczym j czmienia ozimego w stosunku do plonu w roku 2013. Na poziomie 

agrotechnicznym a1 plon redni wynosi  69,0 dt ha-1,a na poziomie a2 81,4 dt ha-1.  

Wielko  plonów trzech odmian j czmienia ozimego: Souleyka, Fridericus oraz Holmes   

w roku 2013 i 2014 zosta a przedstawiona na wykresie 1.  

Analizuj c poni szy wykres mo na stwierdzi , e najlepiej plonuj c  odmian   

w 2013 rok na obu poziomach intensywno ci uprawy by a odmiana Holmes daj ca plony  

w wysoko ci 77,5dt ha-1 na poziomie agrotechnicznym a1,  i 80,9 dt ha-1 na poziomie a2 . 

 
Wykres 1. Porównanie plonowania j czmienia ozimego badanych odmian w latach  

2013-2014.  

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

 

Najs abiej plonowa a odmiana Fridericus na obu poziomach agrotechnicznych.  

W 2014 roku wyró niaj c  si  odmian  by a Souleyka, która da a najwi ksze plony na obu 

poziomach intensywno ci uprawy. Na uwag  zas uguje wysoki plon Souleyki na poziomie a1, 
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który wyniós  90,2 dt ha-1  i by  wy szy ni  plony wszystkich odmian uprawianych na 

poziomie a2 w roku poprzednim. Wszystkie odmiany w roku 2014 plonowa y lepiej na 

poziomie a1 , ni  w roku 2013 na poziomie a2. Najwi ksz  zwy k  plonu zanotowa a odmiana 

Fridericus na poziomie a1,  gdy  w roku 2014 da a plon wy szy o 25,7 dt ha-1 ni  w roku 

2013. 

Czarnocki [2013] zaznacza, e „wybór sposobu uprawy roli warunkowany jest 

ró nymi czynnikami. S  to najcz ciej: d ugo  okresu czasu pomi dzy zbiorem przedplonu, 

a siewem ro liny nast pczej, warunki pogodowe w tym okresie, a tak e wyposa enie 

gospodarstwa w sprz t przeznaczony do uprawy roli i siewu. W przypadku uprawy 

j czmienia ozimego wcze niejszy termin siewu w stosunku do pozosta ych zbó  zach ca 

rolników do poszukiwania odst pstw od technologii tradycyjnej”. J czmie  jest najbardziej 

wra liwym zbo em wymagaj cym starannie przygotowanej gleby do siewu. Wymaga gleby 

dobrze napowietrzonej, spulchnionej, odle a ej i przygotowanej terminowo.  

 

Wnioski 

 

Uzyskane wyniki z dwuletnich bada  upowa niaj  do sformu owania nast puj cych           

wniosków: 

1. Najlepiej plonuj c  odmian  w roku 2013 na poziomie agrotechniki a1 by a odmiana 

Holmes (77,5 dt ha-1) za  w 2014 odmiana Souleyka (90,2 dt ha-1). Na poziomie 

agrotechnicznym a2 najlepiej plonowa a w roku 2013 odmiana Holmes (80,9 dt ha-1), 

a w roku 2014 odmiana Souleyka (97,2 dt ha-1). Najs abiej plonuj c  odmian  w obu 

latach uprawy na obu poziomach agrotechniki okaza a si  odmiana Fridericus. 

2. Opó niony termin siewu w roku 2013 nie spowodowa  zmniejszenia plonów, a nawet 

zbiory j czmienia w roku 2014 by y wi ksze, o 18,1 dt ha-1 ni  w roku poprzednim 

kiedy to wysiano j czmie  w zalecanym terminie siewu. 

3. D ugo zalegaj ca okrywa nie na oraz niskie rednie temperatury 

powietrza  w miesi cach: marzec, kwiecie  w roku 2013, które skutkowa y 

pó niejszym ruszeniem wegetacji, spowodowa y ni sze plony.   

4. Nie wszystkie odmiany j czmienia ozimego w wyniku zastosowania 

zwi kszonego nawo enia azotowego o 40 kg ha-1 i ochrony fungicydowej 

wykaza y si  zwi kszonym plonem. Odmiana Fridericus w 2013 roku 
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plonowa a na poziomie a2, a  o 17dt ha-1 wi cej ni  na poziomie a1, za  

odmiana Holmes tylko o 3,4 dt ha-1 wi cej. 
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UPRAWA DYNI OLEISTEJ  

(Cucurbita pepo var. oleifera Pietsch.)  

JAKO ALTERNATYWNE RÓD O DOCHODU  

DLA MA YCH GOSPODARSTW ROLNYCH 

 

GROWING PUMPKIN OIL  

(Cucurbita pepo var. Oleifera Pietsch.)  

AS AN ALTERNATIVE SOURCE OF INCOME  

FOR SMALL FARMERS 
 
 

Streszczenie 
 

 
Opracowanie przedstawia op acalno  produkcji dyni oleistej, która mo e by  ciekaw  

alternatyw  uzyskania dochodu dla ma ych gospodarstw rolnych. Do analizy porównawczej 

wzi to cztery gospodarstwa uprawiaj ce dyni  oleist  na ró nych glebach oraz prowadz cych 

upraw  w systemie konwencjonalnym i ekologicznym. Po przeprowadzeniu wywiadu 

szczegó owe dane poddano weryfikacji, a nast pnie wnikliwej analizie. W kalkulacji 

uwzgl dniono wszystkie rodzaju kosztów wyst puj ce przy uprawie, oraz sum  wszystkich 

przychodów co w rezultacie pozwoli o obliczy  dochód rolniczy z 1 ha, a tak e wska nik 

op acalno ci produkcji. Wyniki pokazuj  w jakich warunkach uprawa dyni oleistej jest 

op acalna, a tak e obrazuj  korzy ci p yn ce z poszczególnych systemów produkcji.    

S owa kluczowe: dynia oleista, kalkulacja, ekologiczna, op acalno  

 

Summary 
 

 
Study present economics of oil pumpkin production, which can be interesting  form of 

alternative revenue for small farms. Comparative analysis comprised four farms which 

produce oil pumpkin on different soils and provide crop in conventional and ecological 
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systems. After conduct an interview particulars subject to verification, afterward dissection. 

Calculation consult all type of costs which be distributed in crop, and sum of all incomings as 

a result enable compute rural revenue from 1 ha, and profitability index of production. Results 

point in which conditions oil pumpkins crop is profitable and also chart spoils in each system 

production. 

Key words: pumpkin oil, ecological, alternative crop, economics 

 

Wprowadzenie 

 

Uprawa dyni oleistej w Polsce by a popularna w latach 60. ubieg ego wieku.  

W pó niejszym okresie produkcja dyni stopniowo mala a staj c si  upraw  amatorsk . 

Obecnie wraca moda na upraw  dyni za spraw  austriackich firm kontraktuj cych  

i promuj cych upraw  dyni bez upinowej w Polsce (Fot. 1). Jest to jednak skierowane do 

du ych gospodarstw, powy ej 100 ha [http://www.youtube.com/watch?v=uT1Pxt8PYmg].   

 

Fot.1. Plantacja dyni oleistej w okolicach W odawy   
ród o: fot. Z. Benedycka 

 

Dynia oleista, jako ro lina uprawna, ma do  znaczne wymagania glebowe  

i pogodowe. Jest ona ro lin  dnia krótkiego, chocia  ro nie i rozwija si  przy dniu d ugim. 

wiat o ma du y wp yw na dojrza o  owoców, a co za tym idzie, na stopie  dojrza o ci 

nasion oraz zawarto  w nich cennych substancji zapasowych. Okres wegetacji jest d ugi, 
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wynosi 130-150 dni, dlatego teoretycznie wskazanymi obszarami do uprawy s  rodkowe  

i po udniowe rejony Polski, jednak szczegó owe zalecenia nie zosta y opracowane 

[Dembi ski 1975]. Wa n  rol  w prawid owym rozwoju ro liny odgrywa temperatura.  

Ma ona szczególne znaczenie w okresie wschodów, kwitnienia i dojrzewania.  Dynia jest 

ro lin  w znacznym stopniu odporna na susz . Wymaga gleb w dobrej kulturze, ciep ych, 

przewiewnych, zasobnych w sk adniki pokarmowe i próchnic , o odczynie powy ej 6 pH 

[Bavec i in. 2007].  

 Dynia oleista posiada szerokie zastosowanie. Jest wykorzystywana w przemy le 

farmaceutycznym, spo ywczym oraz jako ro lina paszowa. Jest ona równie  doskona ym 

elementem zmianowania, poniewa   pozostawia po sobie pole w dobrej kulturze. Pestki dyni 

oleistej zawieraj  oko o 40-60% t uszczu, wysokojako ciowego oleju o wyj tkowych 

walorach smakowych przypominaj cych orzechy. T oczony na zimno zawiera ponad 80% 

nienasyconych kwasów t uszczowych, w tym g ównie kwasu linolowego (omega 6).  

Olej z pestek dyni jest tak e bogatym ród em sk adników aktywnych, takich jak: fitosterole 

oraz selen i cynk. Olej otrzymany z t oczenia nasion dyni oleistej mo na równie  stosowa  

przy produkcji biopaliw jako pe nowarto ciowy komponent [Pasyniuk 2009]. Ubocznym 

produktem wytwarzania oleju z dyni s  wyt oki, inaczej zwane makuchem. Znajduj  one 

swoje zastosowanie m.in. w przetwórstwie spo ywczym [Zdu czyk i in. 1998]. 

Nieprzetworzone makuchy stanowi  doskona  pasz  dla zwierz t, poniewa  zawieraj  ok. 

60% bia ka. We Francji makuch z dyni stosowany jest jako dodatek do paszy przy dotuczaniu 

trzody chlewnej oraz drobiu [Czerwi ska 2010]. Wyt oki mog  znale  równie  zastosowanie 

w energetyce i s u y  jako opa  w postaci biomasy. 

