AKADEMIA PODLASKA
KATEDRA WARZYWNICTWA

Ogólnopolska Konferencja Naukowa
pod patronatem

Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Proekologiczna uprawa warzyw
– problemy i perspektywy

Siedlce, 24-25 czerwca 2010 r.

MATERIAŁY Z KONFERENCJI

Organizator konferencji:
Katedra Warzywnictwa, Akademia Podlaska

Komitet redakcyjny:
dr hab. Anna Zaniewicz-Bajkowska
prof. dr hab. Wanda Wadas
dr hab. Jolanta Franczuk
dr inż. Edyta Kosterna
dr inż. Robert Rosa

Fotografie i projekt graficzny okładki – Robert Rosa

Materiały zostały wydrukowane w wersji przygotowanej przez Autorów.
Do druku zestawiono w Katedrze Warzywnictwa Akademii Podlaskiej .

ISBN 978-83-7051-576-8

Druk: ELPIL, Siedlce

Konferencja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej
w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2007-2013
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
Europa inwestująca w obszary wiejskie
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2007-2013
- Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Dofinansowano przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
oraz Polskie Towarzystwo Nauk Ogrodniczych

Organizatorzy składają serdeczne podziękowanie Sponsorom za wsparcie
finansowe, które bardzo pomogło w zorganizowaniu Konferencji.

Sponsorzy:

Starosta Powiatu Siedleckiego
Prezydent Miasta Siedlce
Cukiernia „Prima”
Cukiernia „Pszczółka”
Podlaska Wytwórnia Wódek "Polmos" SA

Spis treści
Andrzej Borowy

Zastosowanie roślin okrywowych w uprawie warzyw..........................................11
Marek Siwulski

Grzyby uprawne a ekologia..................................................................................19
Katarzyna Adamczewska-Sowińska, Eugeniusz Kołota

Plonowanie i wartość odżywcza oberżyny uprawianej w polu
z zastosowaniem ściółek żywych i syntetycznych...............................................22
Franciszek Adamicki, Ewa Badełek

Wpływ etylenu na zahamowanie wyrastania cebuli (Allium cepa L.) ..................24
Zbigniew Anyszka, Małgorzata Kohut

Wpływ roślin okrywowych i herbicydu linuron na zachwaszczenie
oraz wzrost i plony selera korzeniowego .............................................................26
Marta Bajer, Marek Gajewski, Jadwiga Radzanowska, Aneta Godlewska,
Maryna Bogucka, Judyta Koleniec

Zróżnicowanie cech jakościowych szalotki (Allium ascalonicum L.)
w zależności od sezonu uprawy i odmiany..........................................................28
Katarzyna Bączek, Mirosław Angielczyk, Jarosław L. Przybył, Agnieszka Kuczerenko,
Zenon Węglarz

Plon i jakość turówki leśnej (Hierochloë australis (Schrad.) Roem. & Schult.)
w uprawie ekologicznej przy zróżnicowanym zacienieniu roślin .........................30
Anita Biesiada, Eugeniusz Kołota

Wpływ nawożenia azotem na plon i skład chemiczny cykorii typu radicchio
w uprawie na zbiór jesienny .................................................................................32
Anita Biesiada, Alicja Kucharska, Anna Sokół-Łętowska

Wpływ nawożenia azotem i terminu zbioru na skład chemiczny
i aktywność antyoksydacyjną bazylii pospolitej (Ocimum basilicum L.)..............34
Włodzimierz Breś, Tomasz Kleiber, Tomasz Trelka

Jakość wody stosowanej do nawadniania kroplowego i fertygacji roślin
ogrodniczych.........................................................................................................36
Halina Buczkowska

Wpływ cięcia i ogławiania roślin na plonowanie oberżyny
w nieogrzewanym tunelu foliowym ......................................................................38
Stanisław Cebula, Andrzej Kalisz, Agnieszka Sękara

Niektóre elementy wartości odżywczej kilku form kalafiora w zależności
od sposobu przygotowania rozsady ....................................................................40
Piotr Chohura, Eugeniusz Kołota

Reakcja sałaty na zróżnicowane nawożenie azotem ..........................................42
Janusz Deska, Antoni Bombik, Małgorzata Wyrzykowska, Jolanta Ziemińska,
Marzena Lisowska

Cechy użytkowe papryki rocznej (Capsicum annuum L.) typu Kambi
w aspekcie możliwości uprawy amatorskiej ........................................................44
5

Renata Dobromilska, Marek Konieczny

Reakcja kilku odmian pomidora na pogłówne nawożenie potasem ...................46
Jan Dyduch, Agnieszka Najda

Zależność między miejscem uprawy a plonem i jakością liści czosnku .............48
Jacek Dyśko, Stanisław Kaniszewski, Waldemar Kowalczyk

Wpływ fertygacji zalewowej pożywką o różnym stężeniu składników
pokarmowych na wzrost i rozwój rozsady pomidora ...........................................51
Kazimierz Felczyński

Wpływ odmiany i terminu jesiennego sadzenia dymki na zimotrwałość
i plonowanie cebuli ...............................................................................................53
Anna Francke

Wpływ nawożenia potasem na zawartość makroelementów
w owocach pepino ................................................................................................55
Jolanta Franczuk, Anna Zaniewicz-Bajkowska, Edyta Kosterna, Robert Rosa,
Iwona Pniewska, Wiesław Olszewski

Wpływ okrywy roślinnej na plonowanie i wybrane elementy
wartości odżywczej kapust głowiastych ...............................................................57
Barbara Frąszczak, Alina Kałużewicz, Włodzimierz Krzesiński, Jolanta Lisiecka, Tomasz Spiżewski

Porównanie czterech form rokietty w uprawie pojemnikowej
w zróżnicowanych warunkach świetlnych ...........................................................60
Janina Gajc-Wolska, Katarzyna Kowalczyk, Jarosław Mikas, Ryszard Drajski

Efektywność zapylania trzmiela ziemnego (Bombus terrastris)
w uprawie ogórka polowego (Cucumis sativus L.) ..............................................62
Marek Gajewski, Paweł Szymczak

Gromadzenie składników chemicznych w korzeniach spichrzowych
przez marchew różnych odmian podczas okresu wegetacji ...............................64
Maria Gawęda, Zofia Nizioł-Łukaszewska

Ocena jakości kalarepy (Brassica oleracea var. gongylodes L.)
przechowywanej w chłodni zwykłej ......................................................................66
Ryszard Górecki

Wpływ związków krzemowych na wzrost i jakość rozsady cebuli
(Allium cepa L.) .....................................................................................................69
Robert Gruszecki, Andrzej Sałata

Wpływ zimowania roślin na jakość plonu pietruszki korzeniowej........................71
Maria Grzegorzewska

Wpływ uprawy ekologicznej na trwałość przechowalniczą wybranych
gatunków warzyw .................................................................................................73
Monika Grzeszczuk, Dorota Jadczak, Anna Kawecka, Irena Długosz

Wpływ terminu siewu na wartość biologiczną łobody ogrodowej
(Atriplex hortensis L.)............................................................................................74
Kamila Gubarewicz, Renata Dobromilska

Wpływ biostymulatora z alg morskich na plon i jakość buraka ćwikłowego
w ekologicznym systemie uprawy........................................................................76

6

Kamila Gubarewicz, Renata Dobromilska

Wpływ preparatu Bio-algeen S-90 na wzrost i plonowanie marchwi
w uprawie ekologicznej ........................................................................................78
Dorota Jadczak, Monika Grzeszczuk, Dominika Kosecka, Anna Kawecka

Wpływ normy siewu nasion na wielkość i jakość plonu cebuli odmiany
’Rosa Lunga di Firenze’........................................................................................80
Robert Kalbarczyk

Zmienność przestrzenna i czasowa występowania przymrozków
przygruntowych w Polsce i ich wpływ na wzrost, rozwój i plon ogórka
konserwowego (Cucumis sativus L.), 1966-2005................................................82
Alina Kałużewicz, Włodzimierz Krzesiński, Mikołaj Knaflewski, Jolanta Lisiecka,
Tomasz Spiżewski, Barbara Frąszczak

Wpływ temperatury na wielkość plonu brokuła i długość okresu
od inicjacji róży do zbioru .....................................................................................84
Stanisław Kaniszewski, Jacek Dyśko, Waldemar Kowalczyk,Jan Wojtysiak,
Zbigniew Wrocławski, Andrzej Moraczewski

Ocena zmian właściwości fizycznych podłoży organicznych w bezglebowej
uprawie pomidora .................................................................................................86
Mikołaj Knaflewski, Adam Żurawicz, Włodzimierz Krzesiński, Szymon Buchowski

Wpływ terminu kończenia zbiorów na cechy pędów asymilacyjnych
szparaga (Asparagus officinalis L.) ......................................................................88
Andrzej Komosa, Tomasz Kleiber, Józef Piróg

Zawartość makro i mikroelementów w środowisku korzeniowym pomidora
szklarniowego uprawianego w wełnie mineralnej i włóknie drzewnym
w zależności od zawartości azotu w pożywkach .................................................90
Mirosław Konopiński, Tadeusz Kęsik, Marzena Błażewicz-Woźniak

Wpływ uprawy konserwującej na strukturę plonu i niektóre
cechy jakościowe korzeni salsefii (Tragopogon porrifolius L.) ............................92
Ryszard Kosson, Krystyna Elkner

Jakość sensoryczna przetworów z warzyw uprawianych ekologicznie
i konwencjonalnie .................................................................................................95
Edyta Kosterna, Anna Zaniewicz-Bajkowska, Jolanta Franczuk, Robert Rosa,
Krystyna Chromińska, Izolda Borysiak-Marciniak, Marzena Panasz

Wpływ ściółek syntetycznych na plonowanie melona .....................................97
Edyta Kosterna, Anna Zaniewicz-Bajkowska, Robert Rosa, Jolanta Franczuk,
Izolda Borysiak-Marciniak, Krystyna Chromińska

Wpływ czarnych ściółek syntetycznych na jakość owoców i wybrane
elementy wartości odżywczej melona............................................................... 100
Katarzyna Kowalczyk, Janina Gajc-Wolska

Wpływ rodzaju podłoża i szczepienia na dynamikę plonowania pomidora
drobnoowocowego ............................................................................................ 103
Waldemar Kowalczyk, Jacek Dyśko

Wpływ wybranych związków sodowych na plonowanie i stan odżywienia
pomidora uprawianego w wełnie mineralnej..................................................... 105

7

Jan Krężel, Eugeniusz Kołota

Reakcja kapusty pekińskiej uprawianej w okresie wiosennym
na zróżnicowanie formy nawożenia azotowego ............................................... 107
Agnieszka Kuczerenko, Jarosław L. Przybył, Anna Geszprych, Marta Krawczyk,
Mirosław Angielczyk, Katarzyna Bączek, Zenon Węglarz

Rozwojowe i chemiczne zróżnicowanie Kuklika pospolitego
(Geum urbanum L.) ........................................................................................... 109
Jolanta Lisiecka, Mikołaj Knaflewski, Tomasz Spiżewski, Barbara Frąszczak,
Alina Kałużewicz, Włodzimierz Krzesiński

Wpływ hydrolizatu białka zwierzęcego na liczbę i jakość sadzonek truskawki
odmiany ‘Elsanta’ .............................................................................................. 111
Helena Łabuda, Anna Brodaczewska

Termin siewu jako czynnik kształtujący plonowanie fasoli szparagowej
do przetwórstwa ................................................................................................ 113
Joanna Majkowska-Gadomska

Ocena składu chemicznego owoców wybranych odmian melona
w uprawie przy zastosowaniu płaskich osłon i mulczowania gleby ................. 115
Joanna Majkowska-Gadomska, Katarzyna Arcichowska

Plonowanie wybranych odmian pomidora polowego uprawianego
na glebie ściółkowanej w rejonie Warmii .......................................................... 117
Joanna Majkowska-Gadomska, Brygida Wierzbicka

Plonowanie i wartość odżywcza wybranych odmian marchwi
o pomarańczowym i purpurowym zabarwieniu korzeni spichrzowych ............ 119
Łucja Michalik

Wpływ osłaniania roślin włókniną na jakość owoców papryki słodkiej
uprawianej w polu .............................................................................................. 121
Lubosława Nowaczyk, Paweł Nowaczyk

Korelacje między cechami owoców i zawartością kapsaicynoidów
u genotypów soft-flesh Capsicum ..................................................................... 123
Paweł Nowaczyk, Lubosława Nowaczyk

Odpowiedź androgeniczna form soft-flesh i hard-flesh Capsicum spp.
w kulturach in vitro pylników .............................................................................. 125
Ewa Osińska, Olga Wardziak, Wiesława Rosłon, Ewelina Pióro-Jabrucka

Wpływ sposobu zbioru na rozwój roślin i gromadzenie się związków biologicznie
czynnych w zielu marzanki wonnej (Galium odoratum (L.) Scop.) ......................127
Józef Piróg, Grzegorz Bykowski, Włodzimierz Krzesiński

Wpływ podłoża i sterowania fertygacją na wielkość plonu i jakość
owoców ogórka szklarniowego ......................................................................... 129
Małgorzata Poniedziałek, Elżbieta Jędrszczyk, Beata Jankowska

Wpływ uprawy współrzędnej marchwi (Daucus carota L.) z aksamitką
(Tagetes patula nana L.) i nagietkiem (Calendula officinalis L.)
na jakość plonu oraz wybrane szkodniki marchwi ..............................................131

8

Ewa Rekowska

Ocena efektywności stosowania osłon z włókniny na wielkość
i jakość plonu sałaty łodygowej (Lactuca sativa L. var. augustiana) ................ 133
Ewa Rekowska, Barbara Jurga-Szlempo

Wpływ terminu uprawy oraz rozstawy roślin na plonowanie endywii
(Cichorium endivia L.)........................................................................................ 135
Robert Rosa, Anna Zaniewicz-Bajkowska, Edyta Kosterna, Jolanta Franczuk

Działanie następcze międzyplonu słonecznika (Helianthus L.) w uprawie
kukurydzy cukrowej (Zea mays L.) ................................................................... 137
Wiesława Rosłon, Ewa Osińska, Katarzyna Bączek, Zenon Węglarz

Wpływ nawozów organiczno-mineralnych na plonowanie i jakość surowca
wybranych ziół uprawianych metodą ekologiczną............................................ 140
Andrzej Sałata, Robert Gruszecki

Zmiany zawartości związków polifenolowych w zielu karczocha
(Cynara scolymus L.) w okresie wegetacji roślin .............................................. 143
Anna Sapieha-Waszkiewicz, Barbara Marjańska-Cichoń

Skuteczność wyciągów z czosnku w zwalczaniu szarej pleśni truskawki ....... 146
Anna Sapieha-Waszkiewicz, Barbara Marjańska-Cichoń, Ryszard Miętkiewski

Wpływ preparatu Propolis i innych biopreparatów na wzrost i rozwój in vitro
izolatów Botrytis cinerea Pers. pochodzących z krzewów malin ..................... 148
Piotr Siwek, Andrzej Libik, Izabela Gryza, Danuta Ciechańska, Antoni Niekraszewicz

Wpływ osłon z włókniny biodegradowalnej na plon i jakość
cebuli zimującej ................................................................................................. 150
Marek Siwulski, Kinga Drzewiecka, Krzysztof Sobieralski, Yin Chong

Porównanie wzrostu i aktywności enzymatycznej grzybni oraz plonowania
boczniaka ostrygowatego (Pleurotus ostreatus (Fr.) Kumm.)
na różnych podłożach ....................................................................................... 153
Marek Siwulski, Krzysztof Sobieralski, Jerzy Mańkowski

Porównanie wzrostu grzybni wybranych gatunków grzybów uprawnych
na odpadach przemysłu włókienniczego .......................................................... 155
Paweł Słodkowski, Katarzyna Bychowiec

Wpływ wielkości doniczek i liczby roślin na plonowanie rokietty siewnej
(Eruca sativa L.)................................................................................................. 157
Tomasz Spiżewski, Barbara Frąszczak, Alina Kałużewicz, Włodzimierz Krzesiński,
Jolanta Lisiecka

Wpływ ściółkowania gleby czarną folią na plonowanie ogórka gruntowego.... 159
Janusz Suszyna

Wpływ deficytu opadów na jakość owoców pomidora wysokorosnącego
uprawianego w gruncie ..................................................................................... 161
Maria Tendaj, Barbara Mysiak

Charakterystyka wzrostu cebuli siedmiolatki (Allium fistulosum L.)
uprawianej z siewu i rozsady ............................................................................ 163

9

Cecylia Miłowana Uklańska, Katarzyna Adamczewska-Sowińska

Wpływ terminu uprawy wybranych odmian endywii na plonowanie
i wartość odżywczą............................................................................................ 166
Wanda Wadas, Krzysztof Kalinowski

Wpływ wybranych czynników agrotechnicznych na plonowanie
dyni makaronowej (Cucurbita pepo L.) ............................................................. 168
Wanda Wadas, Halina Mioduszewska

Wpływ terminu siewu na zawartość karotenoidów i kwasu L-askorbinowego
w dyni makaronowej (Cucurbita pepo L.) ......................................................... 170
Aneta Wesołowska, Dorota Jadczak, Monika Grzeszczuk

Analiza chemiczna ekstraktów z wybranych odmian papryki ostrej
(Capsicum annuum L.) ...................................................................................... 172
Aneta Wesołowska1, Dorota Jadczak2, Monika Grzeszczuk

Porównanie składu chemicznego olejku eterycznego i ekstraktów
rozpuszczalnikowych ze świeżego ziela tymianku pospolitego
(Thymus vulgaris L.) .......................................................................................... 174
Anna Wrzodak, Krystyna Elkner, Justyna Szwejda-Grzybowska

Jakość sensoryczna przechowywanych korzeni marchwi pochodzących
z uprawy ekologicznej ....................................................................................... 176
Anna Zaniewicz-Bajkowska, Jolanta Franczuk, Edyta Kosterna, Robert Rosa,
Marzena Panasz

Wpływ dokarmiania dolistnego na jakość plonu i wybrane elementy wartości
odżywczej trzech średnioowocowych odmian melona (Cucumis melo L.)..........178
Anna Zaniewicz-Bajkowska, Edyta Kosterna, Jolanta Franczuk, Robert Rosa

Jakość plonu melona (Cucumis melo L.) w zależności od dokarmiania
dolistnego .......................................................................................................... 181
Anna Zaniewicz-Bajkowska, Edyta Kosterna, Jolanta Franczuk, Robert Rosa,
Wiesław Olszewski

Wpływ mulczowania roślinami międzyplonowymi na wybrane fizyczne
i chemiczne właściwości gleby .......................................................................... 185
Anna Zaniewicz-Bajkowska, Robert Rosa, Edyta Kosterna, Jolanta Franczuk

Wpływ następczy międzyplonu słonecznika (Helianthus L.)
na zawartość w kukurydzy cukrowej (Zea mays L.) wybranych elementów
wartości odżywczej ................................................................................................188
Jolanta Ziemińska, Małgorzata Wyrzykowska, Marzena Lisowska, Janusz Deska, Antoni Bombik

Współzależności wybranych cech plonotwórczych fasoli zwyczajnej
(Phaseolus vulgaris L.) ...................................................................................... 191

10

Andrzej Borowy
Katedra Warzywnictwa i Roślin Leczniczych,
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

Zastosowanie roślin okrywowych w uprawie warzyw
W obecnym stuleciu docelowym systemem rolniczym jest rolnictwo
zrównoważone [Dokumenty 1993]. Jego podstawą jest gospodarowanie zasobami naturalnymi w taki sposób, aby zapewnić trwałe zaspokajanie potrzeb
współczesnych i przyszłych pokoleń. Rolnictwo zrównoważone chroni zasoby
ziemi i wód, zasoby genetyczne roślin i zwierząt oraz nie degraduje środowiska
[Duer 1994]. Preferowane są metody oparte na odnawialnych, wytwarzanych
w gospodarstwie środkach produkcji [Lal i in. 1991].
Podstawowym zasobem naturalnym jest gleba i dlatego w rolnictwie
zrównoważonym cenione są wszelkie działania mające na celu ochronę
gleby przed degradacją i zwiększające jej naturalną żyzność. Ważną rolę
pełnią tutaj rośliny, których części nadziemne osłaniają powierzchnię gleby
przed niszczącym działaniem wiatru i wody, zaś korzenie spulchniają glebę
i wiążą jej cząstki oraz pobierają składniki mineralne zapobiegając ich wymywaniu. Obumarłe resztki roślin stanowią pokarm organizmów glebowych
stymulując w ten sposób rozwój życia biologicznego i przyczyniając się do
wzrostu zawartości próchnicy [Phatak 1992]. Ta znana od dawna funkcja
roślin pozostawała niedoceniana w czasach intensyfikacji rolnictwa. Po raz
pierwszy została zauważona w rolnictwie ekologicznym i obecnie dążność
do jak najdłuższego okrycia gleby roślinnością jest jedną z cech tego systemu. W rolnictwie ekologicznym roślina i gleba tworzą jedną biologiczną całość [Tyburski i Żakowska – Biemans 2007].
Funkcję ochronną wobec gleby pełnią wszystkie rośliny, jednakże
określenie ‘rośliny okrywowe’ odnosi się głównie do specjalnie w tym celu
uprawianych międzyplonów, wcześniej cenionych przede wszystkim jako
nawozy zielone. Wysiane w lipcu lub w sierpniu i przyorane późną jesienią
stanowią cenne źródło substancji organicznej i składników mineralnych. Ich
działanie plonotwórcze utrzymuje się w ciągu trzech lat po przyoraniu, dorównując niejednokrotnie wartości nawozowej obornika [Biesiada i Kołota
2007, Olszewski 2009]. Ponadto rośliny okrywowe mogą ograniczać wzrost
chwastów [Hoffman i Reigner 2006] oraz występowanie chorób i szkodników
[Kotliński 2004, Kotliński i Abdul-Baki 2000, Kotliński i in. 2000], co prowadzi
do zmniejszenia chemizacji upraw [Masiunas 1998]. Rośliny okrywowe pobierają azotany zapobiegając ich wymywaniu, a po obumarciu roślin pierwiastek ten jest uwalniany stopniowo w miarę rozkładu resztek.
Wyland i in. [1996] donoszą, że żyto (Secale cereale) jako roślina okrywowa
zmniejszyło wymywanie azotanów podczas zimy o 65 do 70% w porównaniu
do gleby nieosłoniętej. Ściółki powstałe z roślin okrywowych ograniczają
11

parowanie i zwiększają infiltrację wody, czego skutkiem jest większa wilgotność gleby [Lal 1995]. Obecnie dąży się do uzyskania dużej masy części
nadziemnych roślin okrywowych, po których zniszczeniu sieje się nasiona
lub sadzi rozsadę bezpośrednio na pole okryte dokładnie warstwą ściółki
[Kuepper 2001]. W północno-wschodnich oraz środkowo-zachodnich stanach USA, jedną z najbardziej obiecujących roślin okrywowych stosowanych
w uprawie warzyw jest żyto [Masiunas 2006, Schonbeck i in. 1993], natomiast w Europie od wielu lat doceniane są zalety gorczycy białej (Sinapis
alba) [Boydston i Al-Khatib 2006, Vaughn i Hemingway 1959].
W Katedrze Warzywnictwa i Roślin Leczniczych Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, w roku 1995 podjęto badania nad zastosowaniem
roślin okrywowych w uprawie warzyw. We wstępnym doświadczeniu oceniano przydatność żyta ‘Dańkowskie’, sianego w ilości 120 kg∙ha-1 w połowie
września i desykowanego glifosatem pod koniec pierwszej dekady maja,
w uprawie buraka ćwikłowego (Beta vulgaris) ‘Chrobry’, fasoli szparagowej
(Phaseolus vulgaris) ‘Bona’, kapusty głowiastej białej (Brassica oleracea var.
capitata f. alba) ‘Sława z Enkhuizen’ i pomidora (Lycopersicon esculentum)
‘Rumba’ [Borowy i in. 1998], jak również żyta sianego w ostatnich dniach
kwietnia i desykowanego pod koniec pierwszej dekady czerwca, w uprawie
tych samych odmian buraka ćwikłowego, fasoli szparagowej i kapusty głowiastej białej [Borowy i Jelonkiewicz 1998]. W doświadczeniu tym rośliny
warzywne siane lub sadzone bezpośrednio w glebę nieuprawioną i okrytą
ściółką żytnią wschodziły i przyjmowały się równie dobrze jak w uprawie
tradycyjnej, jednakże ich dalszy wzrost był wolniejszy, a plonowanie znacznie słabsze. W zebranym plonie stwierdzono większą zawartość suchej masy. Ściółka okrywała ok. 65% powierzchni gleby, co zapewniało dość dobrą
ochronę warzyw przed chwastami. W innym doświadczeniu, opóźnienie
zbioru o 3 tygodnie zapobiegło zmniejszeniu plonu kapusty ‘Sława z Enkhuizen’ rosnącej w ściółce żytniej [Borowy 2004].
Dążąc do wydłużenia i zwiększenia ochronnego działania rośliny
okrywowej, w kolejnym doświadczeniu (1997-2000) zachowano wyłącznie
jesienny termin oraz podniesiono normę siewu żyta do 180 kg∙ha-1. Podczas
desykacji glifosatem pod koniec pierwszej dekady maja żyto było w fazie
bezpośrednio przed kłoszeniem i osiągało wysokość od około 70 cm do 90
cm, a świeża masa części nadziemnych wynosiła, w zależności od roku
badań, od 2,75 kg∙m-2 do 3,80 kg∙m-2. Po ugnieceniu zaschnięte rośliny żyta
tworzyły warstwę ściółki o grubości 3-4 cm, która okrywała całkowicie powierzchnię gleby i wstrzymując dostęp światła zapobiegała wschodom
chwastów W miarę upływu czasu ściółka ulegała powolnemu i zależnemu od
przebiegu warunków atmosferycznych rozkładowi, co jest zgodne z wynikami innych autorów [Masiunas i in. 1995, Ruffo i in. 2003, Yenish i in. 1995].
Po upływie czterech miesięcy od rozpoczęcia uprawy, okrycie gleby ściółką
wynosiło od około 10% do 20%. 3 tygodnie od siewu lub sadzenia warzyw,
na 1 m-2 pola uprawianego metodą tradycyjną rosły średnio 664 sztuki
chwastów, w porównaniu do 41 sztuk rosnących na polu okrytym ściółką.
Ściółka nie miała wyraźnego wpływu na skład florystyczny zachwaszczenia.
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Pod koniec okresu uprawy zwiększało się nasilenie występowania mniszka
pospolitego (Taraxacum officinale), którego niełupki zaopatrzone w aparat
lotny były zatrzymywane przez ściółkę. Większą liczebność mniszka na poletkach tej kombinacji obserwowano również w innych doświadczeniach
[Borowy 2004, Borowy i in. 1998, Masiunas i in. 1997]. Liczniej rosły także:
bodziszek drobny (Geranium pusillum), rumianek pospolity (Matricaria
chamomilla), szarota błotna (Gnaphalium uliginosum) i wierzbownica drobnokwiatowa (Epilobium parviflorum) [Jelonkiewicz i Borowy 2005]. Ściółka
żytnia wpływa na wzrost chwastów za pomocą czynników fizycznych, środowiskowych i chemicznych, m. in. wydzielając allelopatyny hamujące kiełkowanie nasion [Masiunas 2006].
W pierwszych tygodniach uprawy temperatura gleby okrytej ściółką
była na głębokości 5 cm niższa o około 3 do 5 0C w porównaniu do temperatury gleby uprawianej metodą tradycyjną. Różnice te stopniowo malały
w miarę rozkładu ściółki oraz powiększania się cieniowania powierzchni
gleby przez rośliny warzywne. W sierpniu temperatura gleby w obu kombinacjach doświadczenia ulegała wyrównaniu, a w pierwszych tygodniach
września była niekiedy wyższa na poletkach okrytych resztkami ściółki.
Wpływ metody uprawy na temperaturę gleby na głębokości 10 cm był mniejszy [Borowy i in. 2000].
W krajach południowych, o intensywnym promieniowaniu słonecznym,
niższa temperatura gleby okrytej ściółką może sprzyjać uprawie warzyw
[Hoyt i in.1994], natomiast w warunkach przyrodniczych naszego kraju jest
zjawiskiem niekorzystnym. W doświadczeniu przeprowadzonym w latach
2001-2002, po upływie dwóch dni od sadzenia rozsady, podczas kolejnych
trzech nocy miały miejsce przymrozki, które mimo wcześniejszego okrycia
roślin folią perforowaną, spowodowały znaczne uszkodzenia pomidora ‘Etna F1’ rosnącego na poletkach ze ściółką żytnią. Pomidory uprawiane metodą tradycyjną i okryte w ten sam sposób nie zostały uszkodzone przez mróz
[Borowy i Komosa 2003].
Metoda uprawy miała niewielki wpływ na wilgotność, gęstość i porowatość gleby w warstwie 0-10 cm raz 10-20 cm. Cechy te były mierzone
każdego roku na początku, w połowie i pod koniec uprawy warzyw [Borowy
i in. 2000]. Stwierdzono, że w każdym terminie wierzchnia warstwa gleby
okrytej ściółką charakteryzowała się nieznacznie mniejszą gęstością i większą porowatością. Podobnie Konopiński i in. [2001] obserwowali, że rośliny
okrywowe wpłynęły na zmniejszenie gęstości i wzrost porowatości gleby
zarówno wczesną wiosną, przed rozpoczęciem prac polowych, jak i podczas
wegetacji roślin warzywnych. Wyniki badań Stirzakera i White’a [1995] dowodzą, że w glebie po rozłożeniu się korzeni żyta pozostają długie kanaliki,
które ułatwiają wnikanie wody i powietrza. Natomiast wilgotność gleby była
uzależniona przede wszystkim od ilości i rozkładu opadów atmosferycznych
podczas okresu wegetacji. Po opadach deszczu okryta ściółką gleba zachowywała wilgotność przez dłuższy czas. Niekorzystny wpływ żyta na wilgotność obserwowano jedynie w latach o suchej wiośnie, kiedy rosnące
intensywnie rośliny pobierały z gleby resztki zimowego zapasu wody.
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Badania prowadzono na glebie płowej, o nietrwałej strukturze i niewielkiej
(1,6%) zawartości materii organicznej. W czasie suszy na powierzchni gleby
tworzyła się twarda skorupa utrudniająca siew i sadzenie, a następnie
wschody i przyjmowanie się rozsady warzyw [Borowy 2002, Jelonkiewicz
i Borowy 2009]. Obserwacje te są zgodne z wynikami badań Drosta i Price’a
[1991] oraz Liebla i in. [1992].
Gatunkami dobrze plonującymi w uprawie bezorkowej z użyciem żyta
jako rośliny okrywowej były warzywa klimatu umiarkowanego: burak ćwikłowy ‘Chrobry’, marchew (Daucus carota) ‘Nantejska’ i seler korzeniowy
(Apium graveolens var. rapaceum) ‘Makar’. Kapusta głowiasta biała ‘Sława
z Enkhuizen’, por (Allium ampeloprasum ssp. porrum) ‘Arkansas’ i rzepa
(Brassica rapa var. rapifera) ‘Schneeball’ plonowały słabiej, jakkolwiek
w niektóre lata różnice te były nieistotne. Warzywa ciepłolubne: fasola szparagowa ‘Laura’ i pomidor ‘Rumba’ plonowały słabiej podczas trzech lat,
a ogórek (Cucumis sativus ) ‘Aladyn F1’ – podczas jednego roku badań
[Borowy i Jelonkiewicz 1999, 2000, Jelonkiewicz i Borowy 2009].
Rośliny okrywowe pobierają część składników znajdujących się
w glebie. W przypadku ściółek o dużym stosunku C : N, np. słoma żytnia,
może pojawić się niedobór azotu [Sainju i Singh 1997]. W tej sytuacji niezbędne są bardziej szczegółowe badania nad nawożeniem warzyw uprawianych w ściółkach powstałych z roślin okrywowych [Borowy i Jelonkiewicz
2000, Hoyt i in. 1994]. Mając to na uwadze, w latach 2000-2003 przeprowadzono doświadczenie z uprawą pomidora ‘Etna F1’ w ściółce żytniej i trzykrotnym nawożeniem pogłównym [Borowy i Komosa 2003]. Mimo wysokiego
nawożenia mineralnego, pomidory uprawiane w ściółce miały cieńsze łodygi
i rosły wolniej niż w uprawie tradycyjnej. Dojrzewanie owoców zaczynało się
prawie jednocześnie na poletkach obu kombinacji, lecz jego dalszy przebieg
był uzależniony od metody uprawy - owoce pomidorów rosnących w ściółce
dojrzewały wolniej. Plon owoców ogółem był podobny, lecz udział owoców
handlowych – mniejszy, a owoców chorych – większy, niż w plonie zebranym z uprawy tradycyjnej. Ściółka żytnia nie miała wpływu na zdrowotność
roślin pomidora. Podobne wyniki, świadczące o małej przydatności tej metody uprawy pomidora w naszym kraju, uzyskano także we wcześniejszych
doświadczeniach [Borowy i in. 1998, Jelonkiewicz i Borowy 2000]. Natomiast
w badaniach Kotlińskiego i Abdul-Bakiego [2000] pomidor ‘Atma’ uprawiany
w ściółce wytworzonej przez mieszankę żyta i wyki kosmatej (Vicia villosa)
oraz żyta, wyki kosmatej i koniczyny inkarnatki (Trifolium incarnatum) plonował istotnie lepiej i był mniej porażony przez zarazę ziemniaka
(Phytophthora infestans) niż w uprawie tradycyjnej.
Przedstawiona wyżej technologia uprawy umożliwiała uzyskanie trwałej ściółki okrywającej całą powierzchnię pola, jednakże rozpoczęcie siewu
lub sadzenia rozsady warzyw było wówczas możliwe dopiero na początku
drugiej dekady maja. Chcąc określić przydatność żyta jako rośliny okrywowej
w uprawie wczesno wiosennej, w latach 2003-2006 przeprowadzono kolejne
doświadczenie, w którym wysiewano cebulę (Allium cepa L.) ‘Kristine’
w ostatnich dniach kwietnia, bezpośrednio po obeschnięciu pola. Nasiona
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siano ręcznie w rzędy wyznaczone na poletkach porośniętych żytem o wysokości 12-15 cm, które desykowano następnego dnia po siewie. Również
w tym doświadczeniu metoda uprawy nie miała wpływu na gęstość ani na
przepuszczalność gleby, natomiast większą wilgotnością charakteryzowała
się gleba okryta ściółką żytnią. Ponadto ściółka ograniczała w sposób istotny
zachwaszczenie poletek. Metoda uprawy nie miała wpływu na termin ani na
liczbę wschodów cebuli, natomiast jej dalszy wzrost był wolniejszy na poletkach okrytych ściółką. Cebule zebrane w uprawie bezorkowej z użyciem żyta
jako rośliny okrywowej miały mniejszą średnicę i masę, ale zawierały więcej
suchej masy [Borowy 2006].
Wyniki badań przeprowadzonych w latach 2004-2006 świadczą o tym,
że wczesno wiosenna uprawa warzyw jest możliwa również przy zastosowaniu gorczycy białej jako niezimotrwałej rośliny okrywowej [Mikuła i Borowy
2007], której zaletą jest m. in. niska norma siewu, szybki wzrost i duża masa
części nadziemnych [Kuepper 2001]. W badaniach tych gorczyca była wysiewana w ilości 30 kg∙ha-1 na początku drugiej dekady sierpnia. Do nadejścia mrozu rośliny osiągały wysokość 130 cm i znajdowały się w końcowej
fazie kwitnienia. Świeża masa części nadziemnych roślin rosnących na powierzchni 1 m-2 wynosiła wówczas od 2,7 kg do 4,2 kg. Mniejszą masę roślin
odnotowano w roku o niewielkiej ilości opadów w sierpniu, czego efektem
były słabe wschody. Niekorzystny wpływ suszy, występującej w końcu lata
lub na początku jesieni, na wschody i następnie na biomasę niezimotrwałych
roślin okrywowych obserwował Kuepper [2001]. Przy dobrych wschodach,
wiosną następnego roku zaschnięte łodygi tworzyły ściółkę grubości kilku
centymetrów, która całkowicie okrywała powierzchnię gleby aż do zbioru
warzyw. Przy słabych wschodach, ściółka gorczyczna okrywała początkowo
około 60%, a pod koniec okresu uprawy – 35% powierzchni gleby. Wpływ
metody uprawy na plonowanie grochu (Pisum sativum) ‘Nike’, szpinaku
(Spinacia oleracea) ‘Matador’ oraz sałaty (Lactuca sativa) ‘Królowa Majowych’ uprawianej z rozsady zmieniał się w latach badań, a ponadto większość stwierdzonych różnic była nieistotna ze względu na dużą zmienność
wyników między powtórzeniami.
Ściółka wytworzona przez rośliny okrywowe zmienia barwę pola, ma
wpływ na temperaturę gleby oraz wilgotność sąsiadującego ze ściółką powietrza, może także zawierać związki o działaniu allelopatycznym, zaś czynniki te mogą mieć wpływ na występowanie owadów w łanie rośliny uprawnej
[Masiunas 1998]. W doświadczeniach przeprowadzonych w Katedrze Warzywnictwa i Roślin Leczniczych UP w Lublinie obserwowano mniejsze porażenie kapusty głowiastej białej przez mszycę kapuścianą (Brevicoryne
brassicae) [Borowy i Jelonkiewicz 2000], co znajduje potwierdzenie w badaniach Kotlińskiego [2004], oraz marchwi przez mszycę marchwiowąondulującą (Semiaphis dauci) [Borowy 2002]. We wszystkich opisanych
wyżej doświadczeniach obserwowano, że nawet w czasie suszy powierzchnia gleby okrytej ściółką pozostawała niezaskorupiona i stanowiła miejsce
przebywania wielu owadów.
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Stosowanie roślin okrywowych w uprawie warzyw łączy w sobie wiele
korzyści związanych z ochroną środowiska przyrodniczego i wpisuje się
bardzo dobrze w zasady rolnictwa ekologicznego i zrównoważonego.
W praktyce sprawia jednak różnego rodzaju trudności, których rozwiązanie
jest możliwe na drodze dalszych badań [Kuepper 2001].
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Grzyby uprawne a ekologia
Pojęcie „ekologia” obejmuje bardzo szeroki zakres interakcji między
organizmami żywymi i środowiskiem. Jednak w potocznym znaczeniu utożsamiane jest ono przede wszystkim z ochroną środowiska. Ochrona ta może
polegać między innymi na ograniczeniu niekorzystnego wpływu działań
człowieka na środowisko (zmniejszenie zużycia energii, środków ochrony
roślin itp.) bądź jego aktywnej ingerencji w celu przywrócenia wcześniej zaburzonej równowagi (rekultywacja i remediacja gleb itp.). W obydwa wymienione działania wpisuje się uprawa grzybów i możliwości wykorzystania niektórych ich gatunków na rzecz ochrony środowiska.
Uprawa grzybów ze względu na swoją specyfikę jest w zasadzie monokulturą, w której istnieje bardzo duże zagrożenie ze strony czynników
chorobotwórczych i szkodników. Działania interwencyjne w uprawie grzybów
stosowane są w bardzo ograniczonym zakresie, a główną uwagę zwraca się
na profilaktykę. Jednym z przejawów takich działań jest stosowanie - jako
środka dezynfekcyjnego - pary wodnej na różnych etapach produkcji grzybów, a także powszechne wykorzystanie naturalnych procesów mikrobiologicznych. W przygotowaniu podłoża do uprawy pieczarki i boczniaka prowadzi się fermentację i pasteryzację, których podstawą jest działanie różnych
grup mikroorganizmów, w tym zwłaszcza mikroorganizmów termofilnych.
Uzyskane w ten sposób podłoże określa się jako selektywne, tzn. takie, które sprzyja rozwojowi grzybni grzyba uprawnego a hamuje rozwój jego konkurentów lub mikroorganizmów chorobotwórczych. W dużym stopniu przyczyniają się do tego rozwijające się w relatywnie wysokiej temperaturze pasteryzacji (45-60°C) promieniowce, które produkują substancje antybiotyczne, stanowiące naturalny środek ochrony. Jednak intensywna uprawa wymaga użycia środków chemicznych, nawet jeśli stosowane są one profilaktycznie.
W uprawie pieczarek wykorzystuje się zwykle preparaty chemiczne
o niskiej toksyczności i krótkim okresie karencji. Jest to wymuszone przez
krótki cykl produkcyjny oraz dużą zdolność do akumulacji substancji chemicznych. Przykładem mogą być syntetyczne pyretroidy stosowane w zwalczaniu muchówek. Preparaty takie, jak Decis czy Patriot, należą do środków
ochrony roślin zaliczanych do IV klasy toksyczności. Ponadto technika ich
użycia, poprzez odparowywanie lub aerozolowanie, wyraźnie zmniejsza
ilość zużywanego preparatu. Zoocydy z grupy inhibitorów biosyntezy chityny
stosowane w uprawie grzybów, tj. Dimilin, Nomolt i Trigard, charakteryzują
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się niską toksycznością i wysoką aktywnością przeciw larwom muchówek
i niektórych roztoczy.
Coraz częściej do zwalczania muchówek wykorzystuje się preparaty
biologiczne. W powszechnym użyciu są środki ochrony na bazie drapieżnych nicieni, m.in. gatunku Steinernema feltiae. Należą do nich m.in. Owinema, Scia-Rid czy Nemasys, wykazujące dużą skuteczność w zwalczaniu
ziemiórkowatych w uprawie pieczarek. Zawarte w preparatach nicienie inwazyjne aktywnie poszukują larw owadów i niszczą je w krótkim czasie. Trwają
także badania nad zastosowaniem innych gatunków drapieżnych nicieni,
tj. Heterorhabditis megidis i H. bacteriophora oraz wspomnianego wcześniej
S. feltiae, w uprawie boczniaka. Pewne nadzieje wiąże się również z wykorzystaniem drapieżnych roztoczy, m.in. z rzędu Gamasida sp., a także
chrząszcza Atheta coriaria. Duże zainteresowanie wzbudza bakteria Bacillus
thuringiensis var. israelensis, która wywołuje chorobę i wysoką śmiertelność
larw ziemiórek i zadrowatych. W niektórych krajach stosuje się preparaty z
tej bakterii do zwalczania owadów w uprawie szklarniowej i uprawie grzybów.
W ostatnich kilku latach nastąpił wyraźny postęp w prowadzeniu dezynfekcji w uprawie grzybów. Dezynfekcja to podstawowe działanie zapobiegające występowaniu i rozprzestrzenianiu się chorób w pieczarkarni
i boczniakarni. Pojawiło się szereg preparatów charakteryzujących się wysoką skutecznością i niską toksycznością. Niewątpliwie najbardziej interesujące są preparaty, które zawierają stabilizowany roztwór dwutlenku chloru. Są
to preparaty bardzo skuteczne, o szerokim spektrum działania, nawet przy
niskich stężeniach. Do ich zalet należy m.in. brak reakcji prowadzących do
tworzenia kwasu chlorowodorowego oraz hiperchlorowców (w odróżnieniu
od samego chloru), a także niepozostawianie na odkażanych powierzchniach niepożądanych substancji szkodliwych i ubocznych. Wśród dużej gamy preparatów dezynfekcyjnych, przy prawidłowym ich stosowaniu, nie stanowią one żadnego zagrożenia dla środowiska.
Bardzo ciekawym zagadnieniem w aspekcie ekologicznym jest wykorzystanie podłoża po uprawie grzybów. Podłoże po uprawie pieczarki posiada wysoką wartość nawozową, porównywalną z innymi nawozami organicznymi, a pod pewnymi względami nawet je przewyższa. Charakteryzuje się
ono wysoką zawartością materii organicznej oraz potasu, fosforu i wapnia.
Azot w podłożu pouprawowym występuje głównie w formie związanej
w struktury białkowe, dlatego po wprowadzeniu do gleby jego dostępność
dla roślin jest uzależniona od stopnia postępującej mineralizacji. Ocenia się,
że w pierwszym roku wykorzystywane jest przez rośliny około 25% azotu
(uwalnianie jak w nawozach wolnodziałających), a potasu i fosforu prawie
100%. Ze względu na wysoką zawartość materii organicznej, dużą pojemność wodną oraz niezwykle bogatą mikroflorę, podłoże po uprawie pieczarek
może być wykorzystywane do rekultywacji gleb zdegradowanych. Stwierdzono korzystne jego oddziaływanie na organizmy żywe występujące
w glebie, co pozwala na szybkie przywrócenie w glebie równowagi biologicznej. Równie cenne jest podłoże po uprawie boczniaka, jednak ze wzglę-
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du na mniejszą wartość nawozową i wysoką zawartość łatwo dostępnego
potasu, jego stosowanie wymaga pewnej ostrożności. Niewątpliwą zaletą
tego podłoża jest obecność substancji wpływających hamująco na rozwój
nicieni.
Zanieczyszczenie środowiska naturalnego ksenobiotykami (np. WWA,
PCB) i metalami ciężkimi jest problemem niosącym ze sobą zagrożenie dla
prawidłowego funkcjonowania ekosystemów, naturalnej różnorodności gatunkowej, jakości i wielkości plonu roślin uprawnych oraz dla zdrowia człowieka. Istniejący problem wywołał intensywny rozwój metod oczyszczania
gleb, wód i ścieków, wśród których szczególną uwagę zwracają ekologicznie
bezpieczne techniki bioremediacji, oparte na zastosowaniu roślin lub/i mikroorganizmów w celu degradacji zanieczyszczeń lub ich akumulacji w biomasie. Wiele prowadzonych ostatnio badań wykazało przydatność podłoża
po inkubacji, a szczególnie podłoża po uprawie niektórych gatunków grzybów, do bioremediacji (mikoremediacji).
Na uwagę zasługują grzyby wywołujące tzw. białą zgniliznę drewna,
które są zdolne do całkowitego rozkładu ligniny. Wśród grzybów uprawnych
należą do nich gatunki m. in. z rodzaju boczniak – Pleurotus (w tym boczniak ostrygowaty - P. ostreatus) oraz twardziak jadalny- Lentinula edodes.
Szczególne właściwości grzybów białej zgnilizny drewna wynikają z ich
zdolności do wytwarzania i wydzielania do podłoża kompleksu enzymów
ligninolitycznych. Enzymy te rozkładają także związki podobne pod względem struktury do ligniny, w tym wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA), polichlorowane bifenyle (PCB), dioksyny, pestycydy (np. DDT,
lindan, pentachlorofenol), materiały wybuchowe (np. TNT), jak również rozpuszczalniki organiczne (np. czterochlorek węgla). Tolerancja grzybów
względem wysokich stężeń ksenobiotyków, często przekraczających próg
fitotoksyczności, umożliwia przeprowadzenie mikoremediacji na terenach
silnie zdegradowanych, gdzie zastosowanie roślin i towarzyszących
im drobnoustrojów rizosfery jest znacznie ograniczone. W wielu badaniach
wykazano wysoką skuteczność wymienionych wyżej gatunków grzybów
uprawnych w rozkładzie różnych ksenobiotyków, przy zastosowaniu podłoży
pouprawowych na glebach silnie zanieczyszczonych, a także ich użyciu jako
biofiltrów w oczyszczaniu ścieków.
Przedstawione powyżej, w dużym stopniu uproszczone, informacje
nie wyczerpują omawianego zagadnienia. Sygnalizują jedynie problematykę
związaną ze stosowaniem w uprawie metod ograniczających niekorzystny
wpływ na środowisko oraz możliwości wykorzystania grzybów w jego aktywnej ochronie.
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Plonowanie i wartość odżywcza oberżyny
uprawianej w polu z zastosowaniem
ściółek żywych i syntetycznych
Wstęp
Oberżyna jest gatunkiem strefy tropikalnej i subtropikalnej, a jej głównymi światowymi producentami są Chiny, Indie, Egipt, Turcja. W Europie
polową uprawę bakłażana prowadzi się przede wszystkim we Włoszech,
w Rumunii, na Ukrainie, w Hiszpanii i Grecji. W Azji oberżyna cieszy się
dużą popularnością od setek lat ze względu na wartość dietetyczną oraz
możliwość jej przyrządzania w różny sposób i transportowania na duże odległości. Uważana jest również za roślinę leczniczą. W Polsce coraz bardziej
wzrasta zainteresowanie przydatnością tego gatunku do uprawy w polu.
Wynika to z pojawienia się na rynku wielu nowych odmian mniej wrażliwych
na warunki stresowe, zwłaszcza niską temperaturę lub jej wahania.
Materiał i metody
Badania przeprowadzono w Stacji Badawczo-Dydaktycznej Katedry
Ogrodnictwa Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, w latach 20082009. Dwuczynnikowe doświadczenie założono metodą losowanych podbloków w trzech powtórzeniach. Porównywano przydatność żywych ściółek –
koniczyny białej (Trifolium repens L.) i życicy trwałej (Lolium perenne L.) do
uprawy oberżyny (czynnik I), wysiewając je na 3 tygodnie przed sadzeniem,
w czasie sadzenia oraz 3 tygodnie po jej posadzeniu (czynnik II). Dodatkowo
zastosowano czarną folię polietylenową i włókninę polipropylenową. Kontrolę stanowiły poletka nie ściółkowane. Wielkość jednego poletka wynosiła
3 m2 (2 x 1,5m).
Nasiona oberżyny odmiany Epic F1 wysiewano w dniu 02.04.
w szklarni. Rozsadę sadzono w pole, w dniu 02.06., w rozstawie 60 x 50cm.
Bezpośrednio przed posadzeniem roślin zastosowano nawożenie azotem
w ilości 150 kg ha-1, w postaci saletry amonowej. Po pięciu tygodniach wykonano nawożenie pogłówne w ilości 50 kg N ha -1. Oberżynę uprawiano na
czarnej ziemi zdegradowanej o pH 7,25 i zasobności: 130mg K dm-3 oraz
200mg P dm-3. Zbiory owoców wykonywano raz w tygodniu w okresie 10.07
– 23.09. (w 2008 r.) oraz 22.07. – 30.09. (w 2009 r.). W połowie sierpnia
pobrano owoce do analiz chemicznych na zawartość suchej masy, witaminy
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C, cukrów redukujących, P, Ca, oraz K i Mg. Wyniki badań poddano analizie
statystycznej metodą Tukey’a, dla poziomu istotności α=0,05.
Wyniki badań
Na podstawie wyników przeprowadzonych badań stwierdzono,
że w uprawie na ściółce z czarnej folii polietylenowej średni plon handlowy
oberżyny wynosił 16,31 t ha-1 i był większy niż w obiektach kontrolnych oraz
ściółkowanych czarną włókniną o 7,8% i 10,4%. Oberżyna, jako gatunek
o wysokim wzroście i długim okresie wegetacji, uprawiana z rozsady dobrze
nadaje się do łącznej uprawy z żywymi ściółkami. Zastosowanie koniczyny
białej jako wsiewki pozwoliło na zebranie porównywalnego pod względem
statystycznym plonu owoców oberżyny (15,43 t ha-1) z plonem z poletek
pokrytych czarną folią. Uprawa łącznie z życicą trwałą spowodowała wyraźny, istotny spadek plonu, średnio o 17% w stosunku do uprawy z pozostałymi ściółkami i o 15% w porównaniu z poletkami kontrolnymi. Istotny wpływ
na plonowanie oberżyny miał również termin siewu żywych ściółek. Koniczyna biała i życica trwała wysiane na 3 tygodnie przed posadzeniem roślin były
dla nich najbardziej konkurencyjne, co spowodowało, że zebrany plon należał do najmniejszych w doświadczeniu (12,89 t ha -1 i 9,66 t ha-1). Skrócenie
okresu wzrostu koniczyny białej o 3 i 6 tygodni spowodowało zwiększenie
plonu owoców tego warzywa o 21,1% i 37,9%.
W przeprowadzonym doświadczeniu owoce oberżyny uprawianej na
czarnej folii zawierały mniej suchej masy (7,48%) w porównaniu z pochodzącymi z pozostałych obiektów (9,40%), oraz istotnie więcej cukrów redukujących. Ilość witaminy C w owocach oberżyny kształtowała się na poziomie 4,82 – 5,96mg 100g-1 ś.m. i nie zależała od działania czynników doświadczenia. W owocach pochodzących z uprawy z żywymi ściółkami składnika tego było o 13,5% więcej aniżeli w zebranych z poletek kontrolnych.
Analiza statystyczna wykazała, że ilość fosforu i wapnia nie była zróżnicowana pod wpływem czynników doświadczenia. Zawartość K była istotnie
większa w owocach zebranych z poletek obsianych koniczyną białą w porównaniu z pochodzącymi z uprawy z życicą trwałą, natomiast istotnie najmniej magnezu zawierały owoce roślin uprawianych z żywymi ściółkami
wysiewanymi przed sadzeniem oberżyny.
Podsumowanie
Zastosowanie czarnej folii oraz żywych ściółek – koniczyny białej i życicy trwałej wysiewanych w terminie sadzenia oberżyny oraz koniczyny białej
po trzech tygodniach od jej posadzenia umożliwiło zebranie plonu owoców
oberżyny na zbliżonym poziomie. Wartość odżywcza owoców oberżyny w
niewielkim stopniu zależała od czynników doświadczenia. Jedynie zawartość
cukrów redukujących, i magnezu zależała od rodzaju zastosowanej ściółki
i terminu wysiewu żywych ściółek, a potasu od gatunku żywej ściółki.
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Wpływ etylenu na zahamowanie wyrastania cebuli
(Allium cepa L.)
Najwyższe straty występujące podczas długotrwałego przechowywania cebuli są spowodowane głównie wyrastaniem szczypioru i korzeni. Powszechnie stosowany jest jeszcze w wielu krajach hydrazyd kwasu maleinowego, który hamuje lub opóźnia wyrastanie szczypioru i korzeni. W ostatnich latach rozpoczęto poszukiwanie alternatywnych metod i środków
w stosunku do chemicznych, bezpiecznych dla środowiska i zdrowia człowieka, które ograniczają wyrastanie cebuli w czasie przechowywania. Jednym z takich środków jest etylen – naturalny regulator wzrostu wpływający
na wzrost, rozwój, dojrzewanie i starzenie się roślin. Wcześniejsze badania
prowadzone w Instytucie Warzywnictwa wykazały, że etylen w dużych dawkach (powyżej 1000 ppm) stymulował wyrastanie cebuli, natomiast podawany w niewielkich ilościach (15-20 ppm) w ciągu całego okresu przechowywania wpływał korzystnie na przechowanie cebuli.
W przeprowadzonych doświadczeniach badano wpływ niskiej koncentracji etylenu (15 ppm) i kontrolowanej atmosfery na wyrastanie szczypioru
i korzeni u 5-ciu odmian cebuli: Red Baron, Wellington F1, Sherpa F1, Polanowska i Grabowska. Odmiany: Red Baron, Wellington F 1 i Sherpa F1 były
po zbiorze dosuszane w kontrolowanych warunkach w temperaturze 20 oC
i 28oC, natomiast odmiany: Polanowska i Grabowska były dosuszane naturalnie w zadaszonym miejscu. Efekt działania etylenu porównywano z dotychczas stosowanym w praktyce hydrazydem kwasu maleinowego. Cebulę
odm. Polanowska i Grabowska opryskano na 2 tygodnie przed zbiorem
hydrazydem kwasu maleinowego w dawce 3,2 kg∙ha-1 z użyciem 300 L wody/ha. Cebulę przechowywano w temperaturze 4 oC w normalnej atmosferze oraz w kontrolowanej atmosferze zawierającej 2% CO 2 i 2 % O2 z dodatkiem 15 ppm etylenu i w kontrolowanej atmosferze bez etylenu.
U odmian dosuszanych sztucznie po zbiorze stwierdzono wyraźny
wpływ traktowania etylenem w okresie przechowywania na zahamowanie
wyrastania korzeni, szczególnie gdy cebula była po zbiorze dosuszana
w temperaturze 28oC. U wszystkich porównywanych odmian (Red Baron,
Wellington F1 i Sherpa F1) nie notowano wyrastania szczypioru niezależnie
od temperatury dosuszania. Obserwacje morfologiczne po okresie przechowania wykazały również niższy procentowy udział szczypioru wewnętrznego
w stosunku do wysokości główki, u cebuli traktowanej etylenem w porównaniu do cebuli nie traktowanej.
U obu odmian (Polanowska i Grabowska) dosuszanych naturalnie po
zbiorze, nie stwierdzono wyrastania szczypioru zarówno u cebuli traktowanej
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etylenem jak i nie traktowanej. Notowano natomiast mniejsze wyrastanie
korzeni u cebuli traktowanej etylenem. Wysokość szczypioru wewnętrznego
była również mniejsza u cebuli traktowanej etylenem.
Stwierdzono także korzystny wpływ zastosowania hydrazydu kwasu
maleinowego, na zahamowanie wyrastania korzeni i szczypioru w czasie
przechowywania cebuli. Procentowy udział cebuli eksportowej u odmian
traktowanych hydrazydem kwasu maleinowego, był jednak niższy niż u cebuli nie traktowanej, ale przechowywanej w kontrolowanej atmosferze zarówno bez jak i z dodatkiem etylenu.
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Wpływ roślin okrywowych i herbicydu linuron
na zachwaszczenie oraz wzrost i plony
selera korzeniowego
Wstęp
Rośliny okrywowe mogą poprawiać strukturę gleby i jej zasobność,
ograniczać parowanie, erozję glebową, hamować wschody chwastów. Mogą
też oddziaływać negatywnie na rośliny uprawne, poprzez pochłanianie wilgoci glebowej lub działanie allelopatyczne [Anyszka, Dobrzański 2006,
Teasdale 1996, Teasdale, Mohler 1992]. Seler korzeniowy jest słabo konkurencyjny dla chwastów, dlatego też wymaga skutecznych metod ich zwalczania, pozwalających na uzyskanie korzeni dobrej jakości. Celem badań
było określenie wpływu roślin okrywowych i różnego sposobu ich użytkowania oraz herbicydu linuron na dynamikę zmian w populacji chwastów i plonowanie selera korzeniowego.
Materiał i metody
Badania przeprowadzono w latach 2006-2008 w Instytucie Warzywnictwa w Skierniewicach na glebie płowej. Seler uprawiano bez roślin okrywowych, w mulczu z roślin okrywowych desykowanych i pozostawionych na
powierzchni gleby oraz w roślinach ciętych i wymieszanych z glebą na głębokość ok. 10-12 cm. We wszystkich systemach uprawy utrzymywano
obiekty z selerem nie odchwaszczanym oraz odchwaszczanym ręcznie lub
herbicydem linuron. Jako rośliny okrywowe użyto dobrze dostosowanej do
naszych warunków mieszanki żyta z wyką ozimą, którą wysiewano we wrześniu. Po przezimowaniu mieszankę desykowano glifosatem w 2-3 tygodnie
przed sadzeniem rozsady selera i mulcz pozostawiano na powierzchni gleby
lub rozdrabniano i mieszano z glebą w 2-3 dni przed sadzeniem. Seler sadzono między 24 a 28 maja. Określano zachwaszczenie pierwotne po 56-59
dniach wegetacji i wtórne przed zbiorem selera, wskaźniki wzrostu roślin
(zawartość chlorofilu w liściach, względną fluorescencję chlorofilu) oraz plony korzeni selera.
Wyniki badań
Stwierdzono, że metoda uprawy wpływa na zmiany w nasileniu występowania poszczególnych gatunków chwastów w uprawie selera. Mulcz
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z roślin okrywowych pozostawiony na powierzchni gleby w znacznym stopniu redukował zachwaszczenie pierwotne i korzystnie wpływał na wysokość
plonów korzeni selera. Średnia masa chwastów ogółem w selerze uprawianym w mulczu z roślin okrywowych, bez herbicydu, wynosiła 2063,0 g/m2,
bez roślin okrywowych 3050,5 g/m2, a w roślinach okrywowych ciętych
i mieszanych z glebą 4033,9 g/m2. Po zastosowaniu linuronu metodą dawek
dzielonych w 2 zabiegach masa chwastów dwuliściennych wahała się od
37,4 do 226,9 g/m2, w 3 zabiegach od 8,5 do 113,2 g/m 2, a w przypadku
jednego zabiegu tym środkiem od 32,1 do 333,1 g/m 2. Zachwaszczenie
wtórne, po wykonanym wcześniej pieleniu, było dość niskie we wszystkich
obiektach. Najwyższe plony korzeni selera w uprawie bez herbicydu, zarówno odchwaszczanego ręcznie jak i nie odchwaszczanego uzyskano w mulczu z roślin okrywowych pozostawionym na powierzchni gleby. Po zastosowaniu herbicydu nie zanotowano wyraźnych różnic w plonach, niezależnie
od sposobu uprawy.
Podsumowanie
Badania wykazały korzystny wpływ mulczu z roślin okrywowych na
ograniczenie zachwaszczenia oraz wzrost i plonowanie selera korzeniowego. Rozdrabnianie mieszanki i jej wymieszanie z glebą dawało gorsze efekty, zwłaszcza w początkowym okresie wegetacji, co należy tłumaczyć pobieraniem znacznej ilości wody przez rośliny wymieszane z glebą. Negatywne
efekty były widoczne zwłaszcza w latach o małej ilości opadów w okresie
wiosny. Niewielkie różnice w zachwaszczeniu selera pomiędzy różnymi sposobami stosowania linuronu, świadczą o możliwości ograniczenie zużycia
tego środka w uprawie tej rośliny.
Literatura
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Journal of Plant Diseases and Protection nr. XX: 733-738.
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Zróżnicowanie cech jakościowych szalotki
(Allium ascalonicum L.)
w zależności od sezonu uprawy i odmiany
Wstęp
Szalotka jest w Polsce mniej znana niż cebula zwyczajna. Podobnie
jak cebula zwyczajna szalotka wykazuje właściwości prozdrowotne związane z obecnością m. in. związków siarkowych oraz polifenoli [Lanzotti 2006].
W Europie cieszy się dużą popularnością m.in. we Francji i Holandii, skąd
coraz częściej trafia na nasz rynek. Oprócz uprawianych dotychczas form
rozmnażanych wegetatywnie do uprawy wchodzą nowe odmiany holenderskie rozmnażane z nasion. Ze względu na łatwiejszą uprawę i mniejsze ryzyko porażenia przez patogeny przenoszone drogą wegetatywną odmiany te
są ciekawą alternatywą dla odmian uprawianych z podziału cebul [Rabinowitch i Kamenetsky, 2002]. Odmiany te nie zostały dotychczas dokładnie zbadane pod względem plonowania, składu chemicznego i cech sensorycznych.
Celem niniejszej pracy jest zbadanie cech sensorycznych łusek mięsistych cebul wybranych odmian szalotki oraz zawartości niektórych związków biologicznie czynnych, mogących mieć wpływ na ocenę sensoryczną
tych cebul.
Materiał i metody
Doświadczenie przeprowadzono w latach 2008-2009. Materiał do badań stanowiły cebule szalotki odmian ‘Conservor F1’, ‘Bonilla F1’, ‘Matador
F1’. Rośliny były uprawiane z rozsady na polu doświadczalnym Katedry Roślin Warzywnych i Leczniczych SGGW w Warszawie-Wilanowie. Analizę
sensoryczną łusek mięsistych cebul przeprowadzono bezpośrednio po zbiorze za pomocą metody QDA (Quantitative Descriptive Analysis – Ilościowa
Analiza Opisowa) w pracowni sensorycznej Katedry, wykorzystując jedenaście wyróżników jakości sensorycznej wytypowanych w badaniach wstępnych. W łuskach mięsistych cebul oznaczono również zawartość cukrów
(metodą Luffa – Schoorla) [Charłampowicz, 1966], ekstraktu (spektrofotometrycznie) oraz kwasu pirogronowego (metodą Schwimmera i Westona)
[Schwimmer i Weston 1961].
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Wyniki badań i podsumowanie
Zawartość cukrów, ekstraktu i kwasu pirogronowego w łuskach mięsistych szalotki oraz jędrność cebul była zróżnicowana w obu latach badań.
W roku 2008 zawartość cukrów ogółem wynosiła, w zależności od odmiany,
od 97,10 do 104,40 mg/g św. m., zawartość ekstraktu od 13,23
do 16,93 ºBx, natomiast w roku 2009 odpowiednio od 70,59 do 78,68 mg/g
św. m. oraz od 11,97 do 12,40 ºBx. Zawartość kwasu pirogronowego w roku
2008 wynosiła 4,71 – 6,87 μmol/g św.m., natomiast w roku 2009 0,48 – 3,54
μmol/g św.m. Analiza sensoryczna wykazała wyższą ogólną jakość cebul
szalotki w roku 2009. Stwierdzono wyższą intensywność większości badanych wyróżników w roku 2009. Również badania semi – konsumenckie wykazały wyższą pożądalność zarówno barwy, jak i smaku szalotki w roku
2009. Stwierdzono istotną korelację pomiędzy zawartością ekstraktu i smakiem słodkim oraz między zawartością cukrów ogółem i smakiem surowej
cebuli.
Zróznicowanie składu chemicznego w obu latach badań było prawdopodobnie czynnikiem wpływającym na różnice w ocenie sensorycznej i ocenie pożądalności badanych odmian. Niższa zawartość związków siarkowych
mierzona za pomocą pomiaru zawartości kwasu pirogronowego wpłynęła
prawdopodobnie na wyższe noty w ocenie sensorycznej szalotki w roku
2009, pomimo niższej zawartości cukrów i ekstraktu oraz mniejszej jędrności
cebul.
Literatura
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Plon i jakość turówki leśnej (Hierochloë australis
(Schrad.) Roem. & Schult.) w uprawie ekologicznej
przy zróżnicowanym zacienieniu roślin
Wstęp
Turówka leśna jest trawą kępkową występującą w lasach iglastych
i mieszanych. Ze względu na duże zapotrzebowanie na surowiec którego
dostarcza czyli liście spotyka się ją coraz rzadziej. Dlatego też turówka leśna
objęta została częściową ochroną gatunkową. Wydaje się jednak że jedynym skutecznym sposobem zapobieżenia całkowitego wyginięcia tego gatunku jest wprowadzenie go do uprawy.
Podjęte w niniejszej pracy badania miały na celu określenie wpływu
zacienienia roślin na ich plonowanie oraz gromadzenie się w surowcu
związków biologicznie aktywnych w warunkach uprawy ekologicznej.
Materiał i metody
Doświadczenie przeprowadzono na certyfikowanym, ekologicznym
Polu Doświadczalnym Katedry Roślin Warzywnych i Leczniczych w Wilanowie. Obiektem badań były 3-letnie rośliny turówki leśnej wysadzanej na podłożu składającym się z mieszanki gleby typu mada, kompostu z obornika
i torfu wysokiego. Badane rośliny rosły przy różnej intensywności oświetlenia, którą modyfikowano poprzez cieniowanie siatką raszlową (50 i 75%
zacienienia). Rośliny rosnące bez zacienienia traktowano jako kombinację
kontrolną. Drugim czynnikiem doświadczenia był termin zbioru ziela turówki.
Pierwszy zbiór przeprowadzono w maju, kiedy liście były w pełni wyrośnięte
(1 pokos). Drugi zbiór przeprowadzono w sierpniu w okresie kiedy liście
osiągnęły wysokość zbliżoną do wysokości roślin z 1 pokosu (2 pokos). Po
zbiorze określono świeżą i powietrznie suchą masę surowca. Przeprowadzono także analizę jakościową i ilościową związków kumarynowych i polifenolowych przy użyciu wysokosprawnej chromatografii cieczowej (HPLC).
Wyniki badań
Masa liści turówki leśnej była zróżnicowana w zależności od stopnia
zacienienia roślin i terminu zbioru surowca. We wszystkich badanych kombi-
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nacjach zacienienia większą masę liści uzyskano w 1 pokosie. Największą
masę liści, zarówno w 1 jak i w 2 terminie zbioru, wytworzyły rośliny rosnące
przy 50% zacienieniu a najmniejszą przy zacienieniu 75%.
Cieniowanie roślin miało również wpływ na gromadzenie się związków
kumarynowych w surowcu, w tym najważniejszego z nich a mianowicie kumaryny.
W przypadku surowców zebranych w maju zawartość kumaryny
i 3,4-dihydrokumaryny u roślin rosnących przy zacienieniu 75% była około
2-krotnie wyższa (odpowiednio: 470,95 i 276,95 mg x 100g) niż u roślin nie
cieniowanych (odpowiednio: 248,22 i 90,03 mg x 100g), natomiast zawartość bergaptenu wyraźnie malała przy zwiększającym się zacienieniu.
W surowcach oznaczono także 7 związków fenolowych których zawartość
również zależała od stopnia cieniowania roślin.
Podsumowanie
Plon liści turówki był wyraźnie wyższy w przypadku roślin rosnących
przy zacienieniu 50% w porównaniu z masą liści jaką wytworzyły rośliny
rosnące w pełnym oświetleniu czy przy zacienieniu 75%. Cieniowanie wpłynęło również istotne na zwiększenie w surowcach zawartości kumaryny,
3,4-dihydrokumaryny oraz związków polifenolowych.
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Wpływ nawożenia azotem na plon
i skład chemiczny cykorii typu radicchio
w uprawie na zbiór jesienny
Wstęp
W literaturze polskiej i światowej jest mało doniesień na temat nawożenia cykorii typu radicchio. W większości podkreśla się pozytywną reakcję
tej rośliny na intensywne nawożenia azotem. Celem badań przeprowadzonych w latach 2005-2007 w Katedrze Ogrodnictwa Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu była ocena wpływu dawki i sposobu nawożenia azotem
na plonowanie i skład chemiczny cykorii typu radicchio w uprawie na zbiór
jesienny.
Materiał i metodyka
W doświadczeniu polowym cykorię liściową typu radicchio odmiany
‘Indygo’ uprawiano z rozsady. Azot wnoszono w postaci saletry amonowej
doglebowo w całości przedwegetacyjnie w dawkach 50, 100, 150 i 200 kg
N∙ha-1 względnie w dawkach dzielonych 50+50, 100+50 i 100+100 kg N∙ha-1.
Nasiona cykorii wysiewano pierwszym tygodniu lipca do wielodoniczek wypełnionych substratem torfowym o objętości komórki 72 cm3. Na początku
sierpnia gotową rozsadę sadzono w pole w rozstawie 30x20 cm.
Doświadczenie założono metodą losowanych bloków w czterech powtórzeniach. Powierzchnia poletka do zbioru wynosiła 3 m 2.
Zbiór roślin przeprowadzono w pierwszej dekadzie października oceniając w nim wielkość plonu zielonej masy, a po usunięciu liści zewnętrznych
plonu handlowego główek. W świeżej masie części jadalnych główek oceniono zawartość cukrów redukujących i ogółem jak również azotanów jak
również suchej masy oraz makroskładników: P, K, Mg i Ca.
Wyniki badań
Wyniki doświadczenia wykazały, że dawka azotu miała istotny wpływ
na plonowanie cykorii typu radicchio. Przy jednorazowym, przedwegetacyjnym wnoszeniu tego składnika, największy plon handlowy oraz średnią jednostkową masę główki w plonie handlowym odnotowano stosując
150 kg N∙ha-1 podczas gdy dalszy wzrost dawki azotu powodował spadek
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plonu cykorii sałatowej. Nie stwierdzono dodatniego oddziaływania dzielenia
dawki azotu na przedwegetacyjną i pogłówną.
Wzrost dawki azotu wpływał istotnie na podniesienie poziomu azotanów w liściach cykorii typu radicchio. Przy dawce 50-100 kg N∙ha-1 wnoszonej przedwegetacyjnie poziom azotanów wahał się od 516 do 636 mg∙kg-1
św. m., podczas gdy przy jednorazowej dawce N równej 200 kg∙ha-1 wzrastał
o do 1150 mg∙kg-1 św. m.
Główki radicchio charakteryzowały się istotnie większą zawartością K,
Mg i Ca w obiektach nawożonych intensywnie azotem, podczas gdy zawartość fosforu była w nich mało uzależniona od dawki tego składnika.
W liściach cykorii radicchio zawartość cukrów redukujących i ogółem
i witaminy C wzrastała wraz ze wzrostem dawki azotu wnoszonej zarówno
w całości przedwegetacyjnie jak i dzielonej na przedwegetacyjną i pogłówną.
Podsumowanie
Największy plon handlowy cykorii w uprawie jesiennej zapewniło nawożenie azotem w dawce 150 kg N∙ha-1 stosowanym w całości przedwegetacyjnie, przy której poziom azotanów w częściach jadalnych nie przekraczał
1000 mg∙kg-1 w świeżej masie części jadalnych i nie przekraczał dopuszczalnej dla sałaty zawartości azotanów wynoszącej 2500 mg∙kg-1 ś.m.
Wzrost dawki azotu sprzyjał gromadzeniu cukrów redukujących i ogółem,
witaminy C oraz makroskładników K, Mg, Ca w częściach jadalnych cykorii.
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Wpływ nawożenia azotem i terminu zbioru
na skład chemiczny i aktywność antyoksydacyjną
bazylii pospolitej (Ocimum basilicum L.)
Wstęp
Duży wpływ na jakość surowca roślin przyprawowych wywierają czynniki uprawy w tym nawożenie azotem. Forma azotu i jego dawka modyfikują
nie tylko plon ziela, ale również jakość surowca. Celem badań podjętych
w latach 2007-2009 była ocena wpływu dawki azotu na skład chemiczny i
aktywność antyoksydacyjną ziela bazylii zbieranego dwukrotnie w okresie
wegetacji.
Materiał i metody
W doświadczeniu uprawiano bazylię odmiany ‘Red Rubin’ z rozsady
sadzonej na miejsce stałe w rozstawie 30x20cm, rośliny nawożono przedwegetacyjnie azotem w następujących dawkach: 50, 150 oraz 250 kg N·ha-1.
Oceniano jakość surowca z pierwszego i drugiego pokosu ziela.
Doświadczenie zostało założone metodą losowanych podbloków w trzech
powtórzeniach, a powierzchnia jednego poletka wynosiła 4.05 m2.
Zbiór ziela przeprowadzono dwukrotnie w momencie pojawienia się
pędów kwiatostanowych: w połowie lipca oraz ponownie w pierwszej dekadzie września. Podczas zbiorów pobrano próbki materiału roślinnego do
badań laboratoryjnych. W całych, zdrowych liściach bazylii pochodzących ze
środkowej części pędu określono wagowo zawartość cukrów redukujących
i ogółem metodą Lane-Eynona, witaminy C metodą Tillmansa, karotenoidów
ogółem, chlorofilu a+b, polifenoli ogółem metodą Folina-Ciocalteu, antocyjanów metodą Fuleki i Francisa. Oceniono również aktywność antyoksydacyjną surowca testami DPPH, ABTS i FRAP.
Wyniki badań
Dawka azotu miała wpływ na zawartość polifenoli ogółem w liściach
bazylii odmiany Red Rubin. W 2008 roku wzrost dawki azotu przyczynił się
do zwiększenia poziomu tych składników w liściach bazylii z pierwszego
pokosu w warunkach suszy, zaś w drugim pokosie ich ilość była przeszło
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o połowę mniejsza i mało uzależniona od dawki N. W 2009 roku, przy regularnych opadach atmosferycznych, wzrost dawki azotu przyczyniał się do
spadku zawartości polifenoli w bazylii.
W przypadku antocyjanów, chlorofilu a+b i karotenoidów odnotowano wzrost
zawartości tych barwników pod wpływem intensywnego nawożenia azotem.
Jest to zgodne z wcześniejszymi wynikami badań przedstawionymi w literaturze.
Nawożenie azotem oraz termin zbioru ziela miały również istotny
wpływ na zawartość cukrów redukujących i ogółem oraz witaminy C w liściach bazylii. Najwięcej cukrów ogółem i redukujących odnotowano w
obiekcie nawożonym azotem w dawce 150 kg N∙ha-1, dalszy wzrost dawki N
przyczyniał się do istotnego spadku poziomu cukrów w bazylii. W obiekcie
nawożonym dawką 150 kg N∙ha-1, w 2008 roku oraz w 2009 roku jedynie
w drugim pokosie, zawartość witaminy C osiągała największe wartości, zaś
w 2009 roku w pierwszym pokosie wykazywała tendencję spadkową pod
wpływem wzrostu dawki azotu.
Aktywność antyoksydacyjna (AA) bazylii była zależna bardziej od poziomu polifenoli ogółem niż od zawartości antocyjanów w liściach. Z tego
względu w 2008 roku AA mierzona testem DPPH i FRAP w surowcu zbieranym w lipcu wzrastała odpowiednio z 23.62 do 27.11 i z 40.97 do 52.41 µM
trolox∙g-1 wraz ze wzrostem dawki azotu z 50 do 250 kg N∙ha-1, zaś w drugim
pokosie była największa w obiekcie nawożonym azotem w ilości
150 kg N∙ha-1. Jedynie przy teście ABTS wzrost dawki azotu przyczyniał się
do spadku aktywności antyoksydacyjnej.
Podsumowanie
Wzrost dawki azotu przyczyniał się do zwiększenia zawartości antocyjanów, chlorofilu i karotenoidów w liściach bazylii, zaś zawartość polifenoli
była zmienna i uwarunkowana bardziej warunkami klimatycznymi. Największą zawartość cukrów redukujących i ogółem charakteryzowało się ziele
bazylii nawożonej azotem w dawce 150 kg N∙ha-1a. Zawartość witaminy C
w liściach bazylii była największa przy dawce 150 kg N∙ha-1. Bazylia pospolita odmiany Red Rubin wykazywała odmienne wartości aktywności antyoksydacyjnej mierzone testem DPPH i FRAP w obu latach badań pod wpływem nawożenia N. Jedynie przy teście ABTS wzrost dawki azotu przyczyniał się do spadku aktywności antyoksydacyjnej.
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Włodzimierz Breś, Tomasz Kleiber, Tomasz Trelka
Katedra Nawożenia Roślin Ogrodniczych,
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Jakość wody stosowanej do nawadniania
kroplowego i fertygacji roślin ogrodniczych
Wstęp
Pozytywny wpływ nawadniania na plonowanie roślin doceniano już
w czasach prehistorycznych. Pierwsze nawadnianie kroplowe prawdopodobnie zastosowano w Afganistanie w roku 1866. Około 50 lat temu wprowadzono fertygację. Obecnie zarówno nawadnianie jak i fertygacja są stałym elementem praktyki ogrodniczej. Ciągle doskonalone technologie uprawy wymagające stosowania specjalistycznego sprzętu oraz większa wiedza
na temat wymagań roślin sprawiają, iż coraz częściej zwraca się uwagę na
jakość wody. Kryteria oceny jakości są jednak dyskusyjne. W pracy podjęto
próbę praktycznej oceny przydatności przyjętych kryteriów dla potrzeb
ogrodnictwa.
Materiał i metody
W latach 1997 – 2008 poddano ocenie 131 prób wód, które stosowano lub zamierzano wykorzystać do nawadniania lub fertygacji. W wodzie
oznaczano zawartość N-NH4, N-NO3, P, K, Ca, Mg, Na Cl, S-SO4, Fe, Mn,
Zn, Cu, B, HCO3-. Ponadto oznaczono pH i przewodność elektrolityczna
właściwą oraz obliczono twardość całkowitą wody oraz SAR (Sodium Adsorption Ratio). Ocenę jakości dokonano na podstawie klasyfikacji wód do
nawadniania upraw szklarniowych w glebie lub tradycyjnych podłożach.
Wyniki badań
Według przyjętych kryteriów wody zawierały zbyt dużo składników,
a szczególnie HCO3, Mg, Na and K. Nie odnotowano przekroczeń dopuszczalnych wartości SAR. Zakwestionowano jakość około 50% prób wód co
wskazuje, iż wspomniane kryteria są zbyt restrykcyjne. Nie uwzględniają
one obecnego stanu wiedzy na temat wymagań i tolerancji roślin w stosunku
do poszczególnych jonów. Nie uwzględniają także różnic wynikających
z położenia geograficznego oraz warunków geologicznych, co prowadzi
do eliminacji wód dobrej jakości.
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Podsumowanie
W praktyce ogrodniczej wspomniane kryteria nie są przestrzegane.
Niemal wszystkie badane wody stosuje się do nawadniania kroplowego lub
fertygacji (wykluczono wody o najwyższym stężeniu sodu; wody o nadmiernej zawartości żelaza przed zastosowaniem poddano procesowi odżelaziania). Jednocześnie nie odnotowano negatywnych objawów, które można by
wiązać z jakością wód.
Zaproponowano nowe kryteria. Jako bezpieczne stężenia w wodzie
do nawadniania lub fertygacji (uprawy polowe i szklarniowe) można przyjąć:
30 mg N-NO3, 100 mg K, 150 mg Ca, 50 mg Mg, 100 mg Na, 100 mg Cl and
100 mg S-SO4 in 1 dm3. Do fertygacji upraw bezglebowych w systemie
otwartym maksymalne stężenia jonów w wodzie nie mogą być wyższe
od stężeń zalecanych w pożywce dla danej rośliny z uwzględnieniem optymalnej wartości przewodności właściwej.
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Halina Buczkowska
Katedra Warzywnictwa i Roślin Leczniczych,
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