Celem pracy by a ocena stopnia op acalno ci uprawy dyni oleistej na przyk adzie 

czterech gospodarstw produkcyjnych dzia aj cych w ró nych warunkach klimatyczno-

glebowych i zarz dzaj cych produkcj  w odmienny sposób. Wyliczono dochód rolniczy  

na 1 hektar uprawy w ka dym badanym. 

 

Materia  i metodyka bada  

 
Materia  badawczy stanowi y dane dotycz ce uprawy dyni oleistej prowadzone              

w zró nicowanych warunkach w czterech (A, B, C, D), ró nych gospodarstwach. Materia  

wykorzystany przy badaniach pochodzi  z przedsi biorstwa Szar at s. c. z om y, które 

zajmuje si  przetwórstwem i kontraktacj  pestek dyni. Firma udost pni a informacje 



 Konrad Przyby owski, Zofia Benedycka, Vladimir Skorina 

 
 

 42

dotycz ce kontraktacji, a tak e  za zgod  kontrahentów przekaza a dane kontaktowe1.  

W ród informacji dotycz cych skupu by y wielko ci rednich plonów, ceny, sposoby 

dostawy, a tak e ca a technologia produkcji pestek dyni oleistej2. Wspó praca  

z przedsi biorstwem pozwoli a pozna  realia funkcjonowania rynku oraz pozna  proces 

produkcji dyni oleistej od etapu przygotowania materia u siewnego, a  do finalnego produktu 

rynkowego.    

Metod  badawcz  pozyskania danych by  wywiad z rolnikami. Dane pozyskane od 

nich to: powierzchnia ca kowita gospodarstwa oraz uprawy dyni oleistej, rodzaj gleb, system 

produkcji, list  wykonanych zabiegów uprawowych oraz maszyn przy nich wykorzystanych, 

ilo ci wysianych nawozów, zu ytego materia u siewnego, zastosowanych pestycydów  

oraz zu ytego przy produkcji dyni paliwa (Tabela 1). Uwzgl dniono równie  koszt  

pracowników oraz zap at  za us ugi siewu, wypo yczenia kombajnu, a tak e suszenia.  

Ceny wy ej wymienionych rodków produkcji s  cenami obowi zuj cymi w sezonie w 2014 

roku.  

 

Tabela 1.  

Ogólna charakterystyka badanych upraw dyni oleistej w gospodarstwach A, B, C i D. 

                       Gospodarstwo    
 
Wyszczegól- 
Nienie 

A B C D 

Area  gospodarstwa, ha 12,02  5,15  21,47  17,14  
Area  uprawy, ha 1,17  1,42  1,32  1,4  
Klasa bonitacyjna, kat. 
agronomiczna gleb 

I, ci ka II, ci ka V-VI, lekka IVa-IVb, 
lekka 

System produkcji konwencjona
lny 

ekologiczny konwencjona
lny 

konwencjona
lny 

Przedplon pszenica oz.  fasola j czmie  j. j czmie  j. 
ród o: badania w asne. 

Omówienie wyników bada  

 

Z uzyskanych danych wynika, e najwi ksze nak ady pracy poczyniono  

w gospodarstwie D. Liczba roboczo-, ci gniko- i maszyno- godzin by a najwi ksza, co oprócz 

nak adów takich jak w przypadku innych gospodarstw, by o spowodowane u ywaniem 
                                                 
1 Umowa kontraktacji dyni, Szar at s.c., om a 

2 Za cznik nr 1 do umowy kontraktacyjnej, Instrukcja uprawy dyni na nasiona, Szar at s.c., om a 
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w asnego sprz tu do siewu, zbioru, oraz suszenia. Przynios o to najwi ksze, bo w kwocie 

2598,38 z  koszty wykonania pracy na 1 ha. Du y wp yw na tak  sytuacj  mia o u ytkowanie 

3 lata wcze niej zakupionego ci gnika, który warto ci  swoj  ponad dwukrotnie przewy sza  

traktory o podobnej mocy z innych gospodarstw.  

 

Tabela 2.  

Koszty produkcji dyni oleistej w badanych gospodarstwach (w z /ha). 

Lp. Koszty 
Gospodarstwo 

A B C D 

1 Koszty bezpo rednie 4581,41 3945,73 4836,44 4240,39 

2 Podatek rolny 311,76 285,78 51,96 173,20 

3 KRUS 125,79 293,59 70,42 88,21 

4 Koszty po rednie 437,55 579,37 122,38 261,41 

5 Koszty ca kowite 5018,96 4525,10 4958,82 4501,80 
ród o: badania w asne. 

 

Badania wykaza y, e najmniej roboczogodzin po wi cono uprawie dyni  

w gospodarstwie B, natomiast ci gniko- i maszyno-godzin w gospodarstwie A. Jest to efekt 

zastosowania wydajniejszych maszyn  i mocniejszego ci gnika.  

Koszty po rednie by y zró nicowane i waha y si  od 122,38 z /ha w gospodarstwie  

C do 579,37 z /ha w gospodarstwie B (Tabela 2). Kwota podatku rolnego uzale niona  

od klasy bonitacyjnej gleby oraz okr gu podatkowego by a najwi ksza w przypadku 

gospodarstwa prowadz cego upraw  na glebie I klasy bonitacyjnej (A), a najmniejsza na 

najs abszej (C). W przypadku sk adki KRUS, do obliczenia sk adki wzi to pod uwag  area  

ca ego gospodarstwa, tote  najmniejsz  stawk  na 1 hektar zosta o obci one najwi ksze  

z badanych gospodarstw (C) (Tabela 2). 

Podsumowuj c, najmniejsze koszty ca kowite poch on a uprawa dyni                       

w gospodarstwie D, gdzie wynios y one 4501,80 z /ha (Tabela 2). Niewiele wi cej,  

bo w kwocie 4525,10 z /ha zamkn y si  koszty ca kowite w gospodarstwie B. Na ko cu 

uplasowa o si  gospodarstwo A (5018,96 z /ha), nie wiele ust puj c gospodarstwu C (4958,82 

z /ha) (Tabela 2).  
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Tabela 3.  

Op acalno  produkcji dyni oleistej w badanych gospodarstwach. 

Gospodarstwa A B C D 

Wyszczególnienie Jednostka 
miary Warto  

Plon                              kg z ha 855 704 486 750 

Cena jednostki produkcji z /kg 8,99 12,31 9,10 9,10 

Warto  produkcji (bez 
dop at) z  z ha 7686,45 8666,24 4422,60 6825,00 

Dop ata bezpo rednia z  do ha 910,87 910,87 910,87 910,87 

P atno  
rolno rodowiskowa  Pakiet 
2 Rolnictwo ekologiczne: 
Wariant 2.1 Uprawy 
rolnicze dla których 
zako czono okres 
przestawiania 

z  do ha - 790,00 - - 

Warto  produkcji     (z 
dop atami) z  z ha 8597,32 10367,11 5333,47 7735,87 

Koszty produkcji           z /ha 5018,96 4525,10 4958,82 4501,80 

Dochód rolniczy      (bez 
dop at) z  z ha 2667,49 4141,14 -536,22 2323,20 

Dochód rolniczy            (z 
dop atami) z  z ha 3578,36 5842,01 374,65 3224,07 

Wska nik op acalno ci         
(bez dop at) % 153,15% 191,51% 89,19% 151,61% 

Wska nik op acalno ci         
(z dop atami) % 171,30% 229,10% 107,56% 171,84% 

ród o: badania w asne. 

 

W tabeli 3 zosta y zaprezentowane finalne warto ci kosztów i przychodów,  

co pozwoli o na okre lenie dochodu rolniczego oraz wska nika op acalno ci.  

Najwi kszy plon uzyskano w gospodarstwie o najlepszych glebach. I klasa gleb 

pozwoli a na uzyskanie plonu w wysoko ci 855 kg z ha. Niewiele mniej obrodzi a dynia na 

glebie klasy IVa-IVb, tj. 750 kg z ha, co mo na uzna  za bardzo dobry wynik. W uprawie 
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ekologicznej dynia plonowa a na poziomie 704 kg z ha, co mo na uzna  za bardzo dobry 

plon, na co du y wp yw mia a yzno  gleby i przedplon, który nale y do ro lin 

str czkowych. Najmniejszy plon pozyskano w gospodarstwie C, na glebie klasy V-VI  mimo 

znacznych nak adów na nawo enie (Tabela3).  

Warto  produkcji przy zakontraktowanych cenach waha a si  od 4422,60 z /ha (C) 

do 8666,24 z  na ha w przypadku uprawy ekologicznej. Tak du a kwota wynik a z wysokiego 

plonu oraz stawki za 1 kg pestek (12,31 z  brutto), która by a wi ksza ni  za nasiona 

otrzymane w systemie konwencjonalnym o ponad 3 z  za kg. 

Aby ca kowicie zobrazowa  warto  produkcji uwzgl dniono równie  warto  

dop at przyznanych do 1 ha uprawy (Tabela 3). Jednolita P atno  Obszarowa (JPO) za 2014 

rok wynios a 910,87 z /ha. W ka dym przypadku uprawy podnios a ona op acalno  o oko o      

20 %, a w przypadku gospodarstwa C sprawi a, e rolnik nie poniós  straty (-536,22 z /ha            

bez dop at, 374,65 z /ha z dop atami). Zupe nie inne dzia anie p atno ci mia y w przypadku 

uprawy ekologicznej (B). Rolnik oprócz wy szej stawki za pestki otrzyma  równie  

dodatkowo p atno  rolno rodowiskow  z racji wdro enia pakietu 2. Rolnictwo ekologiczne: 

Wariant 2.1 Uprawy rolnicze.  Stawka dop aty wynios a 790 z /ha i sprawi a, e ko cowa 

warto  produkcji by a najwi ksza ze wszystkich badanych i zamkn a si  kwot  10367,11 

z /ha. Kolejne warto ci osi gn y w kolejno ci gospodarstwa A, D i C, kolejno 8597,32 z /ha, 

7735,87 z /ha oraz 5333,47 z /ha (Tabela 3).  

Po uwzgl dnieniu kosztów produkcji dochód rolniczy bez dop at wyniós   2667,49 

z /ha (A), 4141,14 z /ha (B), 2323,20 z /ha (D) oraz strat  w przypadku gospodarstwa C na 

poziomie -536,22 z /ha. Zbawienna dla tego gospodarstwa okaza a si  dop ata i po jej dodaniu 

uprawa przynios a dochód w wysoko ci 374,65 z  z ha, unikaj c straty. Zgo a odmienne 

dzia anie mia o obliczenie dochodu rolniczego wraz z dop atami (JPO + p atno  

rolno rodowiskowa) w przypadku gospodarstwa ekologicznego (B). W tym przypadku 

dop aty podnios y kwot  dochodu do najwi kszej ze wszystkich badanych i wywindowa y j  

do wysoko ci 5842,01 z /ha. Dwie rednie wielko ci by y do siebie zbli one i wynios y 

3578,36 z /ha (A) oraz 3234,07 z /ha (D), co nale y uzna  za bardzo dobry wynik (Tabela 3). 

Chc c porówna  warto  produkcji do poniesionych kosztów obliczono wska nik 

op acalno ci. Wska niki w przypadku gospodarstw A i D by y na stosunkowo wysokim 

poziomie. Wyniki by y bardzo zbli one i stanowi y 153,15 % (A) i 151,61 % (D)                        

w przypadku nie uwzgl dniania dop at oraz 171,30 % (A) i 171,84 % (D) w przypadku 

dotowanym. Mimo, i  warto  produkcji w przypadku gospodarstwa A by a wi ksza ni  w D, 
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to koszty równie  osi gn y wi ksz  warto , która by a proporcjonalnie podobna co da o 

bardzo zbli ony wynik w postaci podobnych wska ników op acalno ci. Najgorszy wyniki 

zanotowa o gospodarstwo C. Warto  produkcji bez dop at nie pokry a wygenerowanych 

kosztów, a co za tym idzie nie przekroczy a progu op acalno ci zatrzymuj c si  na poziomie 

89,19 %. Jedynie dop ata obszarowa uratowa a produkcj  i pokrywaj c koszty produkcji 

przynios a op acalno  na poziomie 107,56 % co jest wynikiem mizernym. Najbardziej 

efektywnym okaza o si  gospodarstwo B. Ju  samo uwzgl dnienie warto ci produkcji         

bez dodatków osi ga wska nik op acalno ci na poziomie 191,51 %, natomiast zastrzyk dop at 

sprawia, e warto  produkcji ponad dwukrotnie przewy sza koszty i wskazuje na wska nik 

op acalno ci w wysoko ci 229,10 %, co jest wynikiem rewelacyjnym (Tabela 3 ).  

 
Wnioski 

 
1. Produkcja pestek dyni ekologicznej na dobrej klasie gleby (II) wymaga zbli onych 

nak adów co produkcja konwencjonalna na glebach rednich (IVa-IVb). 

2. Uprawa dyni oleistej na glebach I klasy i IVa-IVb jest op acalna na bardzo zbli onym 

poziomie. Mimo, i  plon pestek na lepszej glebie jest wi kszy o 105 kg z ha, a co za 

tym idzie równie  wi ksza jest warto  produkcji, ale i wy sze s  koszty ca kowite 

(ró nica 517,16 z ). Dochód rolniczy z uprawy dyni osi gni ty przez gospodarstwa  

A i D wyniós  kolejno 2667,49 z  z ha i 2323,20 z  z ha, z dop atami 3578,36 z  z ha  

i 3234,07 z  z ha, co mo na uzna  za bardzo dobry wynik. Wska niki op acalno ci 

by y bardzo zbli one i wynios y 153,15 % i 151,61 % bez dop at.  

3. Zak adanie plantacji dyni na V i VI klasie bonitacyjnej by o nieop acalne. Mimo, 

du ych nak adów w postaci nawo enia, stosowania dobrego przedplonu i zwi kszenia 

normy wysiewu, nie przynios a ona zysku. Gdyby nie dop ata bezpo rednia rolnik 

poniós  by strat . 

4. Op acalno  produkcji pestek dyni by a ci le uzale niona od klasy gleby, a wi c 

nale a oby zaleca  upraw  dyni na glebach co najmniej klasy IVb, zarówno  

w systemie konwencjonalnym, jak i w systemie ekologicznym. 
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ZMIANY W SPOSOBACH KONSERWACJI PASZ  

Z U YTKÓW ZIELONYCH 

W LATACH 1990 – 2010 NA TERENIE GMINY TURO L 

 

CHANGES IN THE METHODS OF PRESERVATION  

OF FODDER FROM PASTURES 

IN THE YEARS 1990 - 2010 IN THE COMMUNE TURO L 
 

 

Streszczenie 

 

W gminie Turo l ki i pastwiska stanowi  ponad 63% u ytków rolnych i s  podstawow  

baz  paszow  w gospodarstwach mlecznych. Rozpocz ty w 1990 roku „Projekt Turo l” mia  

na celu doskonalenie i rozwój produkcji mleka przede wszystkim w gospodarstwach, które 

posiada y bardzo wysoki udzia  u ytków zielonych tj. ponad 80% do 100% w strukturze 

u ytków rolnych. Gmina Turo l w okresie 1990 – 2010 przesz a szereg zmian jako ciowych  

i ilo ciowych, zarówno w produkcji, jak i konserwacji pasz z u ytków zielonych. Na pocz tku 

omawianego okresu dominowa a produkcja siana, gospodarstwa by y niskotowarowe, 

utrzymuj ce po kilka sztuk byd a mlecznego.  Sposób zmian konserwacji pasz na 

sianokiszonk  poprzez inwestycje w maszyny, budynki, w zagospodarowanie u ytków 

zielonych, doprowadzi y do specjalizacji i podniesienia efektywno ci gospodarowania, 

wreszcie do zwi kszenia ilo ci i jako ci mleka i mi sa. Milowym krokiem  

w upowszechnieniu zmian sposobu konserwacji pasz z siana na sianokiszonk  by  Projekt 

Rozwoju Prywatnych Gospodarstw Mlecznych w Turo li, realizowany w latach 1990-1997. 

S owa kluczowe: u ytki zielone, Turo l, siano, kiszonki, sianokiszonki 

 

  



 Barbara Zalewska, Stanis aw Benedycki, Zofia Benedycka, Bronis awa Szeluto 

 
 

 50

Summary 

 

In the municipality Turo l meadows and pastures account for over 63% of agricultural land 

and are an essential base feed in dairy farms. Launched in 1990, "Project Turo l" aimed at 

improvement and development of milk production mainly in farms, which have a very high 

share of grassland, ie. More than 80% to 100% in the structure of agricultural land. 

Municipality Turo l in the period 1990 - 2010 has undergone a number of qualitative changes 

and quantitative, both in the production and maintenance of feeds from grasslands. At the 

beginning of the period was dominated by the production of hay, they were subsistence farms, 

keeping a few dairy cattle. Changes in the way maintenance feed silage through investments 

in machinery, buildings, the development of grassland led to specialization and improve 

management efficiency, and finally to increase the quantity and quality of milk and meat. 

Milestone in the dissemination of changes in the way maintenance feed with hay silage was 

Project Development of Private Farms Dairy in Turo l implemented in 1990-1997. 

Keywords: grassland, Turo l, hay, silage, haylage 

 

Wprowadzenie 

 

 W gminie Turo l ki i pastwiska stanowi  ponad 63% u ytków rolnych  

i s  podstawow  baz  paszow  w gospodarstwach mlecznych. „Projekt Turo l” rozpocz ty  

w 1990 roku mia  na celu doskonalenie i rozwój efektywnej produkcji mleka  

w gospodarstwach, które charakteryzowa y si  bardzo wysokim udzia em u ytków zielonych 

tj. ponad 80% do 100% w strukturze u ytków rolnych [Engelman 1992]. W okresie 1990 – 

2010 nast pi y w gospodarstwach obj tych projektem znaczne zmiany w technologii 

produkcji mleka, jak równie  w sposobach produkcji pasz z u ytków zielonych [Majewski 

2006]. 

 Ka dy rodzaj konserwacji pasz z u ytków zielonych na okres ywienia zimowego 

wi e si  ze strat  sk adników pokarmowych. Wed ug dotychczasowych bada  najwi ksze 

straty ponoszone s  przy produkcji siana na powierzchni ki, poniewa  materia  ro linny 

nara ony jest na niesprzyjaj ce warunki atmosferyczne, jak równie  na kilkakrotne 

stosowanie zabiegów agrotechnicznych, zw aszcza przetrz sanie [Radkowski, Kubo  2007]. 

Straty sk adników pokarmowych w sianie przy tej metodzie konserwacji s  du e i mog  

dochodzi  nawet do 50%, a koszty produkcji jednej jednostki pokarmowej w sianie s  
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wi ksze rednio o 80% ni  w kiszonce. Straty te ograniczy  mo na, poprzez zastosowanie 

nowoczesnych technologii zbioru i konserwacji.  

Podj cie tego tematu znajduje uzasadnienie w dynamicznych zmianach zachodz cych 

w polskim rolnictwie oraz w ukierunkowaniu gospodarstw na terenie gminy Turo l na 

produkcj  mleczn . 

 O wyborze sposobu konserwacji pasz z u ytków zielonych decyduje wiele czynników 

[Rogalski i inni. 2004]. Tym najwa niejszym jest zasadno  ekonomiczna. Jednak oprócz 

kosztów o sposobie konserwacji runi decydowa  mog : nawo enie (wymagane przy 

produkcji na sianokiszonk ), dobór mieszanki gatunków traw, koszty dodatkowe zwi zane  

z produkcj  (dodatki do kiszonek) i atwo  ich u ycia.  