Wpływ cięcia i ogławiania roślin na plonowanie
oberżyny w nieogrzewanym tunelu foliowym
Wstęp
Bardzo wysokie wymagania termiczne oberżyny sprawiają że optymalne warunki do uprawy tej rośliny można zapewnić w szklarniach i tunelach
foliowych. Z tego też względu do niedawna warzywo to w Polsce nie było popularne. Uzyskanie odmian o mniejszych wymaganiach środowiskowych
przyczyniło się do wzrostu zainteresowania uprawą oberżyny w naszym kraju.
Z uwagi na silny wzrost roślin i tworzenie dużej masy wegetatywnej w uprawie
pod folią konieczne jest cięcie regulujące liczbę pędów przewodnich. Długość
okresu uprawy oberżyny w nieogrzewanych tunelach foliowych w naszym
kraju limitowana jest terminem występowania pierwszych przymrozków jesiennych. Dlatego też konieczne są zabiegi, które ograniczają intensywny
wzrost roślin i wpływają na szybsze dorastanie owoców. Celem tej pracy było
wykazanie wpływu intensywności cięcia oraz ogławiania roślin na plonowanie
oberżyny w uprawie pod folią i wskazanie optymalnego sposobu formowania
roślin w produkcji towarowej tego warzywa.
Materiał i metody
Badania przeprowadzono w latach 2001-2003 w nieogrzewanym tunelu foliowym. Rozsadę doniczkowaną wysadzono na miejsce stałe
w pierwszych dniach czerwca. Oberżynę uprawiano w cylindrach z folii
sztywnej o pojemności 10 dm3 w substracie torfowym, w rozstawie
50 cm × 60 cm. Obiekt badań stanowiły rośliny odmiany Epic F 1. Rośliny
cięto prowadząc na 1 pęd, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć pędów przewodnich
oraz w formie naturalnej bez cięcia. Cięcie ogławiające wykonano w każdej
kombinacji po pierwszym zbiorze owoców w pierwszej dekadzie sierpnia.
W każdej metodzie cięcie wykorzystano po 40 roślin (jednostek eksperymentalnych), z których 20 roślin ogławiano zaś 20 pozostawiono jako nieogłowione. Doświadczenie założono i przeprowadzono jako dwuczynnikowe
według układu kompletnej randomizacji: czynnik A – metoda cięcia (a=7),
czynnik B – rośliny ogławiane i nieogławiane (b=2). Każda kombinacja badanych czynników reprezentowana była przez 30 roślin. Owoce oberżyny
zbierano co 10 dni z każdej rośliny oddzielnie w fazie dojrzałości owoców
(średnia masa około 250 g) i określano masę i liczbę owoców ogółem i handlowych. Po zakończeniu zbiorów wyznaczano parametry plonowania – plon
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ogółem, handlowy oraz wczesny. Za plon wczesny przyjęto plon uzyskany
w pierwszych trzech zbiorach. Wyniki opracowano statystycznie metodą
analizy wariancji. Istotność różnic wykazano za pomocą wielokrotnych przedziałów ufności T-Tukey’a przy 5% poziomie ufności.
Wyniki badań
W latach 2001-2003 z uprawy oberżyny otrzymano średni plon handlowy 3,47 kg∙m-2, którego udział w plonie ogółem stanowił 94,0%. Wykazano istotny wpływ cięcia roślin na średni plon handlowy. Nie udowodniono
natomiast wpływu zabiegu jednokrotnego ogławiania roślin na plonowanie
oberżyny. Istotnie większy średni plon owoców uzyskano z roślin prowadzonych na trzy (3,98 kg∙m-2), cztery (3,87 kg∙m-2) oraz dwa (3,82 kg∙m-2) pędy
przewodnie w odniesieniu do plonu z roślin ciętych radykalnie tylko na jeden
pęd (2,73 kg∙m-2). Istotnie największy średni plon wczesny otrzymano
w obiektach z roślin ciętych intensywnie – na jeden, dwa i trzy pędy przewodnie. Udział plonu wczesnego ogółem w plonie całkowitym stanowił
w tych obiektach od 52,5% do 75,5%. Cięcie roślin miało również statystycznie istotny wpływ na liczbę owoców w plonie handlowym. Najwięcej
owoców uzyskano z roślin prowadzonych na dwa, trzy i cztery pędy przewodnie (średnio 12,7 – 13,9 szt∙m-2). Radykalne cięcie i prowadzenie roślin
tylko na jeden pęd ograniczało istotnie liczbę owoców (średnio 9,1 szt∙m-2).
Nie wykazano natomiast istotnego wpływu jednokrotnego cięcia ogławiającego na zróżnicowanie liczby owoców w badanych obiektach. Wykazano
istotne zróżnicowanie w plonie handlowym a także liczbie owoców oberżyny
w latach 2001-2003. Istotnie mniejszy plon (średnio 8,9 szt∙m-2) otrzymano
w roku 2003 w porównaniu do lat 2001-2002 (średni plon handlowy
3,78-4,12 kg∙m-2).
Podsumowanie
Uzyskane rezultaty wskazują, że przebieg warunków termicznych
w latach 2001-2003 panujących na zewnątrz w okresie kwitnienia i zawiązywania owoców miał duży wpływ na plonowanie oberżyny w uprawie pod
folią. Radykalne cięcie roślin i prowadzenie tylko na jeden pęd przewodni
powodowało istotne zmniejszenie plonowania i ograniczenie liczby zawiązywanych owoców. W uprawie tego warzywa pod folią za optymalne należy
uznać prowadzenie roślin na trzy względnie cztery pędy przewodnie. Intensywne cięcie miało korzystny wpływ na wczesność plonowania oberżyny
w tunelu foliowym. Największy plon wczesny owoców zebrano z roślin prowadzonych na jeden oraz dwa pędy przewodnie. Jednokrotne cięcie ogławiające wykonane po pierwszym zbiorze owoców nie miało istotnego wpływu na plonowanie oberżyny w nieogrzewanym tunelu foliowym.
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Stanisław Cebula, Andrzej Kalisz, Agnieszka Sękara
Katedra Warzywnictwa z Ekonomiką Ogrodnictwa,
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie

Niektóre elementy wartości odżywczej
kilku form kalafiora
w zależności od sposobu przygotowania rozsady
Wstęp
Sposób przygotowania rozsady ma duże znaczenie w uprawie kalafiora. Właściwie ukształtowana rozsada decydująco wpływa na odpowiednie
wykształcenie róży, jej walory handlowe i odżywcze. Wartość odżywcza róż
uwarunkowana jest wieloma czynnikami, przy czym istotne są przede
wszystkim właściwości genetyczne, ale również cała technologia uprawy.
Zawartość aktywnych biologicznie składników może być modyfikowana także pod wpływem warunków, jakie zostaną stworzone roślinom w fazie młodocianej. O ile powyższe kwestie bywają przedmiotem badań u kalafiora
o różach białych, o tyle skromna jest wiedza w tym zakresie dla jego formy
zielonej i romanesco. Celem niniejszych poszukiwań było określenie wpływu
wielkości doniczek stosowanych do produkcji rozsady oraz jej wieku na wybrane elementy wartości odżywczej róż wszystkich trzech form kalafiora.
Materiał i metody
Trzyletnie badania przeprowadzono w stacji doświadczalnej i laboratorium Katedry Warzywnictwa Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie. Przedmiotem badań był kalafior o różach białych odmiany Planita F 1, zielonych
Trevi F1 i romanesco Amfora F1, uprawiany z rozsady o zróżnicowanym
wieku i przygotowanej w różnej wielkości doniczkach. Nasiona kalafiora
wysiano w dwóch terminach, pod koniec drugiej i trzeciej dekady maja,
w odstępie około 10 dni, do multipalet wypełnionych substratem torfowym,
o wielkości komórek 42  42 mm (96/paletę) i 32  32 mm (160/paletę).
W momencie sadzenia na pole w ostatniej dekadzie czerwca rozsada miała
około 30 i 40 dni. W czasie zbiorów (wrzesień) wykonano analizy laboratoryjne róż kalafiora oznaczając w nich zawartość suchej masy, cukrów ogółem, kwasu L-askorbinowego, chlorofili i karotenoidów oraz składników mineralnych: P, K, Ca, Mg, Na i Fe.
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Wyniki badań
Róże kalafiora zielonego i romanesco charakteryzowały się wyraźnie
wyższą zawartością suchej masy, cukrów ogółem i kwasu L-askorbinowego
niż kalafiora białego. Zawartość barwników określana tylko w różach kalafiora zielonego i romanesco układała się dla obu form na podobnym poziomie.
Wykazano pewne zróżnicowanie w zawartości składników mineralnych pomiędzy badanymi formami kalafiora. Więcej fosforu, potasu, magnezu oraz
żelaza stwierdzono w różach kalafiora zielonego i romanesco, natomiast
wapnia u białego. Zawartość sodu była wyraźnie niższa u kalafiora romanesco niż u pozostałych.
Wiek rozsady oraz wielkość doniczek, w jakich była przygotowywana,
wpłynęły istotnie na poziom niektórych badanych składników. Wyższą zawartość suchej masy i cukrów ogółem w różach kalafiora białego oraz cukrów i kwasu L-askorbinowego u zielonego wykazano przy uprawie z rozsady starszej, niezależnie od stosowanej wielkości doniczek. Zastosowanie
młodszej rozsady wpłynęło jedynie na podwyższenie poziomu suchej masy
u kalafiora zielonego. Z kolei wyższą zawartość kwasu L-askorbinowego, ale
tylko kalafiora romanesco, uzyskano wówczas gdy był on uprawiany z rozsady pochodzącej z mniejszych doniczek, bez względu na jej wiek.
Stwierdzano regularnie wyższy poziom barwników chlorofilowych i karotenoidów u obu badanych form kalafiora, uprawianego z rozsady starszej.
Oznaczając zawartość składników mineralnych zaobserwowano w wielu
przypadkach zróżnicowanie nieistotne, albo brak wyraźnych tendencji w
zależności od wieku rozsady i wielkości doniczek.
Posumowanie
Róże kalafiora zielonego i romanesco charakteryzowały się na ogół
wyższą wartością odżywczą niż białego. Wykazano korzystny wpływ uprawy
kalafiora z rozsady bardziej zawansowanej wiekiem na zawartość w różach
niektórych podstawowych składników odżywczych. Natomiast nie stwierdzono znaczącego związku pomiędzy wielkością doniczek, w jakich została
wyprodukowana rozsada, a poziomem większości analizowanych składników.
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Piotr Chohura, Eugeniusz Kołota
Katedra Ogrodnictwa,
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Reakcja sałaty na zróżnicowane nawożenie azotem

Wstęp
Sałata podobnie jak inne gatunki z grupy warzyw liściowych charakteryzuje się krótkim okresem wegetacji oraz znaczną skłonnością do akumulacji azotanów, co w efekcie może prowadzić do obniżeniem jakości plonu.
To niekorzystne zjawisko można ograniczyć stosując racjonalne nawożenie
azotem, które powinno uwzględniać potrzeby pokarmowe roślin oraz zawartość azotu mineralnego w glebie. Celem przeprowadzonych badań było
określenie wpływu dawki i formy azotu stosowanego w różnego rodzaju nawozach azotowych na plonowanie i jakość dwóch odmian sałaty liściowej
w typie pierzastym.
Materiał i metody
Doświadczenia polowe z sałatą liściową przeprowadzono w latach
2006-2008. Zostały założone układzie dwuczynnikowym. Pierwszy czynnik
stanowiły zróżnicowane zawartości azotu mineralnego w glebie, które przed
rozpoczęciem uprawy sałaty wynosiły: 50, 100 i 150 mg N∙dm -3. Czynnik
drugi obejmował 4 nawozy azotowe różniące się składem chemicznym,
a przede wszystkim formą azotu, wprowadzaną do gleby: saletra amonowa
34% N – [NH4NO3], saletra wapniowa 15,5% N – [Ca(NO3)2xH2O+NH4NO3],
siarczan amonu 20,0% N – [(NH4)2SO4], ENTEC 26% N –
[NH4NO3+(NH4)2SO4 + 0,8% DNPP]. Nawóz ENTEC 26 zawiera inhibitor
nitryfikacji, 3,4 dimetylopyrazofosfat, którego zadaniem jest stabilizowanie
amonowej formy azotu poprzez blokowanie aktywności bakterii z rodzaju
Nitrosomonas. W badaniach uprawiano dwie odmiany sałaty liściowej typu
pierzastego: o zielonych liściach – Casabella F1 (typ Lollo Bionda), oraz
o czerwonych liściach – Klausia F1 (typ Lollo Rosa). Zbiory sałaty wykonywano w trzeciej dekadzie września. Do plonu handlowego zaliczono zdrowe
rośliny o masie rozety liściowej powyżej 100 g. W liściach sałaty oznaczano
zawartość azotanów metodą potencjometryczną i suchą masę metodą wagową. Wyniki opracowano statystycznie wykonując analizę wariancji wg
testu Tukeya dla poziomu wiarygodności α=0,05.

42

Wyniki badań
Na podstawie przeprowadzonym badań stwierdzono istotny wpływ
zróżnicowanego nawożenia azotem na wysokość i jakość plonu sałaty.
Średnie plony handlowe odmiany Casabella F1 nawożonej nawozem ENTEC
26 (21,12 t∙ha-1) oraz saletrą wapniową (21,00 t∙ha-1) były zbliżone do siebie
i istotnie wyższe od średniego plonu zebranego po zastosowaniu siarczanu
amonu (20,23 t∙ha-1). Średni plon handlowy odnotowany po zastosowaniu
saletry amonowej nie różnił się istotnie od pozostałych badanych nawozów,
co świadczy o możliwości stosowania różnych form azotu do nawożenia
sałaty. Niezależnie od rodzaju zastosowanego nawozu azotowego zwiększenie koncentracji tego składnika w glebie z 50 do 100 i 150 mg N·dm-3
gleby spowodowało istotny wzrostu plonu handlowego sałaty odmiany
Casabella F1 z 18,82 do 21,08 i 22,44 t∙ha-1. U odmiany Klausia F1 najwyższy średni plon handlowy (19,04 t∙ha-1) uzyskano na poletkach po zastosowaniu nawozu ENTEC 26 jako źródła azotu. Plon roślin nawożonych saletrą
amonową kształtował się na zbliżonym poziomie – (18,66 t∙ha-1). Istotnie
niżej natomiast plonowały rośliny, które nawożono saletrą wapniową –
(17,52 t∙ha-1) i siarczanem amonu – (17,58 t∙ha-1), dla których średni plon
handlowy nie różnił się istotnie. Podobnie jak w przypadku odmiany Casabella F1 stwierdzono, ze niezależnie od formy azotu zwiększenie jego zawartości w glebie z 50 mg do 100 i 150 mg N·dm-3 spowodowało istotny wzrost
plonu ogólnego sałaty odmiany Klausia F1, z 17,06 t∙ha-1 do 17,93 t∙ha-1 i
19,60 t∙ha-1.
Podsumowanie
Tytułem podsumowania można stwierdzić, że najlepszymi źródłami
azotu dla sałaty odmiany Casabella F1 były nawozy ENTEC 26 i saletra
wapniowa, które w porównaniu z siarczanem amonu zapewniły uzyskanie
istotnie wyższych plonów, nie różniących się jednak istotnie w porównaniu
do roślin nawożonych saletrą amonową. W przypadku odmiany Klausia F1
najlepsze wyniki produkcyjne zapewniło użycie nawozu ENTEC 26 i saletry
amonowej. Niezależnie od rodzaju zastosowanego nawozu azotowego
zwiększenie koncentracji tego składnika w glebie z 50 mg N·dm-3 do 150 mg
N·dm-3 spowodowało istotny wzrostu plonu handlowego obydwu odmian
sałaty, przy jednoczesnym zwiększeniu nagromadzenia azotanów, oraz
obniżenia zawartości suchej masy u odmiany Klausia F 1. Obydwie odmiany
sałaty nawożona siarczanem amonu a także nawozem ENTEC 26 odznaczała się istotnie niższą średnią zawartością azotanów w liściach przed zbiorem niż po użyciu saletry amonowej i wapniowej jako źródła azotu dla roślin.
Zastosowanie saletry amonowej i wapniowej w dawce 150 mg N·dm-3 przyczyniło się do nagromadzenia azotanów w ilościach przekraczających dopuszczalne ustawowo zawartości tego składnika w sałacie, natomiast użycie
nawozu ENTEC 26 pozwoliło na uzyskanie wysokiego plonu obydwu odmian
sałaty bez ryzyka przekroczenia dopuszczalnej zawartości azotanów.
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Janusz Deska, Antoni Bombik, Małgorzata Wyrzykowska,
Jolanta Ziemińska, Marzena Lisowska
Katedra Doświadczalnictwa, Hodowli i Nasiennictwa Roślin Rolniczych,
Akademia Podlaska, Siedlce

Cechy użytkowe papryki rocznej
(Capsicum annuum L.) typu Kambi
w aspekcie możliwości uprawy amatorskiej
Wstęp
Papryka jest warzywem, którego wysokie walory smakowe i odżywcze
powodują, że uprawiana jest zarówno na plantacjach produkcyjnych, jak
również amatorskich. Wymogi stawiane odmianom przeznaczonym do
uprawy intensywnej takie, jak: wysoki plon handlowy, duża masa jednego
owocu oraz równoczesność dojrzewania nie muszą być spełniane w uprawach amatorskich, gdzie do najważniejszych cech zalicza się: atrakcyjny
wygląd i dużą grubość miąższu owoców, ich dobry smak oraz wczesność
plonu i jego rozłożenie w czasie, a także łatwość uprawy i odporność na
patogeny.
Celem pracy była ocena przydatności papryki rocznej (Capsicum
annuum var. ratundum Pop.) typu Kambi do warunków uprawy amatorskiej.
Materiał i metody
Doświadczenie prowadzono w obiekcie szklarniowym Akademii Podlaskiej w Siedlcach w latach 2006 – 2009. Materiał wyjściowy stanowiły nasiona 4 rodów, wywodzące się z materiału nasiennego, pozyskanego
w 1997 roku w Bułgarii. Rośliny prowadzono w uprawie wolnej na standardowym podłożu ogrodniczym, stosując nawożenie według zaleceń dla produkcji papryki. Owoce papryki zbierano w stanie całkowitego wybarwienia,
w tygodniowych przedziałach czasu. W trakcie zbioru wydzielono plon handlowy owoców, oceniając: masę i kształt owoców, grubość miąższu oraz
jego udział w całkowitej masie owoców. Po zakończeniu zbiorów zebrano
całe rośliny papryki do oceny ich cech morfologicznych. Uzyskane wyniki
badań zostały opracowane statystycznie.
Wyniki badań
Uprawiane w doświadczeniu rośliny papryki charakteryzowały się
wczesnym (dojrzałość technologiczna po 65 dniach, pełne wybarwienie
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po 72 dniach od wysadzenia), długotrwałym (do 1 dekady października)
oraz równomiernym plonowaniem.
Rośliny papryki odznaczały się niezbyt dużą wysokością (od 56,6 do
71,6 cm, średnio 63,2 cm) i zwartym pokrojem (od 18,3 do 26,9 cm, średnio
22,8 cm). Podstawowy szkielet tworzyło 2,91 sztywnych pędów I-rzędu
(od 2,82 do 3,06 szt.), które rozgałęziały się na wysokości 26,1 cm (od 25,2
do 27,5 cm).
Zebrane owoce charakteryzowały się atrakcyjną, ciemnoczerwoną
barwą i typowym dla tej formy spłaszczonym, równomiernym kształtem,
wyrażającym się stosunkiem szerokości do długości od 1,42 do 1,61,
co odpowiadało wysokości owocu od 4,04 do 4,97 cm (średnio 4,42 cm)
i szerokości od 6,28 do 6,84 cm (średnio 6,48 cm). Średnia masa zebranych
owoców wynosiła od 80,1 g, przy średnich z lat od 71,3 do 95,0 g. Owoce
zawierały średnio 3,56 komory i odznaczały się znaczną grubością ścianek:
od 7,88 do 8,31 mm, przy średniej z lat 8,08 mm i udziałem masy użytkowej
(miąższu), wynoszącej od 81,1 do 85,5%, przy średniej z lat 83,3%.
Uzyskany plon całkowity z 1 rośliny wynosił od 358 do 585 g (średnio
z lat 437 g). Plon handlowy był nieznacznie niższy: od 278 w 2006 roku do
497 g w 2009 roku (średnio 437 g), co odpowiadało liczbie owoców od 3,79
do 7,05 szt. (średnio 4,69 szt.). Plon handlowy z 1 m 2 wynosił od 1,10 do
2,44 kg, przy średniej 1,84 kg. Istotny w latach wzrost plonu z 1 rośliny,
a tym samym wzrost uzyskanego plonu z 1 m2 był skutkiem selekcji, prowadzonej w kierunku zwiększenia liczby owoców na 1 roślinie.
Wielkość plonu owoców, uzyskanego w poszczególnych latach, charakteryzowała się dużą zmiennością, powodowaną głównie wysokim zróżnicowaniem liczby owoców wytwarzanych na 1 roślinie (od 46,3% w 2007 roku
do 34,8% w 2009 roku).
Podsumowanie
Wyselekcjonowane rośliny papryki charakteryzowały się dużą odpornością na choroby, co umożliwia proekologiczną uprawę, o ograniczonym
stosowaniu zabiegów ochronnych, a wczesne, długotrwałe i równomierne
plonowanie roślin wyselekcjonowanej formy Kambi pozwala na pozyskiwanie owoców w długim okresie czasu. Prowadzone prace hodowlane pozwoliły w badanych latach na zwiększenie masy owoców z rośliny (od 212 do
497 g), umożliwiającego uzyskanie plonu z 1 m 2 na poziomie 1,99 kg.
Zwarty pokrój roślin i sztywność łodyg umożliwia uprawę bez stosowania
podpór i zabiegów formowania kształtu roślin, co znacznie ogranicza nakłady pracy oraz pozwala na zwiększenie zagęszczenia obsady roślin,
co w uprawie amatorskiej daje możliwość uzyskania wyższego plonu.
Niezbędne są zatem dalsze prace hodowlane nad obniżeniem zmienności
wytwarzania liczby owoców na 1 roślinie, co pozwoli na wyrównanie uzyskiwanego plonu papryki z jednostki powierzchni, a także w przyszłości rejestrację nowej odmiany papryki rocznej, przeznaczonej do uprawy amatorskiej.
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Reakcja kilku odmian pomidora
na pogłówne nawożenie potasem
Wstęp
Owoce pomidora o różnej wielkości, kształcie i barwie są ciekawym
urozmaiceniem oferty rynkowej. W ostatnim czasie pojawiły się w handlu
nasiona nowych wysokorosnących odmian, które mogą stanowić uzupełnienie istniejącej gamy odmian pomidora. Niektóre z nich tworzą w gronie liczne owoce i mogą być zbierane w postaci całych gron. W celu równomiernego wybarwienia owoców stosuje się cięcie gron na mniejszą liczbę owoców
lub dokarmia rośliny nawozami potasowymi. Dobre odżywienie roślin potasem jest gwarancją dobrej jakości owoców, ich prawidłowego wybarwienia
oraz usztywnienia szypułki grona. W warunkach niedoboru potasu owoce
dojrzewają nierównomiernie i wykazują zielone lub żółtawe rozmyte plamy.
Dochodzi też do załamywania gron owocowych. Nasilenie objawów niedoboru potasu występuje przy przenawożeniu azotem. Owoce są źle wybarwione
i powstaje na nich wyraźna, zielona piętka, która utrzymuje się bardzo długo.
Nawóz ogrodniczy Unika Kali jest granulowaną saletrą potasową o składzie
13% N i 45% K2O, który może być wykorzystany do pogłównego nawożenia
roślin pomidora potasem.
Materiał i metody
W latach 2007-2008 w Warzywniczym Zakładzie Doświadczalnym
w Dołujach, należącym do ZUT w Szczecinie, założono doświadczenie mające na celu zbadanie wpływu nawożenia Unika Kali na wzrost, plonowanie
i jakość kilku odmian pomidora. Doświadczenie założono w wysokim tunelu
foliowym, w układzie podbloków losowych w 4 powtórzeniach. Wielkość
poletek wynosiła 3,5 m2. W doświadczeniu badano następujące odmiany:
Conchita, Exota, Gisella, Organza, Yellow Gold, Romalina. Nawóz Unika
Kali stosowano jednorazowo, posypowo w dawce 20 g.m-2 (200 kg.ha-1)
i porównywano z obiektem kontrolnym (bez nawożenia pogłównego potasem). Nasiona odmian pomidora drobnoowocowego wysiano w szklarni
mnożarce 20 marca do skrzynek wysiewnych, punktowo, a po wytworzeniu
liści właściwych, rośliny przepikowano do doniczek o średnicy 8 cm, wypełnionych substratem torfowym. Rozsadę sadzono w wysokim tunelu foliowym
w 2 dekadzie maja, systemem rzędowym w rozstawie 1,4x0,25 m, z wypro46

wadzeniem roślin w kształcie litery V. Rośliny ogłowiono za 6 gronem.
Podczas zbiorów oceniono plon ogółem, handlowy oraz wczesny. Zebrane
owoce poddano ocenie jakościowej, określono średnicę, długość i masę
owoców.
Wyniki badań
Wyniki dotyczące plonowania roślin wykazały, że nawożenie Unika
Kali w dawce 200 kg.ha-1 zwiększyło plon wczesny, handlowy i ogółem
wszystkich badanych odmian pomidora. Spośród odmian uprawianych pod
osłonami Exota wyróżniała się dużą dynamiką wzrostu oraz największym
plonem wczesnym, handlowym i ogółem. Owoce jej miały dużą masę jednostkową. Odmiana Conchita cechowała się słabym wzrostem, ale wytworzyła najwięcej zawiązków i owoców o małej masie jednostkowej. Żółtoowocowa odmiana Yellow Gold zawiązała najmniej kwiatów, zawiązków i owoców, a owoce miały największą średnicę i masę. Badane odmiany pomidora
dobrze przechowywały się przez okres 3 tygodni. Nawożenie Unika Kali
w dawce 200 kg.ha-1 zmniejszyło ubytki masy owoców w przypadku przechowywania ich przez okres 2 tygodni. Po 3 tygodniach przechowywania
najmniejsze ubytki masy stwierdzono u odmian Organza i Exota. Odmiana
Yellow Gold nadaje się do przechowywania przez okres 2 tygodni.
Podsumowanie
1. Nawożenie Unika Kali zwiększyło plon wczesny, handlowy i ogółem
wszystkich badanych odmian pomidora.
2. Większość badanych odmian pomidora (z wyjątkiem Yellow Gold) dobrze
przechowywało się przez okres 3 tygodni. Najmniejsze ubytki masy
stwierdzono u odmian Organza i Exota.
3. Nawożenie Unika Kali w dawce 200 kg.ha-1 zmniejszyło ubytki masy
owoców podczas 2-tygodniowego okresu przechowywania.
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Zależność między miejscem uprawy
a plonem i jakością liści czosnku
Wstęp
Czosnek, ze wglądu na swe właściwości smakowe, dietetyczne i lecznicze jest ważnym gatunkiem wśród warzyw cebulowych. Najczęściej spożywane są (ząbki świeże, konserwowane, suszone, liofilizowane, itp.) natomiast nadal mało popularna jest uprawa na wczesny zbiór liści. W Bułgarii
i innych krajach bałkańskich czosnek wykorzystywany jest przez cały rok.
W miesiącach wiosennych spożywany jest zielony szczypior. W Polsce ten
sposób uprawy jest jedynie spotykany na Podkarpaciu.
Nieogrzewane tunele foliowe umożliwiają przyśpieszenie plonowania
roślin warzywnych powszechnie uprawianych u nas w polu. Zaletą takiej
uprawy jest najczęściej poprawa warunków termicznych wzrostu i rozwoju
roślin, co przyczynia się także do uzyskania wcześniejszych zbiorów i jakościowo lepszych plonów. Uprawa roślin cebulowych na szczypior w tunelach
foliowych jest popularna głównie na Zachodzie Europy i w Azji. W tej grupie
roślin najczęściej uprawia się tam cebulę zwyczajną, szalotkę, szczypiorek
i cebulę siedmiolatkę.
Dlatego też w niniejszej pracy starano się wykazać efekty wykorzystania wysokiego, nieogrzewanego tunelu foliowego, z uwzględnieniem wielkości i jakości plonu, w uprawie czosnku na zbiór liści.
Materiał i metody
Przedmiot badań stanowiły rośliny czosnku ozimego lokalnego ekotypu ”R”, uprawiane z sadzenia ząbków i cebulek kwiatostanowych w polu
i w wysokim, nieogrzewanym tunelu foliowym z przeznaczeniem na wczesny
zbiór pęczkowy liści. Doświadczenie agrotechniczne przeprowadzono
w latach 2006-2009 w Gospodarstwie Doświadczalnym Felin Uniwersytetu
Przyrodniczego w Lublinie. Glebę pod uprawę czosnku przygotowano według powszechnie przyjętych zaleceń agrotechnicznych. We wszystkich
latach badań przedplonem dla czosnku był seler naciowy. Ząbki czosnku
(o masie od 2,0 do 2,5 g) i cebulki powietrzne (o  6-10 mm) po uprzednim
ich zaprawieniu Zaprawą Funaben T, sadzono jesienią w trzeciej dekadzie
października 2006, 2007 i 2008 roku na poletka o powierzchni 0,8 m 2,
w rozstawie 20 x 5 cm (20 roślin w rzędzie, to jest 100 rośl.∙m2) w 4 replikacjach. W czasie wegetacji na losowo wybranych 10. roślinach z każdego
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poletka prowadzono cotygodniowe pomiary biometryczne (liczba liści na
roślinie, wysokość rośliny). Wysokość rośliny mierzono od poziomu gleby do
wierzchołka najdłuższego liścia. Zbioru roślin czosnku dokonywano tuż
przed wytworzeniem pędów generatywnych tj. 17 maja 2007 roku, 19 maja
2008 roku i 16 maja 2009 roku (w wysokim nieogrzewanym tunelu foliowym)
oraz 1 czerwca 2007 roku, 6 czerwca 2008 roku i 2 czerwca 2009 roku
(w polu). Bezpośrednio po zbiorze określono wysokość roślin, liczbę liści,
masę całych roślin, masę części nadziemnej oraz plon ogółem i handlowy.
Wyniki pomiarów poddano analizie statystycznej na podstawie analizy
wariancji i przedziałów ufności T-Tukey’a, przy poziomie istotności p=0,05.
Wyniki badań i podsumowanie
Wszystkie cechy i parametry roślin określane w doświadczeniu
(tab. 1) różniły się istotnie zarówno w zależności od miejsca uprawy jak też
rodzaju materiału rozmnożeniowego. Istotnie większym plonem (ogółem
i handlowym) oraz badanymi cechami biometrycznymi (wysokością roślin,
liczbą liści oraz masą części nadziemnej) charakteryzowały się rośliny wyrosłe z ząbków w uprawie w nieogrzewanym tunelu foliowym.
Tabela 1.
Cechy biometryczne i struktura plonu roślin czosnku ozimego w uprawie na
zbiór pęczkowy (średnio z lat 2007-2009)
Materiał
rozmnożeniowy

Ząbki

Cebulki powietrzne

Średnio

Miejsce
uprawy
nieogrzewany tunel
pole
średnio
nieogrzewany tunel
pole
średnio
nieogrzewany tunel
pole
średnio

NIR0,05
Materiał rozmnożeniowy A
Miejsce uprawy
B
Współdziałanie
AxB

Wysokość
Liczba liści
roślin
(szt.∙rośl.-1)
(cm)

Masa
całych
roślin
(g)

Masa części Plon
Plon
nadziemnej ogółem handlowy
(g)
(kg∙m-2) (kg∙m-2)

36,5

5,7

29,39

24,54

2,86

2,44

30,9
33,7

4,7
5,3

24,79
27,14

17,75
21,23

2,37
2,62

1,73
2,09

25,3

4,0

21,09

15,24

1,98

1,46

21,5
23,4

3,3
3,7

18,14
19,61

12,50
13,99

1,67
1,83

1,18
1,33

30,9

4,9

25,24

19,89

2,42

1,95

26,2
28,5

4,0
4,5

21,46
23,38

15,13
17,61

2,02
2,22

1,45
1,71

7,931
3,017
4,001

0,917
0,083
0,402

6,546
3,074
3,206

6,504
2,072
2,495

0,470
0,211
0,266

0,581
0,300
0,408
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Masa tych roślin była o 17,6% większa a plon handlowy o 34,4%
większy w przypadku uprawy w tunelu foliowym.
Rośliny wyrosłe z ząbków wydały istotnie większy (o 57,1%) plon
handlowy w porównaniu do tych, które uzyskano z cebulek powietrznych.
Rośliny uprawiane w nieogrzewanym tunelu foliowym zbierano średnio o 2-3 tyg. wcześniej niż z uprawy polowej.
Uprawę czosnku na zbiór liści można prowadzić zarówno w polu jak
też w tunelach foliowych. W tym celu można wykorzystać jako materiał rozmnożeniowy zarówno ząbki jak też cebulki powietrzne.

50

Jacek Dyśko, Stanisław Kaniszewski, Waldemar Kowalczyk
Instytut Warzywnictwa im. Emila Chroboczka w Skierniewicach

Wpływ fertygacji zalewowej pożywką o różnym
stężeniu składników pokarmowych
na wzrost i rozwój rozsady pomidora
Wstęp
Przy produkcji rozsady pomidora należy w podłożu stworzyć optymalne warunki powietrzno – wodne oraz utrzymywać odpowiednie stężenie
składników pokarmowych. Czynniki te w istotny sposób wpływają na rozwój
systemu korzeniowego oraz na wzrost i zdrowotność roślin. W praktyce nawadnianie rozsady pomidora prowadzi się ręcznie za pomocą węży lub zraszaczy umieszczonych nad roślinami. Nadmiar pożywki wyciekający z doniczek z podłożem organicznym lub z kostek uprawowych wykonanych z podłoża inertnego odprowadzany jest bezpowrotnie do gruntu szklarni lub do
kanalizacji. Nawadnianie zalewowe na stołach lub posadzkach zalewowych
szeroko stosowane jest w produkcji roślin ozdobnych, natomiast w uprawach warzywniczych spotykane jest sporadycznie. Przy nawadnianiu zalewowym uwilgotnienie i przemieszczanie składników mineralnych w podłożu
następuje w sposób odwrotny w stosunku do nawadniania tradycyjnego,
prowadzonego od góry. W literaturze jest stosunkowo mało danych dotyczących stężenia pożywki stosowanej przy fertygacji zalewowej na podłożach
inertnych i organicznych oraz jej wpływu na stan odżywienia i jakość rozsady
pomidora [Melton and Dufault 1991, McCall and Brazaityte 1997].
Celem badań prowadzonych w szklarni Instytutu Warzywnictwa
w Skierniewicach w latach 2008 – 2010 było określenie wpływu fertygacji
zalewowej pożywką o różnym stężeniu składników pokarmowych na wzrost
i rozwój rozsady pomidora w uprawie na wełnie mineralnej.
Materiał i metody
Czynnikami badanymi były:
a) system fertygacji – zalewowy oraz ręczne podlewanie wężem (kontrola)
b) stężenie pożywki (EC) w mS.cm-1 – EC=1,5, EC=2,5, EC=3,5, EC=4,5
Produkcja rozsady prowadzona była na podgrzewanej posadzce zalewowej. W okresie uprawy rozsady temperaturę posadzki utrzymywano na poziomie 18 – 190C, natomiast temperaturę powietrza o 10C wyżej. Rośliny pomidora po przepikowaniu w kostki wełny mineralnej Grodan ustawiano bezpośrednio na podgrzewanym betonowym podłożu wyprofilowanym z lekkim spadkiem do środka w kierunku kanału, którym rozprowadzano pożywkę. Szklarnia
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w której prowadzono badania wyposażona była w posadzkę zalewową podzieloną na 4 części z możliwością niezależnego zalewania i pełnej recyrkulacji
pożywki w każdej części. Kostki wełny mineralnej podczas nawadniania zalewano na wysokość 2-3 cm przez okres 30 min. Pożywkę przed ponownym
użyciem poddawano procesowi sterylizacji urządzeniem typu Ben Rad H
900UBE (odkażanie rodnikami wodorotlenowymi OH). Zarówno w systemie
zalewowym jak i w kontroli rozsada nawadniana była w oparciu o pomiar zawartości wody urządzeniem WCM-Control. Gdy zawartość wody w wełnie spadała
poniżej 50% pełnej pojemności wodnej rozpoczynano nawadnianie. W wyniku
nawadniania zawartość wody w podłożu wzrastała do 80 % pełnej pojemności
wodnej. Standardowa zawartość składników odżywczych w pożywce stosowanej do fertygacji rozsady pomidora wynosiła: (w mg. dm-3): – NO3- - 200, NH4+- 5,
P – 60, K – 230, Ca – 210, Mg – 70, SO4 – 80, Fe – 2,0, Mn – 0,55, Zn – 0,33,
B – 0,27, Cu – 0,05, Mo – 0,05. Na bazie tej pożywki proporcjonalnie zmieniano
(zwiększano lub zmniejszano) zawartość składników pokarmowych aby uzyskać
właściwe EC dla danego obiektu. Nasiona pomidora każdego roku wysiewano
5 lutego; 18 marca kończono produkcję rozsady.
Wyniki badań
Rodzaj fertygacji nie miał istotnego wpływu na wzrost i rozwój rozsady
pomidora. Rośliny uzyskane zarówno przy fertygacji zalewowej jak i ręcznym podlewaniu charakteryzowały się podobnymi parametrami wzrostu
(wysokością , grubością łodygi, świeżą i suchą masą a także powierzchnią
liści) Najlepszą rozsadę pomidora uzyskano przy stosowaniu do fertygacji
pożywki o EC równym 3,5 mS.cm-1. Wraz ze wzrostem EC do 3,5 mS.cm-1
zwiększały się prawie wszystkie parametry wzrostu roślin, natomiast przy EC
4,5 mS.cm-1 parametry te ulegały zmniejszeniu. Zależność ta była silniejsza
przy fertygacji zalewowej.
Fertygacja zalewowa i ręczna wraz ze wzrostem składników pokarmowych w pożywce (EC od 1,5 do 4,5 mS.cm-1) powodowała wzrost stężenia
składników pokarmowych w strefie systemu korzeniowego. Wzrost ten był
silniejszy przy fertygacji zalewowej i dotyczył prawie wszystkich składników:
N-NO3, P, K, Ca, Mg, SO4, Fe, Mn, Cu i B. Przy fertygacji ręcznej następowało
częściowe wymywanie niektórych składników, a tym samym zatężanie było
słabsze. Przez cały okres produkcji rozsady pomidora przy stosowaniu fertygacji zalewowej w stosunku do ręcznego podlewania w kostkach wełny mineralnej utrzymywało się wyższe stężenie składników pokarmowych.
Literatura
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Wpływ odmiany i terminu jesiennego sadzenia
dymki na zimotrwałość i plonowanie cebuli
Wstęp
Najbardziej wartościowa i najchętniej spożywana jest cebula świeża
pochodząca prosto z pola bądź z krótkiego przechowywania. Dlatego też,
w celu wydłużenia zaopatrzenia rynku w cebulę świeżą, dąży się do uzyskania jak najwcześniejszych jej zbiorów. Spośród różnych metod stosowanych
w praktyce, największe przyspieszenie zbiorów cebuli uprawianej w polu
uzyskuje się poprzez uprawę ozimą. W Polsce jest to stosunkowo nowa
metoda uprawy cebuli, gdyż na skalę produkcyjną podejmowana jest od
około 15 lat. Jak dotychczas cebula ozima w naszym kraju uprawiana jest
głównie z letniego (w sierpniu) wysiewu nasion bezpośrednio do gruntu.
W ostatnich kilku latach rodzi się zainteresowanie praktyki również uprawą
z jesiennego sadzenia dymki. Metoda ta, choć znana w Polsce już od dawna, w rzeczywistości stosowana była bardzo rzadko. Od niedawna niektóre
firmy nasienne zaczynają wprowadzać do obrotu nowe odmiany cebuli do
uprawy ozimej z dymki, bardziej przydatne niż dotychczasowe do przedzimowego sadzenia w polu.
Wychodząc naprzeciw zainteresowaniu praktyki, w roku 2007 rozpoczęto w Instytucie Warzywnictwa badania, których celem jest poznanie
wpływu kilku terminów jesiennego sadzenia dymki na zimotrwałość, wczesność zbioru, pośpiechowatość i plonowanie kilku odmian cebuli.
Materiał i metody
Doświadczenia polowe, ścisłe, założone w układzie split–plot,
w 4 powtórzeniach, przeprowadzono w sezonach 2007/08 i 2008/09 na Polu
Doświadczalnym Instytutu Warzywnictwa w Skierniewicach. Badania prowadzono na odmianach: Senshyu Yellow, Shakespeare i Radar z firmy Allium
& Brassica Centre oraz Troy F1 i Jetset F1 z firmy Bejo Zaden. Dymkę średnicy 10-15 mm wysadzono: w połowie września oraz na początku, w połowie
i w końcu października. Cebulę uprawiano systemem pasowo-rzędowym.
Na zagonie szerokości 150 cm uprawiano 4 rzędy cebuli oddalone od siebie
o 32 cm a odległość pomiędzy skrajnymi rzędami poletek wynosiła 54 cm.
W rzędzie dymkę wysadzano co 7.5 cm, co daje zagęszczenie około
355 tys. szt./ha.
Zbioru cebuli dokonywano w dwóch terminach. Z połowy poletka cebulę zbierano w fazie pełnej jej przydatności do zbioru na pęczki. Po wyrwa53

niu cebuli określano jej masę ze szczypiorem a następnie, po obcięciu
szczypioru i korzeni, cebule sortowano na frakcje w/g wskazań COBORU,
oraz określano ich masę i liczbę w poszczególnych frakcjach. Z drugiej połowy poletka cebulę zbierano podobnie, ale w fazie gdy co najmniej 70%
roślin miało załamany szczypior. Na podstawie liczby zabranych cebul
z każdego poletka, w stosunku do liczby wysadzonej dymki, określano procent przezimowania.
Wyniki badań
W warunkach łagodnej zimy sezonu 2007/08 wszystkie odmiany,
z każdego terminu sadzenia dymki, przezimowały bardzo dobrze, natomiast
w zimie sezonu 2008/09 w dużym stopniu cebula przemarzła. Najlepiej
przezimowała w tym sezonie odmiana Troy F1 z I terminu sadzenia dymki
(59.0%), a najgorzej odmiana Radar (16.1%) z IV terminu sadzenia. Średnio
z odmian, najlepiej przezimowała cebula z I terminu sadzenia (47.5%),
a najgorzej (26.7%) z II terminu. Poza odmianą Jetset F 1 żadna inna nie
wytwarzała pośpiechów. Odmiana Jetset F1 tylko w sezonie 2007/08, oraz
tylko z I terminu sadzenia dymki wytworzyła niewielką (9.8%) pośpiechów.
Najwcześniej przydatność do zbioru osiągała cebula z pierwszego terminu
sadzenia dymki a w miarę jak termin sadzenia opóźniał się, opóźniały się
również terminy zbioru. Zbiór cebuli w sezonie 2007/08 rozpoczęto 10.06
a zakończono 22.07.08 a w sezonie 2008/09 o tydzień później. Najwcześniej
do zbioru nadawała się cebula odmiany Senshyu Yellow a następnie Radar,
Troy F1, Shakespeare, i Jetset F1. Wszystkie odmiany plonowały wyżej podczas zbioru w drugim terminie, tj. po załamaniu szczypioru, niż w pierwszym
(w fazie pełnej przydatności do zbioru na pęczki).
Podsumowanie
Na zimotrwałość, wczesność zbioru i plonowanie cebuli ozimej a także inne badane cechy, duży wpływ miał przebieg pogody w poszczególnych
sezonach uprawowych, termin jesiennego sadzenia dymki, i odmiana. Średnio z dwóch sezonów uprawowych, obu terminów zbioru i odmian, najwyższy plon handlowy cebuli ozimej uzyskano z pierwszego terminu sadzenia
dymki a w miarę opóźniania terminu sadzenia plon ten obniżał się.
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Wpływ nawożenia potasem
na zawartość makroelementów w owocach pepino
Wstęp
Pepino (Solanum muricatum Ait.) pochodzi z Ameryki Południowej
z tropikalnych i subtropikalnych rejonów Andów, gdzie uprawiane jest od
czasów prehistorycznych.
Owoce pepino nadają się do spożycia w różnych fazach dojrzałości.
Niedojrzałe (zielone) nadają się do spożycia na surowo lub po ugotowaniu,
natomiast dojrzałe i przebarwiające się konsumowane są jako deserowe.
Jak w przypadku większości warzyw z rodziny Solanaceae ich owoce są
zasobne przede wszystkim w potas.
Celem niniejszych badań była ocena wpływu wzrastających dawek
potasu oraz stopnia dojrzałości owoców pepino na zawartość w nich makroskładników a także ich wzajemnych proporcji.
Materiał i metody
Badania przeprowadzono w latach 2005-2007 w wysokim nieogrzewanym tunelu foliowym w Ogrodzie Doświadczalnym Uniwersytetu Warmińsko–Mazurskiego w Olsztynie. Do doświadczeń wykorzystano pepino odmiany Konsuelo (Gavrish). Rośliny uprawiano w wazonach napełnionych
9 dm3 gleby mineralnej o pH 6,8.
Doświadczenie przeprowadzono jako dwuczynnikowe w układzie kompletnej randomizacji: Czynnik 1 - dawka potasu: 1; 2; 3 g K roślinę-1; Czynnik 2
- stopień dojrzałości owoców: dojrzałe – wybarwione (żółto-fioletowe, żółte,
kremowe), niedojrzałe – wyrośnięte ale zielone.
Eksperyment prowadzono w 4 powtórzeniach, powtórzenie stanowił
wazon z pojedynczą rośliną. Do każdego wazonu wprowadzono 2 g N
w postaci CO(NH2)2; 0,5 g Mg w formie MgSO4 7 H2O oraz wzrastające
dawki K w formie K2SO4. Kontrolę stanowiły rośliny bez nawożenia.
W owocach oznaczano zawartość azotu, fosforu, potasu, wapnia
i magnezu. Obliczono również wagowe proporcje pomiędzy – Ca:P, Ca:Mg,
K:Mg, K:(Ca+Mg) oraz K:Ca.
Uzyskane wyniki analiz chemicznych opracowano statystycznie przy
pomocy programu Statistica 8,0 z zastosowaniem analizy wariancji ANOVA.
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Wyniki badań
Na podstawie przeprowadzonej analizy statystycznej wykazano, iż obydwa analizowane czynniki doświadczenia (zastosowana dawka potasu oraz
stopień dojrzałości owoców) wywarły istotny wpływ na zawartość wszystkich
makroelementów w owocach pepino. Ilość azotu ogółem w owocach pepino
mieściła się w granicach od 5,11 do 18,50 g kg-1 s.m. Zawartość fosforu
w badanych próbach materiału roślinnego wahała się od 2,23 do 3,03 g kg-1
s.m. Zasobność owoców pepino w potas wahała się od 17,06 do 26,40 g kg-1
s.m. Istotnie najwięcej potasu stwierdzono w próbach owoców pochodzących
z roślin nawożonych potasem w dawce 2 g na roślinę (24,39 kg-1 s.m.) oraz
w owocach niedojrzałych (21,44 g kg-1 s.m.). Ilość zgromadzonego w owocach
magnezu w niniejszych badaniach mieściła się w granicach od 0,76
do 1,39 g kg-1 s.m., natomiast wapnia od 1,44 do 4,40 g kg-1 s.m.
Wzajemne proporcje Ca do Mg w badanych owocach wahały się od
1,4 do 4,7. Obliczone proporcje wagowe pomiędzy K i Mg w owocach pepino były zróżnicowane i mieściły się w granicach od 16,1 do 28,4. Proporcje
między K : (Ca + Mg) w owocach pepino zawierały się w granicach
od 3,7 (1 g K, owoce niedojrzałe) do 7,9 (3 g K, owoce dojrzałe). Wyraźną
zmienność wśród wzajemnych proporcji makroelementów zaobserwowano
w przypadku K : Ca, gdzie wahały się one od 4,5 (1 g K, owoce niedojrzałe)
do 13,6 (3 g K, owoce dojrzałe).
Podsumowanie
Najwięcej azotu ogółem, potasu i magnezu stwierdzono w owocach
roślin nawożonych potasem w dawce 2 g na roślinę, wapnia dawką najmniejszą (1 g K na roślinę), natomiast fosforu w owocach roślin nienawożonych potasem. Istotnie więcej azotu i magnezu zawierały owoce dojrzałe,
natomiast fosforu, potasu i wapnia owoce niedojrzałe. W każdym z wariantów doświadczenia zanotowano zbliżone do optymalnych proporcje Ca : Mg,
zawężone między Ca : P oraz szerokie K : Mg, K : (Ca + Mg) oraz K : Ca.
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Wpływ okrywy roślinnej na plonowanie i wybrane
elementy wartości odżywczej kapust głowiastych
Wstęp
Okrywanie gleby z wykorzystaniem roślin międzyplonowych stanowi
istotny element proekologicznej uprawy warzyw. Pozwala na ograniczenie
zużycia nawozów mineralnych i chemicznych środków ochrony roślin oraz
utrzymanie trwałej żyzności gleby, przy jednoczesnej zadawalającej wysokości i dobrej jakości plonu.
Celem badań było określenie stosowania roślin okrywowych na plonowanie i zawartość wybranych składników odżywczych w kapustach głowiastych.

Materiał i metody
Badania prowadzono w latach 2002-2005. Badano wpływ terminów
przyorania okrywy roślinnej – przyorane jesienią, wiosną lub pozostawione
bez przyorania do końca wegetacji kapusty. Jako okrywę stosowano: facelię,
wykę jarą, seradelę i owies uprawiane w międzyplonie. Efekty stosowania
okrywy roślinnej porównano z kontrolą bez okrywy. Jesienią rośliny okrywowe przyorywano pod koniec października. Przed przyoraniem określono
plonu świeżej masy i suchej masy roślin okrywowych oraz zawartości azotu
i składników mineralnych. Najwyższą wartością nawozową spośród roślin
okrywowych charakteryzował się owies. Najmniej świeżej i suchej masy oraz
makroskładników dostarczała seradela. Wiosną rośliny okrywowe przyorywano w połowie maja. Na obiektach, na których okrywę pozostawiano bez
przyorania wiosną wykonano talerzowanie. Po roślinach okrywowych uprawiano kapusty głowiaste: białą ‘Masada F1, czerwoną ‘Koda’ i włoską
‘Wirosa F1’. Określono plon ogółem i handlowy kapusty oraz pobrano próby
roślin do analiz chemicznych na zawartość suchej masy i witaminy C.
Uzyskane wyniki opracowano statystycznie, stosując wieloczynnikową
analizę wariancji, odpowiednią do modelu split-blok. Istotność różnicy średnich oceniano testem Tukey’a przy poziomie istotności p=0,05.
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Wyniki badań
Średni plon ogółem kapusty białej ‘Masada F1’ wynosił 55,34 t.ha-1,
czerwonej ‘Koda’ 45,76 t.ha-1, a włoskiej ‘Wirosa F1’ 42,44 t.ha-1. Plon handlowy kapust głowiastych kształtował się odpowiednio 49,10 t.ha-1,
41,29 t.ha-1 i 39,51 t.ha-1.
Bez względu na termin przyorania stwierdzono, że wszystkie badane
rodzaje międzyplonów zastosowane jako okrywa wpływały istotnie na wzrost
plonów kapust głowiastych w porównaniu z uprawą bez okrywy roślinnej.
Efekty ich oddziaływania były uzależnione od terminu przyorania.
W uprawie kapusty białej, przy jesiennym terminie przyorania, najlepszym działaniem plonotwórczym charakteryzował się międzyplon z seradeli.
Największy spadek plonu ogółem w porównaniu do seradeli stwierdzono po
owsie, a handlowego po wyce. W przypadku plonu ogółem różnica była
istotna. Przy wiosennym terminie przyorania okrywy roślinnej najwyższy plon
ogółem zebrano po owsie i facelii. Plon ogółem uzyskany po okrywaniu wyką i seradelą był istotnie niższy od otrzymanego po owsie oraz zbliżony do
plonu ogółem po facelii. Plon handlowy kapusty białej zebrany po roślinach
okrywowych przyoranych wiosną był zbliżony. Po roślinach okrywowych
pozostawionych bez przyorania najwyższy plon ogółem i handlowy kapusty
białej zebrano po facelii. W przypadku plonu ogółem był on istotnie wyższy
od zebranego po owsie, a handlowego po owsie i wyce.
W uprawie kapusty czerwonej, niezależnie od terminu przyorania, najlepszym rodzajem okrywy był międzyplon z seradeli, a w uprawie kapusty
włoskiej międzyplon z facelii. W uprawie kapusty czerwonej zbliżonym do
seradeli działaniem plonotwórczym charakteryzował się międzyplon z wyki
przyorany jesienią bądź pozostawiony bez przyorania. Międzyplony z facelii
i owsa zastosowane w tych terminach przyczyniły się do uzyskania istotnie
niższego plonu kapusty czerwonej w porównaniu do seradeli. Przy wiosennym terminie przyorania pozostałe rodzaje międzyplonów istotnie obniżały
plony kapusty czerwonej w porównaniu do seradeli.
Plon ogółem kapusty włoskiej uprawianej po facelii był istotnie wyższy
w porównaniu do zebranego po pozostałych roślinach okrywowych, niezależnie od terminu ich przyorania. Przyoranie jesienią międzyplonu z wyki
i owsa sprzyjało uzyskaniu plonu handlowego nie różniącego się istotnie od
zebranego po facelii. Uprawa kapusty włoskiej po międzyplonach z wyki,
seradeli i owsa przyoranych wiosną, bądź pozostawionych bez przyorania
wpływała na istotny spadek plonu handlowego w porównaniu do międzyplonu z facelii.
Średnia zawartość suchej masy w kapuście białej, czerwonej i włoskiej
wynosiła odpowiednio 9,00 %, 10,46% i 13,78%, a witaminy C 21,30 mg%,
33,82 mg% i 30,13 mg%.
Zawartość suchej masy w kapuście białej i włoskiej oraz witaminy C
we wszystkich uprawianych kapustach istotnie zależały od rodzaju okrywy
roślinnej i terminu jej przyorania. Zawartość suchej masy w kapuście czerwonej istotnie zależała tylko od rodzaju rośliny okrywowej.
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Gromadzeniu suchej masy w kapuście białej sprzyjała uprawa po międzyplonie z owsa przyoranego jesienią lub wiosną oraz seradeli pozostawionej
bez przyorania. Międzyplon z wyki i seradeli przyorany jesienią, z wyki przyorany wiosną, facelii i owsa pozostawiony bez przyorania wpływały na istotne
obniżenie zawartości suchej masy. Najwięcej witaminy C zawierała kapusta
biała uprawiana po międzyplonie z owsa, niezależnie od terminu jego przyorania. Pozostałe międzyplony przyorane jesienią oraz wyka i facelia przyorane wiosną, a także brak okrywy roślinnej w tych terminach istotnie obniżały
zawartość witaminy C w kapuście białej w porównaniu do owsa. W przypadku
pozostawienia międzyplonów bez przyorania, uprawa po facelii i kontroli bez
okrywy roślinnej istotnie obniżały zawartość witaminy C.
Kapusta czerwona uprawiana po międzyplonie wyki i seradeli zawierała istotnie mniej suchej masy w porównaniu do zanotowanej na kontroli
bez okrywy roślinnej. Zawartość witaminy C w tej kapuście była najwyższa
po seradeli przyoranej jesienią, owsie przyoranym wiosną oraz facelii pozostawionej bez przyorania. Przyoranie jesienią międzyplonu z wyki i facelii
oraz brak okrywy, a także pozostawienie międzyplonu z wyki bez przyorania
istotnie obniżały zawartość witaminy C w kapuście czerwonej.
Kapusta włoska uprawiana po przyoranym jesienią międzyplonie z facelii zawierała istotnie najwięcej badanych składników. Również przyorana
wiosną okrywa z owsa sprzyjała ich gromadzeniu. Zbliżoną, do uzyskanej po
owsie, zawartość suchej masy uzyskano w kapuście włoskiej uprawianej po
międzyplonie z facelii i w kontroli bez okrywy roślinnej, a witaminy C po międzyplonie z seradeli i w kontroli. Uprawiana po międzyplonie z wyki pozostawionym bez przyorania zwierała najwięcej suchej masy, a po międzyplonie z facelii witaminy C. Stosowanie okrywy roślinnej z owsa istotnie obniżało zawartość suchej masy, a z wyki i seradeli witaminy C. Istotne obniżenie
zawartości tych składników stwierdzono również w kapuście włoskiej uprawianej na kontroli bez okrywy roślinnej.
Wnioski
1. Najlepszym działaniem plonotwórczym w uprawie kapusty głowiastej
białej charakteryzowała się okrywa z seradeli przyorana jesienią, z owsa
przyorana wiosną lub z facelii pozostawiona bez przyorania. W uprawie
kapusty czerwonej, niezależnie od terminu przyorania, najlepsza była
okrywa z seradeli, a w uprawie kapusty włoskiej z facelii.
2. Okrywa z owsa przyorana jesienią sprzyjała gromadzeniu suchej masy
w kapuście białej, a przyorana wiosną witaminy C w kapuście białej i suchej masy w kapuście czerwonej.
3. Okrywa z facelii przyorana jesienią wpływała na największą zawartość
suchej masy i witaminy C w kapuście włoskiej a pozostawiona bez przyorania witaminy C w kapuście czerwonej.
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Porównanie czterech form rokietty
w uprawie pojemnikowej
w zróżnicowanych warunkach świetlnych
Wstęp
Rokietta jest znana ze swojego przyjemnego, lekko gorzkiego smaku,
ale także ze względu na wysoką zawartość składników odżywczych, mających właściwości zdrowotne. Rokietta jest zazwyczaj sprzedawana jako
wiązka liści lub świeże liście pocięte i zapakowane w zmodyfikowanej atmosferze. Alternatywną formą jest produkcja i sprzedaż roślin w pojemnikach. Dwa istotne czynniki ograniczają wzrost roślin rokietty zwłaszcza
w okresie zimowym. Jest to niedobór światła i nadmierne zagęszczenie roślin w doniczce. Celem badań było określenie przydatności czterech form
rokietty do uprawy w pojemnikach, w różnych warunkach świetlnych.
Materiał i metody
Dwuczynnikowe doświadczenie przeprowadzono w kamerach wegetacyjnych Stacji Doświadczalnej ‘Marcelin’ Uniwersytetu Przyrodniczego
w Poznaniu. Doświadczenie założono w ośmiu powtórzeniach, powtórzenie
stanowiła pojedyncza doniczka, badania przeprowadzono w dwóch seriach.
Pierwszym czynnikiem były cztery formy rokietty, drugim dwie długości dnia
– 12 i 16 godzin. Nasiona poszczególnych form rokietty pochodziły z następujących firm nasiennych: polskiej PPHU Ogrodnik, holenderskiej Pieterpikzonen B.V., oraz włoskiej L'Ortolano: odmiany 'Colvitata' and 'Selvatica de
campo'. Trzy pierwsze formy należały do gatunku Eruca sativa Miller (rokietta siewna) ‘Selvatica de campo’ do gatunku Diplotaxis tennuifolia (L.) DC.
(dwurząd wąskolistny). Rośliny uprawiano w pojemnikach o objętości
280 cm3. W każdej doniczce rosło 50 roślin. Okres uprawy trwał 28 dni licząc
od wschodów roślin. Pomiarów roślin dokonywano co 7 dni, na 10 roślinach
z każdej doniczki. Wykonywano pomiary świeżej oraz suchej masy roślin
z doniczki. Ponadto, pomiary wysokości roślin, długości hipokotylu i powierzchni całych roślin. Dodatkowo obliczono wartości wskaźnika względnej
szybkości wzrostu roślin (RGR) oraz indeksu powierzchni liści (LAI).
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Wyniki badań
Rośliny uprawiane przy 16 godzinnym dniu charakteryzowały się niższym hipokotylem w porównaniu do uprawianych przy 12 godzinnym dniu.
Długość dnia miała również istotny wpływ na świeżą masę ziela. Istotnie
wyższą masę ziela uzyskano w uprawie przy 16 godzinnym dniu w porównaniu do 12 godzinnego dnia. Tylko w 28 dniu uprawy nie było istotnych
różnic w masie ziela w zależności od długości dnia. Rośliny uprawiane przy
16 godzinnym dniu charakteryzowały się nieznacznie wyższą procentową
zawartością suchej masy w zielu w porównaniu do upraw przy 12 godzinnym
dniu. Najmniejszą zawartość suchej masy stwierdzono u formy Selvatica de
campo, największą u form Ogrodnik i Pieterpikzonen.
Długość dnia różnicowała powierzchnię roślin tylko w 2 i 3 tygodniu
uprawy. Zarówno w pierwszym jak i ostatnim tygodniu uprawy nie było istotnych różnic w powierzchni roślin w zależności od długości dnia. W momencie zbioru największą powierzchnią roślin charakteryzowała się forma
Ogrodnik , a najmniejszą Selvatica de campo.
Po 28 dniach uprawy wartość wskaźnika powierzchni liściowej (LAI)
kształtowała się od 2,52 do 6,96. Ten szeroki zakres wartości świadczy
o różnicach morfologicznych poszczególnych form rokietty. Największą wartością wskaźnika charakteryzowała się forma Ogrodnik, najmniejszą Selvatica de campo. Stwierdzono, że rośliny rosnące przy 16 godzinnym oświetleniu charakteryzowały się nieznacznie większą wartością wskaźnika LAI
w porównaniu do rosnących przy 12 godzinnym dniu, z wyjątkiem formy
Selvatica de campo.
Podsumowanie
W uprawie roślin przyprawowych w pojemnikach czynnikiem określającym termin sprzedaży jest wysokość roślin. Nie mniej ważnym parametrem
wpływającym na jakość sprzedawanych ziół jest powierzchnia liści. Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdzono, że pośród badanych form,
najlepszymi parametrami morfologicznymi do uprawy w pojemnikach charakteryzowała się forma Ogrodnik.
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Efektywność zapylania trzmiela ziemnego
(Bombus terrastris) w uprawie ogórka polowego
(Cucumis sativus L.)
Wstęp
Wielkość plonu ogórka zależy nie tylko od odmiany i warunków agrotechnicznych, ale także od odpowiedniego zapylenia kwiatów. Ma to dość
duże znaczenie produkcyjne, gdyż każda roślina powinna wykształcić odpowiednią ilość owoców wyrośniętych i kształtnych, które stanowią plon handlowy. Dlatego zaleca się przy uprawie ogórka polowego ustawianie uli
z pszczołami [Chroboczek 1982], lub tak jak obecnie uli z trzmielami. Dzięki
nim można wydajnie polepszyć jakość i wielkość plonu.
Celem pracy było zbadanie efektywności trzmieli w uprawie ogórka
polowego na plonowanie, parametry fizyczne i skład chemiczny owoców.
Materiał i metody
Do badań wzięto dwie odmiany ogórka polowego Pavlina F1 i Natasja F1
firmy Seminis .
Badania przeprowadzono w latach 2008–2009 na Polu Doświadczalnym
Katedry Roślin Warzywnych i Leczniczych SGGW w Wilanowie oraz w laboratorium KRWiL. Doświadczenia polowe założono w układzie losowanych bloków
jako trzyczynnikowe w czterech powtórzeniach. Czynnikiem pierwszego rzędu
była zastosowana kombinacja: wprowadzenie trzmieli do uprawy ogórka, kontrola. Czynnikiem drugiego rzędu był termin uprawy. Rozsada była sadzona
w pole w rozstawie 40 x100 cm w trzech terminach: trzecia dekada maja,
pierwsza i druga dekada czerwca. Na poletku rosło 14 roślin . Czynnikiem
trzeciego rzędu była odmiana. Przeprowadzono obserwacje rozwoju roślin
ogórka. Przez cały okres wegetacji liczono pojawiające się kwiaty żeńskie
i męskie na wybranych roślinach w każdym terminie uprawy w każdym powtórzeniu i w kombinacji. Podczas zbiorów określono plon i liczbę owoców
I wyboru, II wyboru i plon handlowy. Dokonano oceny owoców pod względem cech fizycznych (jędrność skórki i miąższu owoców) i składu chemicznego (sucha masa, witamina C, cukry ogółem, azotany, fosfor, potas wapń).
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Wyniki badań
Uzyskane wyniki badań wskazują, że większą liczbą kwiatów żeńskich
charakteryzowała się kombinacja kontrolna. Uzyskano również największą
liczbę kwiatów żeńskich w pierwszym terminie uprawy w porównaniu do
następnych terminów. Plon owoców pierwszego wyboru był większy w kombinacji gdzie wprowadzono trzmiele w porównaniu do kombinacji kontrolnej,
a plon drugiego wyboru był na porównywalnym poziomie w obu kombinacjach. Natomiast liczba owoców zarówno w pierwszym jak i drugim wyborze
była większa w kombinacji kontrolnej w porównaniu do kombinacji z trzmielami. Plon handlowy owoców był podobny w obu kombinacjach. Największym plonem handlowym charakteryzował się trzeci termin uprawy. Nie
stwierdzono też istotnych różnic w plonie handlowym pomiędzy odmianami.
Jędrność skórki i miąższu owoców była na porównywalnym poziomie bez
względu na badane czynniki. Nie stwierdzono istotnego wpływu kombinacji,
terminu uprawy i odmiany na zawartość witaminy C, suchej masy i wapnia
w owocach ogórka. Najwyższą zawartością cukrów ogółem i azotanów charakteryzowały się owoce ogórka z trzeciego terminu uprawy. Na zawartość
potasu i fosforu w owocach ogórka istotny wpływ miała odmiana. Owoce
odmiany Pavlina F1charakteryzowały się większą zawartością fosforu i potasu niż owoce odmiany Natasja F1.
Podsumowanie
Obecność trzmieli w doświadczeniach wpłynęła pozytywnie na wielkość plonu handlowego mimo większej liczby owoców w kombinacji kontrolnej. W owocach pochodzących z pierwszego wyboru , najbardziej pożądanego przez producentów, uzyskano większy plon w kombinacji z trzmielami
a większą liczbę owoców w kombinacji kontrolnej. W drugim wyborze plon
i liczba owoców była na porównywalnym poziomie w obu kombinacjach.
Obecność trzmieli wpłynęła pozytywnie na wielkość plonu pierwszego wyboru natomiast w mniejszym stopniu na wielkość plonu drugiego wyboru.
Nie stwierdzono istotnych różnic w cechach fizycznych owoców
pomiędzy kombinacją z trzmielami a kombinacją kontrolną. Prawdopodobnie
cechy te bardziej zależały od warunków uprawy i odmiany niż od zastosowanej kombinacji. Różnice jakie stwierdzono w zawartości fosforu i potasu
w owocach pomiędzy odmianami zależały od genotypu rośliny i warunków
uprawy.
Literatura
Chroboczek E., Skąpski H. 1982. Ogólna uprawa warzyw. PWRiL pp : 369.
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Gromadzenie składników chemicznych
w korzeniach spichrzowych przez marchew
różnych odmian podczas okresu wegetacji
Wstęp
Marchew należy do najważniejszych gatunków warzyw uprawianych
w Polsce i na świecie, zarówno na świeży rynek, jak i do przetwórstwa.
Według wielu autorów skład chemiczny korzeni marchwi zależy od zarówno
od warunków uprawy, jak i cech odmianowych. W piśmiennictwie zwraca się
uwagę na wysoką wartość biologiczną i odżywczą korzeni marchwi wynikającą m.in. z obecności w korzeniach związków karotenoidowych i cukrowych. O przydatności marchwi jako surowca do przemysłu decyduje głównie
zawartość suchej masy, ekstraktu, karotenoidów oraz azotanów [Brunsgaard
i in. 1994, Warman i Havard 1997, Suojala 2000, Seljasen i in. 2001].
Materiał i metody
W latach 2006–2008 przeprowadzono doświadczenie polowe nad
wpływem długości okresu wegetacji na gromadzenie się składników chemicznych w korzeniach spichrzowych marchwi odmian o zróżnicowanej barwie i kształcie korzenia. Doświadczenie zlokalizowano na Polu Doświadczalnym SGGW w Wilanowie-Zawadach. Obiektem badań była marchew
odmian ‘Perfekcja’, ‘Interceptor’ F1, ‘Vita Longa’, ‘Nebula’ F1 (odmiany o pomarańczowych korzeniach), ‘Purple Haze’ F1 (odmiana o fioletowopomarańczowych korzeniach), ‘Deep Purple’ F1 (odmiana o fioletowych korzeniach), ‘Mello Yello’ F1 (odmiana o żółtych korzeniach) oraz ‘White Satin’
F1 (odmiana o biało-kremowych korzeniach). Nasiona marchwi wysiewano
w połowie maja i uprawiano na standardowych redlinach na glebie - madzie
średniej, stosując standardowe nawożenie według wyników analizy gleby.
W okresie wegetacji w odstępach trzech tygodni badano w korzeniach zawartość suchej masy, cukrów ogółem, ekstraktu, karotenoidów ogółem oraz
azotanów(V). Ostatni termin zbioru przypadał na połowę października. Analizowano również zależność między masą korzeni spichrzowych marchwi
a gromadzeniem się w nich składników chemicznych.
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Wyniki badań
Uzyskane wyniki wskazują na duże zróżnicowanie składu chemicznego wśród korzeni marchwi badanych odmian oraz na duże zmiany zachodzące w ich składzie chemicznym podczas okresu wegetacji. Najwięcej cukrów ogółem, ekstraktu oraz karotenoidów ogółem w końcowym okresie
wegetacji gromadziły korzenie fioletowo-pomarańczowej odmiany ‘Purple
Haze’. Zawartość cukrów w korzeniach wzrastała podczas okresu wegetacji
z 3,7–5,8 g 100 g–1 w 7 tygodniu od wschodów, w zależności od odmiany,
do 4,6–7,0 g 100 g–1 w 19 tygodniu. Sucha masa korzeni wzrastała natomiast z 7,7–11,3% do 8,7–13,9%. Wykazano silną zależność (współczynnik
determinacji R2 powyżej 80%) gromadzenia się suchej masy, cukrów oraz
ekstraktu w korzeniach spichrzowych od przyrostu masy korzeni spichrzowych w ciągu okresu wegetacji. Zależność ta w przypadku zawartości karotenoidów i azotanów była natomiast dużo słabsza. Stwierdzono także istotną
zależność suchej masy korzeni spichrzowych marchwi od zawartości w nich
cukrów ogółem i ekstraktu.
Podsumowanie
Długość okresu wegetacji wywiera duży wpływ na skład chemiczny
korzeni marchwi. Wraz z opóźnieniem terminu zbioru wzrastała zawartość
związków cukrowych, ekstraktu i karotenoidów w korzeniach, natomiast
zawartośc azotanów(V) zmniejszała się w drugiej połowie okresu wegetacji.
Dynamika gromadzenia się wymienionych związków chemicznych w korzeniach zależy w dużym stopniu od odmiany marchwi.
Literatura
Brunsgaard G., Kidmose U., Sorensen L., Kaack K., Eggum B.O. 1994. The
influence of variety and growth conditions on the nutritive value of carrots. J. Sci. Food Agric. 65(2): 163-170.
Seljasen R., Bengtsson G., Hoftun H., Vogt G. 2001. Sensory and chemical
changes in five varieties of carrot in response to mechanical stress
and postharvest. J. Sci. Food Agric. 81: 436-447.
Suojala T. 2000. Variation in sugar content and composition of carrot storage roots at harvest and during storage. Sci. Hort. 8: 1-19.
Warman P.R., Havard K.A. 1997. Yield, vitamin and mineral contents of
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Ocena jakości kalarepy (Brassica oleracea var.
gongylodes L.) przechowywanej w chłodni zwykłej
Wstęp
Kalarepa coraz częściej jest doceniana ze względu na dużą wartość
smakową i odżywczą. Zainteresowanie tym warzywem zwiększyło odkrycie
glukozynolanów, związków o silnym działaniu przeciwnowotworowym, spotykanych w warzywach z rodziny Brassicaceae. Produktem enzymatycznej
hydrolizy tych związków są aromatyczne izotiocyjaniany, jedne z głównych
składników smaku i zapachu roślin kapustnych. Celem pracy było prześledzenie zmian wybranych składników dwóch odmian kalarepy zielonej przechowywanej w chłodni zwykłej.
Materiał i metody
Doświadczenie zostało przeprowadzone w Chłodni Doświadczalnej
Wydziału Ogrodniczego Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie w latach
2008-2009 i dotyczyło dwóch odmian kalarepy: Delikates Biała i Korist F1.
Kalarepę zbierano z początkiem października, po odcięciu liści i korzeni
przewożono do chłodni, gdzie umieszczano ją w skrzynkach plastikowych
wyłożonych czarną folią. Przechowywano w komorze o temperaturze 1oC
i wilgotności względnej 95% do początku marca. W odstępach miesięcznych
dokonywano oceny jakości zgrubień. Ocena ta obejmowała oznaczenie naturalnych ubytków masy, suchej masy, cukrów rozpuszczalnych, kwasu
L-askorbinowego oraz izotiocyjanianów. Wyniki opracowano statystycznie
metodą analizy wariancji w układzie całkowicie rozlosowanym, a różnice
między średnimi oceniono w oparciu o test Studenta przy przedziale ufności
α = 0,05.
Wyniki badań
Ze względu na ograniczoną objętość i podobne tendencje w obu latach badań, w tabeli 1 przedstawiono średnie dwuletnie.
Porównanie obu odmian pod względem zawartości badanych składników korzystniej wypada dla kalarepy odmiany Delikates, która w momencie
zakładania doświadczenia zawierała o 20% więcej suchej masy, o 15% więcej cukrów, ponad 80% więcej kwasu L-askorbinowego i ponad 15% więcej
izotiocyjanianów od kalarepy odmiany Korist.
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Naturalne ubytki masy kalarepy były stosunkowo niewielkie i po 5
miesiącach przechowywania wyniosły około 3% u odmiany Delikates i około
4% u odmiany Korist. Gruba, zawierająca duże ilości kutyny skórka kalarepy
chroni ją skutecznie przed nadmierną utratą wody i z tego powodu ubytki
masy tego warzywa w czasie przechowywania należą do wyjątkowo niskich,
w porównaniu np. z warzywami korzeniowymi. Zawartość suchej masy obniżała się w czasie przechowywania dość regularnie i w momencie zakończenia doświadczenia była mniejsza o 15,3% w zgrubieniach odmiany Delikates
i o 17,9% w zgrubieniach odmiany Korist.
Tabela 1.

Miesiące przechowywania

Odmiana

Ubytki masy
(%)

Sucha masa
(% św.m.)
Cukry rozpuszczalne
(% św.m.)
Kwas askorbinowy (mg%)

Izotiocyjaniany
(μg ∙ g-1 św.m.)

Zbiór

1

2

3

4

5

Delikates

0.00b*

-0.10b

0.84c

1,40d

2,35e

2.96f

Korist F1

0.00b

-0.67a

-0.16b

2.63e

3,46g

4.07h

Delikates

9.59i

9.68i

8.91h

8.73g

7.98f

8.12f

Korist F1

7.97f

7.19e

6.96d

6.72c

6.02b

5.75a

Delikates

4.17g

4.58h

3.78f

3.56e

3.23d

2.11a

Korist F1

3.62ef

4.04g

3.69ef

3.19d

2.80c

2.47b

Delikates

58,15g

51.95ef

53.90f

50.80e

50.30e

46.65d

Korist F1

31.90c

32.90c

28.95b

26.60ab 25.75a

26.20a

Delikates

32.20h

29.17ef 27.77cd

30.57g

30.93g

29.18ef

Korist F1

27.53cd 26.60bc

30.27g

28.93fg 28.00de

25.77b

*Dane oznaczone tą samą literą w obrębie danych dla poszczególnych składników nie różnią się
istotnie.

Poziom cukrów rozpuszczalnych wzrósł w pierwszym miesiącu przechowywania w miąższu obu odmian, o 9,8% u odmiany Delikates i o 11,6%
u odmiany Korist. W kolejnych miesiącach zawartość ich obniżała się do ok.
50% początkowej zawartości w zgrubieniach odm. Delikates i do ok. 68,2%
w zgrubieniach odm. Korist. Wzrost zawartości cukrów rozpuszczalnych
w pierwszym okresie przechowywania jest typowy dla wielu warzyw i związany jest z uruchomieniem zapasowej skrobi jakiś czas po zbiorze. Zawartość kwasu askorbinowego w miąższu kalarepy odm. Delikates obniżyła się
o 10,8% po pierwszym miesiącu przechowywania, w kolejnych miesiącach
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straty tej witaminy były niewielkie. W przypadku odm. Korist spadek poziomu
tego składnika nastąpił dopiero po dwóch miesiącach (o 9,2%); z małymi
zmianami utrzymywał się on do końca doświadczenia. Stopień zachowania
kwasu askorbinowego w kalarepie okazał się wysoki (ok. 80% pod koniec
przechowywania), co wyróżnia to warzywo, jako dobre źródło witaminy C.
Zmiany poziomu izotiocyjanów w kalarepie obu odmian były niewielkie
i przebiegały w obu kierunkach. W efekcie ich zawartość w marcu w zgrubieniach odm. Delikates była mniejsza od początkowej o ok. 9%, a w zgrubieniach odm. Korist nie zmieniła się. Właściwe warunki przechowywania
(niska temperatura i wysoka wilgotność) pozwalają utrzymać te związki na
poziomie zbliżonym do początkowego, gdyż dobrze zachowana integralność
komórek nie dopuszcza do mieszania się z nimi enzymu myrozynazy, chroniąc je przed rozkładem.
Podsumowanie
Wyniki niniejszej pracy pokazują, że kalarepa przechowywana
w chłodni zwykłej zachowuje dobrze swoją wartość odżywczą, szczególnie
kwas askorbinowy i glukozynolany. Ponieważ rzadko spotyka się ją na naszych stołach w czasie zimy powinna być szerzej zalecana do dłuższego
przechowywania, jako alternatywa dla innych warzyw kapustnych.
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Wpływ związków krzemowych
na wzrost i jakość rozsady cebuli (Allium cepa L.)
Wstęp
Krzem (Si) jest pierwiastkiem obficie występującym w skorupie ziemskiej, dobroczynnym dla roślin, zwierząt i ludzi. Mimo obfitości w naturze,
Si często nie jest dostępny dla roślin w wystarczających ilościach. Niektóre
grupy roślin jak np. jednoliścienne lub dyniowate, korzystnie reagują na nawożenie krzemem. Uważa się, że podwyższona zawartość Si w roślinie
przyczynia się do wzrostu tolerancji na stresy abiotyczne (suszę), choroby
oraz na zwiększenie plonu roślin. W uprawie ekologicznej cebuli, często
stosuje się produkcję rozsady. Cebula jest rośliną jednoliścienną więc istnieje prawdopodobieństwo, że dodatek krzemianów (amonowego i wapniowego) do substratu uprawowego może przyczynić się do uzyskania lepszej
rozsady co może wyrażać się wielkością i masą uzyskanych roślin oraz ich
ogólnie lepszą kondycją. W poprzednich badaniach z innymi gatunkami roślin warzywnych stwierdzono, że nierozpuszczalne nawozy krzemowe działają w sposób spowolniony, więc mogą być stosowane w dość szerokich
granicach dawek bez niebezpieczeństwa przenawożenia. Cebula jest gatunkiem wrażliwym na nadmierne nawożenie, szczególnie jej wschodzące
siewki, dlatego interesujące było określenie wpływu dość wysokiej dawki
krzemianów na wschody i wzrost roślin.
Materiał i metody
Doświadczenie przeprowadzono w latach 2008 i 2009 w szklarni nieogrzewanej Instytutu Warzywnictwa w Skierniewicach. Do doświadczenia
użyto substrat komercyjny zawierający w 1dm3 następujące ilości składników
pokarmowych: N.NO3 – 140 mg, P- 110 mg, K – 160 mg, Ca – 2250 mg, Mg
– 165 mg oraz mikroskładniki; pH substratu wynosiło 6,2. Do powyższego
substratu dodano krzemian wapniowy (Ca-Si) lub krzemian amonowy (N-Si)
w ilości 2 g .dm-3 substratu. Podłożami wypełniono wielodoniczki „160”, do
których na początku kwietnia wysiewano po 5 nasion cebuli odm. Grabowska. Po wschodach usunięto nadliczbowe siewki, pozostawiając w każdej
doniczce dwie największe. Na początku czerwca pobrano 20 roślin z 10
doniczek, określono wysokość siewek ich świeżą masę oraz zawartość
składników pokarmowych. Uzyskane wyniki poddano analizie statystycznej,
oceniając istotność różnic na podstawie testu t - Studenta przy P=95%.
W czasie wegetacji zasilano siewki dwukrotnie pożywką płynną wieloskład69

nikową w stężeniu 0,3%. Wykonano analizę chemiczną szczypioru na zawartość dostępnych składników odżywczych na spektrometrze absorpcji
atomowej oraz na kolorymetrze przepływowym.
Wyniki badań
W obu latach otrzymano podobne wyniki. Największą i najbardziej
krępą rozsadę uzyskano na substracie N-Si (wys. roślin 20 cm -115%
względem kontroli). Nieco niższe były rośliny rosnące na substracie Ca-Si
(112% kontroli), najniższe były rośliny kontrolne (16,5 cm). Różnice te nie
były istotne statystycznie. Natomiast istotne były różnice dotyczące świeżej
masy nadziemnej części szczypioru i wynosiły one względem kontroli
(100%), dla roślin uprawianych na substracie Ca-Si – 136%, a dla N-Si –
143%. Wzrost masy roślin w obiektach Ca-Si oraz N-Si spowodował zmiany
zawartości przyswajalnych składników w szczypiorze cebuli (wyniki w mg
składników w 1000 g s.m.). Dla kontroli, krzemianu wapnia oraz krzemianu
amonu zawartości te wynosiły odpowiednio: N.NO3 – 395, 155, 206;
P – 2300, 2150, 2200; K- 34000, 31000, 21000; Mg- 5560, 4470, 4650;
Ca- 16000, 14300, 12900. Niezależnie od obiektu stwierdzano jedynie śladowe zawartości krzemu (Si) przyswajalnego. Z powyższego wynika,
że nawozy krzemianowe nie miały wpływu na zawartości P i K, spowodowały
natomiast spadek zawartości N. NO3, Mg i Ca, bez względu na rodzaj stosowanego krzemianu.
Podsumowanie
Dwuletnie doświadczenia dotyczące wpływu nawozów krzemianowych na wzrost i jakość rozsady cebuli, wykazały korzystny wpływ dodatku
do podłoża wysiewnego obu stosowanych krzemianów, wapniowego i amonowego. Wpływ ten wyrażał się wcześniejszymi i bardziej równomiernymi
wschodami, uzyskaniem większej i bardziej wyrównanej rozsady o istotnie
większej świeżej masie. Otrzymane wyniki wskazują, że nawozy krzemianowe mogą stanowić cenne uzupełnienie w produkcji rozsad niektórych gatunków roślin, mimo ich wysokich dawek, gdyż zachowują się one jak nawozy
spowolnione.
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Wpływ zimowania roślin
na jakość plonu pietruszki korzeniowej
Wstęp
Pietruszka korzeniowa jest jedną z roślin, które w warunkach Polski
mogą zimować w polu. Sposób ten jest stosowany w produkcji materiału
siewnego i uprawie na zbiór wczesny. Powodzenie uprawy z zimowaniem
roślin w polu zależy od wielu czynników. Jednym z nich jest dobór odpowiedniej odmiany. Celem prezentowanych badań było porównanie wybranych odmian pietruszki korzeniowej uprawianych na zbiór wczesny po przezimowaniu
Materiał i metoda
Doświadczenie przeprowadzono w latach 2004-2007 w Rolniczym
Gospodarstwie Doświadczalnym UP Lublin – Felin. Oceniano piętnaście
odmian pietruszki korzeniowej: ‘Alba’, ‘Aroma’, ‘Berlińska PNE’, ‘Brandenburska’, ‘Bubka’, ‘Cukrowa’, ‘Eagle’, ‘Gazela’, ‘Hamburska’, ‘Kaśka’, ‘Kinga’,
‘Lenka’, ‘Ołomuńcka’, ‘Omega’, ‘Vistula’. Doświadczenie założono w układzie bloków losowanych w 4 powtórzeniach. Nasiona (2 kg∙ha-1) wysiewano
w trzeciej dekadzie kwietnia na poletka o powierzchni 4,2 m2. Zabiegi pielęgnacyjne prowadzono zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami dla uprawy
tego gatunku. Zbiorów dokonywano na przełomie kwietnia i maja. Ocenę
uzyskanego plonu przeprowadzono zgodnie z Polską Normą PN-R-75370.
Wyniki badań
Nie stwierdzono zróżnicowania przezimowania roślin w zależności od
przebiegu warunków pogodowych w danym sezonie uprawy, wynosiło ono
od 77,1 (2004/05) do 85,0% (2006/07). Spośród roślin badanych odmian
najlepiej warunki panujące zimą znosiły ‘Bubka’ (89%), ‘Ołomuńcka’ (86,0%)
i ‘Vistula’ (85,6%), a najgorzej ‘Lenka’ (76,4%). Wpływ warunków atmosferycznych na przezimowanie roślin poszczególnych odmian w badanych sezonach uprawy był zróżnicowany. Rośliny odmiany ‘Kaśka’ najlepiej przetrwały zimę, w której panowały najniższe temperatury, a najgorzej zimę
z temperaturami najwyższymi.
Największy plon ogólny, średnio z trzech sezonów uprawy, zebrano
z roślin odmian ‘Kinga’ (18,4 t∙ha-1) i ‘Vistula’ (18,0 t∙ha-1), a najmniejszy
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z ‘Hamburska’ (10,6 t∙ha-1). W poszczególnych sezonach uprawy średni plon
ogólny wynosił od 12,7 (2005/06) do 19,0 t ha-1 (2004/2005). Plon handlowy
był mniejszy i stanowił od 59,6 (2006/07) do 62,6% (2005/06) plonu ogólnego.
Spośród badanych odmian największy plon handlowy korzeni uzyskano z roślin
odmiany ‘Kinga’ (12,4 t∙ha-1), ‘Vistula’ (11,2 t∙ha-1) i ‘Lenka’ (11,0 t∙ha-1).
Plon ogólny liści był mały, i w zależności od sezonu uprawy wynosił
od 5,8 (2004/05) do 10,1 t∙ha-1 (2006/07). Największy plon ogólny i handlowy, średnio z trzech sezonów badań, zebrano z roślin odmian ‘Vistula’,
‘Kaśka’ i ‘Ołomuńcka’, a najmniejszy z ‘Omega’.
Podsumowanie
Przezimowanie roślin oraz plon korzeni i liści pietruszki korzeniowej
zależał od odmiany. Najlepiej zimowały rośliny odmian ‘Bubka’, ‘Ołomuńcka’
i ‘Vistula’. Największy plon handlowy korzeni zebrano z roślin odmian Kinga’,
‘Vistula’ i ‘Lenka’, a liści z ‘Vistula’, ‘Kaśka’ i ‘Ołomuńcka’.
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Wpływ uprawy ekologicznej na trwałość
przechowalniczą wybranych gatunków warzyw
W badaniach przeprowadzonych w 2009 r. porównywano trwałość
przechowalniczą warzyw uprawianych metodą ekologiczną i konwencjonalną.
Do badań wzięto następujące gatunki: fasola szparagowa, papryka, brokuł,
kapusta głowiasta biała i marchew.
Fasola szparagowa z uprawy konwencjonalnej, zarówno w przypadku
odmiany zielonostrąkowej ‘Ferrari’ jak i żółtostrąkowej ‘Polka’, wykazała wyraźnie wolniejsze tempo brązowienia strąków, a tym samym lepszą jakość w
czasie krótkotrwałego składowania (do 11 dni) w trzech temperaturach (8°C,
5°C i 2°C) niż fasola z uprawy ekologicznej. Pozbiorcze traktowanie fasoli
gorącą wodą przyczyniło się do opóźnienia brązowienia strąków, ale w większym stopniu proces ten był zahamowany dla fasoli z uprawy konwencjonalnej.
Przechowując paprykę ‘Roberta’ w temperaturze 8°C, już po 2 tygodniach stwierdzono pierwsze oznaki gnicia, natomiast po 3 tygodniach, ze
względu na silne gnicie, owoce z uprawy konwencjonalnej nie nadawały się do
handlu, natomiast z uprawy ekologicznej wartość handlową określono jako
dostateczną.
Brokuły odmiany ‘Monopoli F1’ przechowywane w temperaturze 0°C
przez 36 dni w normalnej i kontrolowanej atmosferze, utrzymały bardzo wysoką wartość handlową. Nie stwierdzono istotnych różnic w zabarwieniu róż, ich
zwartości, otwieraniu pąków kwiatowych i porażeniu przez choroby, pomiędzy
brokułami z uprawy ekologicznej i konwencjonalnej.
Przechowując kapustę głowiastą białą ‘Ula F1’ w temperaturze 5°C
przez 3,5 miesiąca, wyższy procent towaru handlowego o ok. 8% uzyskano w
przypadku uprawy ekologicznej. Kapusta z uprawy konwencjonalnej była w
większym stopniu porażona przez szarą pleśń, w wyniku czego stwierdzono
wyższe straty, wynoszące ok. 25%.
W czasie krótkotrwałego składowania kapusty głowiastej białej – krojonej, proces brązowienia liści następował w podobnym tempie, zarówno z
uprawy ekologicznej jak i konwencjonalnej. Zaznaczył się wyraźny wpływ
temperatury składowania, bowiem przez 5 dni w 0°C kapusta utrzymała doskonałą jakość, podczas gdy z 6°C nie nadawała się do spożycia. Traktowanie
gorącą wodą (55°C – 15 sek.) bezpośrednio po pokrojeniu, przyczyniło się do
opóźnienia brązowienia a tym samym przedłużenia okresu przechowywania.
Przechowując marchew przez okres 5,5 miesiąca w temperaturze 0°C
wystąpiły niewielkie różnice w ilości korzeni chorych, które w przypadku odmiany ‘Regulska’ wynosiły 7,8% - z uprawy ekologicznej i 2,3% z uprawy
konwencjonalnej. Nie stwierdzono wpływu metody uprawy na jakość marchwi
krojonej w czasie krótkotrwałego składowania do 14 dni.
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Wpływ terminu siewu na wartość biologiczną
łobody ogrodowej (Atriplex hortensis L.)
Wstęp
Łoboda ogrodowa (Atriplex hortensis L.), podobnie jak szpinak zwyczajny, należy do rodziny komosowatych (Chenopodiaceae). Częścią użytkową łobody są liście oraz młode pędy. Ziele łobody ogrodowej (Herba
Atriplicis hortensis) charakteryzuje się wysoką zawartością flawonoidów,
witaminy C [Steinbach 1996], związków mineralnych [Sarwa 2001] oraz
aminokwasów [Hegnauer 1989, Nicol 1994, Siddiqui i in. 1994].
Celem przeprowadzonego doświadczenia było określenie wpływu
terminu siewu na zawartość najważniejszych składników odżywczych oraz
związków biologicznie czynnych w liściach łobody ogrodowej (Atriplex
hortensis L.).
Materiał i metody
Badania przeprowadzono w latach 2008-2009. Materiał badawczy
stanowiły rośliny łobody ogrodowej (Atriplex hortensis L.). Doświadczenie
polowe zostało założone w układzie bloków losowanych, w trzech powtórzeniach. Wielkość poletka doświadczalnego wynosiła 1,44 m 2 (1,2 m × 1,2 m).
Badanym czynnikiem był termin siewu: 2. dekada kwietnia, 3. dekada kwietnia i 1. dekada maja. Analizy chemiczne w świeżym surowcu (liście łobody
ogrodowej) obejmowały oznaczenie zawartości suchej masy, cukrów rozpuszczalnych ogółem, kwasowości ogólnej w przeliczeniu na kwas szczawiowy, witaminy C jako kwasu L-askorbinowego, chlorofilu a, b i ogółem,
karotenoidów ogółem, polifenoli ogółem, aktywności antyoksydacyjnej, azotanów, białka ogółem, błonnika surowego oraz popiołu ogólnego.
Uzyskane wyniki badań opracowano statystycznie, przeprowadzając
analizę wariancji odpowiednią do przyjętego układu doświadczenia. Przedziały
ufności określono za pomocą testu Tukey’a przy poziomie istotności =0,05.
Wyniki badań
W przeprowadzonym doświadczeniu wykazano istotny wpływ terminu
siewu na wartość biologiczną liści łobody ogrodowej.