 Zmiana sposobu konserwacji pasz obj to ciowych poci ga za sob  konieczno  

zmiany sk adu gatunkowego runi kowej. Generaln  zasad  jest, aby w podwi dni tej 

zielonej masie wyst powa o jak najmniej cz ci generatywnych, a jak najwi cej cz ci 

wegetatywnych ro lin. Ponadto w sk adzie gatunkowym runi, konieczne jest zastosowanie 

gatunków, które maj  zbli ony termin dojrzewania.  

 Zmiany w konserwacji pasz z u ytków zielonych na terenie gminy Turo l 

zaowocowa y mi dzy innymi stworzeniem mieszanki traw kowo- pastwiskowej o nazwie 

Turo l, której autorem by  holenderski konsultant „Projektu Turo l” prof. Schucking.  

Jej sk ad zosta  optymalnie dobrany pod wzgl dem jako ci gleb oraz przeznaczenia (nadaje 

si  do skarmiania w formie zielonki oraz do zbioru na sianokiszonk ). Mieszanka Turo l 

sk ada si  z nast puj cych gatunków traw: 

- ycica trwa a (4n) 30% 

- ycica trwa a (4n) 35% 

- tymotka kowa 15% 

- kostrzewa kowa 10% 

- koniczyna bia a 10% 

Charakteryzuje si  wysok  wydajno ci , dobrze plonuje na ró nych typach gleb z wyj tkiem 

gleb kwa nych. Nale y j  wysiewa  w ostatniej dekadzie kwietnia lub pierwszej dekadzie 

maja, ewentualnie w ostatniej dekadzie sierpnia. Przed siewem nale y zastosowa  nawo enie 

- 40kg N.ha-1, 100 kg P.ha-1, 60 kg K.ha-1. Po oko o 4 do 6 tygodniach od siewu nale y 

przeprowadzi  koszenie odchwaszczaj ce a po nim pe n  dawk  azotu (150kg N.ha-1) 

podzielon  na liczb  wypasów. Zastosowanie mieszanki Turo l daje plon od 8 do 15 ton 
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suchej masy z hektara. Optymalny termin koszenia ma miejsce przy osi gni ciu przez odrost 

ok. 30 – 35 cm. 

 Dodatki konserwuj ce do kiszonek stosuje si  po to, aby jak najszybciej obni y  pH 

zakiszanej masy ro linnej, dzi ki czemu nast puje zahamowanie procesu oddychania ro lin  

i rozk adu bia ka przez enzymy tkankowe a tak e ograniczenie dzia ania bakterii z rodzaju 

Clostridium, powoduj cych zwi kszenie zawarto ci amoniaku [Zastawny 1993]. Stosowanie 

dodatków jest uzasadnione w przypadku: 

- zakiszania zielonek trudno kisz cych si  (np. motylkowate, kupkówka), charakteryzuj cych 

si  nisk  zawarto ci  cukrów, wysok  koncentracj  bia ka i du  pojemno ci  buforow , 

- gdy pochmurna i deszczowa pogoda utrudnia podsuszanie i uzyskanie dobrego surowca do 

kiszenia, 

- gdy ro liny by y pó no i obficie nawo one. 

 Dodatki do zakiszania I pokosu stosuje si  przewa nie wtedy, gdy zbierana zielonka 

jest bardzo m oda, nawet je li zawiera 25 - 30% suchej masy. W przypadku zielonek 

starszych lub o wy szej zawarto ci suchej masy dodatki do zakiszania pierwszego pokosu s  

mniej potrzebne [Zastawny 1993]. 

 Kiszonki przygotowane z dodatkami w porównaniu z kiszonkami bez dodatków 

odznaczaj  si  wy sz  warto ci  energetyczn  oraz mniejszym stopniem rozpuszczalno ci 

bia ek, co powoduje zmniejszenie ich rozk adu w waczu, a tym samym zwi kszenie ilo ci 

bia ka przechodz cego do dwunastnicy. 

 Ze wzgl du na pe nione przez dodatki do kiszonek funkcje, dzieli si  je na: 

- stymulatory i inhibitory fermentacji, 

- inokulanty bakteryjne, 

- absorbenty i sk adniki pokarmowe. 

 Stymulatory fermentacji pobudzaj  rozwój bakterii kwasu mlekowego i zakwaszaj  

rodowisko, w wyniku czego gin  inne niepo dane bakterie. Do grupy tej nale y m.in. 

melasa i inne substancje zawieraj ce du o w glowodanów b d cych dobr  po ywk  dla 

bakterii kwasu mlekowego. Melasa zastosowana w ilo ci 15l/t zakiszanej masy, dok adnie 

wymieszana, dzia a skutecznie i jest jednym z najzdrowszych dodatków poprawiaj cych 

przebieg fermentacji. Wyst puj ce w melasie wolne aminokwasy i mikroelementy wywieraj  

dodatni wp yw na procesy mikrobiologiczne i biochemiczne zachodz ce podczas zakiszania. 

 Inhibitory fermentacji hamuj  rozwój niepo danych bakterii (np. kwasu mas owego) 

przez zakwaszenie rodowiska lub sterylizacj  a tak e stymulacj  bakterii kwasu mlekowego. 

Z grupy inhibitorów fermentacji najcz ciej stosowany jest kwas mrówkowy i jego 
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mieszaniny z innymi substancjami o selektywnym dzia aniu na mikroorganizmy kiszonek 

[Dulcet 1999]. 

 Inokulanty (szczepionki bakteryjne) s  równie bezpieczne jak melasa i mog  by  

u ywane w tak zwanym systemie rolnictwa ekologicznego. S  to szczepy liofilizowanych lub 

suszonych bakterii homofermentacyjnych kwasu mlekowego osadzonych na no nikach 

mineralnych lub w glowodanowych. Najpowszechniejsze s  preparaty zawieraj ce bakterie  

z rodzaju Lactobacillus plantarum i Streptococcus faecium. Dodane do zakiszonej zielonki 

powoduj  fermentacj  cukrów do kwasu mlekowego, a równocze nie ograniczaj  zakres 

dzia ania bakterii kwasu octowego.  

 W ostatnich latach do konserwacji zielonek ro lin pastewnych wprowadzono 

preparaty zawieraj ce enzymy celulityczne i hemicelulolityczne uwalniaj ce glukoz   

z polisacharydów. Preparaty te powinny by  stosowane równocze nie z inokulantami 

bakteryjnymi. W przypadku braku mo liwo ci podsuszenia zielonek, w celu lepszego ich 

zakiszania mo na stosowa  dodatek pasz suchych – absorbentów. Mog  to by  ruty i otr by 

zbo owe, korzonki buraków cukrowych, suche wys odki buraczane a tak e drobno poci ta 

s oma zbó  jarych. Suche pasze wch aniaj  soki kiszonkowe, zwi kszaj  koncentracj  suchej 

masy i ilo  w glowodanów fermentuj cych. Ekonomicznie uzasadnione jest stosowanie 

absorbentów w ilo ci 60-80kg/t zakiszanej masy [Zastawny i in. 1999]. Dodatki do zakiszania 

mog  by  rozprowadzane r cznie (za pomoc  opryskiwacza plecakowego i lancy)  

lub za pomoc  opryskiwacza ci gnikowego (wi ksze partie zielonki zakiszanej w pryzmach 

lub silosach przejazdowych) na przygotowany materia  w pryzmie lub silosie lub zielonk  

zgrabion  w wa y na ce. 

 Cz sto o zastosowaniu dodatków decyduje zbyt bogate stosowanie azotu w nawo eniu 

u ytków zielonych. Nale y równie  wspomnie , e niew a ciwe wybieranie kiszonki  

z pryzmy powoduje jej znaczne straty [Czubi ski 2010]. Odci ta powierzchnia pryzmy lub 

silosu winna by  równa, gdy  w przeciwnym razie dochodzi do strat spowodowanych 

gniciem. rodkiem ograniczaj cym ten proces i jednocze nie zmniejszaj cym straty 

spowodowane niew a ciwym odcinaniem pryzmy jest kwas mrówkowy w czystej formie. 

rodki o pochodzeniu kwasu mrówkowego powoduj  zahamowanie procesów gnilnych, 

jednak nie powoduj  ograniczenia dzia ania bakterii kwasu mlekowego. 

 

Siano  

Podstawowym procesem sk adaj cym si  na produkcj  siana jest suszenie zielonki do 
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wilgotno ci poni ej 18%. Aby w optymalny sposób wykorzysta  sk adniki pokarmowe 

zawarte w paszy nale y odpowiednio dobra  termin rozpocz cia prac. W celu zakiszenia 

nale y trawy kosi  wcze niej ni  w przypadku produkcji siana. Pierwszy pokos powinien by  

skoszony po wyk oszeniu, lecz przed kwitnieniem dominuj cych gatunków traw.  

Na przewa aj cym obszarze Polski wypada to w okresie pomi dzy 20 a 31 maja [Goli ski 

2008a]. Porost w fazie k oszenia zawiera oko o15% bia ka ogólnego i 27% w ókna w suchej 

masie, stanowi wi c pasz  o du ej warto ci od ywczej dla zwierz t. Zawiera te  w suchej 

masie 10-15% cukrów, które w procesie kiszenia s  po ywk  dla bakterii fermentacji 

mlekowej. Trawy koszone w pó niejszym terminie trudniej si  kisz  i maj  ni sz  warto  

pokarmow . Je li wydajno  ki jest zadowalaj ca nale y zbiera  trzy pokosy  

z przeznaczeniem na kiszonk . Za optymalny termin koszenia runi przeznaczonej  

do konserwacji zarówno na siano jak i na kiszonk  przyjmuje si  faz  k oszenia 

dominuj cych gatunków traw w pierwszym odro cie (w Turo li termin przypada na koniec 

maja), a w nast pnych czas wzrostu 6-8 tygodni. Opó nienie terminu koszenia traw poza czas 

uznany za optymalny towarzyszy pogarszanie si  warto ci pokarmowej ro lin, objawiaj ce 

si  spadkiem zawarto ci cukrów prostych, bia ka ogólnego, a wzrostem zawarto ci w ókna 

surowego. Wed ug Falkowskiego [za Rogalskim i in. 2004] na ka dy dzie  opó nienia 

terminu koszenia ro linno ci kowej poza faz  k oszenia przypada spadek zawarto ci bia ka 

o 0,2% w suchej masie. Powa nym b dem pope nianym przez rolników jest zbiór zielonki  

z przeznaczeniem na siano w momencie kwitnienia traw lub nawet po ich przekwitni ciu.  

Tak zebrana pasza zawiera o 40% mniej bia ka i 35% wi cej w ókna ni  zebrana w fazie 

k oszenia wi kszo ci traw kowych. wie o skoszona zielonka zawiera przeci tnie oko o 

75% wody, której wi ksz  cz  trzeba odparowa , poniewa  siano przeznaczone do 

przechowywania powinno zawiera  nie wi cej ni  15-18% wody. W czasie suszenia ro liny 

nie tylko trac  wod , ale równie  zmienia si  ich warto  pokarmowa; zmniejsza si  

zawarto  sk adników pokarmowych i strawno  paszy. Te niekorzystne zmiany  

s  nieuniknione, chodzi jednak o to, aby by y jak najmniejsze [Rogalski i in.  2004]. 

 Przy nieprawid owym sposobie suszenia i nie sprzyjaj cej pogodzie straty mog  

przekracza  nawet 50% pocz tkowej warto ci pokarmowej skoszonych ro lin. Im szybciej 

przebiega suszenie siana, tym straty s  mniejsze. Straty suchej masy zale  przede wszystkim 

od technologii i zastosowanych urz dze . Niestety najmniejsze straty mo na uzyska  przy 

najmniej op acalnych metodach takich jak suszenie nagrzewnicami i dmuchawami. 

 Najbardziej rozpowszechnionym, ale te  i najbardziej ryzykownym sposobem jest 

suszenie siana bezpo rednio na ziemi. Przy tym sposobie o wielko ci strat decyduj  warunki 
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atmosferyczne oraz organizacja pracy. Do niedawna praktykowano równie  suszenie na 

„koz ach”. Pierwszym zadaniem jest jak najszybsze doprowadzenie do ca kowitego 

zwi dni cia ro lin, co przerywa oddychanie, b d ce przyczyn  znacznych strat sk adników 

pokarmowych. Skoszon  zielonk  nale y wi c natychmiast rozrzuci  cienk  warstw  na ce 

 i cz sto intensywnie przetrz sa  [Rogalski i in. 2004]. W gospodarstwach ekologicznych 

powinno si  kosi  w okre lonych terminach i tak np. dla k dwuko nych pierwszy termin 

przypada mi dzy 1 a 10 czerwca, drugi mi dzy 10 a 20 sierpnia. W przypadku k 

trzyko nych terminy s  nast puj ce: 17 - 20 a 25 maja, 5 a 10 lipca i 10 a 15 wrze nia.  

 W Polsce koszenie u ytków zielonych na siano nadal jest dominuj c  metod  

konserwacji pasz [www.portalhodowcy.pl, dost p 2003]. Ponad 70% masy plonów zbiera si   

w postaci siana i zielonek. Im proces suszenia przebiega szybciej, tym straty sk adników 

pokarmowych s  mniejsze, a produkt ko cowy ma wi ksz  warto . 

 

Kiszonki o podwy szonej zawarto ci suchej masy 

 Konserwowanie zielonek poprzez zakiszanie jest dominuj c  metod  gromadzenia 

pasz dla byd a, zw aszcza na okres ywienia zimowego. Kiszonki takie maj  wysok  warto  

pokarmow . Mog  by  d ugo przechowywane w dobrym stanie (nawet przez kilka lat) 

[Wróbel 2001]. Na ich warto  od ywcz  wp ywa jako  surowca, który zosta  poddany 

zakiszaniu oraz to, czy proces zakiszania przebieg  prawid owo. Zakiszanie ro lin 

przewi dni tych w porównaniu z ro linami wie ymi ogranicza straty w sk adnikach 

pokarmowych rednio o 50%, a nak ady energetyczne zwi zane ze zbiorem o 14 - 23%. 

Ponadto przy tej metodzie w materiale przewi dni tym zwi ksza si  zawarto  cukrów 

prostych, co zapewnia lepsze zakiszanie materia u ro linnego. Coraz cz ciej zalecanym 

zabiegiem, stosowanym w pierwszej kolejno ci cznie z koszeniem jest zgniatanie wie ej 

zielonki zgniataczami pokosów. Zabieg z jego wykorzystaniem jest zalecany przede 

wszystkim przy konserwowaniu ro lin grubo odygowych, u których szybko  wysychania 

poszczególnych organów nie jest jednakowa [Goli ski 2008]. 

 Stosuj c zgniatanie czas schni cia skraca si  o 30 do 50%. Czynno ci  zamienn  jest 

rozrzucenie pokosów natychmiast po skoszeniu. Wykorzystuje si  do tego profesjonalne, 

wysoko wydajne urz dzenia obrotowe. Przy ich u yciu, po uprzednim zgnieceniu zielonki, w 

ci gu 4-5 godzin, mo na uzyska  podsuszenie masy do wilgotno ci 50%, a po up ywie 6-7 

godzin – do wilgotno ci 35 - 45%. Najwi ksz  przydatno  w produkcji kiszonek maj  trawy 

pierwszego odrostu. Je eli przyjmie si  zawarto  cukrów w trawach pierwszego odrostu za 
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100%, to w drugim odro cie ich ilo  kszta tuje si  na poziomie 60%, a w trzecim na 

poziomie 80%. Na zawarto  cukrów w ro linach decyduj cy wp yw ma nawo enie azotowe, 

Niedostateczne nawo enie tym sk adnikiem lub te  przenawo enie ujemnie wp ywa na 

poziom cukrów, co w konsekwencji pogarsza warto  kiszonki, gdy  zawiera ona mniej 

kwasu mlekowego, a wi cej octowego i mas owego [Goli ski 2008a]. 

 Najbardziej warto ciowym surowcem do zakiszania jest mieszanka traw  

z motylkowatymi. Udzia  motylkowatych na poziomie 20 - 40% w takiej mieszance pozwala 

na zwi kszenie udzia u bia ka w plonie, poprawia równie  zawarto  makro  

i mikroelementów w paszy. Ro liny motylkowate zwi kszaj  te  strawno  paszy  

i zmniejszaj  konieczno  nawo enia gleby azotem (dzi ki pobieraniu azotu 

atmosferycznego). Natomiast zio a poprawiaj  smakowito  i wzbogacaj  pasz  w makro-  

i mikroelementy. Optymalnym terminem koszenia u ytków zielonych jest stadium k oszenia 

si  traw lub pe nia p czkowania ro lin motylkowatych. Opó nienie tego terminu powoduje 

zmniejszenie w ro linach ilo ci bia ka ogólnego a zarazem zwi kszenie ilo ci w ókna 

strawnego. Najkorzystniejsze jest koszenie popo udniowe ze wzgl du na najwi ksz  

koncentracj  sk adników pokarmowych, zw aszcza w glowodanów. Na jako  traw wp ywa 

równie  wysoko  koszenia. Zaleca si  koszenie na wysoko ci od 5 do 8cm. Pozwala to na 

prawid owy odrost runi po zbiorze oraz ograniczenia zanieczyszcze  zielonki. Wa nym 

elementem udanej sianokiszonki jest te  w a ciwa wilgotno  zakiszanego surowca 

[Radkowski, Kubo  2007]. Najwa niejszym czynnikiem decyduj cym o jako ci kiszonek jest 

zawarto  suchej masy i cukrów w materiale ro linnym, któr  mo na zwi kszy  poprzez 

podsuszanie na pokosach. 

 Z punktu widzenia ekonomicznego, zakiszanie traw w pryzmach lub silosach powinno 

mie  miejsce w gospodarstwach wi kszych, utrzymuj cych powy ej 20 krów, natomiast 

zakiszanie w belach foliowych ma wi ksze uzasadnienie w gospodarstwach mniejszych, 

utrzymuj cych 7-20 krów. 

 

Zakiszanie w belach 

 Zakiszanie zielonki o podwy szonej zawarto ci suchej masy w cylindrycznych belach 

owini tych foli  jest obecnie najpopularniejsza metod  stosowan  w Polsce. Technologia ta 

zwolenników zyska a g ównie za spraw  praktycznie pe nej mechanizacji pracy i minimalnej 

powierzchni ki potrzebnej do prawid owego wykonania paszy (sianokiszonk  w tej 

metodzie mo na wykona  ju  w momencie, gdy podsuszonej zielonki mamy ok. 600kg). 

Zielonk  przeznaczon  na kiszonk , nale y po ci ciu pozostawi  w zale no ci od warunków 
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atmosferycznych, na 20-30 godzin w celu przewi dni cia, tak aby uzyska a 30-35% suchej 

masy. Gdy istnieje niebezpiecze stwo przemokni cia, nale y zielonk  sprasowa  w bele 

zanim powstan  straty warto ci pokarmowych. W celu zapewnienia w a ciwej wydajno ci  

i jako ci zbioru powi dni t  zielonk  nale y uformowa  w wa y zgrabione o szeroko ci 5-7m 

(minimum z trzech pokosów skoszonych kosiark  rotacyjn  o szeroko ci ci cia 1,6 metra). 