74

Istotnie większą suchą masą, zawartością białka ogółem i cukrów
ogółem charakteryzował się materiał uzyskany z uprawy przy najpóźniejszym terminie siewu. W zawartości białka pomiędzy pierwszym i drugim
terminem siewu nie stwierdzono istotnych różnic, natomiast sucha masa
oraz zawartość cukrów ogółem oznaczona w materiale z drugiego terminu
siewu była istotnie mniejsza w porównaniu z terminem trzecim (odpowiednio
o 0,53% i 0,27%) oraz istotnie mniejsza w porównaniu z pierwszym terminem siewu (odpowiednio o 0,26% i 0,07%). Odwrotną zależność stwierdzono analizując zawartość popiołu. Istotnie większą jego ilość wykazano
w przypadku dwóch pierwszych terminów siewu, pomiędzy którymi nie
stwierdzono istotnych różnic.
Na podstawie analizy otrzymanych wyników badań stwierdzono,
że termin siewu nie miał istotnego wpływu na zawartość azotanów, błonnika
surowego, karotenoidów ogółem, chlorofili, polifenoli ogółem oraz kwasowość w liściach łobody.
Istotnie największą zawartością kwasu L-askorbinowego charakteryzowały się liście łobody zebrane z roślin uprawianych z zastosowaniem trzeciego najpóźniejszego terminu siewu i była ona istotnie większa w porównaniu z dwoma pierwszymi terminami, średnio o 65,44 mg∙100g-1. Aktywność
antyoksydacyjna surowca pochodzącego z trzeciego terminu siewu była
również istotnie większa w porównaniu z drugim terminem. Pomiędzy trzecim i pierwszym terminem siewu nie stwierdzono istotnych różnic w aktywności antyoksydacyjnej surowca.
Podsumowanie
Celem doświadczenia była ocena wpływu terminu siewu (2 dekada
kwietnia, 3 dekada kwietnia i 1 dekada maja) na wartość biologiczną liści
łobody ogrodowej (Atriplex hortensis L.). Istotny wpływ terminu siewu wykazano w przypadku zawartości suchej masy, popiołu ogólnego, białka ogółem, cukrów ogółem, kwasu L-askorbinowego i aktywności antyoksydacyjnej. Największą wartością biologiczną charakteryzowały się rośliny przy
uprawie których zastosowano 3 termin siewu (1 dekada maja).
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Wpływ biostymulatora z alg morskich
na plon i jakość buraka ćwikłowego
w ekologicznym systemie uprawy
Wstęp
W produkcji roślinnej poszukuje się nowych rozwiązań, które zapewniłyby jak najbardziej korzystne warunki do wzrostu i rozwoju roślin, a także do
uzyskania wyższych plonów. W uprawie wielu gatunków warzyw, przede
wszystkim w uprawach ekologicznych, gdzie plon jest mniejszy w porównaniu do plonu z uprawy konwencjonalnej, zaczęto stosować biopreparaty,
nazywane biostymulatorami. Wśród nich znajdują się bioregulatory pochodzenia syntetycznego oraz preparaty pochodzenia naturalnego, do których
zaliczane są wyciągi i ekstrakty z alg morskich. Biostymulatory zawierają
wiele odżywczych substancji, m.in. enzymy, hormony roślinne, aminokwasy
i mikroelementy, które wpływają korzystnie na wzrost, plon i jakość traktowanych roślin, a nawet syntezę chlorofilu w liściach. Jednym z takich biostymulatorów polecanych do stosowania w uprawach ekologicznych, jest
preparat Bio-algeen S-90, produkowany na bazie ekstraktu z alg morskich.
W celu zwiększenia efektu działania biostymulatora, w uprawie buraka ćwikłowego, zastosowano włókninę polipropylenową do płaskiego okrywania
roślin.
Materiał i metody
Badania, prowadzone w latach 2007-2008 w prywatnym gospodarstwie ekologicznym w Wołczkowie, miały na celu określenie wpływu stosowania preparatu z alg morskich Bio-algeen S-90 oraz osłaniania roślin włókniną polipropylenową na wzrost i plonowanie buraka ćwikłowego odmiany
Czerwona Kula. Burak ćwikłowy uprawiany był w systemie ekologicznym, na
zbiór pęczkowy. Osłanianie włókniną (Agryl P17) zastosowano bezpośrednio
po wysiewie nasion. Preparat Bio-algeen S–90 stosowano w stężeniu 0,2 %
w formie oprysku, który wykonywano trzykrotnie w trakcie okresu wegetacji.
Pierwszy oprysk wykonano w fazie 2-3 liści właściwych, a następne opryski
prowadzono co 2 tygodnie. W trakcie okresu wegetacji wykonywano pomiary
biometryczne roślin. Po zbiorze oceniono plon i jego jakość handlową.
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Wyniki badań
Analiza wyników badań uzyskanych w latach 2007-2009 wykazała,
że stosowanie preparatu Bio-algeen S-90 oraz włókniny polipropylenowej
korzystnie wpłynęło na wzrost i plonowanie buraka ćwikłowego. Traktowanie roślin biostymulatorem zwiększyło masę całych roślin, w tym masę i liczbę liści, jak również masę korzeni i ich wielkość. Podobne zależności uzyskano okrywając rośliny samą włókniną polipropylenową. Bardziej intensywny wzrost liści i korzeni buraka ćwikłowego nastąpił przy jednoczesnym traktowaniu roślin biostymulatorem i osłanianiu ich włókniną. Analiza wyników
dotyczących plonowania roślin wykazała brak istotnego wpływu stosowania
biostymulatora z alg morskich na plon ogółem buraka ćwikłowego i poszczególne jego frakcje. Istotne zwiększenie plonu ogółem całych roślin,
a także plonu ogółem i handlowego korzeni uzyskano po zastosowaniu samych osłon z włókniny polipropylenowej oraz w przypadku traktowania roślin Bio-algeenem S-90 z jednoczesnym osłanianiem roślin. Zwiększenie
plonu liści pod wpływem obu czynników notowano tylko w pierwszym roku
badań.
Podsumowanie
W ekologicznym systemie gospodarowania, trzykrotne traktowanie roślin buraka ćwikłowego Bio-algeenem S-90 w stężeniu 0,2%, stymulowało
wzrost roślin, zwiększyło masę liści i korzeni. Nie wykazano istotnych różnic
w plonie roślin po zastosowaniu biostymulatora z alg morskich.
Stosowanie osłon z włókniny polipropylenowej w uprawie buraka ćwikłowego na zbiór pęczkowy wpłynęło dodatnio na wzrost i plonowanie roślin.
Osłanianie roślin włókniną polipropylenową zwiększyło efektywność
działania Bio-algeenu S-90 w uprawie buraka ćwikłowego odmiany Czerwona Kula. Stosowanie obu czynników łącznie było najbardziej korzystne
z punktu widzenia wzrostu roślin (liści i korzeni), a także plonu (całych roślin
oraz plonu ogółem i handlowego korzeni).
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Wpływ preparatu Bio-algeen S-90 na wzrost
i plonowanie marchwi w uprawie ekologicznej
Wstęp
Podstawowym zadaniem biostymulatorów jest polepszenie wzrostu
oraz wzmocnienie kondycji roślin. Zwiększają one odporność roślin na niekorzystne warunki stresowe, przez co nazywane są też środkami przeciwstresowymi. Wspomagają mechanizmy obronne, a tym samym skutecznie chronią
rośliny przed chorobami i szkodnikami. Dodatkowo, wpływają na lepsze wykorzystanie warunków środowiska, m.in. wilgotności powietrza, temperatury
i zasobności gleby w składniki mineralne. W celu polepszenia warunków
wzrostu roślin, a także przyspieszenia i zwiększenia plonu, w okresie wiosny
stosuje się osłanianie roślin folią lub włókniną polipropylenową.
Preparat Bio-algeen S-90 jest jednym z najpopularniejszych biostymulatorów produkowanych na bazie brunatnic, który stosowany jest w uprawie
wielu gatunków warzyw. Wpływa korzystnie na wzrost roślin, wielkość i jakość plonu, przez co polecany jest szczególnie w ekologicznym systemie
gospodarowania, gdzie nie mają zastosowania nawozy mineralne. Osłanianie roślin w okresie wiosennym może zwiększyć efekt stosowania biostymulatorów z alg morskich w uprawie marchwi.
Materiał i metody
Badania prowadzone w latach 2007-2008 w prywatnym gospodarstwie ekologicznym w Wołczkowie miały na celu określenie wpływu stosowania preparatu z alg morskich Bio-algeen S-90 oraz osłon z włókniny polipropylenowej na wzrost i plonowanie marchwi odmiany Pierwszy Zbiór,
uprawianej na zbiór pęczkowy. Osłony zastosowano zaraz po wysiewie nasion. Preparat Bio-algeen S–90 stosowano w stężeniu 0,2 % w formie oprysku, który wykonywano trzykrotnie w trakcie okresu wegetacji. Po raz pierwszy rośliny opryskano w fazie 2-3 liści właściwych. Drugi i trzeci oprysk przeprowadzano kolejno po 14 dniach. W trakcie okresu wegetacji wykonywano
pomiary biometryczne roślin, a przy zbiorze oceniono wielkość i jakość plonu
marchwi, z podziałem na wybory.
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Wyniki badań
Pomiary biometryczne roślin wykonane przed zbiorem roślin wykazały, że wysokość roślin oraz ich całkowita masa zależały od zastosowania
preparatu Bio-algeen S-90. Rośliny kontrolne osiągnęły średnią wysokość
44,48 cm, natomiast rośliny trzykrotnie traktowane Bio-algeenem S-90 były
o 4,62 cm wyższe. Masa całych roślin zwiększyła się o 6,3 g. Rośliny kontrolne wytworzyły podobną liczbę liści jak rośliny po zastosowaniu biostymulatora, lecz liście miały mniejszą masę. Opryskiwanie roślin biostymulatorem
z alg morskich zwiększyło również masę, długość oraz średnicę korzenia
marchwi. Zastosowanie samej włókniny polipropylenowej również stymulowało wzrost roślin, jednak nie miało tak dużego wpływu, jak współdziałanie
obu badanych czynników, gdzie wykazano istotne różnice zarówno we
wzroście liści jak i korzeni. Analiza wników dotyczących plonowania marchwi
wykazała, że samo stosowanie Bio-algeenu S-90 nie zwiększyło plon ogółem i handlowego roślin, w porównaniu do roślin kontrolnych. Osłanianie
roślin włókniną przyniosło spodziewane efekty w postaci większego plonu
ogółem i handlowego korzeni, plonu korzeni z liśćmi oraz samych liści.
Największy plon marchwi, o dobrej strukturze, uzyskano po zastosowaniu
preparatu Bio-algeen S-90 i jednoczesnym okryciu roślin włókniną polipropylenową.
Podsumowanie
1. Traktowanie roślin preparatem Bio-algeen S-90 w stężeniu 0,2% stymulowało wzrost wegetatywny marchwi odmiany Pierwszy Zbiór uprawianej
na zbiór pęczkowy, ale nie miało istotnego wpływu na plonowanie marchwi.
2. Zastosowanie osłon z włókniny polipropylenowej w uprawie marchwi na
zbiór pęczkowy wpłynęło dodatnio na wzrost roślin oraz ich plonowanie.
3. W ekologicznym systemie uprawy marchwi, najlepsze efekty zastosowania biostymulatora z alg morskich Bio-algeen S-90, uzyskano przy jednoczesnym osłanianiu roślin włókniną polipropylenową.
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Wpływ normy siewu nasion na wielkość i jakość
plonu cebuli odmiany ’Rosa Lunga di Firenze’
Wstęp
Cebula odmiany ‘Rosa Lunga di Firenze’ wytwarza cebule wydłużone,
o niewielkiej średnicy, łusce różowej oraz delikatnym i łagodnym smaku.
Doskonale nadaje się do spożycia w stanie surowym, poprawia smak spożywanych potraw. Okres uprawy od siewu do zbioru wynosi około 80 dni,
a plon nie nadaje się do długotrwałego przechowywania. Mimo obecności na
rynku nasion tej odmiany nieznane są jednak jej metody uprawy, zwłaszcza
norma siewu nasion. Przy uprawie szalotki z siewu zaleca się stosowanie
znacznie większej w porównaniu z taką samą uprawą cebuli zwyczajnej
normę siewu nasion. W przypadku odmiany Creation F1 zalecany jest wysiew nasion nawet w ilości 12-17 kg∙ha-1 [Odmiany warzyw 1995], co znacznie przekracza normy siewu stosowane przy uprawie cebuli zwyczajnej.
Celem badań prezentowanej pracy była ocena wpływu zróżnicowanej
normy siewu nasion na wielkość i jakość plonu cebuli, włoskiej odmiany
‘Rosa Lunga di Firenze’.
Materiał i metody
W latach 2007-2009 przeprowadzono doświadczenie polowe, którego
celem była ocena wpływu zróżnicowanej normy siewu nasion na wielkość
i jakość plonu cebuli zwyczajnej włoskiej odmiany ‘Rosa Lunga di Firenze’
uprawianej w warunkach klimatycznych Pomorza Zachodniego. Zastosowano następujące normy siewu nasion: 6, 8, 10, 12 i 14 kg∙ha -1. Doświadczenie
prowadzono jako jednoczynnikowe, zakładane w układzie bloków losowych
w czterech powtórzeniach. Nasiona wysiewano w pierwszej dekadzie kwietnia, w rzędy co 20 cm. Zbiór cebul wykonywano jednorazowo w sierpniu,
a następnie oceniono wielkość plonu z podziałem na frakcje cebul o średnicy < 2, 2-4 i >4 cm. W ramach oceny jakościowej plonu określono średnią
masę i średnicę oraz wysokość cebul w każdej frakcji. Oceniono zawartość
suchej masy, metodą suszenia do stałej masy w temperaturze 105°C.
W suchej masie oceniono zawartość: azotu ogólnego, metodą Kjejdahla,
fosforu, metodą kolorymetryczną, potasu, sodu i wapnia – metodą fotometrii
płomieniowej, miedzi, żelaza i magnezu – metodą płomieniowej spektrofo80

tometrii absorpcji atomowej (ASA) [Krełowska-Kułas 1993]. Uzyskane wyniki
oceniono statystycznie przy zastosowaniu testu Tuckey’a, dla poziomu istotności α=0,05.
Wyniki badań
Na podstawie uzyskanych wyników badań wykazano, iż plon cebul
najmniejszych (o średnicy mniejszej niż 2 cm) w pierwszym roku badań był
istotnie większy przy normie siewu wynoszącej 14 kg∙ha-1 – o 5,07 t∙ha-1
w porównaniu do plonu otrzymanego przy zastosowaniu najmniejszej normy
siewu. W kolejnych dwóch latach prowadzenia doświadczenia nie stwierdzono istotnych różnic w wielkości plonu analizowanej frakcji cebul. Średnio
zalata badań wykazano taką samą zależność jak w pierwszym roku badań –
przy największej normie siewu stwierdzono największy udział w plonie cebul
o średnicy poniżej 2 cm. W przypadku plonu cebul o średnicy 2-4 cm tylko w
2008 wykazano, iż był on większy na obiekcie, na którym zastosowano siew
nasion w ilości 12 kg∙ha-1. Nie stwierdzono natomiast istotnej różnicy
w wielkości plonu cebul największych w zależności od zastosowanych norm
siewu. Najmniejszy plon tej frakcji, niezależnie od normy siewu zebrano
w pierwszym roku prowadzenia doświadczenia – średnio o 5,57 t∙ha-1
w porównaniu do 2008 roku i o 2,47 t∙ha-1 w porównaniu do ostatniego roku
prowadzenia doświadczenia. Nie wykazano istotnego wpływu badanej
w doświadczeniu normy siewu na wielkość plonu cebul ogółem, średni plon
wahał się od 14,48 do 16,98 t∙ha-1.
W przypadku frakcji cebul o najmniejszej średnicy cebule zebrane na
obiektach, na których norma siewu wynosiła 12 i 14 kg∙ha -1 posiadały istotnie mniejszą masę jednostkową, a w przypadku cebul o średnicy 2-4 cm
istotnie większą masę jednostkową posiadały cebule przy najmniejszej normie siewu. Zebrany plon cebuli odmiany ‘Rosa Lunga di Firenze’ charakteryzował się wysoką zawartością suchej masy oraz makro- i mikroskładników.
Podsumowanie
Celem badań była ocena wpływu normy siewu nasion na wielkość
i jakość plonu cebuli, włoskiej odmiany ‘Rosa Lunga di Firenze’. Wykazano,
iż zastosowane w doświadczeniu normy siewu nie miały istotnego wpływu
na plonowanie badanej odmiany cebuli. Udowodniono natomiast największy
udział cebul drobnych przy najwyższej normie siewu. Najwyższa norma siewu wpłynęła istotnie na zmniejszenie masy jednostkowej cebul o średnicy
mniejszej niż 2 cm oraz masy i średnicy cebul frakcji 2-4 cm. Uzyskany plon
charakteryzował się wysoką zawartością badanych składników mineralnych.
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Zmienność przestrzenna i czasowa występowania
przymrozków przygruntowych w Polsce i ich wpływ
na wzrost, rozwój i plon ogórka konserwowego
(Cucumis sativus L.), 1966-2005
Wstęp
Temperatura powietrza przy gruncie to niezwykle ważny czynnik meteorologiczny, regulujący tempo procesów życiowych u rośliny i reakcji chemicznych w ich otoczeniu, odznaczający się wyjątkowo dużą zmiennością
w przestrzeni i czasie. Dla świata roślin szczególnie niebezpiecznym zjawiskiem są przymrozki. Destrukcyjny wpływ przymrozków na rośliny ma charakter zarówno bezpośredni, jak i następczy. Rozmiar szkód wyrządzonych
przez przymrozki zależy od ich intensywności, częstotliwości, pory ich występowania i od gatunku rośliny. Dlatego celem pracy była analiza występowania przymrozków przygruntowych w Polsce w latach 1966-2005 i ich
wpływ na wzrost, rozwój i plonowanie ogórka.
Materiał i metody
Materiał wyjściowy wykorzystany do analizy stanowił 40. letni
(1966-2005) ciąg obserwacji meteorologicznych, zebrany dla 51 stacji
IMGW. Pomiary minimalnej temperatury powietrza, wynoszącej ≤0oC, wykonywane przy gruncie, czyli na wysokości 5 cm posłużyły do wyznaczenia dat
występowania przymrozków ostatnich wiosennych oraz pierwszych jesiennych, a także do wyznaczenia częstości ich występowania w okresie wegetacji ogórka (od maja do września) i długości okresów bezprzymrozkowych.
W pracy określono również intensywność przymrozków według następujących przedziałów temperatury: od 0 do -2oC (przymrozek łagodny), od -2,1
do -4oC (umiarkowany), od -4,1 do -6oC (silny) i poniżej -6oC (bardzo silny)
na początku (w maju) i na końcu (we wrześniu) okresu wegetacji ogórka dla
każdej z 51 analizowanych stacji IMGW. W pracy wykorzystano również
dane dotyczące wzrostu, rozwoju i plonowania ogórka oraz terminy agrotechniczne, zebrane z 28 stacji doświadczalnych COBORU w kolejnych
latach rozpatrywanego wielolecia 1966-2005. Na podstawie liniowej i krzywoliniowej (wielomianowej 2o) analizy regresji oceniono wpływ przymrozków
przygruntowych oraz minimalnej temperatury powietrza przy gruncie na: daty
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faz fenologicznych i terminy agrotechniczne oraz długość okresów rozwojowych, a także na wielkość plonu (ogólnego, handlowego) ogórka.
Wyniki badań
W Polsce, w latach 1966-2005, wiosenne i jesienne przymrozki przygruntowe odznaczały się dużą zmiennością zarówno przestrzenną, jak
i czasową. Na obszarze całego kraju przeciętnie ostatnie wiosenne przymrozki zanikały najwcześniej, przed 10 maja – nad Zatoką Gdańską i w rejonie Świnoujścia, najpóźniej, po 25 maja – w północno-wschodniej oraz
południowo-zachodniej i południowo-wschodniej Polsce, a także na Pojezierzu Pomorskim, natomiast przeciętnie pierwsze jesienne przymrozki pojawiały się najwcześniej, przed 15 września – na Nizinie Podlaskiej, najpóźniej, po
10 października – na Pobrzeżu Słowińskim i nad Zatoką Gdańską. W latach
1966-2005 w 12 stacjach meteorologicznych na 51 rozpatrywanych, stwierdzono istotne zmiany dotyczące długości okresu bezprzymrozkowego, jego
wydłużenie w północnej Polsce oraz w okolicy Zielonej Góry, Kalisza i Krakowa – przeciętnie od 4 do 13 dni/10 lat, skrócenie w północno-wschodniej
części kraju i w okolicy Opola – przeciętnie od 6 do 10 dni/10 lat. Największe
ryzyko pojawienia się przymrozków przygruntowych wiosną po 10 maja występowało na północnym wschodzie Polski oraz na obszarach podgórskich,
położonych na południowym zachodzie i południowym wschodzie kraju oraz
lokalnie na północy (raz na 10 lat), natomiast jesienią przed 30 września na
południowym zachodzie i wschodzie kraju (raz na 10 lat),
a zwłaszcza na Nizinie Podlaskiej (co 6-7 lat). Przymrozki i minimalna temperatura powietrza przy gruncie istotnie decydowały o tempie wzrostu i rozwoju ogórka, a także o końcowym jego plonie – ogólnym i handlowym. Minimalna temperatura powietrza przy gruncie niższa od średniej wieloletniej
powodowała opóźnienie wszystkich analizowanych terminów faz fenologicznych i zbioru (największe opóźnienie dotyczyło terminu końca zbioru, a następnie końca wschodów), wydłużenie wszystkich okresów rozwojowych
(największe wydłużenie dotyczyło okresu początek zbioru-koniec zbioru,
a następnie okresu siew-koniec wschodów) i ostatecznie zmniejszenie plonu
ogórka (większe zmniejszenie dotyczyło plonu handlowego niż ogólnego).
Podsumowanie
Przymrozki przygruntowe stanowiły duże potencjalne ryzyko polowej
uprawy ogórka w Polsce nie tylko ze względu na to, że istotnie determinowały przebieg wzrostu, rozwoju i wielkość plonu tej rośliny, ale również ze
względu na ich dużą zmienność przestrzenną i czasową, przy czym największe ryzyko uprawy występowało w Polsce północno-wschodniej, gdzie udowodniono istotne skracanie się z roku na rok okresu bezprzymrozkowego
i gdzie notowano największą częstość występowania przymrozków zarówno
na początku, jak i na końcu okresu wegetacji ogórka.
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Wpływ temperatury na wielkość plonu brokuła
i długość okresu od inicjacji róży do zbioru
Wstęp
Brokuł jest rośliną silnie reagująca na warunki klimatyczne, zwłaszcza
temperaturę. Warunki wzrostu decydują o wielkości, a szczególnie o jakości
uzyskiwanego plonu. Temperatura silnie wpływa na przejście rośliny z fazy
rozwoju wegetatywnego do generatywnego, determinując w ten sposób
długość okresu wegetacji.
Celem pracy było określenie wpływu temperatury na wielkość plonu
brokuła oraz na długość okresu od inicjacji róży do zbioru oraz na długość
okresu zbioru.
Materiał i metody
Doświadczenie przeprowadzono na polu doświadczalnym Katedry
Warzywnictwa w latach 1997-1999. Badaniami objęto jedna odmianę brokuła ‘Fiesta’ Zastosowano układ bloków losowanych w czterech powtórzeniach. W każdym roku badań rośliny były sadzone w 4 terminach (kwiecień,
maj, czerwiec i lipiec). Na każdym poletku doświadczalnym posadzono
25 roślin w rozstawie 0,5x0,5 m. Fazę inicjacji róży określono na podstawie
analizy preparatów mikroskopowych.
Do zbioru przystępowano, gdy róże były wyrośnięte, a wielkość pąków
wynosiła około 2 mm. Do plonu handlowego zaliczano róże o minimalnej
średnicy 9 cm, bez defektów jakościowych.
Wyniki badań
Największy plon ogólny uzyskano z majowego i czerwcowego terminu
sadzenia (od 17,7 do 17,1 t∙ha-1), a istotnie mniejszy z sadzenia w kwietniu
i lipcu. Największe zróżnicowanie w wielkości plonu było w czerwcowym
terminie sadzenia, a najmniejsze przy sadzeniu roślin w lipcu. Największy
plon handlowy uzyskano z majowego terminu sadzenia roślin (16,4 t∙ha-1),
nieco mniejszy kiedy posadzono rośliny w kwietniu i czerwcu, a najmniejszy
przy sadzenia w lipcu (11,9 t∙ha-1).
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Największą średnią masę róży w trzech latach badań otrzymano,
gdy rośliny posadzono w czerwcu, a najmniejszą przy sadzeniu roślin
w kwietniu i lipcu.
Liczba dni od inicjacji do początku zbiorów była w majowym i czerwcowym terminie sadzenia prawie taka sama i wynosiła 36-37 dni. W pozostałych dwóch terminach wynosiła od 41 dni przy sadzeniu w kwietniu do
44 dni przy sadzeniu w lipcu. Długość okresu zbiorów wynosiła od 6 dni, gdy
posadzono rośliny w czerwcu, do 10 dni przy sadzeniu w lipcu.
Największa była suma temperatury w okresie od inicjacji do pierwszego zbioru, gdy rośliny posadzono w lipcu (597 stopniodni), nieco niższa przy
sadzeniu w czerwcu (575 stopniodni), a przy sadzeniu w kwietniu i maju
odpowiednio 473 stopniodni i 484 stopniodni. Suma temperatury w okresie
od inicjacji do końca zbiorów wynosiła od 594 stopniodni, gdy posadzono
rośliny w maju, do 671 stopniodni przy sadzeniu w lipcu. Największa suma
temperatury w okresie zbioru róż brokuła była gdy rośliny posadzono w maju
(109 stopniodni), a najmniejsza przy sadzeniu w lipcu (74 stopniodni).
Najwyższe, choć nieistotne, współczynniki korelacji były między sumą
temperatury od inicjacji do początku i do końca zbiorów, średnią temperaturą
od inicjacji do początku i końca zbiorów, a średnią masą róży handlowej.
Równie wysoki, choć nieistotny, był współczynnik korelacji między średnią
temperaturą od inicjacji do końca zbiorów a wielkością plonu ogólnego.
Stwierdzono istotną negatywną korelację pomiędzy średnią dobową
temperaturą a liczba dni w okresie od inicjacji do pierwszego zbioru
(r=-0,49), do końca zbiorów (r=-0,57) oraz między średnią dobową temperaturą a długością okresu zbiorów (r =-0,36).
Podsumowanie
1. Stwierdzono wyższą zależność między sumą i średnią dobową temperaturą powietrza w okresie od inicjacji do początku i końca zbiorów a średnią masą róży handlowej niż między temperaturą a wielkością plonu
ogólnego
2. Stwierdzono podobną średnią długość okresu od inicjacji do początku
i końca zbiorów przy sadzeniu roślin w maju i czerwcu.
3. Porównując poszczególne terminy uprawy stwierdzono duże zróżnicowanie w wielkości sumy temperatury w okresach od inicjacji do początku
i końca zbiorów oraz długości okresu zbiorów.
4. Im wyższa była średnia dobowa temperatura powietrza, tym krótszy był
czas od inicjacji do początku i do końca zbiorów; krótsza też była długość
okresu zbiorów.
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Ocena zmian właściwości fizycznych podłoży
organicznych w bezglebowej uprawie pomidora
Wstęp
W bezglebowej uprawie warzyw szklarniowych wprowadzane są alternatywne, biodegradowalne podłoża organiczne, z uwagi na trudności
z utylizacją poprodukcyjnych odpadów z wełny mineralnej. Najczęściej stosowanym podłożem organicznym jest obecnie włókno kokosowe. W mniejszym stopniu wykorzystuje się także inne organiczne odpady produkcyjne
jak zmielone odpady z drzewa, trociny, korę oraz słomę z różnych roślin.
O przydatności podłoży organicznych do uprawy bezglebowej decydują ich
właściwości fizyczne a zwłaszcza powietrzno-wodne oraz stabilność ich
struktury w okresie uprawy. W podłożach organicznych wskutek aktywności
mikrobiologicznej następuje rozkład i mineralizacja substancji organicznej co
może prowadzić do pogorszenia struktury i właściwości powietrzno-wodnych
podłoża. W podłożach organicznych o wysokim stosunku C do N występuje
także unieruchomienie azotu wskutek aktywności mikrobiologicznej i konieczne jest zwiększone nawożenie azotem w celu pokrycia zapotrzebowania na ten składnik przez rośliny. Celem badań było określenie właściwości
fizycznych podłoży organicznych luźnych wykonanych z czystych i nitrowanych materiałów z trocin, paździerzy lnianych, słomy żytniej oraz podłoży
skonsolidowanych wykonanych z odpadów tekstylnych jak wełna i bawełna,
uzupełnionych włóknem kokosowym oraz trocinami lub paździerzami lnianymi, jak również określenie ich przydatności do bezglebowej uprawy pomidora w szklarni.
Materiał i metody
Badania nad wpływem określeniem właściwości fizycznych czystych
i nitrowanych organicznych podłoży luźnych i skonsolidowanych przeprowadzono w latach 2007-2009. Do badań użyto czyste i nitrowane 10 % kwasem azotowym trociny, słomę żytnią oraz paździerze lniane a także odpady
tekstylne wełnę i bawełnę. Podłoża luźne czyste i nitrowane opakowane
zostały dwuwarstwową folią biało-czarną tworząc matę uprawową o standardowym wymiarze 7,5 cm x 20 cm x 100 cm. Podłoża wykonane z odpadów tekstylnych i uzupełnione trocinami lub paździerzami lnianymi były konsolidowane za pomocą igłowarki a następnie opakowane tak jak podłoża
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luźne. Właściwości fizyczne podłoży przed wysadzeniem roślin oraz po ich
uprawie określano zgodnie z metodyką przedstawioną przez Aendekerk’a
i in. [2000], oznaczając masę właściwą, objętościową, porowatość ogólną,
właściwości wodne przy pF 0; 1,0; 1,5; 2,0. Do porównania posłużyła wełna
mineralna Grodan-Master.
Wyniki badań
Przeprowadzone badania wykazały, że zarówno luźne jak i skonsolidowane podłoża organiczne przed uprawą roślin charakteryzowały się dobrymi właściwościami powietrzno-wodnymi. Porowatość ogólna podłoży
organicznych wynosiła ponad 90% i była niewiele niższa niż wełny mineralnej. Podłoża organiczne posiadały również dużą zdolność do retencji wody.
Pojemność wodna tych podłoży przy pF 1,0 była zbliżona do wełny mineralnej, natomiast przy pF 1,5 i pF 2,0 pojemność wodna podłoży organicznych
była kilkakrotnie wyższa niż wełny mineralnej. Obserwowano korzystny
wpływ nitrowania kwasem azotowym na strukturę podłoża z trocin, które nie
zmieniało swojej objętości w okresie uprawy jak również właściwości powietrzno-wodnych. W przypadku podłoża ze słomy i paździerzy lnianych
wpływ nitrowania był niekorzystny powodując jego szybką biodegradację
i znaczne zmniejszenie objętości mat uprawowych co miało również niekorzystny wpływ na warunki powietrzno-wodne tych podłoży. Pojemność powietrzna w matach wykonanych z nitrowanych paździerzy i słomy po uprawie zmniejszyła się ponad dwukrotnie natomiast zwiększyła się ich pojemność wodna. Podłoża skonsolidowane wykonane z wełny, bawełny, kokosu
uzupełnione trocinami lub paździerzami lnianymi zachowywały trwałą strukturę w czasie uprawy pomidora. Nie stwierdzono również istotnych zmian
właściwości fizycznych podłoży skonsolidowanych po uprawie pomidora.
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Wpływ terminu kończenia zbiorów na cechy pędów
asymilacyjnych szparaga (Asparagus officinalis L.)
Wstęp
Roczny cykl rozwojowy szparaga obejmuje trzy fazy: spoczynku, zbiorów i asymilacji. Zbiory w naszym kraju trwają około 50 dni. Zaczynają się
one na przełomie kwietnia i maja i są tradycyjnie kończone około 20 czerwca. Ich skrócenie lub wydłużenie wpływa na wielkość pędów stanowiących
aparat asymilacyjny rośliny i długość okresu asymilacji. Ilość składników
wytworzonych przez pędy w tym okresie i zgromadzonych w korzeniach
spichrzowych oraz liczba i jakość zawiązanych pąków decydują o potencjale
plonowania w roku następnym. Celem badań było określenie, w jakim stopniu termin kończenia zbiorów wpłynie na wielkość aparatu asymilacyjnego
szparaga.
Materiał i metoda
W prowadzonych przez cztery lata badaniach zróżnicowano na tych
samych poletkach termin kończenia zbiorów: 10, 20 i 30 czerwca oraz po 50
dniach od ich rozpoczęcia i gdy suma temperatur osiągnęła 750 stopniodni.
Badaniami objęto dwie całkowicie męskie odmiany: wczesną Gynlim i późną
Backlim. Doświadczenie zostało założone w układzie zależnym split-blok
w czterech powtórzeniach. W każdym z czterech lat badań pod koniec okresu wegetacji, we wrześniu, kiedy rośliny osiągnęły swoją maksymalną wielkość określono na dziesięciu roślinach na poletku liczbę pędów, ich wysokość oraz wielkość powierzchni kłącza, z której one wyrastały.
Wyniki badań
Termin kończenia zbiorów istotnie wpływał na liczbę pędów we
wszystkich czterech latach prowadzenia doświadczenia. Na wysokość roślin
miał on wpływ dopiero w czwartym roku, natomiast nie miał istotnego wpływu na obwód powierzchni wyrastania pędów w żadnym z czterech lat badań. Termin kończenia zbiorów różnicował w sposób istotny średnie z czterech lat wartości wszystkich parametrów charakteryzujących wielkość aparatu asymilacyjnego. Nie stwierdzono różnic w reakcji odmian na termin koń-
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czenia zbiorów, czego dowodem jest brak istotnej interakcji między odmianą
a terminem.
Wydłużenie zbiorów do 30 czerwca spowodowało zmniejszenie liczby
pędów asymilacyjnych. Była ona średnio dla całego okresu badań mniejsza
o jeden w stosunku do zbiorów prowadzonych do 20 czerwca i o trzy do zbiorów prowadzonych do 10 czerwca. Różnica ta wzrosła odpowiednio do 2 i 5
pędów w czwartym roku różnicowania terminu zbiorów.
W pierwszych trzech latach doświadczenia rośliny nie różniły się istotnie wysokością w zależności od terminu kończenia zbiorów. W ostatnim roku
badań wyższe były rośliny, u których zbiory kończono 10 czerwca i 50 dni
po ich rozpoczęciu. Kończenie zbiorów 20 i 30 czerwca oraz w dniu, gdy
suma temperatur osiągnęła 750 stopniodni, spowodowało po 4 latach istotne
zmniejszenie wysokości roślin.
Mimo, że nie stwierdzono istotnych różnic w obwodzie powierzchni
wyrastania pędów w żadnym z czterech lat badań, to począwszy od drugiego roku zaobserwowano tendencję do zwiększania się obwodu powierzchni
wyrastania pędów przy skróceniu okresu zbiorów do 10 czerwca i do jego
zmniejszania się przy wydłużeniu do 30 czerwca. W wyniku tych tendencji
średnie z czterech lat były mniejsze przy zbiorach prowadzonych do 30
czerwca niż przy zbiorach do 10 czerwca.
Podsumowanie
Zróżnicowanie terminu kończenia zbiorów miało wpływ na wielkość
części nadziemnej roślin szparaga. Wydłużenie okresu zbiorów prowadziło
do wytworzenia mniejszej liczby niższych pędów, podczas gdy ich skracanie
do tworzenia większej liczby wyższych pędów. Różnice te zwiększały się
w kolejnych latach prowadzenia badań. Obie odmiany reagowały podobnie
na zróżnicowanie terminu kończenia zbiorów. Różnice w wielkości pędów
asymilacyjnych spowodowane różną długością okresu zbiorów mogą wpłynąć na potencjalny plon szparaga w kolejnych latach.
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Zawartość makro i mikroelementów w środowisku
korzeniowym pomidora szklarniowego
uprawianego w wełnie mineralnej i włóknie drzewnym
w zależności od zawartości azotu w pożywkach
Wstęp
Istnieje potrzeba poszukiwania nowych biodegradowalnych podłoży,
mogących zastępować coraz szerzej stosowaną wełnę mineralną. Takim
podłożem może być włókno drzewne. Otrzymuje się je z zrębków drewna
sosnowego zawierającego do 10 % kory w wyniku przeróbki termicznej,
polegającej na traktowaniu zrębków parą wodną o temperaturze 145-1550C
pod ciśnieniem Celowość badań w zakresie optymalizacji stężenia azotu
w pożywkach stosowanych do fertygacji uzasadniona sorpcja biologiczna
tego składnika, wynikającego z szerokiego stosunku węgla do azotu (C:N)
we włóknie drzewnym wynoszącym 123-127.
Materiał i metody
Doświadczenia przeprowadzono w latach 2005-2007 w szklarni, badając wpływ zróżnicowanych poziomów azotanów w pożywce stosowanej
do fertygacji - 200, 220 i 240 mg N-NO3∙dm-3 - na zmiany składu chemicznego
rizosfery pomidora odmiany ‘Emotion F1’, uprawianego w matach z wełnie
mineralnej Agroban (60 kg∙m-3) i włókna drzewnego (60 kg∙m-3) o wymiarach
100x15x7,5 cm.
Doświadczenia założono metodą bloków losowanych w 4 powtórzeniach. Jedno powtórzenie (poletko) obejmowało 6 roślin rosnących w 3 matach (w 1 macie rosły 2 rośliny) przy zagęszczeniu równym 2,5 rośliny∙m-2.
Stosowano fertygację w układzie zamknięty bez recyrkulacji pożywki.
Woda, na której sporządzano pożywki zawierała (w mg∙dm-3): N-NH4 śl.;
N-NO3 3,7; P-PO4 0,3; K 1,8; Ca 57,3; Mg 13,4; S-SO4 58,3; Fe 0,080;
Mn 0,080; Zn 1,648; B 0,011; Cu śl.; Mo śl.; HCO 3 277,5; pH 7,05;
EC 0,737 mS∙cm-1. W doświadczeniu stosowano pożywkę standardową,
o następującej zawartości składników (w mg∙dm-3): P-PO4 66; K 380;
Ca 160; Mg 80; S-SO4 145; Fe 1,00; Mn 0,80; Zn 1,648; B 0,40; Cu 0,08;
Mo 0,08; HCO3 42; pH 5,50; EC 3,30 mS∙cm-1.
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W okresie intensywnego plonowania roślin i wysokich temperatur
(miesiące: VI-VII) dziennie stosowano 3,0-3,5 dm3 pożywki na roślinę,
w 15-20 dawkach jednorazowych, przy 20-30 % wycieku z maty.
Próby pożywek z kroplowników oraz mat wełny mineralnej i włókna
drzewnego reprezentujących strefę korzeniową roślin pobierano o stałej
porze doby, za pomocą strzykawki lekarskiej, w połowie odległości między
roślinami, w środkowej osi maty, wbijając igłę strzykawki do połowy miąższości, w następujących terminach: 15.05, 15.06, 15.07, 15.08, 15.09 każdego z lat badań. Średnia próba mieszana pobierana była z 10 mat. Analizę
chemiczną pożywek przeprowadzono bezpośrednio w badanych roztworach
(bez ich stabilizacji) analizują zawartość makro i mikroelementów.
Wyniki analiz chemicznych pożywek poddano analizie statystycznej
testem Duncana (α = 0,05).
Wyniki badań
Ze wzrostem zawartości azotu azotanowego w pożywkach stosowanych do fertygacji roślin, stwierdzono istotny wzrost zawartości N-NO3
w pożywkach pobieranych ze środowiska korzeniowego roślin uprawianych
we włóknie drzewnym i wełnie mineralnej. Wpływu takiego nie wykazano dla
zawartości N-NH4, P, K, Ca, Mg, Fe, Mn, Zn, Cu, B, Na, Cl, oraz pH i EC.
W przypadku włókna drzewnego stwierdzono następujący szereg zatężania
składników w pożywkach pobieranych ze środowiska korzeniowego, w stosunku do pożywki dostarczanej roślinom: Na>Cu>Ca>Zn>K>Cl>B>N-NO3;
obniżeniu ulegały zawartości Fe>Mg>P-PO4>N-NH4>Mn. Składnikami ulegającymi zatężaniu w pożywkach pobieranych ze strefy korzeniowej w uprawie pomidora w wełnie mineralnej były: Na>Ca>Cu>Fe>Cl>K>Zn>B>S-SO4>N-NO3,
natomiast obniżaniu ulegały Mg>P-PO4>N-NH4>Mn.
Podsumowanie
Mimo szerokiego stosunku węgla do azotu we włóknie drzewnym,
wynoszącym C:N = (123-127), nie wykazano istotnego obniżenia zawartości
azotu azotanowego w pożywkach pobieranych ze strefy korzeniowej roślin.
Świadczy to o możliwości zapobiegania sorpcji biologicznej azotu, odpowiednią częstotliwością dostarczania pożywki roślinom w ciągu doby.
Wykazano, że we włóknie drzewnym, podobnie jak w wełnie mineralnej,
występuje efekt zatężania Na, Cu, Ca, Cl, K, B i N-NO3.
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Wpływ uprawy konserwującej na strukturę plonu
i niektóre cechy jakościowe korzeni salsefii
(Tragopogon porrifolius L.)
Wstęp
Intensyfikacja produkcji roślinnej, liczne zabiegi uprawowe i chemizacja upraw są głównymi przyczynami spadku jakości gleb i ich produktywności. Zachodzące niekorzystne zmiany w środowisku glebowym można ograniczyć poprzez stosowanie uprawy konserwującej z wykorzystaniem roślin
międzyplonowych. Uprawa ta korzystnie wpływa na właściwości gleby i warunki wzrostu roślin oraz ich plonowanie. Wniesiona do gleby z roślinami
międzyplonowymi substancja organiczna poprawia jej strukturę i żyzność.
W procesie podnoszenia żyzności gleby znaczącą rolę odgrywa rodzaj materiału roślinnego i termin jego wymieszania z glebą. Ważnym zagadnieniem
jest też reakcja roślin użytkowych na uprawę konserwującą. W zależności od
rodzaju stosowanego mulczu roślinnego, jest ona zróżnicowana. Bardzo
często rośliny uprawne, silnie reagują na ten czynnik, zmianą wielkości
i jakości plonu. Celem przeprowadzonych badań było określenie wpływu orki
przedzimowej i wiosennej, uprawy salsefii na redlinach i na płask oraz roślin
międzyplonowych, mulczujących glebę, na plon korzeni i jego strukturę oraz
niektóre cechy jakościowe korzeni.
Materiał i metody
Doświadczenie polowe przeprowadzono w latach 2006-2008, na glebie płowej wytworzonej z gliny średniej pylastej. Rośliną doświadczalną była
salsefia (Tragopogon porrifolius L.) odmiany ‘Mamut’. W badaniach
uwzględniono trzy rośliny międzyplonowe: wykę siewną, facelię błękitną
i owies; dwa sposoby uprawy roli: a) zespół uprawek przedsiewnych, siew
roślin międzyplonowych w drugiej dekadzie sierpnia, orka przedzimowa
(wymieszanie zielonej masy z glebą), b) zespół uprawek przedsiewnych,
siew roślin międzyplonowych w drugiej dekadzie sierpnia, orka wiosenna
(wymieszanie masy roślinnej z glebą); oraz dwie metody uprawy roślin:
na redlinach i na płask. Nasiona salsefii wysiewano w pierwszej dekadzie
maja, w ilości 20kg∙ha-1, w rzędy co 50cm i na głębokość 1,5cm. Nawożenie
mineralne zastosowano w dawce: 100kg N, 100kg P2O5 i 150kg K2O. Zbiór
roślin przeprowadzono w drugiej dekadzie października określając: plon
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korzeni ogółem i jego strukturę, masę jednostkową korzenia, długość i grubość oraz zawartość azotu, fosforu i potasu w korzeniu.
Wyniki badań
Niezależnie od badanych czynników doświadczenia, plon korzeni ogółem salsefii wyniósł średnio 23,46 t∙ha-1. Wykazano, że wymieszanie biomasy międzyplonów z glebą, w wyniku zastosowania orki wiosennej oraz uprawa salsefii na redlinach, istotnie wpłynęło na zwiększenie jej plonowania.
Plon korzeni salsefii z obiektów mulczowanych wyką siewną był większy,
średnio o 8,69 t∙ha-1 od plonu zebranego z obiektów bez mulczu. Zastosowane mulcze roślinne korzystnie wpłynęły na strukturę plonu korzeni. Największym udziałem plonu korzeni handlowych w zbiorach korzeni ogółem
charakteryzowała się uprawa z mulczowaniem gleby wyką siewną (51,3%),
zaś najmniejszym, uprawa bez mulczu, średnio 39,8%. Mulczowanie gleby
wyką siewną przyczyniło się także do zebrania najmniejszego plonu korzeni
drobnych i niekształtnych.
Nie stwierdzono istotnego wpływu uprawy konserwującej na masę jednostkową korzeni salsefii, która niezależnie od badanych czynników doświadczenia wyniosła średnio 64,8g. Jednak zaobserwowano tendencję korzystnego wpływu na tę cechę, przedzimowego wymieszania międzyplonów z glebą
i uprawy roślin na płask. Spośród zastosowanych międzyplonów najbardziej
wartościowym pod tym względem okazała się facelia błękitna.
Uprawa konserwująca gleby nie miała istotnego wpływu na długość
i grubość korzenia salsefii, podobnie jak i termin wymieszania masy roślinnej
z glebą. Niezależnie od badanych czynników doświadczenia, długość korzenia salsefii wyniosła średnio 229 mm, a grubość mierzona w głowie 27mm.
Czynnikiem, który istotnie stymulował rozwój korzenia salsefii była uprawa
na redlinach, natomiast przyrostowi korzenia na grubość bardziej sprzyjała
uprawa na płask.
Rośliny międzyplonowe, termin ich zaorania i uprawa na redlinach nie
miały istotnego wpływu na zawartość azotu ogółem i fosforu w korzeniach
salsefii. Zawartość tych składników wyniosła odpowiednio 2,66% i 0,24%
s.m. Natomiast zastosowane mulcze roślinne i uprawa na redlinach istotnie
różnicowały zawartość potasu. Stwierdzono dodatni wpływ uprawy salsefii
na redlinach na zawartość tego składnika w korzeniu, a istotnie ujemny
wpływ zastosowanych międzyplonów. Niezależnie od badanych czynników
doświadczenia, zawartość potasu w korzeniu salsefii wyniosła średnio
0,82% s.m.
Podsumowanie
W podsumowaniu należy stwierdzić, że konserwująca uprawa roli
z wykorzystaniem wyki siewnej, facelii błękitnej i owsa miała istotnie dodatni
wpływ na wielkość plonu korzeni ogółem salsefii. Stwierdzono także, jej dodatni wpływ na procentowy udział korzeni handlowych w plonie korzeni ogó-
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łem. Spośród badanych roślin międzyplonowych najkorzystniejszym wpływem na plonowanie salsefii wyróżniała się wyka siewna. Najlepszą metodą
uprawy salsefii była uprawa roślin na redlinach, z której uzyskano największy plon korzeni i procentowy udział plonu handlowego. Korzenie pochodzące z tej uprawy odznaczały się też większą długością i najwyższą zawartością potasu. Nie stwierdzono istotnego wpływu badanych czynników doświadczenia na zawartość azotu ogółem i fosforu w korzeniach salsefii.
Najkorzystniejszym terminem wymieszania biomasy międzyplonów z glebą,
ze względu na plon korzeni i jego strukturę, okazał się termin wiosenny.
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Jakość sensoryczna przetworów z warzyw
uprawianych ekologicznie i konwencjonalnie
Wstęp
Istotnym elementem badań nad wartością odżywczą warzyw z uprawy
ekologicznej i konwencjonalnej jest analiza sensoryczna, zarówno warzyw
świeżych jak i przetworzonych. W literaturze istnieją tylko nieliczne informacje dotyczące badań sensorycznych przetworów wykonanych z warzyw
uprawianych ekologicznie. Celem przeprowadzonych w Instytucie Warzywnictwa badań była ocena wartości odżywczej warzyw świeżych i jakości
sensorycznej przetworów z warzyw pochodzących z ekologicznego i konwencjonalnego systemu uprawy.
Materiał i metody
Do badań wybrano gatunki doskonale nadające się do przetwarzania,
charakteryzujące się walorami prozdrowotnymi i smakowymi: cukinia (odmiany: Atena i Soraya F1), pomidor (odmiany: Awizo F1, Etna F1, Rumba F1), papryka (odmiany: Caryca, Roberta F1). Materiał roślinny pochodził z Instytutu
Warzywnictwa, z certyfikowanego pola doświadczalnego o ustabilizowanym
ekosystemie, przystosowanym do prowadzenia badań nad ekologiczną uprawą warzyw. Przetwory warzywne (konserwy z cukinii i papryki, przecier pomidorowy) wykonano w oparciu o pasteryzację, tj. utrwalanie w temperaturze
do 1000C.
W warzywach świeżych, bezpośrednio po zbiorze wykonano analizy
jakości, obejmujące ocenę składu chemicznego (sucha masa, cukry, witamina C, β-karoten, flawonoidy, azotany). Do oceny sensorycznej produktów
warzywnych zastosowano metodę analizy profilowania sensorycznego, zgodnie z normą PN-ISO 11035.
Wyniki badań
Stwierdzono korzystny wpływ uprawy ekologicznej na zawartość witaminy C i azotanów w owocach badanych odmian cukinii. Miały one wyższą
zawartość witaminy C i niższą azotanów, w porównaniu do owoców pochodzących z roślin uprawianych metodą konwencjonalną. Także owoce trzech
odmian pomidora (Awizo F1, Etna F1, Rumba F1) miały wyższą zawartość
witaminy C (o 23%), flawonoidów (o 7%) i karotenoidów w porównaniu do
zawartości tych składników w owocach z uprawy konwencjonalnej. Poziom
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zawartości witaminy C, β-karotenu i flawonoidów w owocach papryki zależał
także od metody uprawy. Owoce badanych odmiany miały wyższą zawartość witaminy C w obiekcie, w którym uprawiano paprykę ekologicznie
(średnio 151 mg.100g-1) w porównaniu do owoców papryki z uprawy konwencjonalnej (średnio 140 mg.100g-1). Poziom zawartości β-karotenu był
również wyższy w owocach papryki z roślin pochodzących z uprawy ekologicznej niż z konwencjonalnej. Rośliny papryki z produkcji ekologicznej wytwarzały więcej flawonoidów ogółem w owocach niż z uprawy konwencjonalnej.
Nie stwierdzono wyraźnych różnic w jakości sensorycznej konserw
z cukinii z uprawy ekologicznej i konwencjonalnej. Większe różnice natomiast zanotowano między próbami przecierów pomidorowych ekologicznych
i konwencjonalnych. Różnice te dotyczyły wyróżników konsystencji i barwy.
Z owoców odmiany Rumba F1 uprawianej ekologicznie uzyskiwano przecier
bardziej gęsty, o intensywniejszej barwie niż z tej samej odmiany uprawianej
konwencjonalnie. Inne wyróżniki jakości przecieru z tej odmiany nie różniły
się między sobą, niezależnie od sposobu uprawy. W przypadku pomidorów
odmian Etna i Awizo, F1 różnice w jakości sensorycznej uzyskanych z nich
przecierów były mniejsze. Różnice w jakości sensorycznej między próbami
papryki konserwowej dotyczyły tylko mięsistości i barwy miąższu. Ekologiczne konserwy z papryki odznaczały się większą mięsistością i bardziej intensywną barwę produktu niż z uprawy konwencjonalnej.
Podsumowanie
Stwierdzono korzystny wpływ uprawy ekologicznej na skład chemiczny warzyw. Owoce cukinii, pomidora i papryki z uprawy ekologicznej charakteryzowały się wyższą zawartością witaminy C, a owoce pomidora i papryki
podwyższoną zawartością karotenoidów i flawonoidów, w porównaniu
do owoców uprawianych konwencjonalnie.
Systemy uprawy stosowane w produkcji warzyw na przetwory wpływały tylko na niektóre z wyróżników jakości i nie miały istotnego wpływu
na jakość ogólną przetworów.
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Wpływ ściółek syntetycznych na plonowanie melona
Wstęp
Jednym z ważnych elementów intensyfikacji polowej produkcji warzywniczej jest ściółkowanie gleby. Ściółkowanie gleby eliminuje zachwaszczenie
i jest dobrą alternatywą dla chemicznego i mechanicznego zwalczania chwastów. Przykrycie ściółką zapobiega niszczeniu struktury gruzełkowatej gleby,
chroni glebę przed erozją i umożliwia poprawę warunków fitosanitarnych,
chroniąc rośliny przed zabrudzeniem. Bezpośrednie osłanianie gleby ściółkami z tworzyw sztucznych w sposób istotny zmienia warunki mikroklimatu
w otoczeniu roślin (wpływa na temperaturę i wilgotność powietrza oraz gleby).
W przypadku stosowania czarnej folii i czarnej włókniny polipropylenowej
sprzyja szybszemu nagrzewaniu się gleby w dni słoneczne, przez co wpływa
na wielkość, wczesność i jakość plonu. W warunkach klimatycznych Polski
ściółkowanie gleby ściółkami syntetycznymi zwiększało plony kapusty pekińskiej, ogórka, cukinii, pomidora, selera, rabarbaru.
Celem przeprowadzonych badań było określenie wpływu ściółkowania
gleby czarną folią, czarną włókniną polipropylenową oraz czarną matą szkółkarską na wielkość i jakość plonu dwóch odmian melona w uprawie polowej.
Materiał i metody
Eksperyment polowy przeprowadzono w latach 2006-2008 na terenie
obiektu szklarniowego Akademii Podlaskiej. Gleba, na której przeprowadzono
badania wykazywała cechy hortisolu. Jesienią, w roku poprzedzającym uprawę melonów zastosowano nawożenie obornikiem w dawce 40 t∙ha-1. Gleba
zawierała średnio 2,1 do 2,4 % węgla organicznego (C-org.). Przed sadzeniem rozsady zastosowano nawożenie mineralne wieloskładnikowym nawozem ogrodniczym Azofoska w ilości 1 kg na 10 m2.
Doświadczenie przeprowadzono w czterech powtórzeniach metodą
całkowicie losową. Badano wpływ ściółkowania gleby materiałami syntetycznymi (czarna folia polietylenowa, czarna włóknina polipropylenowa
50 g∙m-2, czarna tkanina polipropylenowa 94 g∙m-2) na jakość oraz wartość
odżywczą owoców dwóch odmian melona (‘Seledyn’, ‘Yupi’).
Melony uprawiano z rozsady przygotowanej w szklarni nieogrzewanej.
Na tydzień przed sadzeniem rozsady na odpowiednie obiekty rozłożono czar97