Podczas zwijania bel nale y dostosowa  pr dko  prasy do wielko ci plonu. Równomiernie 

sprasowana bela, o du ym zgniocie, daje optymalne warunki uzyskania warto ciowej 

sianokiszonki. Optymalne warunki do zakiszania daje zwini cie do cisku oko o 300 kg/m3. 

Sprasowane bele nale y mo liwie szybko owin . W temperaturze powietrza 20ºC zabieg ten 

nale y przeprowadzi  w ci gu 2 godzin, w temperaturze 15ºC – w ci gu 3 godzin,  

a w temperaturze 10ºC – w ci gu 4 godzin. Do owijania bel stosuje si  specjaln , rozci gliw  

foli  samoprzylepn  o grubo ci 0,025 mm i szeroko ci 500 lub 750 mm, w kolorze bia ym lub 

czarnym, która zabezpiecza zakiszany materia  przed dost pem powietrza, wilgoci i wiat a. 

Zak adka folii na folie podczas owijania wynosi 50% szeroko ci, co przy dwukrotnym 

owini ciu beli zapewnia 4 warstwy folii. Konieczne jest utrzymanie prawid owego naci gu 

wst pnego folii i odpowiedniego za o enia w czasie owijania. 

 Prawid owo  wst pnego naci gu mo na sprawdzi  poprzez kontrol  szeroko ci folii 

na owijanej beli. Folia o szeroko ci 500 mm b dzie mia a wówczas szeroko  390 - 410 mm,  

a folia 750-milimetrowa – odpowiednio 590 - 610 mm. Ka da bela stanowi odizolowany 

mikroklimat, tworz c swoisty mikrosilos. Wa y ona od 200 do 250 kg, a waga zale y g ównie 

od stopnia podsuszenia zielonki. Z 3 ton zielonki otrzymuje si  wi c 13-15 bel z hektara 

u ytku zielonego. Technologia wymaga, aby balot by  owini ty foli  5-krotnie. Szukaj c 

oszcz dno ci, stosuje si  owijanie 3-krotne lub co gorsza 2-krotne. Nie gwarantuje to 

stabilno ci kiszonki, poniewa  folia mo e ulec uszkodzeniu. Wi kszej ilo ci warstw (od 6 do 

8) wymaga materia  ro linny zawieraj cy du o twardych w ókien i zielonka o wysokiej 

zawarto ci suchej masy. Baloty owini te foli  w ci gu kilku pierwszych dni fermentacji 

p czniej  na skutek wydzielaj cego si  dwutlenku w gla i tlenków azotu, a po zako czonej 

fermentacji szczelnie przylegaj  do kiszonki. Nie nale y przebija  folii i upuszcza  

zgromadzonego w rodku gazu. Baloty kiszonki nale y ustawi  pionowo na utwardzonej 

powierzchni, np. na p ycie betonowej. Zapobiega to uszkadzaniu folii przez gryzonie. Przed 

penetracj  przez myszy chroni te  posypywanie powierzchni wapnem. Baloty winny by  

staranie u o one 1, 2 lub 3 warstwami. Okrycie ca o ci siatk  z polipropylenu lub PCV 

zapobiega uszkodzeniu balotów. Nale y pami ta , e uszkodzenie folii powoduje utrat  
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stabilno ci kiszonki, która w miejscach uszkodzenia ple nieje [www.portalhodowcy.pl, 

2013]. 

 Kiszonki trac  swoj  autonomi , kiedy temperatura na dworze podnosi si   

– w kwietniu i maju. Dlatego powinny by  skarmione w pierwszej kolejno ci, w miesi cach 

zimowych, od listopada do ko ca marca. Wyprodukowana kiszonka nadaje si  do skarmiania 

po oko o 8 tygodniach. Rozpocz t  bel  nale y poda  zwierz tom w ci gu 1 doby,  

gdy  w d u ej przechowywanej odkrytej kiszonce zachodzi wtórna fermentacja. 

 W badaniach nad jako ci  kiszonki z traw kowych w ró nych warstwach bel 

cylindrycznych owijan  foli  zarówno wyniki oceny organoleptycznej, jak i szczegó owa 

analiza chemiczna wykaza y, e jako  kiszonki w ca ym przekroju beli jest jednakowa 

[Zastawny 1993]. Technologia zakiszania zielonki w belach owini tych foli  pozwala 

uzyska  bardzo wysok  jako  paszy przy minimalnych stratach zwi zanych z procesem 

zbioru, zakiszania, przechowywania i skarmiania. Niestety produkcja sianokiszonki  

z powi dni tej zielonki w belach ma jedn  zasadnicz  wad , któr  jest du e zu ycie folii 

jednorazowego u ytku, co bezpo rednio przek ada si  na wysokie koszty ca ej technologii. 

Jednak e zu ycie folii mo na zmniejszy  nawet 60% stosuj c owijanie szeregowe (r kawy). 

Technologia ta, z racji wysokich kosztów maszyn i ich braku w regionie, nie jest stosowana 

na terenie gminy Turo l. 

 Do produkcji bel sianokiszonki potrzebne s  dodatkowe urz dzenia i maszyny, takie 

jak prasa owijaj ca, owijarka bel, chwytaki b d  adowacze. Do przewozu u ywa si  

przyczep skrzyniowych. W ostatnich latach oferta urz dze  potrzebnych przy tej metodzie 

zakiszania znacznie si  urozmaici a. Jedynie wysoka cena urz dze  jest przeszkod , aby 

jeszcze bardziej skróci  czas produkcji bel poprzez wprowadzenie zestawów.  

 

Zakiszane w pryzmach i silosach 

 Sposoby przechowywania rozdrobnionej zielonki s  zró nicowane: od pryzm 

os oni tych foli , poprzez silosy przejazdowe do w pe ni zmechanizowanych silosów 

wie owych. Wprawdzie najmniejsze straty wykazuj  hermetyczne silosy wie owe, jednak ich 

koszt inwestycji jest bardzo du y i przy obecnym poziomie cen przekracza granice 

op acalno ci. 

 Zielonk  podsuszon  mo na z powodzeniem zakisza  w zwyk ych silosach 

przejazdowych lub pryzmach. Jest to jedna z najta szych metod sporz dzania pasz (Fot. 1). 

Wielko  silosu lub pryzmy powinna odpowiada  mo liwo ci ich zape nienia  

i zabezpieczenia w ci gu 1-2 dni. Wa ne w ich przygotowaniu jest prawid owe ugniecenie  
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i uformowanie pryzmy. Pierwszy z zabiegów ma na celu odprowadzi , na ile to tylko 

mo liwe, powietrze z pryzmy (ono bowiem jest g ównym, obok wody obcej, czynnikiem 

wywo uj cym procesy gnilne). Ugniecenie odbywa si  najcz ciej ci gnikami rolniczymi. 

Uformowanie pryzmy musi by  takie, aby maksymalnie ograniczy  mo liwo  zaciekania 

wody deszczowej do wn trza pryzmy (pryzma w cz ci rodkowej wysoka, a w stron  

bocznych kraw dzi równomiernie obni ana). Dodatkowo pryzma nie powinna by  

sp aszczona, je eli brakuje materia u nale y pryzm  skróci  lub (w krytycznych przypadkach) 

w miar  mo liwo ci zw zi . Prawid owo doci ni t  i ukszta towan  pryzm  przykrywa si  

foli  kiszonkarsk  i dla bezpiecze stwa dociska ziemi . Ugniatanie ma na celu zapobiec 

ulatnianiu si  z wewn trz kiszonki dwutlenku w gla, który odpowiada za jej stabilno . 

 Bardzo popularnym i najta szym sposobem wykonania sianokiszonki jest zbiór 

przyczep  zbieraj c  wyposa on  w zestaw no y tn cych zielonk , co umo liwia atwe 

ugniecenie materia u na pryzmie. Jednak aby sporz dzi  odpowiednich rozmiarów pryzm  

ale y do tego celu przygotowa  minimum 5 ha ki. Kolejnym popularnym sposobem, jednak 

nieco dro szym od powy szego, jest zbiór sieczkarni  polow , która pobiera zielonk   

z pokosu, rozdrabnia na przyczep  transportow . Pryzmy i silosy z sianokiszonk  sta y si  

nieroz cznym elementem turo la skiego krajobrazu. Obecnie jest to najpopularniejsza  

w rejonie metoda konserwacji pasz z u ytków zielonych.  

 

 
Fot. 1 Przyk ad prawid owo wykonanego silosu z sianokiszonk   

ród o: fot. B. Zalewska 
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 Gmina Turo l w omawianym okresie przesz a szereg zmian jako ciowych  

i ilo ciowych, zarówno w produkcji, jak i konserwacji pasz z u ytków zielonych. Na pocz tku 

omawianego okresu dominowa a produkcja siana, gospodarstwa by y niskotowarowe, 

utrzymuj ce po kilka sztuk byd a mlecznego, w cz ci na potrzeby w asne. Od pocz tku 1990 

roku, gmina Turo l, sta a si  centrum specjalistycznego rozwoju rolnictwa ukierunkowanego 

na produkcj  mleka. Projekt Rozwoju Prywatnych Gospodarstw Mlecznych,  

który by  prowadzony w ramach wielostronnej wspó pracy pomi dzy rz dami Polski  

i Holandii oraz Komisji Wspólnot Europejskich, a realizowany by  przez holendersk   

firm  International Diary Consultance, znacz co przyczyni  si  do zmian, które mia y miejsce 

po 1990 roku. Za o eniem projektu by o stworzenie rozwi za  modelowych  

dla upowszechnienia prywatnych, rodzinnych gospodarstw mlecznych w Polsce  

[Zimmer 1991, Engelman 1992]. Przej cie od tradycyjnych mieszanych gospodarstw 

mlecznych, by o realizowane poprzez popraw  karmienia krów oraz zmian  sposobu 

produkcji i przechowywania mleka. Mleko wysokiej jako ci produkowane po op acalnych 

cenach, znajdowa o zbyt, co stanowi o bod ce do dalszego wzrostu produkcji. We wst pnej 

fazie Projektu (1990 - 1992), wzi o udzia  13 gospodarstw, a w 1993 roku, przy czy o si  

dalszych 50. co wi cej, wiele nowych technologii jak np. sporz dzanie i produkcja 

sianokiszonki, zosta o podpatrzone przez innych rolników z ca ego regionu, niebior cych 

jeszcze udzia u w projekcie. Od pocz tku wzbudza  on du e zainteresowanie zarówno  

w kraju, jak i za granic . Oko o 3500 - 4500 osób rocznie odwiedza o Centrum Projektu  

w Nowej Rudzie i uczestnicz ce w nim gospodarstwa.  

 W rezultacie tych wizyt oraz publikacji w krajowych i zagranicznych mediach, 

wzros o zainteresowanie rolników z ca ej Polski. Kierownictwo Projektu Rozwoju 

Prywatnych Gospodarstw Mlecznych we wspó pracy z polskimi doradcami, instytucjami  

i innymi organizacjami, pomaga o tworzy  plany podobnych przedsi wzi . W ramach 

Projektu, zbudowano 7 nowych wolnostanowiskowych obór z 48 stanowiskami w ka dej. 

Uczestnicz cy w projekcie rolnicy, dwukrotnie wyje d ali do Holandii, celem otrzymania 

zasad praktyki w gospodarstwach mlecznych. Dodatkowo szczególn  uwag  zwrócono na 

mo liwo ci i intensywno  doradztwa w gospodarstwach nale cych do Projektu.  

Ostatni etap projektu dotyczy  utworzenia podprojektów w województwach o ciennych. 

cznie w Projekcie uczestniczy o 300 gospodarstw. Praca doradcza, nastawiona by a na 

modernizacj  obór, budow  nowych, zak adania nowych u ytków zielonych, renowacj  

istniej cych. Wprowadzono w ywieniu zwierz t sianokiszonk  i kiszonk  z kukurydzy, 

wprowadzono kontrol  u ytkowo ci mlecznej, produkcj  mleka w standardzie europejskim, 
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tworzono organizacj  grup producenckich [Majewski 2003, Majewski 2004, Majewski 2006, 

Majewski 2008]. 

 Po zako czeniu projektu w 1997 roku, rol  koordynatora prac przej a Turo la ska 

Fundacja Na Rzecz Rozwoju Prywatnych Gospodarstw Mlecznych, nast pnie Centrum 

Szkolenia Praktycznego, które prowadzi systematyczne szkolenia i prac  doradcz  

(praktyczn ) dla rolników, wykorzystuj c kadr , baz  szkoleniow , a tak e gospodarstwa 

uczestnicz ce w Projekcie i rolników ch tnych do wspó pracy w tej dziedzinie.  

 

Podsumowanie 

 

 Sposób zmian konserwacji pasz na sianokiszonk  poprzez inwestycje w maszyny, 

budynki, w zagospodarowanie u ytków zielonych, doprowadzi y do specjalizacji  

i podniesienia efektywno ci gospodarowania, wreszcie do podniesienia ilo ci i jako ci 

produktu ko cowego mleka i mi sa. Milowym krokiem w upowszechnieniu zmian sposobu 

konserwacji pasz z siana na sianokiszonk  w Polsce, by  Projekt Rozwoju Prywatnych 

Gospodarstw Mlecznych w Turo li, realizowany w latach 1990-1997 w trzech etapach na 

terenie pó nocno-wschodniej Polski. Idea ta wdro ona by a przez holendersk  firm  IDC, 

przy udziale rodków Unii Europejskiej, rz du Holandii i rz du Polski. 

Upowszechnienie wiedzy o tym sposobie, odbywa o si  poprzez: 

- kolejne etapy projektu, które obejmowa y swoim zasi giem coraz to nowe rejony Polski, 

- jednodniowe szkolenia rolników zajmuj cych si  produkcj  mleka i mi sa z ca ej Polski, 

- szkolenia praktyczne specjalistów z O rodków Doradztwa Rolniczego. 

 W analizowanym okresie na terenie gminy Turo l mia y miejsce dynamiczne 

przemiany w kierunku intensyfikacji produkcji mleka. Etapem w tym procesie by o 

rozpocz cie produkcji sianokiszonki. Nale y zaznaczy , e w pocz tku analizowanego okresu 

dominuj cym sposobem konserwacji pasz na terenie omawianej gminy by a produkcja siana, 

czyli najstarsza, najprostsza i najbardziej stratna metoda. Obecnie stosuje si  zachodnie 

rozwi zania znacznie eliminuj ce ponoszenie kosztów i podnosz ce jako  produktu 

finalnego. Na terenie gminy Turo l w okresie 1990 – 2010 zasz y znacz ce zmiany  

w sposobie konserwacji pasz z u ytków zielonych. Zmiany mia y kierunek prorozwojowy, 

d y y do znacznej poprawy jako ci i ilo ci produkowanych pasz. 
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PRODUKCJA NAWOZÓW NATURALNYCH  

W WOJEWÓDZTWIE PODLASKIM W LATACH 2005 – 2013 

 

PRODUCTION OF NATURAL FERTILIZERS  

IN PODLASKIE IN THE YEARS 2005 - 2013 
 

 

Streszczenie 

 

Pog owie trzody chlewnej hodowanej w województwie podlaskim w latach 2005-2013 

systematycznie spada o. Wi za o si  to ze zmniejszeniem produkcji nawozów naturalnych. 

Na podstawie danych G ównego Urz du Statystycznego okre lono ilo  nawozów 

naturalnych produkowanych przez trzod  w województwie podlaskim w tym okresie.  

Na tej podstawie okre lono powierzchni  mo liw  do nawiezienia rozrzutnikami obornika 

(obornik) oraz wozami asenizacyjnymi (gnojówka, gnojowica). W roku 2005 nawozami 

naturalnymi produkowanymi w województwie podlaskim nawie  mo na by o 291 279 ha 

(obornik ze ció ki p ytkiej), 436 919 ha (obornik ze ció ki g bokiej) oraz 873 838 ha 

gnojowic . Natomiast w roku 2013 odpowiednio: 116 918 ha, 175 376 ha oraz 350 753 ha. 

S owa kluczowe: trzoda chlewna, nawozy naturalne, nawo enie 

 

Summary 

In the years 2005-2013 in Podlaskie Voivodeship – the number of pigs was declining. This 

situation was involved with a reduction in the production of natural fertilizers. On the grounds 

of the information of the Main Statistical Office evaluated the amount of manure produced by 

pigs in this period, Podlaskie Voivodeship. Against this background evaluated the area can be 

fertilize by  the manure spreaders and the slurry tanks (manure, slurry). In 2005 in Podlaskie 

produced natural fertilizers which can fertilize 291 279 hectares (manure with bedding 
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shallow), 436 919 hectares (manure with bedding deep) and 873 838 hectares slurry. While in 

2013 appropriate 116 918 hectares, 175 376 hectares and 350 753 hectares. 

Keywords: pigs in Podlaskie Voivodeship, natural fertilizers, fertilization 

 

Wprowadzenie 

Roczne spo ycie wieprzowiny w Polsce wynosi oko o 40 kg na osob . Jest ono o 50 % 

ni sze ni  na przyk ad w Niemczech lub w Hiszpanii [https://polskawue.gov.pl /files/ 

Dokumenty/ Publikacje_o_UE/Foldery_informacyjne/TRZODACH.pdf]. Liczba trzody 

chlewnej w Polsce waha si , ostatnio obserwuje si  jej spadek. W 2000 roku w Polsce 

hodowano 17,1 mln sztuk trzody (96,1 szt/100 ha u ytków rolnych), w 2005 roku 18,1/114,  

w 2010 roku  15,2/103 by w 2013 roku uzyska  wynik 11,2/76,4 [Rocznik Statystyczny 

2014]. Mimo tego, i  Polska nie jest w czo ówce producentów trzody, liczba pog owia na 100 

ha powoduje wytwarzanie du ej ilo ci nawozów naturalnych. Roczna produkcja gnojowicy  

w Polsce wynosi 7,5 mln m3 [Iwaszkiewicz 2013]. Du a ilo  nawozów wymaga 

odpowiedniego zagospodarowania. Nawóz naturalny stanowi podstawowe ród o sk adników 

od ywczych aplikowanych glebie. Jest ponadto tani, pozyskiwanie jego poza infrastruktur  

(zbiorniki na gnojowic , p yty gnojowe) oraz maszynami do nawo enia nie stanowi 

dodatkowego obci enia rolnika. Gnojowica wi ska jest nawozem p ynnym, powsta ym  

w procesie produkcji zwierz cej o zró nicowanym sk adzie, jeden m3 zawiera: 5,6 kg N, 4,4 

kg P2O5, 2,8 kg K2O, 3,8 kg CaO, 0,8 kg MgO [Grze kowiak 2013]. Do nawo enia 

obornikiem wykorzystuje si  zestawy sk adaj ce si  z ci gnika oraz rozrzutnika obornika, 

wyposa onego w adaptery poziome oraz pionowe. Nap d przekazywany jest wa kiem 

odbioru mocy oraz hydraulicznie. W ród krajowych producentów wymieni  mo na Ursus, 

Metal Fach, Unia Grup. Nawozy najcz ciej przechowuje si  na p ytach gnojowych. 

Gospodarowanie gnojowic  jest trudne, wymaga posiadania przez rolników zbiorników  

na gnojowic  oraz zestawu maszyn do nawo enia, sk adaj cych si  z ci gnika oraz wozu 

asenizacyjnego z aplikatorami do nawo enia powierzchniowego oraz doglebowymi. Nap d 

pompy odbywa si  za pomoc  wa ka odbioru mocy. 