ną folię polietylenową, włókninę polipropylenową lub tkaninę polipropylenową.
Rozsadę sadzono w pierwszej dekadzie czerwca. Po posadzeniu rośliny zostały przykryte białą włókniną polipropylenową, którą zdjęto na początku kwitnienia.
Owoce zbierano w miarę dojrzewania jeden raz w tygodniu. W trakcie
zbioru określono plon ogółem, plon handlowy, plon niehandlowy (owoce niedojrzałe, popękane, porażone przez choroby), plon wczesny (dwa pierwsze
zbiory), średnią masę owocu [kg]. Liczbę owoców handlowych zebrano z powierzchni 1 m2.
Uzyskane wyniki opracowano statystycznie metodą analizy wariancji.
Istotność różnicy średnich określono testem Tukey’a przy poziomie istotności
α=0,05.
Wyniki badań
Warunki pogodowe w poszczególnych latach badań miały istotny
wpływ na wysokość plonu ogółem, plonu handlowego oraz plonu wczesnego
melona. Istotnie najwyższy plon ogółem, handlowy oraz wczesny owoców
melona uzyskano w roku 2007 charakteryzującym się sprzyjającymi uprawie
melona warunkami pogodowymi. Najmniej korzystny pod względem analizowanych parametrów plonowania melona był rok 2006 odznaczający się
nierównomiernym rozkładem opadów oraz niesprzyjającym uprawie melona
układem warunków termicznych w poszczególnych miesiącach okresu wegetacyjnego. Plon ogółem melona wyniósł średnio 3,80 kg.m-2, plon handlowy 2,69 kg∙m-2, natomiast plon wczesny uzyskany z dwóch pierwszych zbiorów 1,34 kg.m-2.
Badane parametry dotyczące wysokości oraz wczesności plonu melona (plon ogółem, plon wczesny, udział plonu wczesnego w plonie ogółem,
liczba owoców w plonie wczesnym) dla odmiany Seledyn były istotnie wyższe od stwierdzonych dla odmiany Yupi. Różnice wyniosły odpowiednio
0,59 kg∙m-2, 0,41 kg∙m-2, 10,50% i 0,17 szt.∙m-2.
W przypadku odmiany Seledyn nie stwierdzono istotnego wpływu badanych rodzajów ściółek syntetycznych na udział plonu wczesnego w plonie
ogółem. Dla odmiany Yupi największy udział plonu wczesnego w plonie
ogółem uzyskano w przypadku roślin uprawianych w kontroli (36,46%), zbliżony w obiektach ściółkowanych folią polietylenową (33,44%), natomiast
istotnie mniejszy w ściółkowanych włókniną (21,46%) i tkaniną polipropylenową (23,83%).
Plon handlowy odmiany Seledyn w obiektach ściółkowanych jak też
w kontroli bez ściółkowania gleby był zbliżony i nie różnił się istotnie.
Odmiana Yupi uprawiana w obiektach ściółkowanych włókniną polipropylenową dała istotnie wyższy plon handlowy w porównaniu do zebranego
w obiektach ściółkowanych folią oraz w kontroli bez ściółkowania. Różnice
wyniosły odpowiednio 1,05 kg∙m-2 i 0,51 kg∙m-2. Ściółkowanie tkaniną polipropylenową pozwoliło na uzyskanie plonu handlowego zbliżonego do zebranego
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z roślin uprawianych na włókninie oraz istotnie większego od zebranego z roślin
ściółkowanych folią polietylenową.
Odmiana Yupi charakteryzowała się istotnie większym procentowym
udziałem plonu handlowego w plonie ogółem oraz większą liczbą owoców
handlowych niż odmiana Seledyn. Różnice wyniosły odpowiednio 6,23%
i 0,50 szt.∙m-2. Natomiast większą średnią masę owocu, średnio o 0,58 kg
uzyskano u odmiany Seledyn w porównaniu z odmianą Yupi.
Podsumowanie
1. Najwyższy plon ogółem, wczesny i handlowy uzyskano w roku 2007,
o najbardziej korzystnych warunkach pogodowych dla uprawy melona.
2. Odmiana Seledyn uprawiana w naszych warunkach klimatycznych była
lepiej przystosowana do krótszego okresu wegetacyjnego, wcześniej dojrzewała i dała wyższy plon wczesny niż odmiana Yupi. Odmiana Seledyn
charakteryzowała się również wyższym plonem ogółem, większym udziałem plonu wczesnego w plonie ogółem oraz większą liczbą owoców
w plonie wczesnym.
3. Odmiana Yupi charakteryzowała się istotnie większym procentowym
udziałem plonu handlowego w plonie ogółem oraz większą liczbą owoców handlowych niż odmiana Seledyn. Natomiast większą średnią masę
owocu uzyskano u odmiany Seledyn.
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Wpływ czarnych ściółek syntetycznych
na jakość owoców i wybrane elementy
wartości odżywczej melona
Wstęp
Ściółkowanie gleby ściółkami z tworzyw sztucznych, wpływa na mikroklimat wokół roślin oraz warunki środowiska. Ściółkowanie czarnymi materiałami zalecane jest szczególnie dla gatunków ciepłolubnych, a zwłaszcza
tych, które wymagają wysokiej temperatury gleby. Do tej grupy warzyw należy melon – najbardziej ciepłolubny gatunek uprawiany w Polsce.
Warunki pogodowe panujące w środkowo-wschodniej części Polski
bardziej sprzyjają uprawie melona niż w innych częściach naszego kraju.
Korzystny wpływ ma większe oddziaływanie klimatu kontynentalnego,
które przejawia się występowaniem wyższych temperatur i mniejszej ilości
opadów w okresie letnim. Są to warunki odpowiadające wymaganiom melona, który dobrze znosi niedobory wody, ale wymaga w okresie wzrostu temperatur nie mniejszych niż 16oC.
Badania dotyczące gruntowej uprawy melona w Polsce są nieliczne,
dlatego wiele elementów agrotechniki tego gatunku wymaga badań i sprecyzowania.
Doświadczenie polowe miało na celu określenie wpływu ściółkowania
gleby czarną folią, czarną agrowłókniną i tkaniną polipropylenową na jakość
owoców i wybrane elementy wartości odżywczej dwóch odmian melona
uprawianego w warunkach klimatycznych środkowo-wschodniej Polski.
Materiał i metody
Eksperyment polowy przeprowadzono w latach 2006-2008 na terenie
obiektu szklarniowego Akademii Podlaskiej. Gleba, na której przeprowadzono badania wykazywała cechy hortisolu. Jesienią, w roku poprzedzającym
uprawę melonów zastosowano nawożenie obornikiem w dawce 40 t∙ha-1.
Gleba zawierała średnio 2,1 do 2,4 % węgla organicznego (C-org.). Przed
sadzeniem rozsady zastosowano nawożenie mineralne wieloskładnikowym
nawozem ogrodniczym Azofoska w ilości 1 kg na 10 m2.
Doświadczenie przeprowadzono w czterech powtórzeniach metodą
całkowicie losową. Badano wpływ ściółkowania gleby materiałami syntetycz-
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nymi (czarna folia polietylenowa, czarna włóknina polipropylenowa 50 g∙m-2,
czarna tkanina polipropylenowa 94 g∙m-2) na jakość oraz wartość odżywczą
owoców dwóch odmian melona (‘Seledyn’, ‘Yupi’).
Melony uprawiano z rozsady przygotowanej w szklarni nieogrzewanej.
Na tydzień przed sadzeniem rozsady na odpowiednie obiekty rozłożono czarną folię polietylenową, włókninę polipropylenową lub tkaninę polipropylenową.
Rozsadę sadzono w pierwszej dekadzie czerwca. Po posadzeniu rośliny zostały przykryte białą włókniną polipropylenową, którą zdjęto na początku kwitnienia.
Zbiór wykonywano stopniowo w miarę dojrzewania owoców jeden raz
w tygodniu. Określono liczbę owoców w sztukach z 1 m2 w następujących
kategoriach: łączna, liczba owoców handlowych, owoców z objawami gnicia i
owoców niedojrzałych. Z owoców stanowiących plon handlowy, z trzeciego
terminu zbioru pobrano próby do analiz chemicznych na zawartość: suchej
masy – metodą suszarkowo-wagową, cukrów ogółem i redukujących - metodą
Luffa Schoorla, witaminy C – metodą Pijanowskiego.
Uzyskane wyniki opracowano statystycznie metodą analizy wariancji.
Istotność różnicy średnich określono testem Tukey’a przy poziomie istotności
α=0,05.
Wyniki badań
Łączna liczba owoców oraz liczba owoców handlowych w roku 2007
wyniosła odpowiednio 3,58 szt..m-2 i 2,53 szt..m-2 i była o 0,6 szt..m-2 i o 0,68
szt..m-2 większa niż w roku 2008 oraz o 1,32 szt..m-2 i o 1,43 szt..m-2 w najmniej korzystnym dla melona roku 2006. Różnice w łącznej ilości owoców
oraz ilości owoców handlowych zebranych w poszczególnych latach badań
były statystycznie istotne. Liczba owoców niedojrzałych i wykazujących objawy gnicia w poszczególnych latach badań nie różniła się w sposób istotny.
W łącznej liczbie owoców owoce handlowe stanowiły 62,3%, owoce
z objawami gnicia 12,2%, natomiast owoce, które do końca okresu wegetacji
nie osiągnęły dojrzałości zbiorczej stanowiły 25,5%. Odmiana ‘Yupi’ dała
istotnie więcej owoców łącznie i owoców handlowych niż odmiana ‘Seledyn’.
Z powierzchni uprawianej 1 m2 odmiany ‘Yupi’ uzyskano 0,5 sztuki owoców
handlowych więcej niż z odmiany ‘Seledyn’. Owoce odmiany ‘Yupi’ były
mniej podatne na gnicie niż owoce odmiany ‘Seledyn’. Liczba owoców niedojrzałych w przypadku odmiany ‘Yupi’ była istotnie większa niż odmiany
‘Seledyn’ jednak procentowy udział owoców niedojrzałych w łącznej ich liczbie dla obu badanych odmian kształtował się na zbliżonym poziomie i wyniósł odpowiednio 22,7% dla odmiany ‘Seledyn’ i 27,8% dla odmiany ‘Yupi’.
Liczba owoców handlowych była w sposób istotny uzależniona od
współdziałania odmiany i rodzaju ściółki. Najkorzystniej na liczbę owoców
handlowych odmiany ‘Seledyn’ wpłynęła uprawa w obiektach ściółkowanych
folią polietylenową (1,83 szt.∙m2). Zbliżoną liczbę owoców zebrano z roślin
uprawianych na glebie ściółkowanej tkaniną (1,50 szt.∙m2) oraz w kontroli
(1,58 szt.∙m2). Istotnie mniejszą liczbę owoców zebrano z roślin uprawianych
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na glebie ściółkowanej włókniną polipropylenową (1,39 szt.∙m2). Najkorzystniejszym dla odmiany ‘Yupi’ rodzajem ściółki okazała się włóknina polipropylenowa, po zastosowaniu której liczba owoców handlowych z powierzchni
1 m2 przewyższała w sposób istotny zebraną w obiektach ściółkowanych
folią. Różnica wynosiła 0,47 szt.∙m2). Melony odmiany ‘Yupi’ uprawiane na
glebie ściółkowanej tkaniną polipropylenową oraz uprawiane w kontroli dały
zbliżoną liczbę owoców handlowych jak uprawiane na glebie ściółkowanej
folią.
Odmiana ‘Yupi’ charakteryzowała się istotnie większą zawartością suchej masy, cukrów ogółem, cukrów redukujących i witaminy C niż odmiana
‘Seledyn’. W przypadku odmiany ‘Seledyn’ najkorzystniej na zawartość suchej masy i cukrów redukujących wpłynęła ściółka z folii polietylenowej.
Zawartość suchej masy wyniosła 4,80% a cukrów redukujących 0,76 % św. m.
Istotnie mniejszą zawartość suchej masy stwierdzono w owocach z obiektów
ściółkowanych włókniną (4,03%), tkaniną polipropylenową (4,13%) oraz
w obiekcie kontrolnym (4,05%) a cukrów redukujących w kontroli bez ściółkowania (0,65% św. m.). Rodzaj ściółki nie miał istotnego wpływu na zawartość suchej masy w owocach odmiany ‘Yupi’.
Najkorzystniej na zawartość cukrów ogółem i redukujących w owocach odmiany ‘Yupi’ wpłynęło ściółkowanie folią polietylenową (odpowiednio:
4,69% św. m. i 0,76% św. m.), a cukrów ogółem także ściółkowanie włókniną
polipropylenową (4,35% św. m.). Istotnie mniejszą zawartością cukrów ogółem charakteryzowały się owoce ‘Yupi’ w kontroli bez ściółkowania oraz na
ściółce z tkaniny polipropylenowej, a cukrów redukujących także w obiektach
ściółkowanych włókniną polipropylenową. W przypadku obu odmian większą
zawartość witaminy C stwierdzono w owocach z obiektów ściółkowanych
folią polietylenową w porównaniu z włókniną polipropylenową. Różnica wynosiła 0,87 mg∙100 g-1 św. m.
Podsumowanie
1. Najwięcej owoców z 1 m2 oraz owoców handlowych zebrano w najbardziej sprzyjającym uprawie melona roku 2007 w porównaniu z pozostałymi latami badań.
2. Odmiana ‘Yupi’ charakteryzowała się istotnie większą łączną liczbą owoców i liczbą owoców handlowych niż odmiana ‘Seledyn’. Owoce odmiany
‘Yupi ‘ były też mniej podatne na gnicie. Istotnie mniej owoców niedojrzałych dała odmiana ‘Seledyn’.
3. Istotnie więcej suchej masy, cukrów ogółem i redukujących oraz witaminy
C stwierdzono w owocach odmiany ‘Yupi’.
4. W przypadku obu badanych odmian większą zawartością składników
odżywczych charakteryzowały się owoce z obiektów ściółkowanych folią
polietylenową.
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Wpływ rodzaju podłoża i szczepienia na dynamikę
plonowania pomidora drobnoowocowego
Wstęp
Bezglebowe uprawy są obecnie bardzo popularne w produkcji warzyw
[Gäredal i Lundegärdh 1997, Jensen 1999]. W szklarniach najwięcej pomidora uprawia się na wełnie mineralnej. Jednak ze względu na problemy z jej
utylizacją, poszukuje się innych podłoży spełniających wymagania roślin
i przyjaznych dla środowiska. W towarowej uprawie pod osłonami coraz
częściej stosowane jest także szczepienie pomidora na podkładkach. Wiele
prac wskazuje na pozytywny wpływ podkładki na zdrowotność czy żywotność
odmiany, szczególnie w niekorzystnych warunkach uprawy [He i in. 2009,
Santa-Cruz i in. 2002].
Materiał i metody
W latach 2008 i 2009 uprawiano pomidora drobnoowocowego w cyklu
całorocznym na trzech różnych podłożach. Połowę roślin szczepiono na
podkładce Maxifort F1. Do badań użyto odmiany Dasher F1 typu cherry
o owocach lekko wydłużonych, koloru czerwonego i odmiany Organza F1
o owocach wydłużonych, wybarwiających się na kolor żółty. Zastosowane
w doświadczeniach podłoża to: wełna mineralna (Grodan BV), włókno kokosowe (Ceres Intern.) i włókno drzewne (Steico S.A.). W każdej kombinacji
posadzono po 8 roślin w 3 powtórzeniach. Oceniono dynamikę plonowania
roślin, plon handlowy, całkowity oraz liczbę i średnią masę owoców. W trakcie uprawy monitorowano pH i EC pożywki z mat uprawowych.
Uzyskane wyniki poddano analizie wariancji (ANOVA), a różnice między średnimi wykazano testem Tukeya HSD przy prawdopodobieństwie
p=0.05.
Wyniki badań
Plonowanie pomidora było wyższe w roku 2008 niż w 2009. Średni
plon handlowy w 2008 roku dla odmiany ‘Dasher‘ F1 wyniósł 12.73 kg .m-2,
a w 2009 roku 11.92 kg.m-2. Natomiast odmiana ‘Organza’F1 uzyskała w tym
czasie odpowiednio 29.91 kg.m-2 i 27.56 kg.m-2. Rośliny szczepione u obu
odmian plonowały lepiej od nie szczepionych, jednak istotne różnice obserwowano tylko u ‘Organzy’ F1. Szczepione rośliny ‘Dasher’F1 produkowały
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znacznie więcej owoców od nie szczepionych ale o zbliżonej masie,
a szczepione rośliny ‘Organzy’ F1 uzyskiwały istotnie wyższą masą handlową owoców od nie szczepionych. Szczepienie wpłynęło także na mniejszy
udział w plonie całkowitym u ‘Organzy’ F1 owoców z objawami suchej zgnilizny owoców pomidora (BER - blossom-end rot). Nie wykazano istotnego
wpływu zastosowanych podłoży na plonowanie pomidora. Obserwowano
natomiast współdziałanie badanych czynników. Odmiana ’Dasher’ F1 produkowała cięższe owoce na włóknie drzewnym niż na innych podłożach. Plon
handlowy i całkowity oraz liczba zebranych owoców były wyższe u roślin
szczepionych, rosnących na podłożach organicznych. ‘Organza’ F1 tworzyła
najcięższe owoce w kombinacji ze szczepieniem i podłożem kokosowym,
a najlżejsze z podłożem drzewnym. Najwyższy plon wczesny liczony do
końca czerwca zarówno ‘Dasher’F1 jak i ‘Organza’F1 uzyskały na włóknie
drzewnym.
Podsumowanie
Szczepienie zwiększyło plonowanie pomidora drobnoowocowego
szczególnie na podłożu kokosowym i z włókna drzewnego. Plonowanie pomidora nie zależało istotnie od zastosowanego podłoża, co potwierdza przydatność badanych podłoży organicznych w bezglebowej uprawie pomidora
drobnoowocowego.
Literatura
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Wpływ wybranych związków sodowych
na plonowanie i stan odżywienia pomidora
uprawianego w wełnie mineralnej
Wstęp
Substancje osmotycznie czynne są powszechnie stosowane w medycynie jako regulatory pobierania wody i leków przez organizm. Zastosowanie
związków osmotycznie czynnych w uprawie roślin jest niewielkie. W praktyce wykorzystuje się je tylko do osmokondycjonowania nasion. Różnicowanie
potencjału osmotycznego w rizosferze, w uprawach hydroponicznych daje
możliwość sterowania pobieraniem wody i składnikami odżywczymi. Na
wartość ciśnienia osmotycznego pożywki ma wpływ zarówno obecność
składników pokarmowych jak i jonów balastowych. Im wyższa jest ich koncentracja tym większa jest wartość ciśnienia osmotycznego, co z kolei ułatwia pobieranie składników pokarmowych, a ogranicza pobieranie wody
przez rośliny.
Materiał i metody
Badania prowadzone były w latach 2006-2009 na pomidorze odm.
Admiro F1 w cyklu przedłużonym. Rośliny uprawiane były w matach wełny
mineralnej "Grodan Master”. Celem badań było określenie wpływu wybranych związków chemicznych osmotycznie czynnych, dodawanych do pożywki, na plonowanie, dostępność składników pokarmowych oraz stan odżywienia roślin. Czynnikami badanymi były wybrane sole sodowe; siarczan
sodowy, chlorek sodowy i polifosforan sodowy. W pożywkach dozowanych,
w poszczególnych obiektach doświadczalnych, obniżono o połowę stężenie
składników pokarmowych w stosunku do kontroli (pożywka standardowa)
i dodano w/w sole sodowe w takiej ilości aby uzyskać wartość potencjału
osmotycznego na takim samym poziomie jak w pożywce standardowej.
Wyniki badań
Analiza wyciągów z mat uprawowych wykazała duże zróżnicowanie
potencjału osmotycznego w zależności od rodzaju związku chemicznego
dodanego do pożywki. Najwyższe wartości ciśnienia osmotycznego w pożywce, w matach uprawowych, stwierdzono w kombinacji, w której stosowano pożywkę z dodatkiem NaCl (70,9 mOsm/kg), a najniższe z dodatkiem
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polifosforanu sodowego (46,6 mOsm/kg). Dostępność składników pokarmowych w środowisku korzeniowym zależała od rodzaju zastosowanej soli
sodowej. Istotnie wyższe zawartości azotu, potasu, wapnia i magnezu
stwierdzono w matach, gdzie do nawożenia roślin stosowano pożywkę
o pełnym składzie. W pożywce, w matach uprawowych, w obiekcie z dodatkiem polifosforanów, stwierdzono istotnie wyższą zawartość fosforu, w stosunku do pozostałych. Poziom Na, Cl- i SO4-2 w matach uprawowych utrzymywał się na wysokim poziomie w tych obiektach, gdzie stosowano pożywkę
z dodatkiem siarczanu i polifosforanu sodowego oraz chlorku sodowego.
Obniżenie stężenia składników pożywki o połowę spowodowało istotne zmniejszenie plonu handlowego i ogólnego w stosunku do kontroli.
Obniżenie stężenia pożywki oraz dodatek soli sodowych nie miał wpływu na
wielkość plonu handlowego i ogólnego, który był na tym samym poziomie jak
w kontroli (plon handlowy - 44,38 kg/m2 i plon ogólny - 44,79 kg/m2).
Stan odżywienia roślin azotem był na podobnym poziomie we wszystkich obiektach doświadczalnych i wahał się w granicach od 3,33 do 3,94 %
s.m. Istotnie wyższą zawartość fosforu stwierdzono w roślinach nawożonych
pożywką standardową oraz pożywką z dodatkiem polifosforanów. Niższą
zawartość potasu, w stosunku do kontroli, stwierdzono u roślin nawożonych
pożywką z dodatkiem związków zawierających jon sodowy. Dodatek badanych soli sodowych nie miał istotnego wpływu na stan odżywienia roślin
wapniem, natomiast istotnie obniżał zawartość magnezu. Analiza chemiczna
materiału roślinnego wykazała istotnie wyższe zawartości sodu w roślinach
nawożonych pożywką z dodatkiem Na2SO4, NaCl-u i polifosforanu sodowego. Istotnie, w stosunku do pozostałych kombinacji wzrastała zawartość
chloru w roślinach nawożonych pożywką zawierającą NaCl oraz siarczanów
w roślinach nawożonych pożywką zawierającą Na2SO4.
Podsumowanie
Nawożenie roślin pożywką o obniżonym stężeniu składników pokarmowych z dodatkiem chlorku sodowego zapewniało plonowanie roślin na
poziomie kontroli.
Chlorek sodowy może być wykorzystany do regulowania potencjału
osmotycznego pożywki, jest środkiem tanim i może obniżyć koszty nawożenia w bezglebowej uprawie pomidora.
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Reakcja kapusty pekińskiej
uprawianej w okresie wiosennym
na zróżnicowanie formy nawożenia azotowego
Wstęp
Kapusta pekińska charakteryzuje się dosyć szybkim przyrostem masy,
co wiąże się z dużymi wymaganiami nawozowymi szczególnie w stosunku
do azotu. Nieprawidłowe nawożenie tym składnikiem może przyczyniać się
do kumulowania większych ilości azotanów w roślinnie i wpływać na pogorszenie jakości plonu oraz prowadzić do skażenia środowiska rolniczego. Aby
temu przeciwdziałać należy stosować prawidłowe dawki i formy nawozów
azotowych, między innymi o spowolnionym działaniu lub zawierające inhibitory nitryfikacji.
Celem przeprowadzonego doświadczenia była ocena wpływu rodzaju
nawozu azotowego i sposobu jego stosowania na plonowanie i wartość biologiczną kapusty pekińskiej uprawianej w okresie wiosennym.
Materiały i metody
Doświadczenie przeprowadzone w latach 2004 – 2006 w Stacji
Badawczej Katedry Ogrodnictwa Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu miało na celu ocenę wpływu rodzaju nawozu azotowego (saletra amonowa, saletra wapniowa, siarczan amonu, mocznik i Entec 26) i sposobu
jego dawkowania w całości przedwegetacyjnie (150 kgN ∙ ha-1) bądź w postaci dawki dzielonej (100 +50 kg N ha-1) na plonowanie i zawartość azotanów, witaminy C, suchej masy oraz P, K, Mg, Ca w kapuście pekińskiej odmiany ‘Optiko’ uprawianej z rozsady doniczkowanej w okresie wiosennym.
Wyniki badań
Na podstawie uzyskanych wyników można stwierdzić, że najwyższym
plonem ogólnym i handlowym charakteryzowały się rośliny nawożone mocznikiem. Na tym samym poziomie plonowała kapusta pekińska, w uprawie
której zastosowano saletrę wapniową, saletrę amonową oraz Entec-26, natomiast istotnie słabiej przy użyciu siarczanu amonu. Zmiana sposobu stosowania azotu z całkowicie przedwegetacyjnego (150 kg N∙ha-1) na dzielone
(100+50 kg N∙ha-1) wpłynęła na zmniejszenie plonu ogólnego i handlowego.
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Generalnie w całym doświadczeniu najlepiej plonowały rośliny nawożone
mocznikiem w dawce 150 kg N∙ha-1 stosowanej w całości przedwegetacyjnie, a najsłabiej po zastosowaniu siarczanu amonu w dawce dzielonej
100+50 kg N∙ha-1.
Zmiana sposobu stosowania azotu w niewielkim stopniu wpłynęła na
strukturę plonu całkowitego masy nadziemnej kapusty pekińskiej. Biorąc pod
uwagę rodzaj stosowanego nawozu azotowego można stwierdzić, że największym udziałem plonu handlowego, przy równocześnie najmniejszym
odsetku główek chorych i liści okrywających w plonie całkowitym masy nadziemnej charakteryzowały się rośliny nawożone mocznikiem. Stosunkowo
wysokim udziałem plonu handlowego i niewielkim odsetkiem główek chorych
i liści odznaczała się również kapusta nawożona nawozem Entec-26.
Najmniej główek handlowych, a najwięcej niewyrośniętych oraz liści okrywowych w plonie całkowitym zanotowano na poletkach nawożonych siarczanem amonu. Zastosowanie saletry amonowej przyczyniło się do pogorszenia zdrowotności roślin.
Zastosowanie nawożenia azotem w całości przedwegetacyjnie
(150 kg N∙ha-1) pozwoliło uzyskać główki o większej masie jednostkowej niż
w przypadku dawki dzielonej (100+50 kg N∙ha-1). Kapusta pekińska nawożona mocznikiem tworzyła główki największe i nieco tylko mniejsze po zastosowaniu saletry wapniowej. Główki o najmniejszej masie jednostkowej tworzyły rośliny, które nawożono siarczanem amonu.
Największą tendencją do gromadzenia azotanów charakteryzowała
się kapusta pekińska nawożona mocznikiem, a istotnie najmniejszą siarczanem amonu i nieco większą nawozem Entec-26. Zróżnicowany sposób dawkowania azotu nie miał istotnego wpływu na zawartość azotanów w główkach.
Podsumowanie
Najwyższy plon ogólny i handlowy kapusty pekińskiej uprawianej
w okresie wiosennym zapewniło nawożenie mocznikiem, który wpływał jednak w największym stopniu na nagromadzenie azotanów w główkach.
Najmniej azotanów kumulowały rośliny nawożone siarczanem amonu i nawozem Entec-26. Przedwegetacyjne zastosowanie całej dawki N istotnie
wpływało na poprawę plonowania i masę jednostkową główek handlowych,
nie miało natomiast wpływu na kumulację azotanów i witaminy C. Zastosowanie saletry wapniowej w jednorazowej dawce 150 kg N∙ha -1 wpłynęło na
nagromadzenie w liściach kapusty pekińskiej największej ilości witaminy C.
Poziom P, K, Mg i Ca był mało zróżnicowany i nie był w istotny sposób zależny od rodzaju i sposobu dawkowania azotu.
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Rozwojowe i chemiczne zróżnicowanie
Kuklika pospolitego (Geum urbanum L.)
Wstęp
Kuklik pospolity jest byliną należącą do rodziny różowatych (Rosaceae).
Ziele i organy podziemne tego gatunku stosowane są jako surowce lecznicze.
Ze względu na wysoką zawartość związków fenolowych, a zwłaszcza garbników, wykazują one działanie przeciwbakteryjne i ściągające, co wykorzystuje się
w leczeniu schorzeń układu pokarmowego i oddechowego oraz chorób skóry.
W organach podziemnych kuklika występuje ponadto olejek lotny, którego
główny składnik stanowi eugenol. Oba surowce pozyskiwane były dotychczas
z roślin dziko rosnących. Prowadzone są jednak badania zmierzające do wprowadzenia kuklika pospolitego do uprawy.
Celem niniejszej pracy było określenie różnic rozwojowych i chemicznych
pomiędzy osobnikami jednej populacji tego gatunku w warunkach uprawy.
Materiał i metody
Obiektem badań była populacja kuklika pospolitego pochodząca ze
stanowiska naturalnego z okolic Siemiatycz (Podlasie), wprowadzona do
uprawy na polu doświadczalnym Katedry Roślin Warzywnych i Leczniczych
SGGW w Warszawie. W drugim roku wegetacji roślin przeprowadzono ocenę ich zróżnicowania osobniczego pod względem cech rozwojowych (wysokości, liczby pędów kwiatostanowych, stopnia rozwoju generatywnego –
liczby pąków kwiatowych, kwiatów i owoców – oraz masy ziela i organów
podziemnych). W surowcach zebranych z poszczególnych roślin oznaczono
ogólną zawartość garbników oraz zawartość związków fenolowych zidentyfikowanych metodą HPLC. W organach podziemnych określono również zawartość eugenolu metodą SPME-GC.
Wyniki badań
Stwierdzono znaczne zróżnicowanie rozwojowe i chemiczne w obrębie badanej populacji. Rośliny różniły się wysokością (73-115 cm), liczbą
pędów kwiatostanowych (10-40) oraz stopniem rozwoju generatywnego.
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Różnice pomiędzy osobnikami pod względem masy organów nadziemnych
dochodziły nawet do 450%, zaś organów podziemnych do 300%.
Zawartość garbników w zielu wynosiła od 1,16 do 7,44%, natomiast
w organach podziemnych była średnio dwukrotnie wyższa. W zielu badanych roślin zidentyfikowano trzy kwasy fenolowe (galusowy, elagowy i chlorogenowy) oraz katechinę i galusan epikatechiny. W organach podziemnych
stwierdzono obecność dwóch fenolokwasów (galusowego i elagowego) oraz
pięciu związków katechinowych (katechiny, epikatechiny, epigalokatechiny,
galusanu epikatechiny i galusanu epigalokatechiny), przy czym wystąpiły
znaczne różnice pomiędzy osobnikami w zawartości wszystkich oznaczonych związków fenolowych. Zawartość kwasu chlorogenowego w zielu wahała się od 15,63 do 289,51 mg 100 g-1. W organach podziemnych dominującym związkiem fenolowym była katechina, a jej zawartość wynosiła od
106,56 do 225,97 mg 100 g-1. Badane osobniki różniły się istotnie także pod
względem zawartości eugenolu w organach podziemnych.
Podsumowanie
Uzyskane wyniki wskazują na duże zróżnicowanie osobnicze w badanej populacji kuklika pospolitego. Zróżnicowanie to dotyczyło zarówno cech
rozwojowych, jak i zawartości oznaczonych związków biologicznie aktywnych występujących w tej roślinie.
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Wpływ hydrolizatu białka zwierzęcego na liczbę
i jakość sadzonek truskawki odmiany ‘Elsanta’
Wstęp
W ostatnich latach obserwuje się znaczne zainteresowanie wykorzystaniem różnego typu biostymulatorów w uprawach rolniczych i ogrodniczych. Badania prowadzone nad truskawką dotyczą głównie wpływu biostymulatorów na wzrost i plonowanie roślin. Niewiele jest natomiast prac dotyczących produktywności roślin matecznych truskawki.
Celem niniejszych badań było określenie wpływu biostymulatora opartego na hydrolizacie białka zwierzęcego (‘Aminoflor’) na liczbę, długość
i średnicę rozłogów oraz na liczbę sadzonek rozłogowych truskawki, średnicę ich korony, świeżą masę oraz liczbę liści.
Materiał i metody
Badania przeprowadzono w latach 2006-2007 w nieogrzewanej
szklarni w Stacji Doświadczalnej ‘Marcelin’, należącej do Katedr Wydziału
Ogrodniczego Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Rośliny mateczne
truskawki odmiany ‘Elsanta’ uprawiano w workach polipropylenowych wypełnionych substratem torfowym (3 rośliny/worek), które umieszczono na
rynnach na wysokości 165 cm. Odległość między rynnami wynosiła 120 cm.
Rośliny nawadniano i nawożono przy użyciu indywidualnych kroplowników
i dozownika nawozów Dosatron. System nawadniania i nawożenia był kontrolowany za pomocą sterownika czasowego Nelson.
Rośliny mateczne sadzono w drugiej dekadzie kwietnia (2006 i 2007),
a rozłogi wraz z sadzonkami pobierano z nich w drugiej dekadzie sierpnia
(2006 i 2007). W trakcie trwania badań systematycznie usuwano wszystkie
pojawiające się kwiatostany.
Biostymulator stosowano w stężeniu 1%, w 6 dawkach. Pierwszą,
w formie podlewania, podano tuż po posadzeniu roślin, a następne w formie
opryskiwania. Kontrolę stanowiły rośliny traktowane wodą.
Doświadczenie założono w układzie bloków losowych w czterech powtórzeniach, po trzy rośliny w każdym powtórzeniu. Istotność wpływu zastosowanego biostymulatora na badane cechy określono z wykorzystaniem
testu Newman-Keulsa przy poziomie istotności α = 0,05.

111

Wyniki badań
W przeprowadzonych badaniach nie stwierdzono pozytywnego wpływu zastosowanego biostymulatora opartego na hydrolizacie białka zwierzęcego na liczbę i jakość rozłogów oraz sadzonek wytworzonych przez rośliny
mateczne truskawki odmiany ‘Elsanta’. Biostymulator nie wpłynął istotnie na
liczbę, długość i średnicę rozłogów wytworzonych przez rośliny mateczne
truskawki. Nie miał on również istotnego wpływu na liczbę sadzonek rozłogowych, średnicę ich korony oraz liczbę liści. Stwierdzono natomiast istotnie
mniejszą świeżą masę sadzonek wytworzonych przez rośliny mateczne
traktowane biostymulatorem w porównaniu do roślin kontrolnych. Większość
badanych cech, z wyjątkiem długości rozłogów oraz liczby liści, wykazywała
istotne różnice w poszczególne lata badań. Różnice te mogły być spowodowane nasilonym wystąpieniem mączniaka w roku 2006.
Podsumowanie
1. Zastosowanie biostymulatora nie wpłynęło istotnie na liczbę oraz jakość
rozłogów i sadzonek wytworzonych przez rośliny mateczne truskawki.
2. Rośliny mateczne traktowane biostymulatorem wytworzyły sadzonki
o mniejszej świeżej masie w porównaniu do roślin kontrolnych.
3. Stwierdzono istotne różnice w liczbie i jakości rozłogów oraz sadzonek
pomiędzy porównywanymi latami badań, które mogły być spowodowane
wystąpieniem mączniaka.
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Termin siewu jako czynnik kształtujący
plonowanie fasoli szparagowej do przetwórstwa
Wstęp
W Polsce największe znaczenie ma uprawa fasoli szparagowej
do przetwórstwa, mrożenia i konserwowania. Eksport mrożonki fasoli szparagowej w latach 2007-2009 wynosił ponad 25 tys. ton rocznie. W przetwórstwie fasoli szparagowej istotnym jest długi, trwający kilka tygodni okres
dostarczania surowca do przerobu. Obecnie surowcem jest zarówno fasola
szparagowa zielonostrąkowa, jak i żółtostrąkowa.
Celem badań było prześledzenie plonowania fasoli szparagowej
z różnych terminów siewu - od połowy maja do końca czerwca. Istotnym było
określenie długości okresu zbiorów, struktury plonu strąków i ich jakości przy
uwzględnieniu odmian zielono- i żółtostrąkowych oraz zastosowaniu jednorazowego zbioru strąków w optymalnej fazie dojrzałości technologicznej
do przetwórstwa.
Materiał i metody
Badania polowe przeprowadzono w latach 2003-2005 w Gospodarstwie Doświadczalnym UP w Lublinie. Fasolę uprawiano na glebie płowej
wytworzonej z utworów lessowatych na marglach kredowych, zwierającej
średnio 1,4% substancji organicznej. Doświadczenie zakładano jako dwuczynnikowe metodą bloków losowych w 4 powtórzeniach. Czynnikami doświadczenia były odmiany (4) i terminy siewu (6) fasoli szparagowej (tab. 1).
Powierzchnia poletka wynosiła 4,05 m2, rozstawa roślin 0,45 m x 0,08 m.
Zbiór fasoli szparagowej przeprowadzono jednorazowo, gdy około 75% strąków na roślinie było w fazie dojrzałości technologicznej, co przypadało od
trzeciej dekady lipca do pierwszej września. Określono plon strąków ogółem
handlowy i niehandlowy – strąki niewykształcone, niekształtne, przejrzałe
i z objawami chorobowymi. Wyniki badań opracowano statystycznie metodą
analizy wariancji i przedziałów ufności Tukey’a przy 5% poziomie istotności.
Wyniki badań
Zastosowanie sześciu terminów siewu fasoli szparagowej w odstępach 6-7 dni w okresie od połowy maja do końca czerwca i uwzględnienie
czterech odmian w uprawie pozwoliło znacząco wydłużyć okres plonowania,
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do sześciu, siedmiu tygodni w zależności od lat badań. Plon handlowy strąków fasoli szparagowej przy zastosowaniu jednorazowego zbioru strąków
był istotnie zmienny w zależności od badanych czynników (tab. 1).
Tabela 1.
Plon handlowy strąków fasoli szparagowej (tha-1) z różnych terminów uprawy
Odmiana
Średnio
Termin siewu

Średnio

połowa maja
3 dek. maja
maj/czerwiec
1 dek. czerwca
połowa
czerwca
3 dek. czerwca

8,86
11,16
8,43
10,84

10,47
11,70
10,75
10,92

10,04
10,75
11,97
11,74

8,79
9,98
11,61
10,75

6,07 14,71 7,84
6,92 15,40 10,38
12,19 9,63 10,25
11,85 11,85 9,49

9,54
10,90
10,69
11,06

11,83

10,45

9,56

10,93

11,70 12,33

8,05

10,69

11,21

9,15

9,73

9,37

11,73 10,87

7,00

9,87

Średnio

10,39

10,57

10,63

10,24

10,08 12,46

8,83

10,46

NIR0,05
Termin (A)
Odmiana (B)
Lata (C)

1,043
n.i.
0,606

Współdz. A x B
Współdz. A x C

2005

Korona Galopka

2004

Hit

2003

Paulista

2,595
2,211

Największy plon handlowy 11,06 t∙ha-1 otrzymano z siewu fasoli szparagowej w pierwszej dekadzie czerwca, natomiast istotnie najmniejszy 9,54
i 9,87 t∙ha-1 z pierwszego i ostatniego terminu siewu. Istotne różnice w wielkości plonu handlowego wykazano w zależności od lat badań, podobnie
zmieniał się udział plonu handlowego w ogółem w zakresie od 68,4
do 78,5%.
Podsumowanie
Zastosowanie kilku terminów siewu fasoli szparagowej od połowy maja do końca czerwca w odstępach tygodniowych w istotny sposób wpływało
na wielkość i strukturę plonu strąków oraz okres plonowania. Największy
plon strąków ogółem i handlowy – średnio odpowiednio 15,45 i 11,06 t∙ha-1
uzyskano z roślin pochodzących z siewu w pierwszej dekadzie czerwca,
natomiast najmniejszy - 12,54 i 9,54 t∙ha-1 z siewu w połowie maja.
W wyniku zastosowania jednorazowego zbioru strąków fasoli szparagowej
udział plonu niehandlowego strąków w plonie ogółem był na zbliżonym poziomie (23-27%) w zależności od terminu uprawy. Zbiory strąków fasoli
szparagowej trwały około 50 dni - rozpoczynały się w trzeciej dekadzie lipca
i trwały do pierwszej dekady września.
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Ocena składu chemicznego owoców
wybranych odmian melona w uprawie przy
zastosowaniu płaskich osłon i mulczowania gleby
Wstęp
Obecnie prowadzone są badania dotyczące doskonalenia technologii produkcji melona w makroregionach Polski charakteryzujących się zróżnicowanymi warunkami klimatycznymi. Polegają one na wprowadzeniu polowej w uprawie melona osłon z folii PE perforowanej i włókniny PP oraz
ściółkowania gleby materiałami organicznymi bądź mineralnymi.
Celem niniejszych badań była ocena składu chemicznego owoców
melona z uprawy w warunkach polowych przy zastosowaniu ściółkowania
gleby i osłaniania roślin.
Materiał i metody
Pierwszy czynnik badań stanowiły 4 odmiany melona: Malaga F1,
Melba, Oliwin oraz Seledyn F1 zalecane do uprawy polowej i przyspieszonej.
Czynnikiem drugim było ściółkowanie gleby i osłanianie roślin.
Melon uprawiano z rozsady doniczkowanej. Do bezpośredniego okrywania roślin po wysadzeniu rozsady w polu stosowano pasy folii i włókniny
osłaniające 1 rząd roślin melona. Osłony usuwano w zależności od roku po
14-18 dniach po pojawieniu się pierwszych kwiatów na roślinach. Do ściółkowania gleby używano pasy czarnej folii PE, którymi nakrywano powierzchnię gleby w przeddzień sadzenia rozsady.
Zbiór owoców przeprowadzano w miarę ich dojrzewania. W owocach
melona oznaczono zawartość: suchej masy, kwasu L-askorbinowego,
cukrów ogółem, prostych i dwucukrów, kwasów organicznych w przeliczeniu
na kwas jabłkowy. W suchym materiale roślinnym oznaczono także zawartość azotanów.
Wyniki badań
W przedstawionych badaniach zawartość suchej masy w częściach
jadalnych owoców melona była istotnie zróżnicowana w poszczególnych
sezonach wegetacji. Średnie wyniki z pięciu lat badań wykazały, że najbardziej zasobne w suchą masę były owoce odmiany Melba z roślin uprawia-
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nych na glebie ściółkowanej czarną folią PE i jednocześnie osłanianych folią
PE - 8,15%. Najmniejszą suchą masę odnotowano w owocach odmiany
Oliwin z uprawy roślin na glebie ściółkowanej czarną folią PE – 5,36%.
Zawartość kwasu L-askorbinowego, średnio ze wszystkich obiektów,
w częściach jadalnych melona wynosiła w 2004 roku – 25,87 mg∙100g-1 św.m.,
2005 – 24,39 mg∙100g-1 św.m., 2006 - 24,99 mg∙100g-1 św.m., 200726,88 mg∙100g-1 św.m., 2008 rok – 23,37 mg∙100g-1 św.m. Analiza statystyczna
wykazała, że różnice zachodzące w ilości kwasu L-askorbinowego w zależności od odmiany były istotne. Średnio za lata 2004-2008 najwięcej kwasu
L-askorbinowego nagromadziły owoce odmiany Malaga F1 - 26,50 mg∙100g-1
św.m., a najmniej owoce odmiany Melba – 23,99 mg∙100g-1św.m. Osłanianie
roślin i ściółkowanie gleby podobnie wpływało na zawartość kwasu
L-askorbinowego w częściach jadalnych owoców melona.
Ważnym składnikiem decydującym o smaku owoców jest zawartość
cukrów. W przedstawionych badaniach zasobność części jadanych melona
w cukry ogółem i proste była istotnie zróżnicowana w zależności od roku
uprawy oraz odmiany. Większą ilością cukrów ogółem i dwucukrów średnio z
pięciu lat badań wyróżniały się owoce odmiany Seledyn F 1 – 5,68
i 1,79 g∙100g-1św.m., natomiast cukrów prostych Melba - 4,07 g∙100g-1 św.m.
Istotnie mniej cukrów zawierały owoce odmiany Oliwin.
Obok składników pozytywnie działających na organizm ludzki w częściach jadalnych warzyw występują związki niepożądane, do których zaliczamy azotany i azotyny. Owoce melona nie są objęte Rozporządzeniem
Ministra Zdrowia, jednak w eksperymencie porównano je z częścią jadalną
ogórka. Spośród badanych odmian najmniej azotanów nagromadziły owoce
odmiany Oliwin. Części jadalne pozostałych odmian zawierały nieznacznie
więcej azotanów aniżeli przewiduje norma dla owoców ogórka. Szczególnie
niekorzystne ze względu na zawartość azotanów okazało się łączenie ściółkowania gleby z jednoczesnym osłanianiem roślin włókniną PP.
Podsumowanie
Zawartość suchej masy, kwasu L-askorbinowego i cukrów w miąższu
owoców melona istotnie zależała od badanej odmiany. Więcej suchej masy,
kwasu L-askorbinowego i cukrów ogółem zawierały odmiany heterozyjne.
Rodzaj osłony roślin i okrycia gleby istotnie różnicował poziom zawartości
suchej masy w częściach jadalnych melona, natomiast nie powodował istotnych zmian w analizowanych składnikach organicznych. Poziom azotanów
w owocach melona w większości przypadków kształtował się poniżej dopuszczalnej normy. Najmniejszą ich ilość nagromadziły owoce odmiany
Oliwin z uprawy w obiekcie kontrolnym.
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Plonowanie wybranych odmian pomidora
polowego uprawianego na glebie ściółkowanej
w rejonie Warmii
Wstęp
Pomidor (Lycoperscum esculentum Mill.) w uprawie i konsumpcji jest
szeroko rozpowszechniony w wielu krajach świata. Wzrastające znaczenie
gospodarcze jest wynikiem zarówno jego dużej wartości biologicznej, walorów smakowych, jak i szerokiej przydatności spożywczej. Rejon Warmii zaliczany jest do niesprzyjających dla polowej uprawy warzyw ciepłolubnych.
Istotne zatem jest poznanie czynników, które mogą zapewniać prawidłowy
wzrost i rozwój pomidora w mniej sprzyjających warunkach klimatycznych
Warmii.
Celem badań było porównanie plonowania dwóch odmian pomidora
uprawianego na glebie ściółkowanej czarną włókniną PP 50 w warunkach
Warmii.
Materiał i metoda
Dwuczynnikowe doświadczenie przeprowadzono w latach 2007–2009
w Ogrodzie Dydaktyczno-Doświadczalnym Uniwersytetu WarmińskoMazurskiego w Olsztynie. Pierwszym czynnikiem badań były dwie odmiany
pomidora polowego: Bawole Serce i Złoty Ożarowski, natomiast drugim
uprawa roślin bezpośrednio w polu oraz na glebie ściółkowanej czarną
włókniną PP 50. Na każdym poletku sadzono po 10 roślin jednej odmiany.
Owoce zbierano w miarę ich dojrzewania, sortowano zgodnie z obowiązującymi normami na następujące frakcje: > 6,0 cm; 6,0 – 4,5 cm; 4,5 – 3,5 cm;
< 3,5 cm; owoce chore; owoce popękane; owoce niekształtne. Dla każdej
z odmian policzono plon ogółem, plon handlowy i plon wczesny [Rozporządzenie Komisji (WE) Nr 46/2003].
Plon pomidora poddano analizie wariancji. Istotność różnic określono
przy pomocy testu Tuckey’a na poziomie istotności α = 0,05
Wyniki badań
Warunki klimatyczne w uprawie warzyw ciepłolubnych są istotnym czynnikiem wpływającym na plon i jego jakość. Zmienna temperatur panująca
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w rejonie Warmii nie sprzyja polowej uprawie tego warzywa. W porównaniu
z centralną częścią Polski rejon Warmii należy do obszarów najzimniejszych.
Rozkład opadów i temperatury w 2007-2009 był zmienny i nie należy do
najkorzystniejszych.
Porównując plonowanie dwóch odmian pomidora uprawianych w latach
2007-2009 wykazano, że rośliny odmiany Złoty Ożarowski wydały istotnie
większy plon ogółem (20,5 t∙ha-1) w porównaniu do odmiany Bawole Serce
(17,7 t∙ha-1). Analizując plon handlowy wykazano, że był on zróżnicowany
w latach 2007-2009 r. Zastosowanie okrycia gleby włókniną PP spowodowało zwiększenie masy owoców handlowych o 2,8 t∙ha-1 (średnio z trzech lat),
natomiast w poszczególnych latach badań odpowiednio o 5,2 t∙ha-1; 2,2 t∙ha1
;0,9 t∙ha-1. Z roślin badanych odmian największy plon wczesny owoców
uzyskano z odmiany Złoty Ożarowski z obiektu, gdzie rośliny uprawiano na
glebie osłanianej czarną włókniną w 2007 i 2009 roku, natomiast odmiana
Bawole Serce wydała najmniejszy plon wczesny w wyniku uprawy roślin
w obiekcie kontrolnym. Ważnym elementem w plonowaniu roślin jest udział
plonu handlowego części jadalnych w plonie ogółem. Największy udział
plonu handlowego w plonie ogółem uzyskano zbierając owoce odmiany
Bawole Serce 67,7 % w 2007, natomiast najmniejszy dla odmiany Złoty
Ożarowski w 2009 roku 36,0%. Większym udziałem owoców handlowych
charakteryzowały się odmiany, których rośliny uprawiano na glebie ściółkowanej czarną włókniną 52,2%. Natomiast z obiektu kontrolnego udział plonu
handlowego w plonie ogółem kształtował się na poziomie średnio 47,3%.
Posumowanie
Osłanianie gleby czarną włókniną w polowej uprawie pomidora w rejonie Warmii okazała się skutecznym sposobem przyśpieszania plonowania.
Wpłynęło również istotnie na wzrost plonu ogółem i handlowego oraz wczesnego owoców w porównaniu do plonu zebranego z obiektu bez osłon.
Istotnie większy plon wczesny osiągnięto z uprawy odmiany Złoty
Ożarowski wyjątek stanowił 2008 rok. Szczególnie pozytywne efekty uzyskano w obiekcie z uprawą roślin pomidora na glebie ściółkowanej. Rośliny
pomidora odmiany Bawole Serce na glebie ściółkowanej wydały zwiększony
udział owoców handlowych w plonie ogółem. Odmienną sytuację zaobserwowano u roślin odmiany Złoty Ożarowski w obiekcie kontrolnym.
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Plonowanie i wartość odżywcza
wybranych odmian marchwi o pomarańczowym
i purpurowym zabarwieniu korzeni spichrzowych
Wstęp
Wartość biologiczna surowców roślinnych zależy od cech dziedzicznych gatunku i odmiany oraz czynników środowiska. W przypadku marchwi
klasyfikacja botaniczna dzieli odmiany na dwie grupy: o korzeniach pomarańczowych (Daucus carota ssp. sativus var. sativus) oraz o korzeniach
purpurowych (Daucus carota ssp. sativus var.atrorubens Alef.). Na plon
i wartość odżywczą korzeni spichrzowych marchwi w dużym stopniu ma
wpływ odmiana i warunki wzrostu.
Celem badań była ocena plonowania oraz zawartość składników organicznych i mineralnych w korzeniach marchwi o pomarańczowym i purpurowym zabarwieniu uprawianych na glebie wzbogaconej nawozem Crop
Care.
Materiał i metody
Doświadczenie polowe przeprowadzono w latach 2006-2008,
w Ogrodzie Zakładu Dydaktyczno-Doświadczalnego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, metodą losowanych bloków w trzech powtórzeniach.
Przedmiotem badań były 3 odmiany marchwi uprawiane na redlinach:
Florida F1- o korzeniach pomarańczowych, Deep Purple F1 – o korzeniach
purpurowych oraz Purple Haze F1 o korzeniach, w których rdzeń jest koloru
pomarańczowego, a kora purpurowego. Drugi czynnik stanowiło nawożenie.
Marchew uprawiano na przy standardowej zawartości składników pokarmowych oraz dodatkowo wzbogaconej nawozem mineralnym Crop Care,
w dawce 0,03 t∙ha-1.
Rośliny uprawiano w drugim roku po oborniku, na glebie brunatnej,
kompleksu żytniego dobrego. Nasiona wysiewano w połowie maja. Zbiór
wykonywano zgodnie z wczesnością odmian, a korzenie sortowano na frakcje zgodnie z obowiązującą normą i wymaganiami jakości handlowej marchwi. Plon ogółem i handlowy podano w t∙ha -1.
Do charakterystyki składu chemicznego pobrano po zbiorze po 15 korzeni z poszczególnych obiektów. W korzeniach spichrzowych oznaczono
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zawartości: suchej masy, kwasu L-askorbinowego, cukrów ogółem oraz
makroelementów – azotu (ogółem), fosforu, potasu, magnezu, wapnia
i sodu.
Wyniki badań
W uprawie towarowej dominuje marchew o korzeniach pomarańczowych. Wśród odmian wyróżnia się marchew o części jadalnej purpurowej,
której korzenie mogą być przydatne dla przemysłu spożywczego. Do najbardziej popularnych odmian marchwi o korzeniach purpurowych należą Deep
Purple F1 oraz Purple Haze F1.
Przedstawione wyniki dotyczą porównania plonowania i składu chemicznego trzech odmian marchwi o korzeniu pomarańczowym – Florida F1,
purpurowym - Deep Purple F1 oraz o korze purpurowej i rdzeniu pomarańczowym - Purple Haze F1. Wykazano, że marchew odmiany Florida F1 osiągnęła istotnie większy plon ogółem i handlowy w porównaniu z plonem roślin
odmian Deep Purple F1 oraz Purple Haze F1. Dodatkowe nawożenie nawozem Crop Care istotnie zwiększyło plon handlowy korzeni. Odmiany marchwi
o korzeniach purpurowych charakteryzowały się większą zasobnością części
jadalnej w suchą masę, kwas L-askorbinowy oraz cukry ogółem. Dodatkowe
nawożenie nawozem Crop Care spowodowały istotne zwiększenie zawartości suchej masy. Analizując zawartość składników mineralnych wykazano,
że odmiana Deep Purple F1 zawierała w korzeniach spichrzowych najwięcej
N, K, Mg, natomiast Florida F1 Ca oraz Na.
Podsumowanie
W wyniku przeprowadzonych badań dotyczących plonowania marchwi
o korzeniach pomarańczowych i purpurowych wykazano, że marchew odmiany Florida F1, o korzeniach pomarańczowych, osiągnęła istotnie większy
plon ogółem i handlowy w porównaniu z plonem roślin odmian Deep Purple
F1, o korzeniach purpurowych oraz Purple Haze F1, o korze purpurowej
i rdzeniu pomarańczowym.
Odmiany o korzeniach purpurowych Deep Purple F1i Purple Haze F1
charakteryzowały się zwiększoną zasobnością części jadalnej w suchą masę, kwas L-askorbinowy oraz cukry ogółem.
Analizując zawartość składników mineralnych wykazano, że korzenie
odmiany Deep Purple F1 zawierała w korzeniach spichrzowych najwięcej
N, K, Mg, natomiast Florida F1 Ca oraz Na.
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Łucja Michalik
Katedra Ogrodnictwa,
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Wpływ osłaniania roślin włókniną na jakość
owoców papryki słodkiej uprawianej w polu
Wstęp
Capsicum annuum L. zaliczana jest do warzyw o dużej wartości biologicznej. Rosnącą popularność owoce papryki zawdzięczają dużej zawartości
witaminy C, karotenu, oraz składników mineralnych. Papryka jest rośliną ciepłolubną, optymalna temperatura jej wzrostu wynosi 20-28oC. Warunki klimatyczne Polski północno-wschodniej nie sprzyjają polowej uprawie papryki. Zbyt
późno występujące wiosenne przymrozki umożliwiają wysadzanie rozsady
w polu w drugiej lub trzeciej dekadzie maja. Niesprzyjające warunki termiczne
przyczyniają się do ciągłego doskonalenia metod uprawy papryki w polu.
Osłanianie papryki włókniną PP (17 g.m-2), zabezpiecza rośliny przed wiosennymi przymrozkami szczególnie w pierwszym okresie ich wzrostu. Owoce
papryki słodkiej z uprawy polowej są wykorzystywane w przemyśle przetwórczym i nie konkurują na rynku świeżych warzyw z owocami otrzymanymi
z uprawy pod osłonami.
Materiał i metody
Doświadczenie polowe przeprowadzono w latach 2006-2008 w Ogrodzie Dydaktyczno-Doświadczalnym Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie. Paprykę uprawiano w polu, gdzie 30 roślin z każdej odmiany
prowadzono bez osłony , 30 osłonięto włókniną polipropylenową (17 g.m-2)
na 3 tygodnie. Wcześniej przygotowaną rozsadę odmian Iga, Lena, Mira
i Zorza wysadzono w pole kolejno w latach 24.05.06, 22.05.07, 19.05.08.
w rozstawie 40 x 40 cm. Doświadczenie założono metoda losowanych bloków w trzech powtórzeniach. Owoce zbierano kilkakrotnie w miarę ich dojrzewania. Początek zbiorów w kolejnych latach przypadł na 18.08.06,
24.07.07, 28.07.08 a koniec 22.09.06, 15.09.07, 15.09.08. Po zbiorze określano wielkość plonu ogółem i handlowego owoców. Do badań laboratoryjnych wybrano losowo owoce z każdej odmiany i metody uprawy papryki
słodkiej zebrane każdego roku 15 września w fazie użytkowej. Analizy chemiczne wybranych składników organicznych w owocach papryki wykonano
w trzech powtórzeniach. Zawartość suchej masy oznaczono metodą suszenia do stałej masy w temperaturze 105oC; kwasu L-askorbinowego metodą
Tillmansa w modyfikacji Pijanowskiego, cukry ogółem i redukcyjne metodą
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Luffa Schoorla. Wyniki badań poddano analizie statystycznej za pomocą
testu t-Duncana, na poziomie istotności α = 0,05.
Wyniki badań
Istotnym czynnikiem wpływającym na wielkość plonu i jakość owoców
papryki słodkiej w polowej uprawie są warunki klimatyczne panujące od
maja do września, czynnik odmianowy oraz metoda uprawy. Średnio z lat
2006-2008 najlepiej plonowała odmian Zorza, uzyskując największy z analizowanych odmian plon ogółem (3,11 kg.m-2) i plon handlowy (2,49 kg.m-2)
z roślin nie osłanianych włókniną. Pozostałe odmiany papryki słodkiej plonowały na niższym poziomie ale dodatnio reagowały na osłaniane włókniną,
uzyskując nieznacznie większy plon od roślin nie osłanianych.
Najwięcej suchej masy średnio z lat badań było w owocach papryki
słodkiej odmian Iga, Lena i Mira z obiektów nie osłanianych włókniną. Natomiast owoce odmiany Zorza z roślin osłanianych włókniną charakteryzowały
się większą zawartością badanego składnika. Owoce ocenianych odmian
papryki słodkiej z obiektu nie osłanianego nagromadziły zdecydowanie więcej kwasu L-askorbinowego od owoców zebranych z roślin okrytych włókniną. Różnica ta wyniosła średnio z odmian i lat badań 40,1mg.100g-1 św.m.
Osłanianie roślin włókniną nie miało wpływu na większe nagromadzenie
cukrów ogółem i redukujących. Istotny wpływ na wartość badanej cechy
miała odmiana i współdziałanie obydwu czynników. Najwięcej cukrów ogółem stwierdzono w owocach papryki w 2007 roku, gdzie wartość nagromadzonego cukru ogółem średnio z odmiany i metody uprawy wyniosła
4,59 g.100g-1 św.m., a redukujących 3,83 g.100g-1św.m (tab.3). Niekorzystne
warunki klimatyczne 2008 roku wpłynęły na niską zawartość cukrów ogółem
i redukujących w owocach papryki słodkiej analizowanych odmian.
Podsumowanie
Warunki klimatyczne Olsztyna w latach 2006-2008 w okresie od maja
do września miały istotny wpływ na wielkość i jakość plonu papryki słodkiej
uprawianej w polu. Największy plon ogółem i handlowy owoców papryki
słodkiej średnio z lat 2006-2008 uzyskano z odmiany Zorza uprawianej bez
osłon. Odmiany Iga, Lena i Mira reagowały dodatnio na osłanianie roślin
włókniną zwiększeniem plonu handlowego. Na zawartość niektórych składników chemicznych w owocach papryki słodkiej z uprawy w polu miały wpływ
obok czynników pogodowych cechy odmianowe. Owoce odmian Iga i Lena
z roślin nie osłanianych charakteryzowały się największą zawartością suchej
masy. Najwięcej natomiast kwasu L-askorbinowego zawierały owoce odmiany Iga z roślin nie osłanianych włókniną PP.

122

Lubosława Nowaczyk, Paweł Nowaczyk
Katedra Genetyki i Biotechnologii Roślin,
Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy, Bydgoszcz

Korelacje między cechami owoców i zawartością
kapsaicynoidów u genotypów soft-flesh Capsicum
Wstęp
Cecha soft-flesh warunkowana jest ekspresją genu S. Efektem fenotypowym działania tego genu są zmiany struktury tkanki ścian owoców
w czasie ich dojrzewania, powodowane działaniem poligalakturonazy. Stają
się one na tyle miękkie, że możliwe jest mechaniczne oddzielenie tkanki
miękiszowej od balastowych części owoców. Są nimi łożysko z nasionami,
przegrody wewnętrzne a także skórka. Uzyskany w wyniku tej separacji
produkt jest homogenicznym koncentratem, zachowującym walory smakowe
i odżywcze surowca. Owoce gatunków z rodzaju Capsicum mogą być źródłem metabolitów wtórnych z grupy kapsaicynoidów. Ich synteza warunkowana jest obecnością dominującego genu C. Poziom ostrości, powodowanej
przez te związki, modyfikowany jest wieloma czynnikami. Wykorzystanie
owoców soft-flesh do produkcji nutraceutyków wymaga dokładnego poznania wzajemnych zależności między cechami technologicznymi, dla właściwego ustalenia kryteriów standaryzacji surowca. Celem badań nad genotypami soft-flesh, uzyskanymi w wyniku hybrydyzacji międzygatunkowej
Capsicum frutescens L. x C. annuum L., była ocena zależności między
technologicznymi właściwościami owoców, ze szczególnym uwzględnieniem
zawartości kapsaicynoidów i wynikającej stąd ostrości smaku owoców i uzyskanych produktów.
Materiał i metody
Jako materiał badawczy wykorzystano 25 genotypów soft-flesh uzyskanych w wyniku selekcji materiałów mieszańcowych, pochodzących
z krzyżowania Capsicum frutescens L. i C. annuum L. Genotypy te, będące
pokoleniami F5 – F7, różniły wielkością plonu, cechami owoców i zawartością
kapsaicynoidów. Istotne różnice dotyczyły także wydajności technologicznej,
rozumianej jako procentowy udział przecieru w masie surowca. Metodą
HPLC oznaczono zawartość kapsaicyny i dihydrokapsaicyny. Wykorzystano
w tym celu procedurę opisaną przez Collins i wsp. [1995].
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Wyniki badań
Cechą szczególną w ocenie genotypów soft-flesh jest wydajność
technologiczna. Wyższy jej poziom oznacza mniejszy udział resztek powstających w procesie przecierania a co za tym idzie wyższą efektywność pozyskiwania produktu. Stwierdzone przez nas różnice między genotypami
wskazują na możliwości selekcji form o dużej wydajności technologicznej.
W programie tworzenia mieszańców oraz selekcji uzyskanych materiałów
założono uzyskiwanie genotypów o niskim poziomie kapsaicynoidów. Kilkakrotnie wyższy ich poziom w przecierze niż w perykarpie, powodowany był
przenikaniem kapsaicynoidów z łożyska w trakcie rozdrabniania owoców
i procesu separacji tkanki perykarpu od części balastowych.
Współczynniki korelacji między badanymi cechami wskazują jednoznacznie, że zawartość kapsaicyny w perykarpie i w przecierze była ujemnie
skorelowana ze średnią masą i długością owoców. Takie same zależności
stwierdzono dla sumy kapsaicynoidów w przecierze. Wzrost średniej masy
owoców a także ich długości skutkuje z reguły zmniejszeniem udziału łożyska w masie owocu. Ta ostatnia warunkowana jest z kolei głównie masą
perykarpu. Poziom wydajności technologicznej był wysoce istotnie, dodatnio
skorelowany ze średnią masą, długością, szerokością i grubością ścian.
Wzrost poziomu każdej z tych cech wiąże się z korzystnymi zmianami
w relacji do masy części balastowych. Wzajemne zależności ilościowe kapsaicyny i dihydrokapsaicyny oraz sumy obydwu związków w perykarpie i
przecierze były w każdym przypadku istotne a w większości wysoce istotne.
Podsumowanie
Na podstawie uzyskanych wyników można sformułować następujący
wniosek: zależności ilościowe kapsaicyny i dihydrokapsaicyny są jednakowe
w perykarpie i w przecierze uzyskanym z owoców soft-flesh. Uwaga ta dotyczy sumy wymienionych kapsaicynoidów. Oznacza to, że uwalnianie i przenikanie tych związków z tkanki perykarpu do przecieru jest proporcjonalne
do ich zawartości. Wyniki tych badań wskazują, że ocenę ostrości smaku na
podstawie zawartości kapsaicynoidów, należy przeprowadzać już po uzyskaniu przecieru. Jest on kilkakrotnie bogatszy w te związki niż perykarp.
Jednocześnie stwierdzono, że wraz ze wzrostem masy i długości owoców
maleje względna koncentracja kapsaicyny i dihydrokapsaicyny w przecierze.
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Paweł Nowaczyk, Lubosława Nowaczyk
Katedra Genetyki i Biotechnologii Roślin,
Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy, Bydgoszcz

Odpowiedź androgeniczna form soft-flesh
i hard-flesh Capsicum spp. w kulturach in vitro
pylników
Wstęp
Capsicum annuum L. i Capsicum frutescens L. są elementami wspólnej puli genowej i krzyżowane ze sobą dają płodne potomstwo, będące źródłem nowej zmienności genetycznej. Papryka roczna, jako gatunek bogaty
w odmiany uprawne, jest źródłem genów warunkujących wysokie plony.
C. frutescens L. charakteryzuje się obecnością form o dużym zróżnicowaniu
w zakresie kształtu owoców i zawartości kapsaicynoidów. Inną istotną cechą
jest mięknięcie miąższu dojrzałych owoców. Linie uzyskane w wyniku selekcji wśród mieszańców międzygatunkowych łączą cechy obydwu gatunków.
Skuteczną metodą szybkiej stabilizacji genetycznej rekombinantów, znacznie skracającą czas otrzymywania form homozygotycznych, jest tworzenie
linii podwojonych haploidów (DH), których źródłem mogą być kultury in vitro
pylników. Celem niniejszych badań była ocena przydatności genotypów
uzyskanych w wyniku hybrydyzacji międzygatunkowej do indukowania haploidów przy zastosowaniu procedury opracowanej dla Capsicum annuum L.
Istotną cechą różnicującą badane formy była obecność alleli SS lub ss warunkujących odpowiednio miękki i twardy miąższ owoców.
Materiał i metody
Materiał badawczy obejmował 8 linii, będących pokoleniem F 6 międzygatunkowego mieszańca Capsicum frutescens L. x C. annuum L.
Wszystkie wykorzystane linie charakteryzowały się obecnością genu warunkującego syntezę kapsaicynoidów, 4 z nich były miękkomiękiszowe (softflesh), 4 natomiast były standardowymi formami twardomiękiszowymi (hardflesh). Kultury pylników prowadzono według procedury opisanej dla
C. annuum L. w dwóch cyklach badawczych. W serii letniej (24.06 – 29.07)
wykorzystano wszystkie genotypy. W cyklu jesiennym (20-25.09) badania
ograniczono do dwóch z nich, które dały odpowiedź androgeniczną latem.
Dodatkowo wykorzystano także linię wyróżniającą się bardzo obfitym kwitnieniem jesienią. Ploidalność otrzymanych roślin oraz kalusa oznaczono na
podstawie zawartości jądrowego DNA, oznaczonej przy pomocy cytometrii
przepływowej.
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Wyniki badań
W trakcie prowadzenia kultur stwierdzono pojawianie się kalusa oraz
zarodków. Analiza cytometryczna komórek kalusa pozwoliła na ustalenie
jego miksoploidalnego charakteru, przy wahaniach w granicach 1C – 16C
zawartości DNA. Haploidalne komórki kalusa obserwowano tylko w jednej
linii (soft-flesh). Ich obecność wskazuje na mikrosporowe pochodzenie tkanki z późniejszą poliploidyzacją. W trakcie dalszej części kultury nie zaobserwowano właściwości embriogennych żadnej z form kalusa. Pięć z ośmiu
badanych linii dało odpowiedź androgeniczną, przy czym jej efektywność
należy uznać jako niską. Tylko u jednego z genotypów przekroczyła ona
poziom 1%, w rozumieniu stosunku liczby uzyskanych roślin do wyłożonych
pylników. Większość roślin była haploidalna (1C DNA) a zatem ich androgeniczne pochodzenie nie budziło wątpliwości. Źródłem roślin diploidalnych
(2C DNA) mogły być również mikrospory przy założeniu spontanicznej diploidyzacji na bardzo wczesnym etapie embriogenezy. Takie podejście wydaje
się uzasadnione biorąc pod uwagę fakt zróżnicowanego poziomu ploidalności kalusa. Specyficzne warunki kultur in vitro sprzyjają procesowi poliplodyzacji. Uzyskane wyniki potwierdziły, znany wcześniej u C. annuum L., bardzo
istotny wpływ genotypu na odpowiedź androgeniczną. Należy tutaj podkreślić, że szczególnie trudnym materiałem, w tego typu badaniach, są formy
ostre papryki rocznej.
Podsumowanie
W wyniku przeprowadzonych badań u pięciu z ośmiu badanych linii
będących wynikiem selekcji w obrębie mieszańca międzygatunkowego
Capsicum frutescens L. x C. annuum L. obserwowano odpowiedź androgeniczną w kulturach in vitro pylników. Jej zróżnicowany poziom wskazuje na
możliwości selekcji w tym względzie. Obecność roślin diploidalnych tłumaczy
się jako możliwość funkcjonowania spontanicznego podwajania genomów,
obserwowanego w dużym zakresie w tkance kalusowej.
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Ewa Osińska, Olga Wardziak, Wiesława Rosłon,
Ewelina Pióro-Jabrucka
Katedra Roślin Warzywnych i Leczniczych,
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Wpływ sposobu zbioru na rozwój roślin
i gromadzenie się związków biologicznie czynnych
w zielu marzanki wonnej (Galium odoratum (L.) Scop.)
Wstęp
Marzanka wonna (Galium odoratum (L.) Scop.) - zwana również przytulią wonną to roślina wieloletnia należąca do rodziny marzanowatych
(Rubiaceae) o wysokości do 30 cm, wytwarzająca liczne pędy pachnące
sianem. W warunkach naturalnych występuje na glebach średnio żyznych,
wilgotnych, zasobnych w próchnicę (jest rośliną wskaźnikową takich gleb).
Jej stanowiska położone są zwykle na rędzinach, prarędzinach i glebach
brunatnych. Optymalne pH dla wzrostu tej rośliny wynosi 4,5-6,5. Marzanka
wonna rośnie w cienistych lasach liściastych, (szczególnie bukowych),
w zaroślach (jest rośliną cieniolubną). Ze względów klimatycznych, jaki i nie
zawsze racjonalnej gospodarki leśnej zagrożona jest wyginięciem. Dlatego
też objęta została ustawową ochroną gatunkową. Surowcem zielarskim pozyskiwanym z marzanki wonnej jest świeże lub wysuszone ziele (Galium
Herba). Do celów leczniczych i przemysłowych (po uzyskaniu odpowiedniego zezwolenia) zbioru ziela dokonuje się ze stanowisk naturalnych z miejsc
gdzie marzanka występuje masowo.
Materiał i metody
Celem badań było określenie wpływu zróżnicowanego sposobu pozyskiwania ziela na rozwój roślin na naturalnych stanowiskach oraz na gromadzenie się związków biologicznie czynnych w surowcu. Badania prowadzono
w latach 2007/2008 na stanowisku naturalnym w miejscowości Zełwągi,
zlokalizowanym na terenie Nadleśnictwa Maskulińskie. Populacja marzanki
zajmowała tam powierzchnię około 30 m 2 i charakteryzowała się silnym
wzrostem oraz dużą liczebnością. Na stanowisku wyznaczono losowo
9 poletek o powierzchni 1m2. Badania przeprowadzono w trzech powtórzeniach.
W 2007 roku na wyznaczonych poletkach przeprowadzono zbiór ziela
w fazie pełni kwitnienia roślin w następujący sposób: cięcie w połowie wysokości pędów, cięcie przy ziemi,bez cięcia (kontrola).
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Wiosną 2008 r (od kwietnia do połowy maja) na każdym poletku dokonano
pomiarów biometrycznych cech osobniczych roślin. W tym też roku z poletek
o zróżnicowanym cięciu w 2007 r. zebrano jednokrotnie ziele w fazie pełni
kwitnienia roślin tj. w maju. Określono masę świeżego i suchego ziela.
W powietrznie suchym zielu oznaczono zawartość kumaryn, polifenolokwasów (w przeliczeniu na kwas kawowy), glikozydów irydoidowych (w przeliczeniu na aukubinę).
Wyniki badań
Rozwój marzanki wonnej w drugim roku po zbiorze ziela zależał
od wysokości cięcia roślin. Najbardziej dynamiczny wzrost roślin, a co za
tym idzie największą masę ziela uzyskano, kiedy w roku poprzedzającym
zbiór, rośliny nie były ścinane wogóle. Ścinanie w połowie wysokości spowodowało niewielkie, chociaż statystycznie istotne obniżenie masy. W przypadku ścinania roślin przy ziemi masa ta była przeważnie czterokrotnie niższa niż u roślin nieścinanych. Cięcie przy ziemi istotnie obniżyło zawartość
kumaryny w zielu w porównaniu z zielem roślin częściowo ciętych i nie ciętych, natomiast nieznacznie podniosło zawartość polifenolokwasów. Nie
stwierdzono wyraźnej kierunkowej zależności pomiędzy sposobem cięcia
ziela,a zawartością glikozydów irydoidowych.
Podsumowanie
Wyniki badań dotyczące rozwoju roślin na naturalnych stanowiskach
przy zróżnicowanym sposobie pozyskiwania surowca wykazały, że ma on
duży wpływ na odnawianie się populacji oraz na jakość pozyskiwanego
z nich ziela. Stosując cięcie roślin w połowie długości pędów już po około
czterech tygodniach zaobserwowano intensywny wzrost pędów, a pod koniec okresu wegetacyjnego pędy osiągnęły długość zbliżoną do tych roślin,
które nie były cięte. Rośliny cięte przy samym gruncie albo zamierały, albo
ich wzrost w następnym sezonie wegetacyjnym był słaby. Tak więc bardzo
często obecnie spotykany tzw. „przemysłowy” sposób zbioru, polegający na
wycięciu lub wykopaniu wszystkiego, co wydaje się być poszukiwanym surowcem zagraża nie tylko poszczególnym gatunkom, lecz całym siedliskom,
które rzadko odtwarzają się w pierwotnej postaci.
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Józef Piróg, Grzegorz Bykowski, Włodzimierz Krzesiński
Katedra Warzywnictwa,
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Wpływ podłoża i sterowania fertygacją
na wielkość plonu i jakość owoców
ogórka szklarniowego
Wstęp
Fertygacja to nawożenie połączone z nawadnianiem, które zapewnia
równomierne i dokładne dawkowanie pożywki systemowi korzeniowemu
roślin. W uprawie roślin bardzo ważna jest częstotliwość stosowania pożywki
w ciągu doby. Dlatego aby zapewnić precyzyjne stosowanie pożywki system
nawadniania powinien być wyposażony w sterownik. Ze względu na małe
możliwości stosowania płodozmianu w uprawie warzyw szklarni szuka się
nowych podłoży zapewniających dobre właściwości fizyczne i chemiczne dla
systemu korzeniowego oraz łatwe w dalszym wykorzystaniu po uprawie.
Materiał i metody
Badania nad ogórkiem odmiany przeprowadzono w latach 2003-2005
w szklarni nieogrzewanej Katedry Warzywnictwa Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Do badań użyto odmianę Onyks F 1 wyhodowanej
w „Spójni” Hodowla i Nasiennictwo Ogrodnicze w Nochowie. Założono doświadczenie dwuczynnikowe w układzie bloków losowanych w czterech
powtórzeniach. Jednym czynnikiem były dwa rodzaje sterowania fertygacją
(Soltimer i taca startowa), a drugim dwa podłoża uprawowe (wełna mineralna Agroban i włókno kokosowe Ceres) w postaci mat ofoliowanych o wymiarach 1000x200x75 mm. Zastosowano uprawę pasowo-rzędową. Na zagonie
o szerokości 80 cm wytyczono dwa rzędy maty uprawowych, na których
ustawiono rozsadę. Zagęszczenie roślin wynosiło 2 rośliny na 1 m 2
Wyniki badań
Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdzono wpływ częstotliwości podawania pożywki w zależności od warunków klimatycznych w danym roku i od podłoża na zróżnicowanie plonowania ogórka szklarniowego.
Największy wpływ na plon ogólny i kl. I ogórka szklarniowego miały warunki
klimatyczne w latach doświadczeń. Uzyskany najwyższy plon ogólny w roku
2003 wynosił 20,63 kg˙m-2, a najmniejszy 17,23 kg˙m-2 w roku 2004.
Podobne relacje w plonowaniu odnotowano w plonie kl.I, gdzie w roku 2003
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wynosił on 17,61 kg˙m-2, w roku 2005 14,91 kg˙m-2, gdy najmniejsza istotna
różnica wynosiła 1,85 kg˙m-2.
Zastosowane podłoża w tych badaniach z wełny mineralnej Agroban
i włókna kokosowego Ceres wpłynęły na plon ogólny, handlowy i kl. I, ale
były to różnice nie udowodnione statystycznie. Wysoki wpływ na plon ogólny
i handlowy miało współdziałanie sterowania fertygacją z podłożem. Najwyższy plon ogólny i handlowy wynosił odpowiednio 20,60 i 18,32 kg˙m-2 (średnia z trzech lat), gdy uprawiano rośliny na wełnie mineralnej przy sterowaniu
nawadnianiem Soltimerem, a najmniejszy 17,18 i 15,45 kg˙m -2, gdy uprawiano rośliny na podłożu organicznym Ceres. Nieco mniejszy wpływ na plon
ogólny ogórka miało podłoże i współdziałanie podłoża z warunkami w roku
doświadczeń.
Cechy morfologiczne owoców ogórka szklarniowego jak: długość,
grubość owocu i szerokość komory nasiennej oraz współczynnik kształtu
owocu wykazały pewne zróżnicowanie, ale były to różnice statystycznie nie
udowodnione. W owocach również cechy chemiczne nie były istotnie zróżnicowane. Badane czynniki nie miały większego wpływu na zawartość w owocach suchej masy, ekstraktu, ogólnej kwasowości, cukrów i pH. Zawartość
azotynów była znikoma a azotanów poniżej dopuszczalnej wartości.
Podsumowanie
Zastosowane w doświadczeniach urządzenia sterujące fertygacją
w postaci Soltimera i tacy startowej mogą być stosowane w uprawie ogórka
szklarniowego pod osłonami, ale lepszym okazał Soltimer.
Podłoże uprawowa w postaci wełny mineralnej i włókna kokosowego
użyte w badaniach, były dobrymi podłożami w uprawie ogórka w systemie
fertygacji i rośliny zaowocowaly wysokim plonem i dobrej jakości.
Na wysokość plonu ogólnego, handlowego i kl. I miały wpływ warunki
klimatyczne oraz współdziałanie sterowania fertygacją z podłożem.
Cechy morfologiczne i chemiczne świeżych ogórków jak: sucha masa,
zawartość ekstraktu, cukry ogółem, kwasowość ogólna i pH nie różniły istotnie.
Zawartość azotynów w badanych owocach ogórka była bardzo mała,
a azotynów mieściła się w wartościach dopuszczalnych.
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Małgorzata Poniedziałek1, Elżbieta Jędrszczyk1, Beata Jankowska2
1
Katedra Warzywnictwa z Ekonomiką Ogrodnictwa,
2
Katedra Ochrony Roślin,
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie

Wpływ uprawy współrzędnej marchwi (Daucus
carota L.) z aksamitką (Tagetes patula nana L.)
i nagietkiem (Calendula officinalis L.)
na jakość plonu oraz wybrane szkodniki marchwi
Wstęp
Wśród licznych zalet uprawy współrzędnej należy wymienić ograniczenie zużycia chemicznych środków ochrony roślin, korzystny wpływ na
strukturę gleby, a także maksymalnie wykorzystanie czynników siedliska.
Stwarza to warunki do aktywizacji przyrodniczych mechanizmów, pozwalających pozyskać wysokie plony, o dobrej wartości biologicznej. W doborze
odpowiedniego partnera mają znaczenie: wzajemna tolerancja wybranych
gatunków oraz korzystne oddziaływanie na zdrowotność roślin. W uprawie
współrzędnej dużym zainteresowaniem cieszą się rośliny olejkodajne, które
mogą korzystnie oddziaływać na walory smakowe uprawianych współrzędnie z nimi warzyw. Jednakże jedną z najistotniejszych korzyści wynikających
z ich zastosowania jest ograniczenie liczebności szkodliwej eutomofauny, na
skutek maskowania zapachu rośliny żywicielskiej. Celem badań było określenie wpływu uprawy współrzędnej marchwi z aksamitką i nagietkiem na
wielkość i jakość plonu marchwi oraz określenie uszkodzeń spowodowanych
przez wybrane szkodniki marchwi.
Materiał i metody
Badania prowadzono w latach 2003-2004 w Mydlnikach k. Krakowa.
Doświadczenie założone metodą losowanych bloków obejmowało 3 obiekty:
uprawę jednorodną marchwi ‘Nandrin F1’, uprawę współrzędną marchwi
z aksamitką ‘Kolombina’ oraz z nagietkiem ‘Promyk’. Marchew uprawiano na
płask, w rozstawie rzędów 67,5 cm. Aksamitkę i nagietek wysiewano w rzędy pomiędzy marchew. Rośliny wysiewano 16 kwietnia w 2003 i 23 kwietnia
w 2004 roku. W okresie wegetacji nie stosowano środków ochrony roślin,
chwasty usuwano mechanicznie. Zbiór korzeni marchwi wykonano 17 sierpnia w 2003 roku oraz 30 sierpnia w 2004 roku. Po zbiorze określono wysokość rozety liściowej, długość i średnicę korzeni oraz plon ogółem i handlowy. W korzeniu określono zawartość: suchej masy (metodą suszarkową),
cukrów ogółem (metodą antronową) oraz karotenoidów (metodą koloryme131

tryczną). Dla gatunków żerujących na korzeniach (połyśnica, bawełnica,
nicienie) oceny uszkodzeń dokonano podczas zbioru marchwi określając
procent uszkodzonych roślin. Dwukrotnie podczas sezonu obserwowano
i liczono żerujące na roślinach larwy golanicy zielonki. Istotność różnic oceniono za pomocą testu Duncana, przy p=0,05.
Wyniki badań
Uwidocznienie się wpływu uprawy współrzędnej na wielkość i jakość
plonu marchwi zależało od roku badań. W 2004 roku korzenie marchwi
uprawianej współrzędnie z aksamitką były największe. Ich długość i średnica
wzrastały w stosunku do korzeni uprawianych współrzędnie z nagietkiem
o 10%, natomiast w stosunku do korzeni z uprawy jednorodnej marchwi
o (odpowiednio) 4% i 6%. W żadnym roku badań nie stwierdzono wpływu
uprawy współrzędnej na wysokość rozety liściowej marchwi.
W 2003 roku uprawa współrzędna marchwi z aksamitką i nagietkiem
nie wpływała na wielkość plonu ogółem. Plon handlowy natomiast wzrastał
w uprawach współrzędnych i był najwyższy w obiektach z aksamitką.
W 2004 roku zaobserwowano wyższy plon ogółem marchwi w uprawie jednorodnej. Nie stwierdzono jednakże negatywnego wpływu uprawy współrzędnej na plon handlowy, który zarówno w obiektach z aksamitką i nagietkiem nie odbiegał od monokultury.
W 2004 roku zawartość suchej masy była wyższa w korzeniach marchwi uprawianej współrzędnie z nagietkiem. Pod wpływem uprawy współrzędnej (zarówno z aksamitką i nagietkiem) obserwowano wzrost zawartości
karotenoidów (w 2004r) oraz cukrów (w 2003r) w korzeniach marchwi.
Stwierdzono duży wpływ uprawy współrzędnej na szkodniki marchwi.
W obu latach badań obserwowano istotnie mniej larw golanicy zielonki żerujących na marchwi w uprawie współrzędnej. W kombinacjach z roślinami
towarzyszącymi stwierdzono też istotnie mniej korzeni uszkadzanych przez
nicienie, przy czym najlepsza pod tym względem okazała się kombinacja
z nagietkiem. Obserwowano też zmniejszenie liczby korzeni uszkodzonych
przez połyśnicę marchwainkę, jednak istotne różnice wystąpiły tylko
w pierwszym roku badań w kombinacji z aksamitką. Nie obserwowano
natomiast pozytywnego wpływu uprawy współrzędnej na występującą
w 2003 roku bawełnicę topolowo-marchwianą.
Podsumowanie
Uprawa współrzędna marchwi z aksamitką i nagietkiem wywarła
korzystny wpływ zarówno na wielkość i jakość plonu, jak i ograniczenie występowania szkodników marchwi. Wpływ ten jednak zależał od roku badań.
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Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Ocena efektywności stosowania osłon z włókniny
na wielkość i jakość plonu sałaty łodygowej
(Lactuca sativa L. var. augustiana)
Wstęp
Spośród uprawianych odmian botanicznych sałaty siewnej do mniej
znanych należy sałata łodygowa (Lactuca sativa L. var. augustiana). Jej
częścią jadalną są zgrubiałe, mięsiste i soczyste pędy, które spożywa się po
ugotowaniu lub zakwaszeniu.
Sałatę łodygową uprawia się zarówno z siewu, jak i z rozsady. Jej zaletą jest łatwość uprawy, stosunkowo krótki okres wegetacji oraz możliwość
spożywania nawet wówczas, gdy ukażą się pierwsze pędy kwiatostanowe.
Celem niniejszych badań była ocena wpływu stosowania osłon
z włókniny na wielkość i jakość plonu sałaty łodygowej w uprawianej na
wczesny zbiór.
Materiał i metody
W latach 2006-2008, w Warzywniczej Stacji Badawczej w Dołujach
k. Szczecina przeprowadzono doświadczenie polowe. Badanym czynnikiem
były sposoby stosowania osłon z włókniny (okrywanie roślin przezroczystą
włókniną, ściółkowanie gleby czarną włókniną oraz obiekt kontrolny – pole
nieosłaniane). Nasiona sałaty łodygowej odmiany ‘Karola’ wysiewano
w połowie marca do szklarni-mnożarki. Rozsada została posadzona na pole
w 3 dekadzie kwietnia, w rozstawie 40×30 cm. Sałatę zbierano wielokrotnie
wówczas, gdy łodygi osiągnęły około 20 cm długości. Po zbiorze oceniano
wielkość plonu oraz jego wybrane cechy jakościowe. Ponadto w świeżym
materiale roślinnym oznaczano zawartości: suchej masy (metodą suszenia
w 105ºC), cukrów ogółem, w tym cukrów redukujących (metodą LuffaSchoorla) oraz kwasu L-askorbinowego (metodą Tillmansa).
Wyniki badań i podsumowanie
Na podstawie uzyskanych wyników badań wykazano korzystny wpływ
okrywania roślin włókniną na przyspieszenie zbioru oraz wielkość i jakość
plonu sałaty łodygowej. Zastosowanie włókniny do okrywania roślin przyczyniło się do wzrostu plonu handlowego łodyg o 20,9% w porównaniu z upra-
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wą na polu nieosłanianym. Rośliny osłaniane włókniną PP-17 charakteryzowały się ponadto istotnie większą masą i średnicą jadalnych łodyg. Stwierdzono również większą, niż w uprawie na polu odkrytym, zawartość suchej
masy oraz cukrów ogółem, w tym cukrów redukujących, choć jednocześnie
mniejszą ilość kwasu L-askorbinowego.

134

Ewa Rekowska, Barbara Jurga-Szlempo
Zakład Warzywnictwa,
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wpływ terminu uprawy oraz rozstawy roślin
na plonowanie endywii (Cichorium endivia L.)
Wstęp
Endywia (Cichorium endivia L.) należy do grupy warzyw liściowych,
do rodziny astrowatych (Asteraceae). Jest warzywem bardzo popularnym
w Stanach Zjednoczonych, we Francji, Włoszech i Niemczech. W Polsce jest
gatunkiem mało znanym, uprawianym jedynie amatorsko.
Jest to cenne warzywo o jadalnych liściach zebranych w rozetę, które
odznaczają się dużą wartością odżywczą.
W uprawie należy do roślin o małych wymaganiach klimatycznych,
dobrze znosi chody i lekkie przymrozki. Jednak długotrwała susza oraz wysoka temperatura mogą spowodować przedwczesne tworzenie organów
generatywnych.
W prowadzonych badaniach oceniano wpływ terminu uprawy oraz
rozstawy roślin na wielkość i jakość plonu endywii odmiany botanicznej
eskariola.
Materiał i metody
W latach 2006-2008, w Warzywniczej Stacji Badawczej w Dołujach
k. Szczecina przeprowadzono doświadczenie polowe. Oceniano przydatność włoskiej odmiany endywii z grupy eskariola (‘Blonda a euor pleno’) do
uprawy warunkach klimatycznych Pomorza Zachodniego. Czynnikami
doświadczalnymi były: terminy siewu nasion (10, 20 i 30.06 oraz 10.07)
i rozstawa roślin (40×25 cm i 40×35 cm). Nasiona endywii były wysiewane
na rozsadniku w terminach przyjętych w metodyce, natomiast rozsada została prowadzona na miejsce stałe w fazie 4-6 liści właściwych. Zbiór rozet
liściowych był wykonywany jednorazowo w okresie od sierpnia do października,
w zależności od terminu siewu nasion. Po zbiorze oceniano wielkość plonu
całkowitego rozet, w tym plon handlowy wybielonych liści w rozecie. Wykonane zostały również pomiary wybranych cech plonu: średnia masa i średnica rozet liściowych, a także liczba liści w rozecie oraz ich długość i szerokość. Uzyskane wyniki badań poddano analizie statystycznej testem
Tuckeya, dla poziomu istotności α=0,05.
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Wyniki badań i podsumowanie
Średnio za trzy lata badań istotnie większy plon rozet liściowych uzyskano z wcześniejszych terminów siewu nasion (10 i 20.06). Z tych terminów
siewu otrzymano jednocześnie rozety liściowe o największej masie jednostkowej i średnicy. Uprawa endywii z wysiewu nasion 10.06 wpłynęła korzystnie na udział plonu handlowego w plonie całkowitym rozet liściowych.
Lepsze efekty produkcyjne stwierdzono jednocześnie przy zastosowaniu rozstawy 40×25 cm.
Uzyskane wyniki badań potwierdziły dużą wrażliwość roślin endywii
na wysoką temperaturę. Taki niekorzystny przebieg warunków termicznych
wystąpił najwcześniejszym terminie siewu nasion w 2006 roku, co spowodowało, iż średnio 27% roślin przedwcześnie wytworzyło organy generatywne.
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Działanie następcze międzyplonu słonecznika
(Helianthus L.) w uprawie kukurydzy cukrowej
(Zea mays L.)
Wstęp
Kukurydza cukrowa jest cenną rośliną o wszechstronnym zastosowaniu w żywieniu człowieka. O pomyślności jej uprawy oprócz warunków pogodowych decydują także czynniki agrotechniczne, wśród których jednym
z ważniejszych jest nawożenie. W uprawie kukurydzy cukrowej zalecane jest
stosowanie obornika przyoranego jesienią. Problemy z zaspokojeniem zapotrzebowania rolnictwa na obornik oraz rosnące jego ceny wymuszają konieczność poszukiwania alternatywnych dla niego źródeł materii organicznej.
W praktyce ogrodniczej i rolniczej cennym źródłem materii organicznej są
międzyplony przyorywane jako zielony nawóz. Skuteczność działania nawozów zielonych w dużej mierze zależy od masy przyoranych roślin, tempa ich
mineralizacji, a także od warunków pogodowych.
Celem niniejszej pracy było określenie wpływu międzyplonu słonecznika, wysiewanego w trzech terminach, przyoranego jako zielony nawóz na
plonowanie i wzrost kukurydzy cukrowej. Wysiew roślin na nawóz zielony nie
zawsze jest możliwy w optymalnym dla nich terminie. W przeprowadzonych
badaniach zróżnicowanie terminu siewu słonecznika miało na celu określenie wpływu opóźnienia w wysiewie na jego wartość nawozową i działanie
plonotwórcze.
Materiał i metody
Eksperyment polowy przeprowadzono w latach 2004-2007. Zlokalizowano go na terenie Rolniczej Stacji Doświadczalnej w Zawadach, położonej
25 km na wschód od Siedlec. Doświadczenie założono w układzie split-blok
na glebie zaliczanej według FAO do grupy Luvisols.
Słonecznik na międzyplon letni wysiewano w latach 2004-2006
w trzech terminach: 21 lipca, 4 i 18 sierpnia. Norma wysiewu nasion wynosiła 30 kg∙ha-1. Przed wysiewem zastosowano nawożenie mineralne w ilości
80 kg N∙ha-1, 60 kg P2O5∙ha-1 i 80 kg K2O∙ha-1. Masę zieloną słonecznika
przyorywano w trzeciej dekadzie października. Okres wegetacji dla słonecznika posianego w poszczególnych terminach wynosił 92, 78 i 64 dni.
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Bezpośrednio przed przyoraniem międzyplonów pobrano próby materiału
roślinnego (część nadziemna i system korzeniowy) w celu określenia plonu
świeżej i suchej masy oraz koncentracji makroskładników.
Plonotwórcze działanie międzyplonu porównano z działaniem obornika
(40 t∙ha-1) i obiektem kontrolnym bez nawożenia organicznego. Obornik
przyorano równocześnie ze słonecznikiem.
Kukurydzę cukrową uprawiano w latach 2005-2007, w pierwszym roku
po przyoraniu nawozów zielonych i obornika. Nasiona wysiewano w połowie
maja w rozstawie 65×20 cm i normie wynoszącej dla odmiany
‘Challenger F1’ 10 kg∙ha-1, a dla odmiany ‘Sweet Wonder F1’ 6 kg∙ha-1.
Przed wysiewem na wszystkich kombinacjach wykonano nawożenie mineralne w ilości 110 kg N, 110 kg P2O5, 180 kg K2O na 1 hektar.
Zbiór kolb wykonano w fazie dojrzałości mlecznej ziarniaków. W jego trakcie
określano wielkość plonu ogółem i handlowego kolb, a także: średnią masę
kolby handlowej, wydajność biologiczną kolb, długość i średnicę kolb handlowych. Powierzchnia poletka do zbioru wynosiła 56 m 2.
Wyniki opracowano statystycznie stosując analizę wariancji. Istotność
różnicy średnich oceniono testem Tukey’a przy poziomie istotności p=0,05.
Wyniki badań
Ilość biomasy i makroskładników przyorana z międzyplonem słonecznika wysianym 21 lipca była zbliżona do ilości jaką wniósł obornik w dawce
40 t∙ha-1. Ilość masy organicznej i makroskładników przyorana ze słonecznikiem posianym 4 i 18 sierpnia była odpowiednio o ok. 20% i 50% mniejsza.
Średnie plony kolb kukurydzy cukrowej: ogółem i handlowy wynosiły
odpowiednio 16,1 t∙ha-1 i 11,0 t∙ha-1. Działanie plonotwórcze obornika i międzyplonu słonecznika posianego 21 lipca było zbliżone. Plon handlowy kolb
kukurydzy uprawianej po oborniku wyniósł 12,6 t∙ha -1, a po międzyplonie
z siewu 21 lipca 12,4 t∙ha-1. Zastosowanie pod kukurydzę nawozu zielonego
w postaci słonecznika posianego 4 i 18 sierpnia powodowało spadek plonu
handlowego kolb odpowiednio o 8% i 25% w porównaniu do uzyskanych po
oborniku i międzyplonie słonecznika z siewu 21 lipca. Testowane odmiany
kukurydzy plonowały na zbliżonym poziomie.
Największą masę miały kolby w uprawie po międzyplonie słonecznika
wysianym 21 lipca (313,0 g) oraz po oborniku (312,0 g). Uprawa kukurydzy
po międzyplonach z II i III terminu siewu oraz bez nawożenia organicznego
spowodowała spadek średniej masy kolby handlowej o 12-14%.
Kolby kukurydzy uprawianej po oborniku charakteryzowały się najwyższą wydajnością biologiczną (72,1%), zbliżoną miały kolby kukurydzy
uprawianej po międzyplonach wysianych 21 lipca i 4 sierpnia (69,0 i 67,5%),
najmniejszą po wysianym 18 sierpnia (63,5%). Odmiana ‘Challenger F1’
wykształciła kolby o większej masie, a odmiana ‘Sweet Wonder F 1’ o wyższej wydajności biologicznej.
Średnia długość kolb wynosiła 20,2 cm. Najdłuższe wykształciła kukurydza uprawiana po obornika (20,9 cm) i międzyplonie słonecznika z I termi-
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nu siewu (20,7 cm). Kolby o największej średnicy (4,9 cm) dała kukurydza
posiana po przyoraniu międzyplonu słonecznika z siewu 21 lipca, istotnie
krótsze (4,5 cm) z obiektu kontrolnego bez nawożenia organicznego.
Podsumowanie
Przeprowadzone badania wykazały, że międzyplony słonecznika mogą stać się alternatywnym dla obornika rodzajem nawożenia organicznego
w uprawie kukurydzy cukrowej. Ich następcze działanie plonotwórcze
w dużym stopniu zależy jednak od terminu siewu. W przeprowadzonym doświadczeniu najlepsze efekty uzyskano wysiewając międzyplony 21 lipca.
Siew międzyplonów w tym terminie może być jednak często utrudniony,
ze względu na przebywanie jeszcze na polu roślin plonu głównego. Opóźnienie terminu siewu międzyplonów o 14 dni spowodowało nieistotną obniżkę plonu ogółem oraz istotny spadek plonu handlowego kolb po ich przyoraniu, w stosunku do obornika i międzyplonu słonecznika posianego w I terminie. Międzyplon słonecznika posiany o kolejne 14 dni później (18 sierpnia)
charakteryzował się istotnie słabszym działaniem plonotwórczym, nie tylko
w stosunku do obornika, ale także do międzyplonów posianych 21 lipca
i 4 sierpnia. Stosowanie międzyplonów w tym terminie wydaje się więc niecelowe zwłaszcza, że plony kukurydzy cukrowej posianej po tym międzyplonie nie różnią się także, bądź są nawet mniejsze od plonów kukurydzy
uprawianej bez nawożenia organicznego.
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Wpływ nawozów organiczno-mineralnych
na plonowanie i jakość surowca wybranych ziół
uprawianych metodą ekologiczną
Wstęp
W nowoczesnej produkcji ogrodniczej (w tym zielarskiej) szczególną
uwagę zwraca się na stworzenie roślinom nie tylko optymalnych warunków
wzrostu i rozwoju, ale również na ograniczenie wpływu czynników stresowych. Taką funkcję pełnią między nawozy organiczno-mineralne, oparte na
składnikach naturalnych, takich jak elementy roślinne (np. algi morskie)
i izolowane z nich składniki (aminokwasów, enzymów, witamin i in.). Nawozy
organiczno-mineralne, które zarejestrowano w Polsce, dozwolone są obecnie w uprawach rolniczych, warzywniczych sadowniczych i kwiaciarskich,
niewiele jest natomiast badań nad możliwością wykorzystania ich w uprawach zielarskich.
Celem pracy było zbadanie wpływu trzech nawozów organicznomineralnych dozwolonych do stosowania w niektórych uprawach ogrodniczych i rolniczych w Polsce, na wzrost, rozwój, plonowanie i jakość surowców wybranych ziół z rodziny jasnotowatych.
Materiał i metody
Doświadczenia polowe przeprowadzono w latach 2008 i 2009 na wydzielonej części pola doświadczalnego Katedry Roślin Warzywnych i Leczniczych, posiadającej certyfikat ekologiczny. Badaniami objęto trzy gatunki
ziół: bazylię pospolitą (Ocimum basilicum L), majeranek ogrodowy
(Origanum majorana L.) i miętę pieprzową (Mentha piperita L.), stosując trzy
nawozy organiczno-mineralne: Aminoplant, Goëmar BM86 i Goëmar Goteo.
Dla każdego badanego gatunku w okresie zbioru surowca przeprowadzono
pomiary biometryczne. Po zbiorze określono świeżą i powietrznie suchą
masę ziela z jednostki powierzchni. W suchych surowcach oznaczono zawartość olejku eterycznego oraz zawartość polifenoli ogółem (zielu bazylii
i majeranku) i flawonoidów (w zielu mięty pieprzowej). Wszystkie analizy
wykonano zgodnie z zaleceniami Farmakopei Polskiej VI.
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Wyniki badań
Opryskiwanie testowanymi nawozami organiczno-mineralnymi nie
wpłynęło istotnie na liczbę pędów oraz udział liści w zielu wszystkich badanych gatunków, wpłynęło natomiast istotnie na wysokość roślin mięty pieprzowej (Tab.1).
Wyższą świeżą masę ziela bazylii z 1m2 uzyskano z poletek opryskiwanych nawozami Aminoplant i Goëmar BM 86, w porównaniu z kontrolą
i Goëmar Goteo, z tym że różnice te nie były statystycznie istotne.
U majeranku ogrodowego najniższą (istotnie niższą, w porównaniu do kontroli) masę świeżego surowca uzyskano z roślin opryskiwanych preparatem
Goëmar BM 86 (dla kontroli - 0,75 kg∙m-2, dla Goëmar BM 86 - 0,61 kg∙m-2),
u mięty pieprzowej natomiast, gdy zastosowano Aminoplant i Goëmar BM
86 (dla kontroli – 2,60 kg∙m-2, dla preparatu Aminoplant i Goëmar BM 86 –
2,20 kg∙m-2)
Tabela 1.
Ocena cech morfoloficzno-rozwojowych badanych gatunków
Bazylia wonna

Kontrola
Aminoplant
Goëmar
Goteo
Goëmar BM
86
NIR0,05

Wys.
roślin
(cm)
35,2
35,6

Liczba Udział
pędów liści w
(szt.) zielu (%)
5,20
51,6
5,40
56,8

Majeranek
ogrodowy
Wys.
Liczba
roślin
pędów
(cm)
(szt.)
25,4
9,60
28,6
7,00

Wys.
roślin
(cm)
78,8
81,4

Mięta pieprzowa
Liczba Udział
pędów liści w
(szt.) zielu (%)
4,00
30,8
4,60
29,2

37,8

5,20

52,0

23,8

9,60

94,4

4,20

34,8

31,4

5,80

55,0

24,4

8,00

77,2

2,40

36,8

-

-

-

-

14,2

-

-

Opryskiwanie Aminoplantem i Goëmar BM 86 nie spowodowało zmian
w zawartości olejku eterycznego w zielu bazylii wonnej w porównaniu z kontrolą, Goëmar Goteo wpłynął natomiast na obniżenie się jego zawartości.
U majeranku ogrodowego - na poletkach kontrolnych oraz opryskiwanych preparatami Aminoplant i Goëmar Goteo zawartość olejku eterycznego
w zielu była zbliżona i wynosiła średnio 1,35ml∙100g-1, opryskiwanie preparatem Goëmar BM 86 w istotny sposób obniżył ją. U mięty pieprzowej najwyższą zawartością olejku charakteryzowały się rośliny opryskiwane Aminoplantem i Goëmar BM 86 (odpowiednio 2,6; 2,67ml ∙ 100g-1). Istotnie niższą
zawartość olejku eterycznego w zielu, ale tylko w porównaniu do nawozu
Goëmar BM 86, odnotowano dla roślin, które poddano działaniu preparatu
Goëmar Goteo (2,37ml 100g-).
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Podsumowanie
Testowane nawozy nie wpłynęły znacząco na wzrost i plonowanie badanych gatunków Oceniając natomiast jakość uzyskanych surowców, zaobserwowano zróżnicowany efekt ich działania. W niektórych przypadkach
przyczyniły się one do wzrostu zawartości związków czynnych (np. olejek
eteryczny w zielu mięty pieprzowej), częściej jednak wpływały na ich obniżenie się (olejek w zielu bazylii). Zastosowanie więc w/w nawozów w uprawie ekologicznej badanych gatunków wydaje się być nieuzasadnione.
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Zmiany zawartości związków polifenolowych
w zielu karczocha (Cynara scolymus L.)
w okresie wegetacji roślin
Wstęp
Karczoch (Cynara scolymus L.) należy do rodziny Astrowatych
Asteraceae jest powszechnie uprawianą byliną na południu Europy w rejonie
śródziemnomorskim [Bianco 2005]. Ze względu na wysokie wymagania termiczne karczoch w Polsce uprawiany jest jako roślina jednoroczna.
Różnorodność substancji aktywnych występujących w karczochu włącza go do grupy roślin leczniczych o szerokim spektrum działania farmakologicznego. Według wielu opinii o działaniu prozdrowotnym i antyoksydacyjnym karczocha decydują zawarte w roślinie związki polifenolowe, przede
wszystkim frakcje kwasów mono i dikawoilochinowych [Wittemer i in. 2005,
Fratianni i in. 2007].
Celem badań, których wyniki przedstawiono w niniejszej pracy było
określenie zawartości związków polifenolowych w różnych częściach rośliny
karczocha.
Materiał i metody
Obiektem badań były rośliny karczocha ‘Green Globe’ uprawiane
z rozsady w rozstawie 1.0×1.0 m. Doświadczenie założono metodą bloków
losowych, w czterech powtórzeniach (wielkość poletka 10 m2). Zbierano
po 3 rośliny w fazie wegetatywnej (wysokość około 45 cm) i generatywnej
(młody, nierozwinięty pąk karczocha oraz na początku kwitnienia koszyczka). Rośliny wykopywano w całości, a następnie preparowano oddzielając
w fazie wegetatywnej: korzenie, ogonek liściowy, cały liść (ogonek wraz
z blaszką liściową), a w fazie generatywnej: korzenie, ogonek liściowy, cały
liść, młode (nierozwinięte) pąki i koszyczki w okresie początku kwitnienia.
Bezpośrednio po zbiorze świeży materiał roślinny suszono w suszarni
w temperaturze 40oC. Zawartość ogólną kwasów fenolowych w przeliczeniu
na kwas kawowy oznaczano metodą Arnova [metoda Farmakopei Polskiej,
1999].
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Wyniki badań
Wystąpiły znaczne różnice pod względem ogólnej zawartości związków polifenolowych w różnych częściach rośliny (tab.1). Zdecydowanie więcej polifenoli oznaczono w nierozwiniętych młodych pąkach karczocha aniżeli w liściach, które zebrano z roślin w fazie wzrostu wegetatywnego i generatywnego. Najmniej substancji biologicznie czynnych oznaczono w korzeniach roślin oraz ogonkach liściowych. We wcześniejszych badaniach wykazano, że rośliny karczocha w fazie wzrostu generatywnego akumulują więcej
polifenoli w młodych pąkach niż liściach [Fratianni i in. 2007].
Tabela 1.
Zawartość polifenoli w przeliczeniu na kwas kawowy w różnych częściach
rośliny karczocha w fazie wzrostu wegetatywnego i generatywnego (%)
Część rośliny

Korzenie

Ogonki liściowe

Liście

Pąki nierozwinięte

Pąki rozwinięte

Lata
2006
2007
2008
Średnia
2006
2007
2008
Średnia
2006
2007
2008
Średnia
2006
2007
2008
Średnia
2006
2007
2008
Średnia

Faza wegetatywna

Faza generatywna

0,024a*
0,007c
0,014b
0,015A
0,067d
0,155c
0,245b
0,155B
2,330d
3,722a
3,450b
3,167A
-

0,013b
0,006c
0,010b
0,010B
0,069d
0,279ab
0,309a
0.219A
2,317d
3,213c
2,209e
2,579B
3,746a
3,738a
3,706a
3,730
1,355a
1,336a
1,316a
1,335

* Średnie oznaczone tymi samymi literami w obrębie każdej części rośliny nie różnią się istotnie
między sobą na poziomie prawdopodobieństwa α=0.05