 

Metodyka bada  

Badanie polega o na okre leniu ilo ci produkowanego nawozu naturalnego: obornika 

ze ció ki g bokiej, obornika ze ció ki p ytkiej oraz gnojowicy, gdzie ród em informacji by  
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Rocznik Statystyczny. Obliczono te  powierzchni  mo liw  do nawiezienia oraz d ugo  

drogi pokonanej po powierzchni pola przez zestawy nawozowe, podczas nawo enia 

gnojowic  oraz obornikiem produkowanym w województwie podlaskim. Badano lata 2005, 

2010, 2012 oraz 2013 pod wzgl dem ilo ci sztuk trzody chlewnej oraz produkcji nawozu: 

gnojowicy oraz obornika. Przyjmuje si , e jedna sztuka trzody rocznie produkuje, zale nie 

od sposobu utrzymania: 20 m3 gnojowicy w systemie bez ció kowym, 10 t obornika na 

ció ce p ytkiej oraz 15 t na g bokiej [https://www.minrol.gov.pl 

/content/.../1/.../tabela%20do%20 przeliczen.xls, dost p dnia 2015-07-01]. 

W województwie podlaskim, wg Rocznika Statystycznego Województwa Podlaskiego 

[2014] hodowano trzod  chlewn  w sztukach: w roku 2005 – 873.838 sztuk, w roku 2010 – 

552.848, 2012 – 370.705, w 2013 – 350.753. Ilo  nawozu produkowanego przez zwierz ta te 

przestawiono w tabeli 1. 

 

Tabela 1.  

Produkcja nawozów naturalnych przez trzod  chlewn  w województwie podlaskim. 

Rok Obornik ció ka p ytka [t] Obornik ció ka g boka [t] Gnojowica [m3] 

2005 8 738 380 13 107 570 17 476 760 

2010 5 528 480 8 292 720 11 056 960 

2012 3 707 050 5 560 575 7 414 100 

2013 3 507 530 5 261 295 7 015 060 

ród o: obliczenia w asne 

 

W tabeli tej równie  wida , i  pog owie trzody w województwie podlaskim  

w ostatnich latach spada. 

Do oblicze  przyj to dwa zestawy: ci gnik Ursus 10014H (rysunek 1) wspó pracuj cy 

z rozrzutnikiem obornika Ursus N-265 (rysunek 2) oraz ci gnik Ursus 10014H i wóz 

asenizacyjny Ursus T-542 (rysunek 3). Co istotne, w celu pokazania ró nic  

w d ugo ciach drogi pokonanej przez poszczególne zestawy przyj to tak  sam  szeroko  

robocz  rozrzutnika obornika oraz wozu asenizacyjnego. Przyj cie ró nej szeroko ci 

roboczej, mo liwej do ustawienia zarówno na rozrzutniku, a tak e na wozie asenizacyjnym 
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maszyn wprowadzi oby ró nic  w wyniku nie b d c  prze o eniem ilo ci nawozu oraz dawki 

na powierzchni  1 ha.  

Skrócon  charakterystyk  techniczn  ci gnika oraz maszyn przedstawiono w tabelach 

2 oraz 3. 

 

Tabela 2.  

Skrócona charakterystyka techniczna ci gnika Ursus 10014H 

Marka Ursus 

Model 10014H 

Cena [PLN] 152.900,00 

Moc silnika [kW/KM] 74,9/102 

Masa ca kowita [kg] 4300 

Rozmiar ogumienia [P/T] 340/85R24 

420/85R42 

Wymiary d ugo /szeroko  [mm] 4220/2175 

ród o: Opracowanie w asne na podstawie www.ursus.com.pl 

 

 

 

Rys. 1. Ci gnik rolniczy Ursus 10014H 
ród o: www.ursus.com.pl 
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Tabela 3.  

Skrócona charakterystyka techniczna rozrzutnika obornika oraz wozu asenizacyjnego. 

Marka Ursus Ursus 

Model Rozrzutnik N-265  Wóz asenizacyjny T-542 

Cena [PLN] 70.000,00 60.000,00 

Masa w asna [kg] 4.000 2.000 

adowno /pojemno  10 t 10.000 l 

Rozmiar ogumienia 19,0/45x17 14PR 550/60-22,5 

Wymiary d ugo /szeroko  [mm] 8120/2380 8000/1900 

Szeroko  robocza [m] 8,0 8,0 

ród o: Opracowanie w asne na podstawie www.ursus.com.pl 

 

 

 

 

 

 

Rys. 2. Rozrzutnik obornika UrsusN-265   Rys. 3. Wóz asenizacyjny Ursus T-542 
ród o: www.ursus.com.pl   ród o: www.ursus.com.pl  

 

Za o ono typowe  pr dko ci agregatów podczas wykonywania zabiegów 5 km/h  

oraz 7 km/h odpowiednio dla nawo enia obornikiem oraz gnojówk /gnojowic .  

Dawki przyj to na poziomie 30 t/ha obornika oraz 20 m3/ha gnojówki i gnojowicy. 
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Wyniki bada  

 

Przyjmuj c ilo ci nawozu naturalnego produkowanego w województwie podlaskim  

w latach 2005 - 2013, nawie  mo na odpowiednio powierzchnie pól przedstawione  

w tabeli 4. 

Tabela 4.  

Powierzchnia mo liwa do nawiezienia przy ró nych rodzajach nawozu. 

Rok 

Maksymalna nawo ona  

powierzchnia obornikiem 

wyprodukowanym na ció ce 

p ytkiej (dawka 30 t/ha) [ha] 

Maksymalna nawo ona  

powierzchnia obornikiem 

wyprodukowanym na ció ce 

g bokiej (dawka 30 t/ha) [ha] 

Maksymalna 

nawo ona  

powierzchnia 

gnojowic  

(dawka 20 

m3/ha) [ha] 

2005 291 279 436 919 873 838 

2010 184 283 276 424 552 848 

2012 123 568 185 352 370 705 

2013 116 918 175 376 350 753 

ród o: obliczenia w asne 

 

Za o ono przy tym dawki nawozu wskazane powy ej (30 t/ha, 20 m3/ha). Zestawy 

nawozowe b d  w tym celu pokonywa  odleg o ci przedstawione w tabeli nr 5. 

   

Tabela 5.  

Droga pokonana podczas nawo enia ró nymi zestawami nawozów naturalnych [km]. 

Rok 
Obornik ció ka p ytka 

[km] 

Obornik ció ka g boka 

[km] 

Gnojowica 

[km] 

2005 364.099,17 546.148,75 1.092.297,50 

2010 230.353,33 345.530,00 691.060,00 

2012 154.460,42 231.690,63 463.381,25 

2013 146.147,08 219.220,63 438.441,25 

ród o: obliczenia w asne 
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 Zak adaj c pr dko ci zestawów podczas wykonywania zabiegu nawo enia obornikiem 

(wyprodukowanym podczas chowu na ció ce p ytkiej oraz g bokiej) na poziomie 5 km/h  

i 7 km/h dla nawo enia nawozem p ynnym, czasy nawo enia wynios y od 156.043 godzin dla 

gnojowicy w roku 2005 do 23.488 godzin dla nawo enia obornikiem ze ció ki g bokiej 

2013 r. (tabela 6). 

 

Tabela 6.  

Czas wykonywania zabiegu w godzinach. 

Rok 
Obornik ció ka p ytka 

[godz.] 

Obornik ció ka g boka 

[godz.] 

Gnojowica 

[godz.] 

2005 72.820 109.230 156.043 

2010 46.071 69.106 98.723 

2012 30.892 46.338 66.197 

2013 29.229 23.488 62.634 

ród o: obliczenia w asne 

  

Korzystaj c ze wzoru [Muzalewski 2010] obliczono godzinowe zu ycie oleju 

nap dowego przez ci gnik agregowany z rozrzutnikiem obornika oraz wozem asenizacyjnym. 

Przyj to obci enie ci gnika na poziomie 75 %. Zu ycie paliwa podczas nawo enia 

wybranym nawozem naturalnym obliczono mno c godzinowe zu ycie paliwa przez ci gnik 

przez czas wykonywania zabiegu dla danego typu nawozu (tabela 7). 

 

Tabela 7.  

Sumaryczne zu ycie paliwa przez ci gnik dla danego zabiegu. 

Rok 
Obornik ció ka p ytka 

[l] 

Obornik ció ka g boka 

[l] 

Gnojowica 

[l] 

2005 818.131 1.227.196 1.753.137 

2010 517.604 776.406 1.109.151 

2012 347.073 520.609 743.727 

2013 328.392 263.887 703.698 

ród o: obliczenia w asne 
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Wnioski 

 

1. W latach 2005-2013 ilo  trzody chlewnej hodowanej w województwie podlaskim spad a 

z nieca ych 900 tys. sztuk do niewiele ponad 350 tys. sztuk. 

2. Stosuj c dawki 30 t/ha obornika lub 20 m3/ha gnojowicy mo na nawie  zale nie od 

badanego roku od 873 838 ha (gnojowica w 2005 roku) do 116 918 (obornik ze ció ki 

p ytkiej w 2013 roku). 

3. Nawo enie  zak adanymi dawkami wymaga przejechania po powierzchni pola przez 

zestawy nawozowe od 146.147 km (obornik z p ytkiej ció ki w 2013 roku) do ponad  

1 mln km (gnojowica w 2005 roku). Nie brano pod uwag  drogi dojazdu oraz powrotu  

z pól przez zestawy. 

4. Sumaryczny czas nawo enia nawozami naturalnymi trwa od 23.488 do 156.043 godzin. 

5. Ilo  zu ytego oleju nap dowego przez ci gnik (do analizy wykorzystano jeden ci gnik  

o mocy 74,9 kW) wynios a od 263,887 do 1.753.137 litrów (nie brano pod uwag  

dojazdu oraz powrotu z pola i za adunku). 
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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: 
...................................................................... 
 