Gromadzenie substancji czynnych zależało także od fazy rozwojowej,
w której zbierano rośliny. Korzenie roślin oraz liście w fazie wegetatywnej
zawierały istotnie więcej polifenoli niż na początku kwitnienia roślin. W ogonkach liściowych więcej związków polifenolowych oznaczono w okresie kwitnienie roślin niż w fazie wzrostu wegetatywnego.
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Podsumowanie
Na podstawie wyników tej pracy można stwierdzić, że pąki jak również
liście karczocha stanowią ceny surowiec dla przemysłu zielarskiego o dużej
zawartości polifenoli. W literaturze podkreśla się szerokie spektrum terapeutyczne związków polifenolowych zawartych w zielu karczocha [Kraft 1997,
Llorach i in. 2002]. Ze względu na bogatą różnorodność związków polifenolowych w zawartych w pąkach karczocha wzrasta zainteresowanie ich wykorzystaniem do produkcji prozdrowotnej żywności funkcjonalnej [Meijer i Mathijsen 1996, Romani i in. 2006, Kahle i in. 2007].
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Skuteczność wyciągów z czosnku w zwalczaniu
szarej pleśni truskawki
Wstęp
Preparaty roślinne w postaci różnorodnych wyciągów roślinnych, stosowane są w rolnictwie od setek lat. Na świecie powszechnie stosowane są
np. wyciągi z miodli indyjskiej. Na bazie naturalnych wyciągów z niektórych
gatunków z rodzaju Chrysanthemum zbudowano jedną z największych grup
insektycydów – syntetyczne pyretroidy.
Preparaty biotechniczne oparte na ekstraktach roślinnych wykorzystywane są obecnie głównie w integrowanej ochronie roślin lub w rolnictwie ekologicznym. Grzyb Botrytis cinerea, sprawca szarej pleśni stanowi w dalszym
ciągu jeden z największych problemów w ochronie truskawek, zwłaszcza przy
ograniczonym asortymencie syntetycznych fungicydów. Preparaty roślinne
oparte na ekstraktach z czosnku mogą stanowić uzupełnienie asortymentu
preparatów stosowanych w zwalczaniu tej groźnej choroby.
Materiał i metody
Badania przeprowadzono w latach 2007-2009 na plantacji truskawki,
należącej do AP w Siedlcach. Do badań wytypowano odmianę Filon podatną
na szarą pleśń. Doświadczenie założono w układzie bloków losowych
w czterech powtórzeniach. Powtórzenie stanowiło poletko z 10 roślinami.
Truskawki opryskiwano preparatami: Bioczos Standard 5% + Mydło
Potasowe 1%, Bioczos Grzybobójczy 5% + Mydło Potasowe 1%, Bioczos
Owadobójczy 5% + Mydło Potasowe 1%. W celu porównawczym w eksperymencie zastosowano dodatkowo, standardowy w ochronie truskawek
przed szarą pleśnią, syntetyczny fungicyd Switch 62,5 WG w stężeniu
0,13%. Opryski testowanymi preparatami wykonywano 3-krotnie w różnych
fazach kwitnienia roślin. Obiekt kontrolny stanowiły poletka, na których rośliny nie były traktowane preparatami. Podczas prowadzonych zbiorów określano plon całkowity i plon niehandlowy (owoce z objawami szarej pleśni).
Określono także łączną liczbę zawiązków owocowych i liczbę zawiązków z
objawami szarej pleśni. Zbadano ponadto masę 1 owocu oraz zawartość
ekstraktu w jagodach metodą refraktometryczną.
Wyniki badań opracowano statystycznie z zastosowaniem analizy
wariancji i przedziałów ufności Tukey'a, przy założonym poziomie istotności
p=0,05.
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Wyniki badań
Na podstawie przeprowadzonych badań nie stwierdzono aby preparaty czosnkowe negatywnie oddziaływały na owady zapylające. Liczba zawiązków owocowych na poletkach, gdzie stosowano różne formy preparatu
Bioczos, w tym Bioczos Owadobójczy, nie różniła się istotnie od liczby zawiązków w kombinacji kontrolnej oraz na poletkach gdzie stosowano syntetyczny fungicyd Switch.
Wpływ ekstraktów z czosnku na liczbę zawiązków owocowych opanowanych przez szarą pleśń był zróżnicowany w poszczególnych latach
badań i zależał od przebiegu warunków pogodowych w okresie kwitnienia
i zawiązywania owoców. W roku 2007, gdy na początku kwitnienia wystąpiły
silne przymrozki, a następnie opady deszczu, udział zawiązków uszkodzonych przez B. cinerea w ogólnej liczbie zawiązków był wysoki we wszystkich
kombinacjach, jednak na poletkach gdzie zastosowano Bioczos Standard
procentowy udział zawiązków uszkodzonych był najniższy, nawet w stosunku do standardowego preparatu Switch. Najwięcej uszkodzonych zawiązków
obserwowano w kombinacji gdzie stosowany był Bioczos Owadobójczy.
Średnia liczba uszkodzonych zawiązków była w tym przypadku wyższa niż
w kombinacji kontrolnej, choć nie były to różnice istotne.
Podobne wyniki uzyskano w odniesieniu do wysokości plonu niehandlowego. Najwyższy średni udział plonu niehandlowego w ogólnym obserwowano w kombinacji gdzie stosowany był Bioczos Owadobójczy. Występowanie szarej pleśni na owocach różniło się jednak istotnie w poszczególnych latach. W grupie preparatów czosnkowych, Bioczos Grzybobójczy najlepiej chronił plantacje truskawek w okresach przedłużających się opadów.
Skuteczność jego działania porównywalna była wówczas do preparatu
Switch, jednak w okresach upalnej i suchej pogody jego efektywność malała.
Preparaty czosnkowe stosowane w doświadczeniu nie wpłynęły istotnie na jakość owoców truskawki. Średnia masa owocu nie różniła się istotnie
w żadnej z badanych kombinacji doświadczenia. Żaden z preparatów
czosnkowych nie wpłynął również istotnie na średnią zawartość ekstraktu
w owocach truskawek.
Podsumowanie
Przeprowadzone badania wykazały, że zastosowane w doświadczeniu preparaty czosnkowe nie wpłynęły negatywnie na zapylenie kwiatów.
Preparat Bioczos Standard wykazał antystresowe działanie w warunkach
późno występujących przymrozków wiosennych, które spowodowały uszkodzenia kwiatów. Najwyższą skutecznością w zwalczaniu szarej pleśni charakteryzował się Bioczos Grzybobójczy, chociaż jego działanie nie było już
tak wyraźne w okresach, które nie sprzyjały porażeniu owoców przez szarą
pleśń. Zastosowane w doświadczeniu preparaty nie miały wpływu na masę
jednej jagody oraz zawartość ekstraktu w owocach.
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Wpływ preparatu Propolis i innych biopreparatów
na wzrost i rozwój in vitro izolatów Botrytis cinerea
Pers. pochodzących z krzewów malin
Wstęp
Szara pleśń jest jedną z najpowszechniej występujących chorób maliny i truskawki, a także innych roślin uprawnych i dziko rosnących. W sprzyjających rozwojowi patogenu warunkach, konieczne jest intensywne zwalczanie choroby prowadzone kilkakrotnie w czasie sezonu wegetacyjnego.
Wielokrotne stosowanie syntetycznych fungicydów niesie ryzyko obniżenia
jakości biologicznej owoców oraz degradacji środowiska naturalnego.
Częste i jednostronne stosowanie syntetycznych fungicydów spowodowało
również pojawienie się w populacji B. cinerea ras odpornych na część preparatów. Dodatkowo zmniejszający się asortyment preparatów dostępnych
do zwalczania szarej pleśni w uprawach sadowniczych, także ogranicza
możliwości ich stosowania.
Celem pracy było określenie wpływu 4 biopreparatów oraz w celach
porównawczych, syntetycznego fungicydu, na wzrost i rozwój in vitro izolatów Botrytis cinerea pochodzących z maliny.
Materiał i metody
Badano wpływ biopreparatów Bioczos S, Biosept 33 SL, Biochikol
020 PC i Propolis oraz syntetycznego fungicydu Signum 33 WG, na wzrost
i rozwój in vitro kolonii Botrytis cinerea Pers. Do badań wykorzystano dwa izolaty grzyba B. cinerea, pochodzące z pędów i owoców maliny. Badane preparaty
zastosowano w następujących koncentracjach: 5-krotnie większej od zalecanej (A), zalecanej w ochronie upraw sadowniczych - (B), 5-krotnie mniejszej od
zalecanej (C). Obserwacje wzrostu kolonii przeprowadzono po 24 godzinach
oraz po 4 dobach tj. w chwili gdy kolonie kontrolne całkowicie pokryły powierzchnię szalek. Rozwój i morfologię kolonii obu izolatów B. cinerea obserwowano dodatkowo w 10-tym i 20-tym dniu hodowli.
Wyniki badań
Wpływ preparatów na grzyb B. cinerea był zróżnicowany i zależał zarówno od substancji aktywnej, izolatu jak i koncentracji preparatu. Po upły148

wie pierwszej doby od inokulacji preparat Propolis, zastosowany we wszystkich koncentracjach, okazał się najbardziej toksyczny dla B. cinerea, uniemożliwiając wzrost obu izolatów. Pod wpływem dawki zalecanej (B) preparatów biologicznych, w końcowej fazie eksperymentu, jedynie Bioczos
i Biosept silnie ograniczały wzrost B. cinerea zaś Biochikol i Propolis, okazały się mało toksyczne dla badanych izolatów. W tym ostatnim przypadku
wielkość kolonii była ograniczona średnio o około 14% w porównaniu do
kontroli. Koncentracja najniższa – C biopreparatów praktycznie nie oddziaływała toksycznie na wzrost B. cinerea, którego kultury miały wielkość porównywalną o kontroli. Wyjątek stanowił Biosept, gdzie zaobserwowano
silne zahamowanie wzrostu obu izolatów, których wielkość, w końcowej
fazie pomiarów była o około 50% mniejsza od kolonii kontrolnych.
Syntetyczny fungicyd Signum 33 WG, przeciwnie do biopreparatów,
cechował się wysoką toksycznością w stosunku do B. cinerea. Zastosowany
w dawce najwyższej i zalecanej, zahamował wzrost tego grzyba przez
4 doby, w czasie których mierzono wielkość kolonii. Wrażliwość B. cinerea
na dawkę C preparatu Signum 33 WG była nieco niższa - obserwowano
powolny wzrost obu izolatów.
Obserwacje wykonane w 10 i 20 dniu hodowli wykazały, że kolonie
obu izolatów B. cinerea rozpoczęły rozwój na podłożach zawierających
wszystkie biopreparaty niezależnie od ich koncentracji w podłożu. Morfologia
kolonii rosnących na podłożach z Bioczosem i Biochkolem nie różniła się od
morfologii kolonii kontrolnych. Propolis w koncentracjach wyższych ograniczał rozwój sklerocjów, a na podłożach zawierających Biosept – sklerocja
w ogóle nie były wytwarzane. Signum był jedynym preparatem, który w dawce 5-krotnie wyższej od zalecanej całkowicie zniszczył grzybnię obu izolatów
B. cinerea. Przy koncentracji zalecanej i 5-krotnie niższej od zalecanej obserwowano bardzo powolny rozwój kolonii obu izolatów, jednak ich grzybnia
była silnie zdeformowana, odrywająca się od podłoża, obserwowano też
słabsze niż na koloniach kontrolnych wytwarzanie sklerocjów.
Podsumowanie
Przeprowadzone badania wykazały, że generalnie preparaty biologiczne okazały się mało toksyczne dla B. cinerea. Zastosowane w dawce
5-krotnie wyższej i zalecanej tylko w początkowej fazie hodowli, całkowicie
hamowały wzrost obu izolatów. W grupie biopreparatów, Biosept 33 SL najsilniej ograniczał wzrost B. cinerea, a najsłabsze działanie wykazywał
Biochikol 020 PC. Fungicyd syntetyczny Signum 33 WG cechował się bardzo wysoką toksycznością w stosunku do obu izolatów B. cinerea.
Stwierdzono także, że wrażliwość B. cinerea na zastosowane w doświadczeniu preparaty była zróżnicowana w zależności od izolatu. Pochodzący z
pędów maliny charakteryzował się znacznie większą odpornością na stosowane preparaty.
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Wpływ osłon z włókniny biodegradowalnej
na plon i jakość cebuli zimującej
Wstęp
Materiały wytworzone z polimerów biodegradowalnych zostały po raz
pierwszy wprowadzone na rynek w latach 80 [Vroman i Tighzert 2009].
Od tego czasu obserwuje się rozwój produkcji materiałów polimerowych
[Dilara i Briassoulis 2000[. Mogą one z powodzeniem zastąpić tradycyjne
folie polietylenowe stosowane w uprawach wielu gatunków roślin i po zakończonej eksploatacji mogą zostać przyorane lub przeznaczone na kompost.
Rozwój nowej generacji termoplastycznych polimerów biodegradowalnych,
umożliwia ich zastosowanie do wytwarzania nie tylko folii ale również włókien i włóknin. Folie i włókniny biodegradowalne mogą być stosowane do
bezpośredniego osłaniania roślin, ściółkowania gleby wokół roślin oraz do
produkcji doniczek. Przeprowadzono wiele badań nad wykorzystaniem osłon
biodegradowalnych w uprawach roślin, które potwierdziły korzystny wpływ
tego rodzaju materiałów na plonowanie oraz na środowisko naturalne.
Prowadzenie upraw cebuli pod osłonami bezpośrednimi w miesiącach
zimowych pozwala wydłużyć podaż tego warzywa na rynku poprzez uzyskiwanie wczesnych zbiorów, o około 6 do 10 tygodni, w porównaniu do wysiewów wiosennych oraz o około 4 do 6 tygodni, w porównaniu do uprawy
z dymki wysadzanej wiosną [Felczyński 2002]. Szacuje się, że obecnie tą
metodą uprawia się w naszym kraju około 1000-1700 ha cebuli [Adamicki
2005, Felczyński 2006]. Taka wczesna cebula z zielonym szczypiorem jest
warzywem bardzo atrakcyjnym, ponadto posiada większą wartość biologiczną niż cebula pochodząca z długotrwałego przechowywania.
Celem doświadczenia było określenie wpływu stosowania osłon wykonanych z włóknin biodegradowalnych na przezimowanie roślin cebuli
w polu oraz na uzyskany wczesną wiosną plon.
Materiał i metody
Doświadczenia wykonano w sezonie 2008/2009 na polu doświadczalnym w Mydlnikach, wykorzystując do okrywania bezpośredniego na zimę
włókniny biodegradowalne typu melt-blown wykonane przez Instytut Biopolimerów i Włókien Chemicznych w Łodzi. Cebulę mrozoodpornej odmiany
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Glacier (Bejo Zaden) wysiewano 21.07.08 r. w rozstawie 30 x 3 cm.
Doświadczenie założono w 4 powtórzeniach na poletkach o wymiarach
3 x 1,2 m Po wyraźnym ochłodzeniu rośliny zostały przykryte 21.11.08 r.
włókniną Bionolle o masie powierzchniowej 59 i 100 g m-2 i IBWCH 50
i 75 g m-2 oraz agrowłóknią polipropylenową PP Agro 50 g m-2. Jako kontrolę
przyjęto poletka nieosłonięte. Osłony utrzymywano do wiosny i zdjęto kilka
dni przed zbiorem (14.05.2009r). Podczas zbioru określono plon handlowy,
plon ogólny oraz liczbę roślin z pędami kwiatostanowymi. W ocenie jakości
uwzględniono zawartość kwasu askorbinowego, suchej masy, cukrów rozpuszczalnych i azotanów.
Wyniki badań
Osłanianie cebuli włókninami biodegradowalnymi w okresie zimowym
niezależnie od ich rodzaju wpłynęło na intensywniejszy wzrost roślin w stosunku do kontroli. Rośliny pochodzące z obiektu w którym jako osłonę zastosowano włókninę IBWCH 50 g m-2 w chwili zbioru miały najgrubszą
szyjkę (1,8 cm) oraz największą średnicę cebul (4,4 cm).
Przy przykrywaniu włókniną plon cebuli wahał się od 3,51 kg m-2 do
5,32 kg m-2. Najwyższy plon handlowy uzyskano z obiektu, gdzie jako osłonę
zastosowano agrowłókninę oraz włókninę wykonaną z polimeru Bionolle
59 g m-2. Podobna zależność wystąpiła również w liczbie roślin z pędami
kwiatostanowymi.
W cebulach zebranych ze stanowiska kontrolnego wykazano największą zawartość suchej masy, natomiast spośród kombinacji z osłanianiem,
największą zawartością suchej masy charakteryzowały się cebule rosnące
pod agrowłóknią polipropylenową PP 50 g m-2. Najwyższą koncentrację cukrów rozpuszczalnych wykazano w roślinach rosnących pod osłonami wykonanymi z agrowłókniny, włókniny IBWCH 50 g m -2 oraz w obiekcie bez osłony. Mniejszą koncentrację tych związków stwierdzono w cebulach rosnących
pod osłonami z włókniny Bionolle (100 i 59 g m-2) oraz włókniny IBWCH
75 g m-2. Największą zawartość azotanów, nie przekraczającą dopuszczalnych norm, wykazały rośliny pochodzące z obiektu Bionolle 59 g m -2 oraz
IBWCH 75 g m-2, a najmniejszą rosnące pod Bionolle 100 g m-2 i IBWCH
50 g m-2.
Podsumowanie
Uprawa cebuli z siewu letniego umożliwia uzyskanie wcześniejszych
zbiorów tego warzywa. Należy jednak pamiętać o ryzyku związanym
z zimowaniem cebuli w polu, ze względu na możliwość przemarznięcia młodych roślin. Jak wskazują doświadczenia innych autorów [Felczyński 2002,
Wanga i in. 2005] zimotrwałość roślin poprawia ich okrywanie włókninami
bezpośrednio przed nadejściem mrozów. Jest to zabieg skutecznie chroniący cebulę przed wymarzaniem oraz wysoce opłacalny, co również osiągnięto
w wykonanym doświadczeniu.
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Porównanie wzrostu i aktywności enzymatycznej
grzybni oraz plonowania boczniaka ostrygowatego
(Pleurotus ostreatus (Fr.) Kumm.)
na różnych podłożach
Wstęp
Boczniak ostrygowaty Pleurotus ostreatus (Fr.) Kumm. jest uprawiany
w Polsce głównie na podłożu ze słomy pszennej lub żytniej. W różnych krajach świata podejmowane są próby wykorzystania innych materiałów lokalnie dostępnych i tanich. W Polsce producenci włókien naturalnych z lnu
i konopi dysponują odpadami poprodukcyjnymi, które muszą być zutylizowane. Ze względu na ich skład i właściwości mogłyby one być wykorzystane
jako podłoże w uprawie boczniaka.
Celem badań było określenie przydatności paździerzy konopnych
i lnianych w uprawie boczniaka i porównanie z innymi najczęściej stosowanymi podłożami.
Materiał i metody
Doświadczenia wykonano w Katedrze Warzywnictwa Uniwersytetu
Przyrodniczego w Poznaniu w roku 2009, na dwóch odmianach boczniaka
ostrygowatego Pleurotus ostreatus (Fr.) Kumm. oznaczonych jako ‘K22’
i ‘P80’. Użyto czterech rodzajów podłoża tj. trocin olszy, słomy żytniej oraz
paździerzy lnu i konopi. Przeprowadzono dwa doświadczenia tj., laboratoryjne w dwóch seriach i uprawowe w dwóch cyklach.
W doświadczeniu laboratoryjnym badano wzrost i aktywność enzymatyczną grzybni, na wszystkich wyżej wymienionych podłożach. Natomiast
w doświadczeniu uprawowym porównano plonowanie boczniaka na podłożu
ze słomy żytniej, paździerzach konopnych i lnianych. Doświadczenie laboratoryjne przeprowadzono w probówkach szklanych o średnicy 4 cm i długości
16 cm. Inkubację prowadzono w temperaturze 25 ºC. Miarą wzrostu była
grubość warstwy podłoża przerośniętego grzybnią po 10 dniach inkubacji.
Po całkowitym przerośnięciu podłoży przez grzybnię wykonano pomiary
aktywności enzymu lakkazy. W doświadczeniu uprawowym zastosowano
worki foliowe o pojemności 5 dm3, które napełniano podłożami zaszczepionymi grzybnią. Inkubację a następnie uprawę prowadzono zgodnie z wyma153

ganiami dla badanych odmian boczniaka. Wielkość plonu oceniono na podstawie zbiorów z pierwszego rzutu plonowania.
Wyniki badań
Stwierdzono, że rodzaj podłoża miał wpływ na wzrost grzybni badanych odmian boczniaka ostrygowatego. Grzybnia najszybciej rosła na podłożu z paździerzy lnianych a wolniej na podłożu z trocin. W tym przypadku
reakcja odmian na rodzaj podłoża była podobna. Najwolniejszy wzrost
grzybni stwierdzono na podłożach z paździerzy konopnych i słomy stwierdzono, jednak reakcja badanych odmian na wymienione podłoża była różna.
Grzybnia odmiany P80 rosła szybciej na podłożu z paździerzy konopnych
niż na słomie, natomiast u odmiany K22 wzrost grzybni był szybszy na podłożu ze słomy. Aktywność lakkazy zależała od rodzaju podłoża i odmiany
boczniaka ostrygowatego. U obydwóch badanych odmian najwyższą aktywność tego enzymu stwierdzono na podłożu z paździerzy konopnych a najniższą na podłożu z trocin. W przypadku podłoża z paździerzy lnianych
i słomy stwierdzono różnicę między odmianami. U odmiany K22 stwierdzono
wyższą aktywność lakkazy na podłożu z paździerzy lnianych niż na podłożu
ze słomy natomiast u odmiany P80 było odwrotnie.
Plon owocników boczniaka ostrygowatego zależał od rodzaju podłoża.
U odmiany K22 plon z podłoża z paździerzy konopnych i lnianych był statystycznie podobny jednak z tendencją do większego plonu na paździerzach
konopnych. Mniejszy plon uzyskano na podłożu ze słomy. Podobną reakcję
na rodzaj podłoża stwierdzono u odmiany P80.
Podsumowanie
1. Rodzaj podłoża miał wpływ na wzrost i aktywność enzymatyczną grzybni
oraz plon boczniaka ostrygowatego. Najlepszym podłożem dla wzrostu
grzybni były paździerze lniane. Najodpowiedniejszym podłożem do uprawy były jednak paździerze konopne ze względu na wysoką aktywność
lakkazy i największy plon.
2. Reakcja odmian boczniaka ostrygowatego na rodzaj podłoża pod wzglądem badanych cech była podobna.
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Porównanie wzrostu grzybni
wybranych gatunków grzybów uprawnych
na odpadach przemysłu włókienniczego
Wstęp
W uprawie grzybów wykorzystywane są różnego rodzaju materiały
pochodzenia organicznego. Do najczęściej stosowanych należą trociny
i słoma zbóż, jako surowce łatwo dostępne i powszechne. Jednak istnieją
możliwości użycia wielu innych materiałów zawierających celulozę i ligniny.
Celem badań było określenie przydatności podłoża z paździerzy lnianych i konopnych do uprawy kilku gatunków grzybów uprawnych. Ze względu na podstawowe znaczenie dla uprawy grzybów rozwoju grzybni w podłożu, porównano wzrost grzybni w wymienionych wyżej podłożach oraz
w podłożach najczęściej stosowanych tj. słomie i trocinach.
Materiał i metody
Doświadczenia wykonano w Katedrze Warzywnictwa Uniwersytetu
Przyrodniczego w Poznaniu w roku 2009. Zastosowano cztery podłoża
tj. trociny topoli, słomę żytnią oraz paździerze lnu i konopi, na których porównano wzrost grzybni następujących grzybów: Pholiota nameko (Ito) Ito et Imai,
Flammulina velutipes (Curt. ex Fr.) Sing., Lyophyllum ulmarium (Bull. ex Fr.)
Kumm., Marasmius oreades (Bolt.: Fr.) Fr., Hericium erinaceus (Bull: Fr.)
Pers., Agrocybe aegerita (Brig.) Sing., Lentinula edodes (Berk.) Pegl.
i Ganoderma lucidum (Curt: Fr.) Karst. Badane gatunki grzybów pochodziły
z kolekcji Katedry Warzywnictwa. Doświadczenie przeprowadzono w dwóch
seriach w dziesięciu powtórzeniach w probówkach szklanych o średnicy
4 cm i długości 16 cm. Wzrost grzybni oznaczono po 10 dniach inkubacji
w temperaturze 25 ºC. Miarą wzrostu była grubość warstwy podłoża przerośniętego grzybnią.
Uzyskane wyniki analizowano przy użyciu analizy wariancji dla doświadczeń czynnikowych z zastosowaniem testu Duncana przy α = 0,05.
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Wyniki badań
Stwierdzono wpływ rodzaju podłoża na wzrost grzybni badanych
gatunków grzybów. Średnio najlepszy wzrost grzybni zanotowano na podłożu z paździerzy lnianych, słabszy kolejno na podłożu z trocin i słomy a najsłabszy na paździerzach konopnych.
Reakcja poszczególnych gatunków grzybów na rodzaj podłoża była
zróżnicowana. U trzech z nich tj., G. lucidum, H. erinaceus i L. edodes
grzybnia rosła zdecydowanie lepiej na podłożu z trocin niż na paździerzach
lnianych i pozostałych podłożach. U takich gatunków jak A.aegerita,
P. nameko i F. velutipes najlepszy wzrost grzybni stwierdzono na podłożu
z paździerzy lnianych. U większości badanych gatunków grzybów grzybnia
rosła lepiej na podłożu ze słomy niż na podłożu z paździerzy konopnych,
poza trzema wyjątkami. U F. velutipes i M. oreades nie stwierdzono istotnych różnic we wzroście grzybni na podłożu ze słomy i paździerzy konopnych. Grzybnia P. nameko charakteryzowała się zdecydowanie lepszym
wzrostem na podłożu z paździerzy konopnych nią na podłożu ze słomy.
U większości badanych gatunków grzybów do uprawy wykorzystuje się
przede wszystkim podłoża z trocin drzew liściastych, jednak z powodzeniem
stosowane są odpady rolnicze i przemysłu spożywczego.
Podsumowanie
1. Badane gatunki grzybów różniły się między sobą szybkością wzrostu
grzybni. Najszybszym wzrostem charakteryzowała się grzybnia G. lucidum.
2. Reakcja badanych gatunków grzybów na rodzaj podłoża była znacznie
zróżnicowana.
3. Najodpowiedniejszymi dla wzrostu grzybni podłożami dla większości
badanych gatunków grzybów okazały się paździerze lniane i trociny olszy.
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Wpływ wielkości doniczek i liczby roślin
na plonowanie rokietty siewnej (Eruca sativa L.)
Wstęp
Rokietta siewna (Eruca sativa L.) jest rośliną roczną należącą do rodziny Brassicaceae. Nazywana jest ona również rukolą, arugulą, rock salat,
garden rocket, rugolą lub też roquettą czy roką. Była wykorzystywana jako
roślina lecznicza, a ceniono ją jako środek wzmagający trawienie i żółciopędny. Rośliny mają wzniesiony pokrój, tworzą rozetę odziomkowych, pierzastodzielnych liści wyrastających na wysokość 20–40 cm. Blaszki liściowe są
szeroko ząbkowane, lirowato-pierzastodzielne, barwy ciemnozielonej.
Rokietta doceniana jest ze względu na swój smak, aromat, a także
działanie dietetyczne i lecznicze, które wykorzystywano do wspomagania
przemiany materii i zwalczania kaszlu. Liście rokietty mają specyficzny
aromat i pikantny, lekko orzechowy smak. Liście muszą być zebrane zanim
roślina zakwitnie, ponieważ po wytworzeniu kwiatostanów stają się one
gorzkie. Obecnie jest używana jako dodatek do sałat, do posypania kanapek i zimnych zakąsek. Liście można gotować na parze – i im młodsze liście tym łagodniejszy ich smak. Można dodawać je do sosów, podsmażać na
oleju i podawać z makaronem. Liście charakteryzują się wysoką wartością
odżywczą. W 100 g św. masy zawierają one 140 mg witaminy C, około 20%
białka oraz składniki mineralne (żelazo – 80 mg, cynk – 70 mg), zawierają
dużo potasu, kwasów organicznych oraz olejków eterycznych. Są one niskokaloryczne (18 kcal). Roślina zawiera związki prozdrowotne takie jak
glukozynolany, które wpływają na zmniejszenie ryzyka wystąpienia niektórych postaci raka, szczególnie jelita grubego.
Rokietta jest jednym ze składników mesclum – tradycyjnej nicejskiej
mieszanki drobnych liści sałatkowych. Młode liście uważane są za dobry
środek wzmacniający.
Nasiona zawierają około 30–35% tłuszczów. Służą one do przygotowania ostrej musztardy, a do dekoracji potraw i jako dodatek wykorzystywane są także kwiaty.
Materiał i metody
W latach 2006–2008, w Warzywniczej Stacji Badawczej w Dołujach należącej do Zakładu Warzywnictwa ZUT przeprowadzono doświadczenie mające na celu zbadanie wpływu średnicy doniczki oraz liczby roślin na plonowanie
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rokietty siewnej uprawianej warunkach klimatycznych Pomorza Zachodniego.
Czynnikami doświadczalnymi były: palety z doniczkami o średnicy doniczki:
(2, 4 i 6 cm) oraz liczba roślin w doniczce (1, 2, 3, 4, 5 i 6 sztuk). Nasiona
rokietty wysiewano w szklarni do doniczek w ilościach podanych w metodyce
w drugiej dekadzie marca. Zbiór liści wykonywano jednorazowo w drugiej połowie maja. W doświadczeniu (w dniu zbioru) badano wysokość roślin (cm),
średnicę rozety liściowej (cm), liczbę liści, szerokość blaszki liściowej (cm),
długość blaszki liściowej (cm) oraz masę liści: z jednej doniczki, z jednej rośliny,
z metra kwadratowego uprawy oraz suchą masę. Uzyskane wyniki badań poddano analizie statystycznej testem Tuckeya, dla poziomu istotności p=0,05.
Wyniki badań i podsumowanie
Średnio za trzy lata badań istotnie najwyższe rośliny, o największej
liczbie liści i najdłuższej blaszce liściowej wykazano na obiektach, gdzie rośliny uprawiano w doniczkach o średnicy 6 cm. Największy statystycznie plon
liści uzyskano uprawiając po 6 roślin w doniczkach o średnicy 6 cm (25,33 g).
Dobre efekty produkcyjne uzyskano również uprawiając po 2 i 6 sztuk w doniczkach o średnicy 4 cm oraz 3, 4 i 5 sztuk w doniczkach o średnicy 6 cm.
Najmniejsze plony liści uzyskano uprawiając rokiettę w doniczkach o średnicy
2 cm i malejącej liczbie roślin w doniczce (od 5 do 1).
Zwiększanie liczby roślin w doniczce wpływało na zmniejszenie się
masy pojedynczych roślin. Największą masę miały rośliny uprawiane pojedynczo w doniczkach o średnicy 6 cm (12,47 g) i 4 cm (11,67 g). Najmniejszą natomiast w przypadku uprawy po 5 i 6 sztuk – zwłaszcza w doniczkach
o średnicy 2 cm (1,73 g).
Największa masę ziela z metra kwadratowego uprawy stwierdzono
w przypadku uprawy roślin w doniczkach o średnicy 4 cm w ilości 6 (9,04
kgm–2) i 2 sztuki (8,83 kgm–2) w doniczce. Najmniejszy plon uzyskano
w przypadku uprawy rokietty po jednej sztuce w doniczce.
Największą suchą masą cechowały się rośliny uprawiane po 5 i 6
sztuk w doniczce, najmniejszą natomiast w przypadku uprawy 3 roślin
w doniczce.
Przy dużej zawartości wody oraz wysokich roślinach z długimi blaszkami liściowymi rokietta charakteryzowała się dużą soczystością i była
atrakcyjna handlowo.

158

Tomasz Spiżewski, Barbara Frąszczak, Alina Kałużewicz,
Włodzimierz Krzesiński, Jolanta Lisiecka
Katedra Warzywnictwa,
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Wpływ ściółkowania gleby czarną folią
na plonowanie ogórka gruntowego
Wstęp
Ogórek jest jednym z najbardziej popularnych warzyw w Polsce.
Gatunek ten charakteryzuje się, między innymi, wysokimi wymaganiami
w stosunku do temperatury i wilgotności gleby. Ściółkowanie gleby w połączeniu z nawadnianiem kroplowym może być dobrym rozwiązaniem dla
spełnienia tych wymagań. Korzyści wynikające z takiego sposobu uprawy to:
wcześniejszy i większy plon, zmniejszone parowanie gleby i wymywanie
składników pokarmowych, a co za tym idzie większa efektywność nawadniania i nawożenia, mniej chwastów na plantacji, mniejsze ubicie gleby,
możliwość zmniejszenia stosowania pestycydów i czystsze produkty.
Celem badań była ocena wpływu ściółkowania gleby czarną folią na
wielkość i jakość plonu ogórka gruntowego uprawianego w warunkach nawadniania i fertygacji kroplowej.
Materiał i metody
Badania przeprowadzono w latach 2002, 2003 i 2005 na polu doświadczalnym Katedry Warzywnictwa, w układzie bloków losowanych,
w czterech powtórzeniach. W jednoczynnikowym doświadczeniu porównano
uprawę ogórka na glebie ściółkowanej czarną folią z uprawą na glebie bez
ściółki. Rośliny były nawadniane i fertygowane kroplowo, przy użyciu taśm
kroplujących Aqua-traxx, w których kroplowniki były rozmieszczone
co 20 cm i miały wydajność 0,57 dm3∙h-1. Przewody nawodnieniowe rozkładano na powierzchni gleby, obok rzędów roślin. Nawadnianie prowadzono
na podstawie pomiarów potencjału wody w glebie, rozpoczynając po przekroczeniu -20 kPa. Fertygację azotem i potasem wykonywano niezależnie
od potencjału wody w glebie, czterokrotnie, w odstępach tygodniowych, począwszy od fazy 3 liści ogórka. Badania prowadzono na glebie piaszczystogliniastej, której odczyn wynosił pH 6-6,5. Rośliną przedplonową dla ogórka
było żyto. Ogórki odmiany Akord F1 uprawiano z rozsady, produkowanej
w tacach wielokomórkowych. Rozsadę sadzono do gruntu w trzeciej dekadzie maja w rozstawie 120 x 15 cm. Zbiory owoców ogórka prowadzono od
początku lipca do początku września i wykonywano je trzy razy w tygodniu.
Zbierano wszystkie owoce, których długość przekraczała 6 cm. W czasie
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zbiorów określono wielkość plonu ogólnego i handlowego. Owoce plonu
handlowego dzielono, wg PN-85/R-75359, na konserwowe, kwaszeniaki
oraz sałatkowe. Po 4 tygodniach od rozpoczęcia zbiorów określono zawartość suchej masy i cukrów ogółem w owocach. Suchą masę określono metodą wagową po wysuszeniu w temperaturze 105°C, a zawartość cukrów
ogółem metodą Lane-Eynona. Korzystając z danych dotyczących wielkości
plonu i zużycia wody obliczono efektywność nawadniania.
Wyniki badań
Plony owoców ogórka różniły się istotnie w poszczególnych latach
badań. Największy plon, przekraczający 120 t/ha, uzyskano w roku 2002,
najmniejszy, około 70 t/ha, w roku 2005. W roku 2003 wielkość plonu owoców ogórka oscylowała w granicach 80 t/ha. Plon handlowy stanowił ponad
95% plonu ogólnego i dominowały w nim ogórki konserwowe, długości do
10 cm, których było około 70%. We wszystkich latach prowadzenia badań
większy plon ogólny i handlowy uzyskano z roślin uprawianych na glebie
ściółkowanej czarną folią niż z roślin uprawianych na glebie nieściółkowanej.
Różnice w wielkości plonu były jednak niewielkie, rzędu 0,4-10% i nie były
one statystycznie istotne.
Nie stwierdzono istotnego wpływu ściółkowania gleby na zawartość
suchej masy i cukrów ogółem w owocach ogórka. Nieznacznie większą zawartością cukrów charakteryzowały się jednak owoce z roślin uprawianych
na glebie ściółkowanej. Zawartość suchej masy w latach 2002-2003 była
większa w owocach z roślin uprawianych na glebie bez ściółki, a w roku
2005 w owocach ogórków rosnących na glebie ściółkowanej.
Do nawadniania ogórków uprawianych na glebie ściółkowanej czarną
folią, we wszystkich latach badań, zużyto mniej wody niż do nawadniania
ogórków rosnących na glebie nieściółkowanej. Przy braku istotnych różnic
w wielkości plonu, spowodowało to większą efektywność nawadniania na
glebie ściółkowanej niż nieściółkowanej.
Podsumowanie
1. Stwierdzono duże zróżnicowanie plonu owoców ogórka w poszczególnych latach badań.
2. Ściółkowanie gleby czarną folią nie miało istotnego wpływu na wielkość
plonu ogólnego i handlowego owoców ogórka oraz na zawartość suchej
masy i cukrów ogółem w owocach.
3. Efektywność nawadniania kroplowego ogórków uprawianych na glebie
ściółkowanej czarną folią była większa niż uprawianych na glebie nieściółkowanej.
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Wpływ deficytu opadów na jakość owoców
pomidora wysokorosnącego uprawianego w gruncie
Wstęp
W minionym okresie kilka następujących po sobie lat cechowało się
wyjątkowym deficytem opadów atmosferycznych przy podwyższonej ponad
przeciętną temperaturze w okresie wegetacji. Dlatego w latach 2002-2006
przeprowadzono badania dotyczące wpływu deficytu opadów na jakość
owoców pomidora wysokorosnącego w uprawie gruntowej. Obserwacji dokonano na wyżynnej części rejonu sandomierskiego, gdzie panują wyjątkowo korzystne warunki dla uprawy tego gatunku.
Pomimo, że pomidor wysokorosnący zaliczany jest do warzyw najmniejszej wrażliwości na suszę, to dostępność wody jest czynnikiem decydującym o wysokości i stabilności plonowania oraz cechach jakościowych,
wpływając na wygląd, kształt i jędrność owoców. Ponadto wiele obserwacji
wskazuje, że lata w których przeprowadzono badania są odzwierciedleniem
trendu zmian klimatycznych a zaobserwowane zjawiska mogą stać się codziennością.
Materiał i metody
Obiekt doświadczalny stanowiły trzy odmiany pomidora wysokorosnącego: ‘Faustine F1’, ‘Brooklyn F1’ i ‘Atut F1’, prowadzone przy palikach na
jeden pęd. Uzyskane wyniki w latach deficytowych pod względem opadów
odniesiono do roku 2001, w którym parametry czynników klimatycznych były
zbliżone do średniej wieloletniej. Analizowaną cechą był plon niehandlowy
ze szczególnym uwzględnieniem owoców o pomarszczonej skórce, które
cechowały lata uznane za ekstremalne pod względem deficytu opadów atmosferycznych. Ponadto metodą tensometryczną analizowano liczbę dni
krytycznych pod względem potencjału wodnego gleby. Pomiaru dokonywano
na głębokości 30 cm a za poziom krytyczny przyjęto – 45 kPa.
Wyniki badań
W latach uznanych za deficytowe udział plonu niehandlowego owoców pomidora wyniósł 1,3% i był wyższy od uzyskanego w roku wzorcowym
(0,2%). W plonie niehandlowym dominowały owoce pomarszczone (65,5%)
w stosunku do popękanych (23,4%) i zniekształconych (11,1%). W kolejno
następujących po sobie latach o deficytowych opadach zarówno w okresie
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wegetacji pomidora jak i w skali roku, obserwowano znaczącą powtarzalność występowania okresów krytycznych a w strukturze plonu niehandlowego tendencję rosnącą owoców z pomarszczoną skórką. Pomarszczenia
owoców były charakterystyczne dla 4. ostatnich lat uznanych za ekstremalne
pod względem przebiegu warunków pogodowych. Największy udział plonu
niehandlowego w plonie ogólnym, w którym dominowały owoce z pomarszczoną skórką obserwowano w roku 2005 (1,6%) i 2006 (1,7%), charakteryzujących się opadami poniżej średniej wieloletniej i największą liczbą dni
o krytycznej polowej pojemności wodnej. W 2005 roku owoce pomarszczone
stanowiły prawie 100% plonu niehandlowego a w roku 2006 przy najwyższym plonie ogólnym, uzyskano istotnie najwyższy plon niehandlowy.
Podsumowanie
Przy tak znaczących niedoborach wody jakie obserwowano w warunkach przeprowadzonych badań, wystąpiły objawy tzw. stresu wodnego,
co przejawiło się pogorszeniem jakości plonu. Potwierdzeniem wystąpienia
warunków stresowych była duża liczba dni o krytycznej pojemności wodnej,
wzrost plonu niehandlowego, w którym dominowały owoce silnie odwodnione o pomarszczonej skórce. Uzyskane wyniki badań świadczą o konieczności wprowadzania nawadniania w uprawie polowej pomidora, wobec coraz
częściej występujących lat o ekstremalnych warunkach pogodowych nawet
w tak korzystnym rejonie uprawy tego gatunku jak sandomierskie.
Zastosowanie natomiast nawadniania w warunkach przeprowadzonych badań pozwoliłoby na wyeliminowanie deficytu wodnego gleby a tym samym
owoców pomarszczonych. Niewątpliwie przyczyniłoby się do uzyskania
większego plonu handlowego, poprawę jakości i efektu ekonomicznego
uprawy.
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Charakterystyka wzrostu cebuli siedmiolatki
(Allium fistulosum L.) uprawianej z siewu i rozsady
Wstęp
Siedmiolatka (Allium fistulosum L.) jest cebulą rozpowszechnioną
w uprawie i spożyciu w wielu krajach Dalekiego Wschodu – przede wszystkim w Japonii, Chinach, Wietnamie, Filipinach, Malezji, a także w Europie
i Ameryce. W Polsce od wielu lat na skalę amatorską uprawiana jest miejscowa populacja o nazwie ‘Siedmiolatka’, której rośliny charakteryzują się
intensywnym wzrostem, bardzo dobrą odpornością na niską temperaturę
i przydatnością do pędzenia. Wyhodowano również pierwszą polską odmianę ‘Kroll’ (PlantiCo Zielonki), której rośliny wytwarzają dużo odrostów z obfitym ulistnieniem i małą skłonnością do wybijania w pędy kwiatostanowe.
Celem podjętych badań była charakterystyka wzrostu roślin siedmiolatki 4. odmian w zależności od metody uprawy (z siewu i sadzenia rozsady).
Sprawdzona bardzo słaba zimotrwałość roślin, uwzględnionych w doświadczeniu odmian, spowodowała, iż wyniki badań dotyczą pierwszego roku
uprawy, mimo zaliczania siedmiolatki do grupy roślin wieloletnich.
Materiał i metody
Doświadczenie z uprawą cebuli siedmiolatki prowadzono w latach
2007-2009. Zakładano je metodą bloków losowych w 3. powtórzeniach.
Czynnikami badanymi były: odmiana (‘Parade’, ‘Performer’, ‘Siedmiolatka
Czerwona’, ‘Siedmiolatka Zielona’) i metoda uprawy (z siewu wprost do gleby i z sadzenia rozsady). Powierzchnia jednego poletka wynosiła 8 m 2
(100 roślin w rozstawie 30x40 cm). Do sadzenia użyto rozsady wyprodukowanej w warunkach szklarniowych. Termin siewu nasion wprost na poletka
i sadzenia rozsady w kolejnych latach przypadał na następujące daty: 2007
r. – 20. kwietnia, 2008 r. – 18. kwietnia, 2009 r. - 22. kwietnia. W momencie
sadzenia rozsada miała wykształconych 2-3 liści o średniej długości
10-15 cm.
Po 6. tygodniach od założenia doświadczenia co 7 dni na losowo wybranych i oznaczonych 3. roślinach z poletka dokonano pomiarów wysokości
roślin liczby liści jednej rośliny, liczby odrostów ukazujących się u podstawy
rośliny macierzystej. Przy końcu wegetacji w 2. dekadzie października określono masę całych roślin, masę pojedynczych odrostów, długość łodygi rzekomej oraz jej średnicę.
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Wyniki badań
Pod koniec wegetacji pierwszego roku uprawy (II dekada października) rośliny siedmiolatki osiągnęły wysokość średnio od 64,3 (2009 r)
do 78,7 cm (2007 r). W kolejnych latach badań istotny wpływ na wysokość
roślin miała metoda uprawy. Z sadzenia rozsady średnia wysokość roślin
była istotnie większa. Największą wysokość zarejestrowano u roślin odmiany
‘Parade’ (średnio 76,0 cm), a najmniejszą u ‘Siedmiolatki Czerwonej’
(średnio 68,6 cm). Cecha ta dość wyraźnie wiązała się z liczbą wytworzonych liści (tab. 1). Istotnie najwięcej liści zarejestrowano u roślin odmiany
‘Siedmiolatka Czerwona’ (średnio 45,2) a istotnie najmniej u odmiany
‘Parade’ (średnio 11,7).
W przeprowadzonych badaniach najdłuższe łodygi rzekome wytworzyły rośliny odmiany ‘Parade’ i ‘Siedmiolatki Zielonej’ (średnio 18,5 cm oraz
18,7 cm). U roślin dwóch pozostałych odmian łodyga rzekoma była istotnie
krótsza zwłaszcza u ’Siedmiolatki Czerwonej’, u której średnia długość wynosiła 16,2 cm. Średnica łodygi rzekomej u roślin badanych odmian wynosiła
średnio od 1,3 cm do 3,1 cm. Istotnie najmniejszą średnicę łodygi rzekomej
wyróżniały się rośliny ‘Siedmiolatki Czerwonej’ (średnio 1,3 cm), a największą rośliny odmiany ’Parade’ i ‘Performer’ (średnio 3,1 cm).
O wielkości części użytkowej cebuli siedmiolatki decyduje w dużym
stopniu skłonność do wytwarzania odrostów. Im więcej odrostów wykształcały rośliny (roślin bocznych), tym krótsze były łodygi rzekome i mniejsza ich
średnica.
Spośród badanych odmian rośliny ‘Siedmiolatki Czerwonej’ wyróżniały
się istotnie największą liczbą odrostów i najmniejszą średnicą łodygi rzekomej. Niezależnie od odmiany, uprawa z rozsady istotnie wpływała na wytwarzanie dłuższej łodygi rzekomej oraz jej średnicy.
Masa części użytkowej jednej rośliny łącznie z odrostami różniła się
istotnie w zależności od odmiany i metody uprawy. U każdej odmiany rośliny
uzyskane z sadzenia rozsady miały istotnie większa masę w porównaniu do
roślin z siewu nasion wprost do gleby.
Podsumowanie
Siedmiolatka okazała się cebulą o bardzo intensywnym wzroście, niezależnie od metody uprawy. Jednak uprawa z sadzenia rozsady w trzeciej
dekadzie kwietnia stworzyła szansę uzyskania roślin o istotnie większej liczbie liści i prawie dwukrotnie większej masie w porównaniu z uprawą z siewu
nasion wprost do gleby.
U każdej odmiany uprawa z rozsady zapewniła wytworzenie dłuższej
i o większej średnicy łodygi rzekomej.
Spośród badanych odmian można było wytypować odmiany o słabym
wytwarzaniu odrostów i w związku z tym przydatnych do uprawy w większym
zagęszczeniu (‘Parade’ i ‘Performer). Odmianą o dużej skłonności do tworzenia odrostów okazała się ‘Siedmiolatka Czerwona’, której rośliny charak-
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teryzowały się najmniejszą masą, lecz dużą przydatnością do pęczkowania
z wykorzystaniem jej licznych odrostów.
Tabela 1.
Wpływ metody uprawy i odmiany na niektóre cechy roślin cebuli siedmiolatki
w pierwszym roku uprawy (średnio z lat 2007-2009)

Odmiana

Parade

Performer
Siedmiolatka
Zielona
Siedmiolatka
Czerwona
Średnio
NIR 0,05:
Odmiana
Metoda uprawy

Metoda
uprawy
z siewu
z rozsady
średnio
z siewu
z rozsady
średnio
z siewu
z rozsady
średnio
z siewu
z rozsady
średnio
z siewu
z rozsady
średnio

2,6
2,6
2,6
2,2
2,7
2,4
4,3
5,6
4,9
10,5
18,2
14,3
4,9
7,3
6,1

Długość
łodygi
rzekomej
(cm)
17,5
19,5
18,5
16,0
18,3
17,2
17,2
20,3
18,7
13,4
19,1
16,2
16,0
19,3
17,6

Średnica
łodygi
rzekomej
(cm)
2,7
3,6
3,1
2,9
3,4
3,1
2,5
3,2
2,8
1,2
1,5
1,3
2,3
2,9
2,6

Masa
jednej
rośliny
(g)
308,5
518,2
413,3
558,1
631,7
494,9
222,3
504,3
363,3
222,7
392,6
307,6
277,9
511,7
394,8

7,75
ni.

ni.
2,17

0,88
0,46

129,54
67,85

Wysokość
roślin (cm)

Liczba
liści

Liczba
odrostów

72,6
79,4
76,0
67,5
71,9
69,7
70,7
79,9
75,3
63,9
73,3
68,6
68,7
76,1
72,4

9,4
14,0
11,7
12,2
17,5
14,8
13,9
19,0
16,4
39,4
51,1
45,2
18,7
25,4
22,0

ni.
ni.

17,61
ni.
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Wpływ terminu uprawy wybranych odmian endywii
na plonowanie i wartość odżywczą
Wstęp
Endywia (Cichorium endivia L.) jest warzywem liściowym stosunkowo
mało znanym w Polsce, natomiast w krajach Europy Zachodniej, przede
wszystkim we Włoszech, Francji, Holandii i Hiszpanii, jest powszechnie
uprawiana i spożywana. Wartość odżywcza endywii jest wyższa w porównaniu do sałaty głowiastej, dlatego wskazane jest rozpowszechnienie uprawy
tego warzywa. Dodatkową zaletą endywii są jej niewielkie wymagania termiczne oraz porównywalny z sałatą okres wegetacji, wynoszący średnio
90 dni od siewu do zbioru rozet. W warunkach Dolnego Śląska endywia
może być uprawiana nawet na zbiór w listopadzie, bez zastosowania osłon.
We wcześniejszych terminach uprawy niektóre odmiany są podatne na wybijanie w pędy kwiatostanowe, bowiem endywia jest rośliną jednoroczną, dnia
długiego.
Celem przeprowadzonych badań była ocena plonowania oraz wartości biologicznej różnych odmian endywii uprawianej z rozsady w cyklu wiosenno-letnim i jesiennym.
Materiał i metody
Doświadczenie polowe, założone metodą losowanych podbloków
w trzech powtórzeniach, przeprowadzono w latach 2007 – 2009 w Stacji
Badawczo-Dydaktycznej Katedry Ogrodnictwa Uniwersytetu Przyrodniczego
we Wrocławiu. Do badań wybrano odmiany należące do dwóch odmian botanicznych endywii: var. latifolium (9 odmian) i var. crispum (5 odmian).
Endywia uprawiana była z rozsady wyprodukowanej w szklarni w dwóch
terminach: wiosennym i jesiennym. Zbiór następował po 90-100 dniach od
siewu nasion. W czasie zbiorów określono plon ogólny i handlowy, a wartość
biologiczną oceniono na podstawie analiz dotyczących zawartości suchej
masy, witaminy C, chlorofilu i karotenoidów oraz makroelementów Mg, P, K
i Ca a także azotanów.
Wyniki badań
Na podstawie wyników badań stwierdzono, że we wszystkich latach
termin uprawy oraz odmiana wpływały istotnie na wielkość plonu handlowe166

go. Jesienny termin uprawy powodował zwiększenie udziału plonu handlowego w plonie ogólnym u badanych odmian. Zauważono, że we wszystkich
latach prowadzenia doświadczenia w terminie wiosennym plon handlowy
odmian z podwyższoną lub wysoką tendencją do wybijania w pędy kwiatostanowe (Kimberly, Tosca, Ariga, Minerva, De Meaux, Estival, Fildor,
Douchka oraz Delta) był istotnie niższy, w porównaniu z terminem jesiennym. Odmiany tolerancyjne na długość dnia, o wydłużonym w stosunku do
średniego okresem wegetacji to: Jennifer, Cigal, Excel, Natacha oraz Kalinka. Średni plon handlowy dla badanych odmian w latach 2007-2009 wynosił
15,68 t∙ha-1 w terminie wiosennym i był niższy o 58,5% w porównaniu
z jesiennym plonem.
Analizy chemiczne przeprowadzone w celu oznaczenia wartości biologicznej wykazały, że zarówno termin uprawy jak i odmiana wpływały istotnie na
zawartość witaminy C, chlorofilu, karotenów oraz makroelementów i azotanów
w endywii. Czynnikiem warunkującym występowanie różnic istotnych statystycznie dotyczących zawartości suchej masy była tylko odmiana. Zawartość
witaminy C kształtowała się na średnim poziomie 35,35 mg∙100 g-1 św.m. i była
istotnie większa jesienią. Poziom witaminy C w uprawie wiosennej kształtował
się w granicach od 29,91 do 41,98 mg∙100 g-1 św.m., jesienią zaś wynosił
od 24,62 do 48,31 mg∙100 g-1 św.m. Ocena zawartości makroelementów wykazała, że w terminie wiosennym liście endywii zawierały więcej o 22% magnezu,
o 29% fosforu oraz o 34% potasu. Odmiany należące do grupy eskariola zawierały średnio o 12% więcej magnezu w liściach.
Podsumowanie
Uprawa endywii w terminie jesiennym była bardziej korzystna,
ze względu na możliwość wykorzystania wszystkich badanych odmian. Do
wiosennej uprawy należy wybierać odmiany o niskiej skłonności do wybijania w pędy kwiatostanowe.
Endywia uprawiana wiosną zawierała więcej chlorofilu, karotenów,
magnezu, fosforu i potasu, zaś w uprawie jesiennej charakteryzowała się
wyższą zawartością witaminy C.
Na wartość odżywczą endywii wpływała także przynależność do odmiany botanicznej. Odmiany endywii kędzierzawej charakteryzowały się
większą zawartością suchej masy, chlorofilu, karotenoidów i wapnia oraz
mniejszą ilością azotanów w porównaniu z endywią eskariola. Odmiany typu
eskariola zawierały więcej magnezu, fosforu i potasu w suchej masie liści.
Zawartość witaminy C kształtowała się na zbliżonym poziomie.
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Wpływ wybranych czynników agrotechnicznych
na plonowanie dyni makaronowej (Cucurbita pepo L.)
Wstęp
Dynia zwyczajna (Cucurbitaa pepo L.) charakteryzuje się dużą różnorodnością kształtów, wielkości i barwy owoców. W Polsce uprawiane są
kabaczek i cukinia, natomiast dynia makaronowa jest mało znana. To nowe
warzywo powinno być popularyzowane w naszym kraju ze względu na wartość odżywczą i dietetyczną oraz walory smakowe. Rozpowszechnienie
uprawy dyni makaronowej wymaga opracowania zaleceń agrotechnicznych
dostosowanych do warunków glebowych i klimatycznych
Materiał i metody
Badano wpływ terminu siewu (5, 15 i 25 maja) i rozstawy roślin
(1 x 0,6 m, 1 x 0,8 m i 1 x 1 m, tj. 16668, 12500 i 10000 roślin na 1 ha) na
plonowanie dyni makaronowej (Makaronowa Warszawska, Pyza) w warunkach środkowo-wschodniej Polski. Badania przeprowadzono w latach 20062009 na glebie lekkiej, o niskiej do średniej zasobności w przyswajalny potas
oraz średniej do wysokiej zasobności w fosfor i magnez, pH w H2O 6,1-6,7.
Doświadczenie polowe prowadzono w układzie split-blok-split-plot.
Powierzchnia każdego poletka wynosiła 20 m 2. Owoce dyni makaronowej
zbierano w fazie pełnej dojrzałości, we wrześniu. Określono plon owoców
ogółem i plon handlowy (owoce dojrzałe, o masie powyżej 0,5 kg, bez
uszkodzeń skórki) z 1 ha, liczbę owoców handlowych z jednej rośliny i średnią masę owocu handlowego. Wyniki badań opracowano statystycznie stosując analizę wariancji. Przy porównywaniu średnich istotność różnic oceniano testem Tukey’a przy poziomie istotności α=0,05.
Wyniki badań
Termin siewu miał istotny wpływ na plon dyni makaronowej z 1 ha
i liczbę owoców handlowych z jednej rośliny. Największy plon owoców ogółem i plon handlowy uzyskano przy siewie 5 maja, średnio 50,04 tּha-1
i 48,70 tּha-1. Z jednej rośliny uzyskano średnio 4,8 owoców handlowych
o masie 1,380 kg. Opóźnienie terminu siewu powodowało zmniejszenie plonu z 1 ha i liczby owoców handlowych z jednej rośliny. Przy siewie 25 maja
plon owoców ogółem był mniejszy średnio o 5,29 tּha-1 (12%), a plon han168

dlowy o 5,57 tּha-1 (13%) w porównaniu z siewem 5 maja. Tylko w roku
2008, o najniższej temperaturze powietrza i intensywnych opadach w pierwszej dekadzie maja, które były przyczyną bardzo słabych wschodów z wcześniejszych siewów, przy siewie 25 maja plon ogółem był większy średnio
o 22,04 tּha-1 (58%), a plon handlowy o 20,87 tּha-1 (56%) w porównaniu
z siewem 5 maja, ale liczba owoców handlowych z jednej rośliny była mniejsza średnio o 2,6 a masa owocu handlowego o 0,217 kg (14%).
Zwiększenie liczby roślin na 1 ha powodowało zwiększenie plonu dyni
makaronowej z 1 ha, ale liczba owoców handlowych z jednej rośliny była
mniejsza. Plon owoców ogółem przy rozstawie roślin 1 x 0,6 m (16668 roślin
na 1 ha) był większy średnio o 5,00 tּha-1 (11 %), a plon handlowy
o 4,67 tּha-1 (11 %) w porównaniu z rozstawą 1 x 1 m (10000 roślin na 1 ha),
natomiast liczba owoców handlowych z jednej rośliny była mniejsza średnio
o 1,2. Rozstawa roślin miała niewielki wpływ na średnią masę owocu handlowego. Tylko przy siewie 5 maja zwiększenie odległości między roślinami
w rzędzie z 0,6 cm do 1 m spowodowało przyrost masy owocu handlowego
średnio o 0,127 kg (10%).
Plon owoców ogółem odmiany Pyza był większy średnio o 8,50 tּha-1
(20%), a plon handlowy o 9,04 tּha-1 (22 %) niż odmiany Makaronowa Warszawska. Liczba owoców handlowych z jednej rośliny badanych odmian dyni
makaronowej nie różniła się istotnie, ale masa owoców odmiany Pyza była
większa średnio o 0,442 kg (38 %).
Podsumowanie
Największy plon dyni makaronowej z 1 ha i największą liczbę owoców
handlowych z jednej rośliny w warunkach środkowo-wschodniej Polski uzyskano przy siewie 5 maja. Zwiększenie rozstawy roślin z 1 x 0,6 m do
1 x 1 m powodowało zmniejszenie plonu z 1 ha, ale liczba owoców handlowych z jednej rośliny była większa. Termin siewu i rozstawa roślin miały
niewielki wpływ na średnią masę owocu handlowego. Plon owoców dyni
makaronowej z 1 ha oraz średnia masa owocu handlowego zależały od odmiany.
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Wpływ terminu siewu na zawartość karotenoidów
i kwasu L-askorbinowego
w dyni makaronowej (Cucurbita pepo L.)
Wstęp
Zawartość karoteniodów i witaminy C w warzywach zależy przede
wszystkim od gatunku i odmiany, ale ulega zmianom pod wpływem warunków środowiska i czynników agrotechnicznych. Dużo związków karotenoidowych, a zwłaszcza β-karotenu zawiera dynia. W literaturze naukowej
omawiany jest wpływ czynników agrotechnicznych na skład chemiczny różnych gatunków dyni, ale niewiele prac dotyczy dyni makaronowej. Celem
badań było określenie wpływu terminu siewu na zawartość karotenoidów
i kwasu L-askorbinowego w owocach dwóch odmian dyni makaronowej
wpisanych do Krajowego Rejestru w Polsce.
Materiał i metody
Badania polowe przeprowadzono w latach 2007-2008 na glebie lekkiej, o niskiej do średniej zasobności w przyswajalny potas oraz średniej do
wysokiej zasobności w fosfor i magnez, pH w H2O 6,1-6,7. Doświadczenie
polowe prowadzono w układzie split-blok. Powierzchnia każdego poletka
wynosiła 20 m2. Nasiona dyni makaronowej odmian Makaronowa Warszawska i Pyza wysiewano 5, 15 i 25 maja w rozstawie 1 x 0,8 cm (12500 roślin
na 1 ha). Owoce zbierano w fazie pełnej dojrzałości, we wrześniu. Określono
zawartość związków karotenoidowych ogółem i β-karotenu metodą spektrofotometryczną według Polskiej Normy PN-90/A-75101.12 oraz zawartość
kwasu L-askorbinowego metodą miareczkową Tillmansa. Wyniki badań
opracowano statystycznie stosując analizę wariancji. Przy porównywaniu
średnich istotność różnic oceniano testem Tukey’a przy poziomie istotności
α=0,05.
Wyniki badań
Zawartość związków karotenoidowych ogółem w owocach dyni makaronowej wahała się od 32,12 do 78,82 mgּkg-1 św.m., β-karotenu od 3,96 do

170

19,24 mgּkg-1 św.m., a kwasu L-askorbinowego od 57,67 do 72,67 mgּkg-1
św.m.
Termin siewu dyni makaronowej miał istotny wpływ na gromadzenie
związków karotenoidowych w owocach. Największą zawartość karotenoidów
ogółem stwierdzono przy siewie 5 maja, średnio 53,70 mgּkg-1 św.m.
Opóźnienie terminu siewu powodowało zmniejszenie zawartości tych związków w owocach. Zawartość karotenoidów ogółem przy siewie 5 maja była
większa średnio o 9,17 mgּkg-1 św.m. (17%) w porównaniu z siewem
15 maja i o 17,47 mgּkg-1 św.m. (38%) w porównaniu z siewem 25 maja.
Termin siewu dyni makaronowej miał większy wpływ na gromadzenie związków karotenoidowych w owocach w roku 2008, z niższą temperaturą powietrza i większą ilością opadów we wrześniu, w okresie dojrzewania owoców
z późniejszych siewów. W roku tym, przy siewie 5 maja zawartość karotenoidów ogółem była średnio ponad 2. krotnie większa, a zawartość β-karotenu
prawie 1,5 razy większa porównaniu z siewem 25 maja. W roku 2007,
z wyższą temperaturą powietrza we wrześniu, zawartość β-karotenu w owocach przy siewie 15 i 25 maja była średnio 2. krotnie większa niż przy siewie
5 maja, przy podobnej zawartości związków karotenoidowych ogółem.
Terminu siewu dyni makaronowej nie miał istotnego wpływu na zawartość
kwasu L-askorbinowego w owocach.
Zawartość związków karotenoidowych w owocach dyni makaronowej
zależała od odmiany. Owoce odmiany Makaronowa Warszawska zawierały
więcej karotenoidów ogółem średnio o 11,62 mgּkg-1 św. m. (24,1%),
a β-karotenu o 1,87 mgּkg-1 św. m. (20,3%) w porównaniu z odmianą Pyza.
Różnice między odmianami w zawartości karotenoidów ogółem były większe
przy siewie 5 i 15 maja niż przy siewie 25 maja, natomiast różnice w zawartości β-karotenu były największe przy siewie 25 maja. Przy siewie 25 maja
zawartość β-karotenu w owocach odmiany Makaronowa Warszawska była
średnio prawie 3 krotnie większa, przy podobnej zawartości związków karotenoidowych ogółem jak w owocach odmiany Pyza. Zawartość kwasu
L-askorbinowego w owocach badanych odmian dyni makaronowej nie różniła się istotnie.
Podsumowanie
Zawartość karotenoidów ogółem w owocach dyni makaronowej była
większa przy siewie 5 maja niż przy siewie 15 i 25 maja, natomiast zawartość β-karotenu była większa przy siewie 5 maja tylko w roku z dość niską
temperaturą powietrza we wrześniu. Termin siewu nie miał wpływu za zawartość kwasu L-askorbinowego. Więcej karotenoidów ogółem i β-karotenu
zawierały owoce odmiany Makaronowa Warszawska niż odmiany Pyza,
natomiast zawartość kwasu L-askorbinowego w owocach obu odmian nie
różniła się istotnie.
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Analiza chemiczna ekstraktów z wybranych
odmian papryki ostrej (Capsicum annuum L.)
Wstęp
Pochodzącą z Ameryki Środkowej i północnych terenów Ameryki
Południowej paprykę ostrą (pieprzowiec roczny; Capsicum annuum), początkowo uprawiano jako roślinę ozdobną, ze względu na efektowne owoce.
W lecznictwie ludowym stosowano ją jako środek na malarię.
Obecnie uprawia się wiele odmian, różniących się budową i składem.
Owoce papryki ostrej można spożywać na świeżo, gotować, suszyć i stosować w formie proszku (pieprz cayenne, tabasco, chilli). Wyciągi z owoców
mają silne działanie rozgrzewające (spowodowane obecnością kapsaicyny
oraz innych kapsaicynoidów). Stosuje się je w plastrach i maściach rozgrzewających, w bólach reumatycznych, nerwobólach, zwichnięciach. Do celów
leczniczych używa się odmian ostrych, z długimi czerwonymi owocami.
Oprócz kapsaicynoidów, pieprzowiec roczny zawiera karotenoidy,
flawonoidy, olejek eteryczny i witaminy (C, B2 i E) [1-4].
Materiał i metody
W badaniach wykorzystano dwie odmiany papryki ostrej: ‘Adorno’
i ‘Etna’. Paprykę zebrano 21 września 2009 roku, wysuszono w suszarce elektrycznej (±350C) i przechowywano w całości w ciemnym i suchym miejscu.
Materiał badawczy pochodził z eksperymentalnej uprawy Zakładu Warzywnictwa Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie.
Wysuszone, rozdrobnione owoce papryki, ekstrahowano acetonem (9h)
w aparacie Soxhleta oraz macerowano heksanem (15 dni, w temperaturze
otoczenia).
Skład ekstraktów określono metodą chromatografii gazowej sprzężonej
ze spektrometrią mas (GC-MS). Analizę wykonano na aparacie HP model
6890 GC wyposażonym w detektor masowy HP 5973.
Wyniki badań
W ekstraktach z owoców papryki ostrej zidentyfikowano 9 spośród 15
znanych kapsaicynoidów. Kapsaicyna i dwuhydrokapsaicyna (związki odpo172

wiedzialne za ostry i piekący smak papryki), dominowały w badanych ekstraktach (37.22% i 28.68% w odmianie ‘Adorno’, 40.85% i 19.87% w odmianie ‘Etna’).
Najwyższą zawartość procentową kapsaicynoidów zaobserwowano
w odmianie ‘Etna’ (84.89% w ekstrakcie acetonowym i 69.43% w ekstrakcie
heksanowym). Odmiana ‘Adorno’ jest nieco łagodniejsza (79.01% kapsaicynoidów w ekstrakcie acetonowym i 58.81% w ekstrakcie heksanowym).
Według literatury źródłowej, kapsaicyna i dwuhydrokapsaicyna stanowią 80-90% kapsaicynoidów znalezionych w papryce w stężeniu 0.1 – 1%
i w stosunku 1:1 - 2:1 [4].
Poza pochodnymi kapsaicyny, w ekstraktach z owoców papryki zidentyfikowano witaminę E, sterole, skwalen, węglowodory alifatyczne i aromatyczne, α-amyrin (prekursor kwasu ursolowego) oraz niewielkie ilości kwasów tłuszczowych.
Podsumowanie
W analizowanych ekstraktach acetonowych zidentyfikowano 43 związki
w odmianie ‘Adorno’ i 33 związki w odmianie ‘Etna’, z czego 80-85% stanowiły
kapsaicynoidy.
W ekstrakcie heksanowym zidentyfikowano 40 związków w odmianie
‘Adorno’ i 48 związków w odmianie ‘Etna’, z czego 59 – 69% stanowiły kapsaicyna i jej pochodne.
Literatura:
Bielowski A., 2008. Przyprawy które leczą. Sandomierz: 97-99
Kozłowski J.A. i inni, 2002. Ziołowe Królestw. Publicat 128: 250-251
Peter K.V., 2001. Handbook of Herbs and Spices (Chapter 8). CRC Press:
111-121
Hayman M., Kam P., 2008. Current Anaesthesia and Critical Care (19):
338-343
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Porównanie składu chemicznego olejku
eterycznego i ekstraktów rozpuszczalnikowych
ze świeżego ziela tymianku pospolitego
(Thymus vulgaris L.)
Wstęp
Zioła są ważnym składnikiem naturalnego pożywienia człowieka.
Stosowane w stanie świeżym są najwartościowsze i najbardziej aromatyczne, gdyż stanowią bogate źródło przeciwutleniaczy. Można je uprawiać
w domu (w doniczkach, na balkonie) lub zakupić w większych centrach handlowych.
Tymianek jest jednym z powszechnie stosowanych ziół przyprawowych. W kuchni dodaje się go do bulionów, zup, sosów, tłustego mięsa,
gdyż pomaga w jego trawieniu. Jest on również cenną rośliną leczniczą
(działanie przeciwbakteryjne, przeciwzapalne, wzmacniające), a jego olejek
znajduje zastosowanie w perfumerii, kosmetyce i aromaterapii.
Liście i młode pędy można zbierać od maja do listopada, chociaż surowiec zielarski stanowi ziele zebrane na początku okresu kwitnienia
[Rausch i Lotz 2006, Senderski 2007, Brud i Konopacka-Brud 2009].
Materiał i metody
W badaniach wykorzystano świeże ziele tymianku pospolitego (roślina
trzyletnia, kwiaty jasnoróżowe), zebrane w połowie maja 2009 roku. Materiał
roślinny pochodził z eksperymentalnej uprawy Zakładu Warzywnictwa
Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie.
Ekstrakty ze świeżego ziela otrzymano przez hydrodestylację w aparacie Deana-Starka, ekstrakcję ciągłą eterem naftowym w aparacie Soxhleta
oraz macerację chloroformem, w temperaturze otoczenia.
Skład olejku eterycznego i ekstraktów określono metodą chromatografii gazowej sprzężonej ze spektrometrią mas (GC-MS). Analizę wykonano na
aparacie HP model 6890 GC wyposażonym w detektor masowy HP 5973.
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Wyniki badań
W olejku eterycznym zidentyfikowano 24 związki, co stanowi 97.5%
całkowitej zawartości olejku. Głównymi składnikami wydzielonego olejku były
fenole: tymol (74.58%) i karwakrol (8.79%) oraz α-terpinen (2.71%) i linalol
(2.36%).
W ekstrakcie chloroformowym zidentyfikowano 50 związków. Monoterpenowe fenole (42.15%), alifatyczne węglowodory (10.08%) oraz węglowodory monoterpenowe (11.79%), stanowiły główne składniki ekstraktu.
Najwięcej związków (58) zidentyfikowano w oleożywicy, otrzymanej
przez ekstrakcję świeżego ziela tymianku eterem naftowym w aparacie
Soxhleta. W ekstrakcie dominowały alifatyczne węglowodory (42.24%) oraz
monoterpenowe fenole (38.02%).
Najmniejszy procent ekstraktu stanowiły węglowodory seskwiterpenowe - β-kariofilen (0.11%).
Podsumowanie
Świeże ziele tymianku, zebrane przed okresem kwitnienia, stanowi
bogate źródło fenoli o właściwościach przeciwutleniających (tymol i karwakrol). Ponadto w ekstraktach zidentyfikowano związki o działaniu przeciwzapalnym: eugenol, antybakteryjnym: linalol, α-terpineol, δ-kadinen, kariofilen oraz przeciwgrzybicznym: α-pinen, β-pinen.
Literatura
Brud W.S., Konopacka-Brud I., 2009. Podstawy Perfumerii, Łódź: 154
Rausch A., Lotz B., 2006. Zioła. Leksykon. Zastosowanie: kulinarne, medyczne, dekoracyjne, Wyd. Elipsa, Warszawa.
Senderski M.E., 2007. Prawie wszystko o ziołach. Wyd. Senderski, Podkowa
Leśna: 621-622
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Jakość sensoryczna przechowywanych korzeni
marchwi pochodzących z uprawy ekologicznej
Wstęp
Marchew jest jednym z najpopularniejszych warzyw uprawianych
w Polsce i często spożywanych ze względu na wysoką wartość odżywczą
i walory smakowe. Zastosowanie ekologicznych metod uprawy marchwi jest
gwarancją pozyskania bezpiecznej żywności o wysokich walorach jakościowych, pozbawionej szkodliwych związków chemicznych, jakimi są niewątpliwie pozostałości pestycydów oraz mineralnych nawozów stosowanych
w rolnictwie konwencjonalnym.
Celem przeprowadzonych badań była ocena wartości odżywczej
i jakości sensorycznej marchwi świeżej i przechowywanej, pochodzącej
z uprawy ekologicznej i konwencjonalnej.
Materiał i metody
Do badań wybrano dwie odmiany marchwi – Perfekcja i Regulska.
Marchew pochodziła z uprawy konwencjonalnej i ekologicznej pola doświadczalnego Instytutu Warzywnictwa. W korzeniach marchwi świeżej i po
7 miesiącach przechowywania w temperaturze 0ºC oznaczono zawartość
niektórych składników chemicznych. Korzenie marchwi po przechowaniu
oraz po przechowaniu i po obróbce kulinarnej były poddane ocenie sensorycznej wykonanej metodą ilościowej analizy opisowej (QDA), przeprowadzonej wg wytycznych PN-ISO.
Po okresie przechowywania korzenie posortowano zgodnie z ustaloną
metodyką doświadczeń i obliczono procentowy udział następujących frakcji:
korzenie bez wyrośniętych liści, korzenie z wyrośniętymi liśćmi, korzenie
w wyrośniętymi liśćmi i nowymi korzeniami bocznymi, korzenie z wyrośniętymi nowymi korzeniami bocznymi, korzenie chore, korzenie nadgniłe i zgniłe. Określono również % udział ubytków naturalnych masy i % korzeni handlowych w każdym obiekcie.
Wyniki badań
Korzenie obydwu odmian z uprawy ekologicznej miały wyższą zawartość cukrów redukujących średnio o 17%, cukrów ogółem o 8% i β-karotenu
o 18% oraz niższą zawartość azotanów o 29%, w porównaniu do zawartości
tych składników w marchwi z uprawy konwencjonalnej .
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Badane odmiany marchwi uprawiane w systemie konwencjonalnym
i ekologicznym różniły się cechami sensorycznymi. Marchew odmiany
Regulska pod względem smaku, zapachu marchwiowego i słodkiego,
a także soczystości miąższu i barwy skórki przewyższała odmianę Perfekcja. Obydwie odmiany z uprawy ekologicznej odznaczały się większą intensywnością smaku typowego dla marchwi i smaku słodkiego oraz ogólnej
jakości niż z uprawy konwencjonalnej .
Przechowywane korzenie marchwi a następnie poddane obróbce termicznej różniły się pod względem wyróżników zapachu, barwy, tekstury
i smaku. Analiza sensoryczna korzeni marchwi wykazała wyższe noty smaku
typowego gotowanej marchwi i smaku słodkiego oraz ogólnej jakości dla
korzeni marchwi uprawianej w systemie ekologicznym. W korzeniach tej
marchwi zaobserwowano istotny spadek intensywności smaku słodkiego
w porównaniu do ocenianych korzeni świeżych.
Zaznaczyły się znaczne różnice w trwałości przechowalniczej w zależności od odmiany i metody uprawy. Korzenie marchwi obu odmian uprawianych w systemie ekologicznym odznaczały się wyższym procentowym
udziałem korzeni handlowych w tym korzeni zdrowych bez liści i z liśćmi,
w porównaniu do marchwi uprawianej metodą konwencjonalną. Najwyższy
procentowy udział korzeni handlowych – 89,7% uzyskano przechowując
korzenie marchwi Regulska uprawianej metodą konwencjonalną, chociaż
różnice między poszczególnymi obiektami były statystycznie nieistotne.
Podsumowanie
1. Jakość sensoryczna marchwi świeżej i poddanej obróbce cieplnej zależy
od odmiany i sposobu uprawy.
2. Korzenie marchwi uprawianej w systemie ekologicznym odznaczały się
większą intensywnością smaku typowego dla marchwi i smaku słodkiego
oraz ogólnej jakości niż z uprawy konwencjonalnej.
3. Wyższą trwałość przechowalniczą zanotowano dla korzeni marchwi
Regulska uprawianej metodą konwencjonalną.
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Wpływ dokarmiania dolistnego
na jakość plonu i wybrane elementy wartości
odżywczej trzech średnioowocowych odmian
melona (Cucumis melo L.)
Wstęp
Dokarmianie dolistne stanowi ważne uzupełnienie nawożenia doglebowego w uprawie warzyw, pozwala na uzyskanie wysokich i dobrych jakościowo plonów przy znacznie mniejszym zużyciu nawozów mineralnych.
Zainteresowanie nawozami dolistnymi wynika z szybkiej i skutecznej reakcji
roślin, możliwości dostarczenia roślinom składników pokarmowych niezależnie od warunków glebowych oraz mniejszego zużycia nawozów.
Dokarmianie dolistne nawozami zawierającymi azot, fosfor i potas oraz
mikroelementy polecane jest jako najbardziej skuteczna metoda uzupełniania niedoboru składników odżywczych w uprawie warzyw.
Przeprowadzone badania miały na celu określenie wpływu dokarmiania dolistnego Florovitem i Ekolistem-Warzywa z dodatkiem Mocznika na
jakość plonu i wybrane elementy wartości odżywczej trzech średnioowocowych odmian melona.
Materiał i metody
Doświadczenie polowe przeprowadzono w latach 2005-2007 na terenie ośrodka szklarniowego Akademii Podlaskiej w Siedlcach. Założono je
w czterech powtórzeniach metodą losowanych bloków. Doświadczenie
przeprowadzono na glebie antropogenicznej o cechach hortisolu przez wiele
lat użytkowanej jako część gospodarstwa ogrodniczego. Charakteryzowała
się ona poziomem próchnicznym o miąższości około 40 cm, odczynem zbliżonym do obojętnego i średnią zawartością węgla organicznego 2,2%.
W doświadczeniu badano wpływ dokarmiania dolistnego (kontrola bez
dokarmiania dolistnego, dwukrotne dolistne dokarmianie Florovitem (0,25%),
dwukrotne dolistne dokarmianie nawozem Ekolist-Warzywa (0,5%) + Mocznik (1,0%)) na wysokość i jakość plonu trzech odmian melona (‘Charentais
F1’, ‘Melba’, ‘Fiesta’) charakteryzujących się średnią masą owocu 0,5-0,7 kg.
Melony uprawiano z rozsady przygotowanej w szklarni nieogrzewanej.
Rozsadę wysadzono na miejsce stałe w pierwszej dekadzie czerwca i przy178

kryto agrowłókniną, którą zdjęto na początku kwitnienia. Na początku kwitnienia i po wykonaniu cięcia zastosowano dolistne dokarmianie roztworami
nawozów wieloskładnikowych Florovit oraz Ekolist + Mocznik.
Owoce zbierano stopniowo w miarę ich dojrzewania jeden raz w tygodniu. W trakcie zbioru określono plon ogółem (kg∙m-2), łączną liczbę owoców
(szt.∙m-2) oraz procentowy udział owoców handlowych, niedojrzałych i porażonych przez choroby (owoce z objawami gnicia) w łącznej liczbie owoców.
Z owoców handlowych trzeciego zbioru pobrano próby do analiz chemicznych na zawartość: suchej masy – metodą suszarkowo-wagową, cukrów
ogółem i cukrów redukujących – metodą Luffa Schoorla, kwasu askorbinowego – metodą Pijanowskiego.
Uzyskane wyniki opracowano statystycznie stosując analizę wariancji.
Średnie porównano testem Tukey’a przy poziomie istotności α=0,05.
Wyniki badań
Na podstawie uzyskanych wyników badań stwierdzono istotny wpływ
współdziałania rodzaju zastosowanego dokarmiania dolistnego i odmiany na
wielkość plonu ogółem owoców melona. W obiekcie kontrolnym bez dokarmiania dolistnego największym plonem ogółem charakteryzowała się odmiana ‘Fiesta’ (2,82 kg∙m-2), zbliżonym do niej odmiana ‘Charentais F1’
(2,47 kg∙m-2). Istotnie niższy plon w porównaniu z wymienionymi odmianami
dała ‘Melba’. Różnica wynosiła 0,91 kg∙m-2 w porównaniu z odmianą ‘Fiesta’
i 0,56 kg∙m-2 w porównaniu z odmianą ‘Charentais F1’. W obiektach dokarmianych dolistnie Florovitem i Ekolistem z dodatkiem Mocznika największy
plon ogółem uzyskano z odmiany ‘Fiesta’, odpowiednio 3,53 kg∙m-2
i 4,17 kg∙m-2. W obiektach z dokarmianiem Florovitem różnica wynosiła
0,88 kg∙m-2 w porównaniu z odmianą ‘Charentais F1’ i 1,46 kg∙m-2 w porównaniu z ‘Melbą’. W obiektach, w których rośliny dokarmiano Ekolistem
z Mocznikim różnice wynosiły odpowiednio 1,30 kg∙m-2 i 2,19 kg∙m-2. Plon
ogółem odmiany ‘Charentais F1’ był istotnie większy w porównaniu do odmiany ‘Melba’.
Badane odmiany różniły się istotnie pod względem łącznej liczby
owoców zebranych z 1 m2. ‘Charentais F1’ i ‘Fiesta’ dały istotnie więcej owoców niż ‘Melba’. Różnice wyniosły odpowiednio 1,95 szt.∙m2 i 1,78 szt.∙m2.
Także rodzaj dokarmiania dolistnego miał istotny wpływ na łączną liczbę
owoców z 1 m2. Łączna liczba owoców z 1 m2 z roślin dokarmianych Florovitem wyniosła 5,22 szt.∙m2 i była o 0,41 szt.∙m2 większa od zebranej w kontroli bez dokarmiania dolistnego. Po zastosowaniu Ekolistu z Mocznikem nie
stwierdzono istotnego wzrostu łącznej liczby owoców w porównaniu do kontroli.
Największym procentowym udziałem owoców handlowych w łącznej
ich liczbie charakteryzowała się odmiana ‘Fiesta’ (55,66%), zbliżonym do
niej odmiana ‘Charentais F1’ (51,00%), istotnie niższym (o 9,38%) odmiana
‘Melba’.
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Nie stwierdzono istotnego wpływu badanych czynników na procentowy udział owoców porażonych przez choroby i niedojrzałych w łącznej liczbie owoców zebranych z 1 m2.
Na podstawie uzyskanych wyników badań stwierdzono istotny wpływ
współdziałania rodzaju zastosowanego dokarmiania dolistnego i odmiany na
zawartość suchej masy i kwasu askorbinowego w owocach melona.
W obiekcie kontrolnym i z dokarmianiem Florovitem zawartość suchej
masy w owocach odmiany ‘Fiesta’ i ‘Charentais F1’ nie różniła się istotnie
i mieściła się w przedziale od 5,45% do 5,71%. W obiekcie z dokarmianiem
Ekolistem z Mocznikiem większą zawartością suchej masy charakteryzowała
się ‘Fiesta’ (5,77%) niż ‘Charentais F1’ (5,44%). We wszystkich kombinacjach istotnie najmniejszą zawartość suchej masy stwierdzono w owocach
odmiany ‘Melba’.
W obiekcie kontrolnym istotnie największą zawartość kwasu askorbinowego stwierdzono w owocach odmiany ‘Fiesta’ (18,19 mg%). W obiektach, w których rośliny dokarmiano Florovitem istotnie więcej tego składnika
zawierały owoce odmiany ‘Fiesta’ (17,63 mg%) i ‘Melba’ (18,45 mg%) niż
‘Charentais F1’ (16,60 mg%).
Zawartość cukrów ogółem i cukrów redukujących w owocach melona
zależała od odmiany. Istotnie więcej cukrów ogółem i redukujących zawierały owoce odmiany ‘Charentais F1’ (4,42 i 1,10 św.m.) i ‘Fiesta’ (4,54
i 1,10 św.m.) w porównaniu z odmianą ‘Melba’ (3,52 i 0,90 św.m.).
Podsumowanie
1. Większy plon ogółem zebrano z roślin dokarmianych dolistnie Florovitem
i Ekolistem z dodatkiem Mocznika w porównaniu z kontrolą bez dokarmiania dolistnego. Największym plonem ogółem charakteryzowała się
odmiana ‘Fiesta’.
2. Więcej owoców z 1 m2 zebrano z roślin dokarmianych Florovitem niż
Ekolistem z Mocznikem. Najwięcej owoców dała odmiana ‘Charentais F 1’.
Największym procentowym udziałem owoców handlowych charakteryzowała się odmiana ‘Fiesta’.
3. Badane czynniki nie miały istotnego wpływu na procentowy udział owoców porażonych przez choroby i owoców niedojrzałych.
4. Najwięcej suchej masy zawierały owoce zebrane z obiektu kontrolnego
a kwasu askorbinowego z roślin dokarmianych Ekolistem z Mocznikiem.
Najwięcej tych składników stwierdzono w owocach odmiany ‘Fiesta’.
5. Niezależnie od rodzaju dokarmiania dolistnego nawięcej cukrów ogółem
i redukujących miały owoce odmian ‘Fiesta’ i ‘Charentais F1’.
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Jakość plonu melona (Cucumis melo L.)
w zależności od dokarmiania dolistnego
Wstęp
Dokarmianie dolistne roślin warzywnych traktowane jest jako uzupełnienie nawożenia doglebowego. Zdaniem wielu autorów wpływ dokarmiania
dolistnego na wysokość i jakość plonu warzyw nie jest jednoznaczny.
Wiele badań wskazuje, że łączenie nawożenia doglebowego z dokarmianiem dolistnym wpływa na lepsze plonowanie oraz poprawę wartości
biologicznej warzyw. Natomiast w innych badaniach nie stwierdzono istotnego oddziaływania dokarmiania dolistnego na zwiększenie plonu warzyw
i polepszenie jego jakości. Dokarmianie dolistne jest skuteczną metodą dostarczania składników pokarmowych w okresie intensywnego wzrostu roślin,
w czasie którego może poprawić ich gospodarkę mineralną oraz przyczynić
się do wzrostu plonu. Zastosowanie nawozów dolistnych wywołuje szybką
i skuteczną reakcję roślin oraz mniejsze zużycie nawozów niezależnie od
warunków glebowych. Dawka składników odżywczych pobrana przez nadziemne części rośliny różni się znacząco nie tylko w zależności od jej gatunku, ale nawet od odmiany.
Przeprowadzone badania miały na celu określenie wpływu dokarmiania dolistnego Florovitem i Ekolistem-Warzywa z dodatkiem Mocznika
na jakość plonu i wybrane elementy wartości odżywczej sześciu wielkoowocowych odmian melona.
Materiał i metody
Doświadczenie polowe przeprowadzono w latach 2005-2007 na terenie ośrodka szklarniowego Akademii Podlaskiej w Siedlcach. Założono je
w czterech powtórzeniach metodą losowanych bloków. Eksperyment polowy
przeprowadzono na glebie antropogenicznej o cechach hortisolu przez wiele
lat użytkowanej jako część gospodarstwa ogrodniczego. Charakteryzowała
się ona poziomem próchnicznym o miąższości około 40 cm, odczynem zbliżonym do obojętnego i średnią zawartością węgla organicznego 2,2%. Jako
nawożenie podstawowe przed sadzeniem rozsady zastosowano Azofoskę
w ilości 10 kg na 100 m2 powierzchni uprawnej.
W doświadczeniu badano wpływ dokarmiania dolistnego (kontrola bez
dokarmiania dolistnego, dwukrotne dolistne dokarmianie Florovitem (0,25%),
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dwukrotne dolistne dokarmianie nawozem Ekolist-Warzywa (0,5%) + Mocznik (1,0%)) na jakość plonu i wybrane elementy wartości odżywczej sześciu
wielkoowocowych odmian melona (‘Pacstart’, ‘Yupi’, ‘Gattopardo’, ‘Polydor
II’, ‘Seledyn’, ‘Legend’).
Melony uprawiano z rozsady przygotowanej w szklarni nieogrzewanej.
Rozsadę wysadzono na miejsce stałe w pierwszej dekadzie czerwca i przykryto agrowłókniną, którą zdjęto na początku kwitnienia. Na początku kwitnienia i po usunięciu nadmiaru zawiązków zastosowano dolistne dokarmianie roztworem nawozów wieloskładnikowych Florovit oraz EkolistWarzywa+Mocznik.
Owoce zbierano stopniowo w miarę ich dojrzewania jeden raz w tygodniu. W trakcie zbioru określono plon ogółem (kg∙m-2), łączną liczbę owoców
(szt.∙m-2) oraz procentowy udział owoców handlowych, niedojrzałych i porażonych przez choroby (owoce z objawami gnicia) w łącznej liczbie owoców.
Z owoców handlowych trzeciego zbioru pobrano próby do analiz chemicznych na zawartość: suchej masy – metodą suszarkowo-wagową, cukrów
ogółem i cukrów redukujących – metodą Luffa Schoorla, kwasu askorbinowego – metodą Pijanowskiego.
Uzyskane wyniki opracowano statystycznie stosując analizę wariancji.
Istotność różnicy średnich porównano testem Tukey’a przy poziomie istotności α=0,05.
Wyniki badań
Plon ogółem z roślin dokarmianych Florovitem wyniósł średnio
2,70 kg∙m-2 i był o 0,22 kg∙m-2 większy od zebranego w kontroli bez dokarmiania dolistnego. Po zastosowaniu Ekolistu z Mocznikiem nie stwierdzono
istotnego wzrostu plonu ogółem w porównaniu do kontroli.
Największym plonem ogółem owoców charakteryzowała się odmiana
‘Yupi’ (3,08 kg∙m-2). Zbliżonym do niej ‘Gattopardo’ (2,89 kg∙m -2) i ‘Seledyn’
(2,96 kg∙m-2). Istotnie mniejszy w odniesieniu do ‘Yupi’ plon ogółem dały
odmiany ‘Pacstart’, ‘Polydor II’ i ‘Legend’. Różnice wynosiły odpowiednio
0,48 kg∙m-2, 1,12 kg∙m-2 oraz 1,04 kg∙m-2. Na podstawie uzyskanych wyników badań stwierdzono, że łączna liczba owoców z 1 m 2 w sposób istotny
zależała od odmiany. ‘Gattopardo’ dała istotnie więcej owoców w porównaniu z ‘Pacstart’, ‘Yupi’, ‘Polydor II’. Istotnie najmniejszą liczbą owoców charakteryzował się ‘Legend’.
Największy procentowy udział owoców handlowych w łącznej ich liczbie niezależnie od zastosowanego dokarmiania dała odmiana ‘Yupi’, a najmniejszy odmiany ‘Gattopardo’ i ‘Polydor II’. W obiekcie kontrolnym bez
dokarmiania dolistnego udział owoców handlowych odmiany ‘Yupi’,
‘Pacstart’ i ‘Legend’ był większy odpowiednio o 29,22%, 11,37 % i o 12,62%
niż odmiany ‘Gattopardo’ oraz o 23,25%, 5,40% i 6,65% niż odmiany
‘Polydor II’. W obiektach z dokarmianiem Florovitem różnice wynosiły
29,63%, 14,62% i 15,76% w porównaniu z odmianą ‘Gattopardo’ oraz
27,65%, 12,64% i 13,78% w porównaniu z odmianą ‘Polydor II’. W obiektach
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z dokarmianiem dolistnym Ekolistem z Mocznikiem udział owoców handlowych odmian ‘Yupi’, ‘Pacstart’, ‘Seledyn’ i ‘Legend’ był większy odpowiednio
o 24,69%, 7,57%, 7,76% i 10,09% w porównaniu z odmianą ‘Gattopardo’
i o 25,62%, 8,50%, 8,69% i 11,02% w porównaniu z odmianą ‘Polydor II’.
W przeprowadzonych badaniach najmniejszym udziałem owoców porażonych przez choroby zarówno w kontroli jak i w obiektach, w których stosowano dokarmianie Florovitem oraz Ekolistem+Mocznik charakteryzowała
się odmiana ‘Pacstart’, odpowiednio 5,80%, 5,41% i 7,18%. Największym
udziałem owoców porażonych przez choroby w kontroli i po zastosowaniu
obu badanych nawozów charakteryzowała się odmiana ‘Seledyn’. Różnica
między odmianą ‘Pacstart’ i ‘Seledyn’ w obiektach dokarmianych Florovitem
wynosiła 26,62% a w obiektach dokarmianych Ekolistem z Mocznikiem
20,17%.
Udział owoców niedojrzałych w łącznej ich liczbie zależał od odmiany.
Najmniejszym udziałem owoców niedojrzałych charakteryzowała się odmiana ‘Seledyn’ (30,64%). Udział owoców niedojrzałych odmiany ‘Pacstart’ był
większy o 21,52%, ‘Gattopardo’ o 16,67%, ‘Polydor II’ o 11,06% i ‘Legend’
o 14,47%.
W obiekcie kontrolnym i z dokarmianiem Florovitem oraz Ekolistem
z dodatkiem Mocznika istotnie większą zawartość suchej masy i cukrów
ogółem stwierdzono w owocach odmiany ‘Yupi’ (średnio 5,28% i 4,25 %
św.m.), ‘Pacstart’ (średnio 5,31% i 4,21 % św.m.) i ‘Legend’ (średnio 5,14%
i 4,13 % św.m.), w porównaniu z owocami odmian ‘Polydor II’ i ‘Gattopardo’.
Bez względu na rodzaj dokarmiania mniejszą zawartością suchej masy
i cukrów ogółem charakteryzowały się owoce odmiany ‘Seledyn’ (odpowiednio 4,49 % i 3,37 % św.m.).
Niezależnie od rodzaju zastosowanego dokarmiania dolistnego najwięcej cukrów redukujących zawierały owoce odmiany ‘Yupi’ (1,14 % św.m.).
W obiektach z dokarmianiem dolistnym Florovitem i Ekolistem istotnie więcej
cukrów redukujących zawierały owoce odmiany ‘Pacstart’ niż odmian ‘Polydor II’, ‘Gattopardo’ i ‘Legend’. Niezależnie od rodzaju dokarmiania istotnie
najmniejszą zawartością cukrów redukujących charakteryzowały się owoce
odmiany ‘Seledyn’ (0,80 % św.m.).
W obiekcie kontrolnym i w obiektach z dokarmianiem Ekolistem najwięcej kwasu askorbinowego zawierały owoce odmiany ‘Legend’ (17.91
i 17.99 mg%), a w obiektach z dokarmianiem Florovitem owoce odmiany
‘Pacstart’ (17,79 mg%) i ‘Legend’ (17,64 mg%).
Podsumowanie
Plon ogółem uzyskany z roślin dokarmianych Florovitem i Ekolistem
z dodatkiem Mocznika nie różnił się istotnie. Większy plon ogółem zebrano
z roślin dokarmianych Florovitem w porównaniu z obiektem kontrolnym.
Większym plonem ogółem w porównaniu z pozostałymi odmianami charakteryzowała się odmiana ‘Yupi’. Niezależnie od rodzaju zastosowanego dokarmiania dolistnego najwięcej owoców z 1 m2 dała odmiana ‘Gattopardo’.
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Najbardziej przydatna do uprawy w warunkach środkowo-wschodniej Polski
ze względu na największy procentowy udział owoców handlowych okazała
się odmiana ‘Yupi’, najmniej owoców niedojrzałych dała odmiana ‘Seledyn’,
a najmniejszym udziałem owoców porażonych przez choroby charakteryzowała się odmiana ‘Pacstart’. Rodzaj dokarmiania dolistnego miał istotny
wpływ na zawartość w owocach melona cukrów ogółem i redukujących.
Zastosowane w doświadczeniu nawozy dolistne przyczyniły się do zmniejszenia zawartości tych składników w porównaniu z obiektem kontrolnym bez
nawożenia dolistnego. Niezależnie od rodzaju dokarmiania dolistnego najwięcej suchej masy zawierała odmiana ‘Pacstart’, cukrów ogółem i redukujących ‘Yupi’, a kwasu askorbinowego ‘Legend’.
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Wpływ mulczowania roślinami międzyplonowymi
na wybrane fizyczne i chemiczne właściwości
gleby
Wstęp
W przerwach pomiędzy uprawą kolejnych gatunków gleba nie przykryta roślinnością narażona jest na niekorzystny wpływ zjawisk erozyjnych.
Rolę ochronną w stosunku do gleby pełnić może okrywa (mulcz) z roślin
uprawianych jako międzyplony. Międzyplony nie tylko chronią powierzchnię
gleby, ale mają też wpływ na właściwości fizyczne i chemiczne głębszych jej
warstw. Oddziaływanie mulczu na właściwości gleby uzależnione jest między innymi od rodzaju substancji pozostającej na powierzchni gleby. Istotne
znaczenie może mieć więc gatunek rośliny uprawianej jako mulcz.
Celem przedstawionej pracy będącej fragmentem szerszych badań
było określenie zmian wybranych fizycznych i chemicznych właściwości
gleby pod wpływem mulczowania czterema gatunkami roślin międzyplonowych przyorywanych w różnych terminach.
Materiał i metody
Eksperyment polowy prowadzono w latach 2002-2005 na terenie
Stacji Doświadczalnej w Zawadach należącej do Akademii Podlaskiej
w Siedlcach. Doświadczenie założono na glebie płowej należącej do rzędu
gleb brunatnoziemnych. Przed jego założeniem gęstość właściwa gleby na
której prowadzono badania wyniosła średnio 2,56 g.cm-3, gęstość objętościowa 1,45 g.cm-3 porowatość 43,4%. Średnia zawartość przyswajalnych
składników mineralnych w mg.dm-3 kształtowała się na poziomie 70,0 mg P,
112,4 mg K, 769,9 mg Ca, 60,6 mg Mg.
Eksperyment polowy założono metodą split-blok w trzech powtórzeniach. Badano w nim wpływ następujących czynników:
I. Termin przyorania mulczów: ● mulcz przyorany jesienią w III dekadzie
października; ● mulcz pozostawiony do wiosny i przyorany przed sadzeniem kapusty w II dekadzie maja, ● mulcz pozostawiony bez przyorania
do czasu zbioru kapusty, przyorany po jej zbiorze w II dekadzie października, glebę do sadzenia rozsady przygotowano stosując talerzowanie.
II. Rośliny mulczujące: ● facelia (norma wysiewu nasion 15 kg.ha-1), ● wyka
jara (norma wysiewu nasion 140 kg.ha-1), ● seradela (norma wysiewu nasion 60 kg.ha-1), ● owies (norma wysiewu nasion 240 kg.ha-1), ● kontrola
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bez mulczowania.Powierzchnia poletka do zbioru wyniosła 16 m2, powierzchnia jednego etapu doświadczenia 3250 m2.
Rośliny mulczujące uprawiano w latach 2002-2004 jako międzyplony
letnie wysiewane w I dekadzie sierpnia. Do badań wybrano gatunki jare, aby
uniknąć konieczności stosowania dodatkowych zabiegów chemicznych
w celu desykacji masy roślinnej na wiosnę. Po roślinach mulczujących w
latach 2003-2005 uprawiano kapustę głowiastą czerwoną ‘Koda’.
Przed zbiorem kapusty z warstwy 10-20 cm pobrano próby w celu
oznaczenia wybranych fizycznych i chemicznych właściwości gleby. W materiale glebowym oznaczono gęstość właściwą (g.cm-3) metodą piknometryczną i gęstość objętościową (g.cm-3) cylinderkami o pojemności 100 cm3.
Na podstawie uzyskanych wyników obliczono porowatość ogólną gleby (%).
W glebie oznaczono też zawartość przyswajalnych składników mineralnych:
fosforu (mg.dm-3 p.s.m.) metodą fotokolorymetryczną, potasu i wapnia
(mg.dm-3 p.s.m.) metodą fotometrii płomieniowej, magnezu (mg.dm-3 p.s.m.)
metodą absorpcji atomowej.
Wyniki opracowano statystycznie stosując metodę analizy wariancji
właściwą dla modelu split-blok. Istotność różnicy średnich oceniono testem
Tukey’a przy poziomie istotności p = 0,05.
Wyniki badań
Gęstość właściwa gleby mulczowanej mulczami roślinnymi przyoranymi jesienią lub wiosną nie różniła się w sposób istotny od stwierdzonej w
kontroli bez mulczowania. Pozostawiona bez przyorania wyka (2,46 g.cm-3)
przyczyniła się do obniżenia gęstości właściwej w porównaniu do oznaczonej dla gleby w obiekcie kontrolnym (2,55 g.cm-3). Przy wiosennym terminie
przyorania gleba, na której przyorano mulcz z owsa charakteryzowała się
istotnie mniejszą gęstością właściwą (2,50 g.cm-3) w porównaniu do gleby,
na której przyorano mulcz z facelii (2,59 g.cm-3).
Gęstość objętościowa gleby, na której mulcze przyorano wiosną była
istotnie mniejsza (1,34 g.cm-3), w odniesieniu do stwierdzanej dla gleby, na
której mulcze przyorano jesienią (1,38 g.cm-3) lub pozostawiono bez przyorania do czasu zbioru kapusty (1,41 g.cm-3), natomiast porowatość gleby,
na której mulcze przyorano wiosną wynosiła 47,27 g.cm-3 i była istotnie
większa w porównaniu do gleby, na której mulcze przyorano jesienią
(45,89 g.cm-3) lub pozostawiono bez przyorania (45,24 g.cm-3).
Gleba mulczowana badanymi roślinami charakteryzowała się mniejszą gęstością objętościową niż gleba w kontroli bez mulczowania. Istotne
różnice stwierdzono między kontrolą (1,41 g.cm-3) oraz mulczem z facelii
(1,37 g.cm-3), seradeli (1,37 g.cm-3) i owsa (1,35 g.cm-3).
Nie stwierdzono istotnych różnic porowatości gleby między badanymi
rodzajami mulczów przyoranymi jesienią. Po mulczach przyoranych wiosną
porowatość gleby była większa od stwierdzonej w kontroli bez mulczowania.
Istotne różnice stwierdzono pomiędzy kontrolą (45,42%) i obiektami mulczowanymi facelią (49,03%). W obiektach, w których mulcze pozostawiono
bez przyorania porowatość gleby pod mulczem z seradeli (45,28%) i owsa
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(45,54%) była istotnie większą od stwierdzonej w kontroli (42,77%) i pod
mulczem z wyki jarej (42,16%).
Różnice w zawartości w glebie składników mineralnych powstałe pod
wpływem badanych czynników były stosunkowo niewielkie i nie wskazywały
na istnienie określonych tendencji spowodowanych ich działaniem. W przypadku zawartości przyswajalnego fosforu, wapnia i magnezu stwierdzono
współdziałanie terminu przyorania i rodzaju mulczu.
Gleba, na której mulcz z owsa przyorano jesienią charakteryzowała
się istotnie większą zawartością przyswajalnego fosforu (42,62 mg.dm-3
p.s.m.) niż mulczowana przyoraną jesienią seradelą (40,12 mg.dm-3 p.s.m.)
oraz gleba w kontroli bez mulczowania (40,03 mg.dm-3 p.s.m.). Mulcz z owsa
pozostawiony bez przyorania przyczynił się do istotnego wzrostu zawartości
przyswajalnego fosforu w glebie (42,01 mg.dm-3 p.s.m.) w odniesieniu do
stwierdzonej po pozostawionym bez przyorania mulczu z seradeli
(39,66 mg.dm-3 p.s.m.).
Mulcze roślinne przyorane jesienią nie powodowały istotnych zmian
w zawartości wapnia przyswajalnego w glebie w porównaniu kontroli, stwierdzono natomiast istotne różnice między badanymi rodzajami mulczów.
Po przyoranym jesienią mulczu z seradeli gleba charakteryzowała się istotnie większą zawartością przyswajalnego wapnia (805,44 mg.dm-3 p.s.m.)
w porównaniu do stwierdzonej po mulczu z wyki (768,09 mg.dm-3 p.s.m.)
i owsa (746,56 mg.dm-3 p.s.m.). Mulcze roślinne przyorane wiosną lub pozostawione bez przyorania do czasu zbioru kapusty nie powodowały istotnych
zmian zawartości przyswajalnego wapnia w glebie.
Zawartość magnezu przyswajalnego w glebie, na której badane rośliny mulczujące przyorano jesienią lub wiosną nie różniła się istotnie.
Pozostawiony bez przyorania mulcz z owsa przyczynił się do istotnego
w odniesieniu do pozostałych roślin i do kontroli wzrostu zawartości przyswajalnego magnezu w glebie (79,88 mg.dm-3 p.s.m.).
Podsumowanie
1. Przyoranie mulczów wiosną przyczyniło się do obniżenia gęstości objętościowej i wzrostu porowatości ogólnej gleby w porównaniu do stwierdzonej po ich przyoraniu jesienią lub pozostawieniu bez przyorania. Jest to
efekt spulchnienia gleby na skutek wykonanej orki oraz wprowadzenia do
niej masy organicznej pochodzącej z przyoranych międzyplonów.
2. Gleba mulczowana facelią i owsem charakteryzowała się mniejszą niż
w kontroli gęstością objętościową oraz wyższą porowatością ogólną.
Większa ilość masy organicznej tworzonej przez te gatunki i mniejsza
zawartość w niej azotu przyczyniła się do wolniejszego rozkładu i dłuższego oddziaływania na właściwości fizyczne gleby.
3. Nie stwierdzono jednoznacznie ukierunkowanych zmian w zawartości
przyswajalnych makroskładników pod wpływem terminu przyorania oraz
rodzaju przyoranego mulczu.
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Wpływ następczy międzyplonu słonecznika
(Helianthus L.) na zawartość w kukurydzy cukrowej
(Zea mays L.) wybranych elementów wartości
odżywczej
Wstęp
Kukurydza cukrowa jest cenną rośliną o wszechstronnym zastosowaniu w żywieniu człowieka. Jakość jej ziarna zależy od wielu czynników,
z których ważniejsze to nawożenie i przebieg pogody. Czynnikiem kompensującym zarówno niedobór jak i nadmiar składników pokarmowych w glebie
są nawozy organiczne. Szczególną rolę w podnoszeniu urodzajności gleby
przypisuje się roślinom międzyplonowym uprawianym na przyoranie. Prace
opisujące możliwość wykorzystania międzyplonowych nawozów zielonych
w uprawie warzyw koncentrują się głównie na ich wpływie na właściwości
fizyko-chemiczne gleby, ograniczaniu wymywania składników mineralnych,
zwłaszcza azotu, do wód gruntowych, ograniczaniu zachwaszczenia upraw
oraz na efektach plonotwórczych. Niewiele jest natomiast badań dotyczących następczego wpływu przyoranych nawozów zielonych na wartość odżywczą warzyw, w tym kukurydzy cukrowej.
Celem niniejszej pracy było określenie wpływu międzyplonu słonecznika, wysiewanego w trzech terminach i przyoranego jako zielony nawóz,
na zawartość suchej masy, kwasu askorbinowego i cukrów w kukurydzy
cukrowej. Wysiew roślin na nawóz zielony nie zawsze jest możliwy w optymalnym dla nich terminie ze względu na przebywanie jeszcze na polu roślin
plonu głównego. Zróżnicowanie terminu siewu słonecznika miało na celu
określenie wpływu opóźnienia wysiewu na jego działanie następcze.
Materiał i metody
Eksperyment przeprowadzono w latach 2004-2007 w Rolniczej Stacji
Doświadczalnej w Zawadach k. Siedlec. Założono je w układzie split-blok,
na glebie zaliczanej do rzędu brunatnoziemnych, o średniej zawartości
węgla organicznego 0,95%, odczynie kwaśnym – pH w H20 5,8. Gleba
charakteryzowała się dostateczną ilością azotu azotanowego oraz średnią
zawartością przyswajalnego fosforu, potasu, wapnia i magnezu.
Słonecznik w latach 2004-2006 wysiewano w trzech terminach:
21 lipca, 4 i 18 sierpnia. Norma wysiewu nasion wynosiła 30 kg∙ha -1. Przed
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siewem zastosowano nawożenie mineralne: 80 kg N∙ha -1, 60 kg P2O5∙ha-1
i 80 kg K2O∙ha-1. Masę zieloną słonecznika na wszystkich kombinacjach
przyorywano w trzeciej dekadzie października. Okres wegetacji dla słonecznika posianego w poszczególnych terminach wynosił odpowiednio: 92, 78
i 64 dni. Bezpośrednio przed przyoraniem międzyplonów pobrano próby
materiału roślinnego (część nadziemna i system korzeniowy) w celu określenia plonu świeżej i suchej masy oraz wykonania analiz chemicznych na
zawartość makroskładników. Działanie międzyplonów porównano z działaniem obornika (40 t∙ha-1) oraz obiektem kontrolnym bez nawożenia organicznego. Obornik przyorano równocześnie ze słonecznikiem.
Kukurydzę cukrową uprawiano w latach 2005-2007, w pierwszym roku
po przyoraniu międzyplonów i obornika. Testowano dwie odmiany kukurydzy: ‘Challenger F1’ i ‘Sweet Wonder F1’. Nasiona wysiewano w połowie
maja w rozstawie 65×20 cm. Norma wysiewu nasion dla odmiany ‘Challenger F1’ wynosiła 10 kg∙ha-1, dla odmiany ‘Sweet Wonder F1’ 6 kg∙ha-1. Przed
siewem nasion na wszystkich kombinacjach wykonano nawożenie mineralne
w ilości 110 kg N, 110 kg P2O5, 180 kg K2O na 1 hektar. Zbiór kolb kukurydzy wykonano na przełomie sierpnia i września. W trakcie zbioru pobrano
reprezentatywne próby kolb handlowych w celu wykonania analiz chemicznych na zwartość w ziarniakach: suchej masy, kwasu askorbinowego,
cukrów ogółem i redukujących ogólnie przyjętymi metodami.
Uzyskane wyniki opracowano statystycznie stosując analizę wariancji.
Istotność różnicy średnich oceniono testem Tukey’a przy poziomie istotności
α=0,05.
Wyniki badań
Pod względem ilości przyoranej biomasy oraz makroskładników obornikowi w dawce 40 t∙ha-1 dorównywał międzyplon słonecznika posiany
21 lipca. Przyorano z nim 40,5 t∙ha-1 świeżej i 7,4 t∙ha-1 suchej masy, a także
513,5 kg∙ha-1 makroskładników. Mniej o 6,8 t∙ha-1 świeżej i 1,5 t∙ha-1 suchej
masy przyorano ze słonecznikiem posianym 4 sierpnia, odpowiednio o 19,4
i 3,8 t∙ha-1 świeżej i suchej masy mniej z wysianym 18 sierpnia. Ilość makroskładników przyorana ze słonecznikiem posianym 4 i 18 sierpnia była odpowiednio o 26% i 54% mniejsza w porównaniu do obornika.
Ziarniaki kukurydzy uprawianej w latach 2005 i 2007, charakteryzujących się mniejszą ilością opadów, zawierały istotnie więcej suchej masy od
zebranych w roku 2006, w którym ilość opadów atmosferycznych w okresie
wegetacji kukurydzy była wyższa odpowiednio o 27 i 40 % niż w latach 2005
i 2007. Najwięcej suchej masy odnotowano w kukurydzy cukrowej uprawianej w kontroli (28.93 %) oraz po międzyplonie słonecznika posianym
18 sierpnia (28,61 %). Zbliżoną ilość miały ziarniaki kukurydzy po międzyplonach słonecznika z siewów 21 lipca i 4 sierpnia. Zawartość suchej masy
w kukurydzy uprawianej po oborniku była istotnie mniejsza niż w uprawianej
w kontroli i po międzyplonie z siewu 18 sierpnia (26,86 %). W roku 2005 po
słoneczniku z siewu 18 sierpnia, a w 2007 po słoneczniku ze wszystkich
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terminów siewu oraz w kontroli zawartość suchej masy w ziarniakach była
istotnie większa niż po oborniku. W roku 2006 rodzaj nawożenia organicznego nie powodował zmian w zawartości suchej masy w ziarniakach.
Istotnie najwięcej kwasu askorbinowego w kukurydzy (9,39 mg∙100 -1 g
św.m.) stwierdzono w roku 2005, istotnie najmniej (8,07 mg∙100 -1 g św.m.)
w roku 2006. Zawartość kwasu askorbinowego w kukurydzy uprawianej po
międzyplonach bez względu na termin jego siewu była zbliżona do stwierdzonej po oborniku i mieściła się w przedziale 8,64-8,83 mg∙100-1 g św.m.
Po międzyplonach posianych 4 i 18 sierpnia kukurydza cukrowa charakteryzowała się istotnie wyższą zawartością kwasu askorbinowego od uprawianej
wyłącznie po nawożeniu mineralnym.
Najwięcej cukrów ogółem zawierała kukurydza uprawiana w roku
2006 (9,02 % św.m.), najmniej w roku 2005 (5,61 % św.m.). Testowane odmiany kukurydzy cukrowej różniły się zawartością cukrów ogółem w zależności od zastosowanego nawożenia organicznego. Odmiana ‘Challenger F1’
po międzyplonie posianym 4 sierpnia (7,04 % św.m.), oborniku (6,79 %
św.m.) oraz w kontroli (6,87 % św.m.) zawierała istotnie więcej cukrów ogółem od uprawianej po słoneczniku posianym 21 lipca (6,49 % św.m.).
Istotnie więcej cukrów ogółem stwierdzono w ziarniakach kukurydzy odmiany ‘Sweet Wonder F1’ uprawianej po międzyplonie z siewu 21 lipca
(8,01 % św.m) oraz po oborniku (7,82 % św.m.) w porównaniu do zebranej z
obiektów z międzyplonami posianymi 4 i 18 sierpnia (odpowiednio 7,55
i 7,52 % św.m.).
Podsumowanie
Zawartość suchej masy w ziarniakach kukurydzy cukrowej w latach prowadzenia badań malała wraz ze wzrostem ilości opadów atmosferycznych
w okresie jej wegetacji. W najkorzystniejszym dla kukurydzy pod względem
warunków wilgotnościowych roku 2006 zawartość suchej masy w kukurydzy
uprawianej po międzyplonach i oborniku była zbliżona. W roku 2007, w którym
spadło najmniej opadów w czasie uprawy kukurydzy, po międzyplonach zawartość suchej masy w ziarniakach była istotnie większa niż po oborniku.
Wpływ międzyplonów słonecznika oraz obornika na zawartość kwasu
askorbinowego był zbliżony. Kukurydza uprawiana po międzyplonach słonecznika posianych 4 i 18 sierpnia miała wyższą zawartość kwasu askorbinowego
od uprawianej wyłącznie po nawozach mineralnych.
Uprawa kukurydzy cukrowej po międzyplonie słonecznika posianym
21 lipca spowodowała istotny wzrost zawartości cukrów redukujących w porównaniu z uprawą po oborniku.
Reakcja badanych odmian na nawożenie międzyplonem ze słonecznika
była zdecydowanie różna. Duża ilość masy organicznej międzyplonu wysianego
21 lipca w przypadku odmiany ‘Sweet Wonder F1’ powodowała wzrost,
a w przypadku odmiany ‘Challenger F1’ spadek zawartości w ziarniakach suchej
masy i cukrów ogółem.
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Współzależności wybranych cech plonotwórczych
fasoli zwyczajnej (Phaseolus vulgaris L.)
Wstęp
Plon nasion fasoli zwyczajnej (Phaseolus vulgaris L.), uwarunkowany
genetycznie i uzależniony od warunków środowiska w jakich przebiega
wzrost i rozwój roślin, znajduje odzwierciedlenie w komponentach plonu:
liczbie strąków z rośliny, liczbie nasion w strąku i masie nasion z rośliny.
Najwyższy plon nasion uzyskuje się, gdy komponenty plonu o największym
wpływie na jego wielkość osiągają maksymalne wartości.
Celem pracy było zbadanie zależności między wybranymi cechami
plonotwór-czymi form fasoli zwyczajnej i określenie wpływu tych cech na
plon nasion.
Materiał i metody
Materiał badawczy stanowiły 2 formy fasoli zwyczajnej (Phaseolus
vulgaris L.): odmiana Bor i karłowy mutant tej odmiany, uprawiane na suche
nasiona, w 3-letnim doświadczeniu polowym, założonym w układzie losowanych bloków w 6 powtórzeniach. Uprawę tę prowadzono zgodnie z zasadami poprawnej agrotechniki. Rośliny zbierano na przełomie sierpnia i września w fazie opadania liści i zasychania strąków. Z każdego po-letka zebrano po 30 roślin, a po ich dosuszeniu wykonano pomiary: wysokości roślin
(cm), masy roślin bez strąków (g), liczby strąków z rośliny (szt.), liczby
nasion z rośliny (szt.), średniej liczby nasion w strąku (szt.), masy tysiąca
nasion (g), plonu nasion z rośliny (g).
Uzyskane wyniki pomiarów posłużyły do oszacowania zmienności
cech i oceny zależności między badanymi cechami. Wykonano analizę wariancji według modelu dla doświadczenia wielokrotnego, jednoczynnikowego, w układzie losowanych bloków. Współzależności badanych cech oceniono na podstawie fenotypowych współczynników korelacji prostej
Pearson’a (ryx), wyznaczono również równania regresji wielokrotnej oraz
przeprowadzono analizę ścieżkową Wright’a.
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Wyniki badań
Rośliny zmutowane charakteryzowały się istotnie niższymi wartościami wszystkich badanych cech. Plon nasion z rośliny u odmiany Bor
(15,27 g) przewyższał ponad 2-krot-nie plon karłowego mutanta (6,69 g).
Podobna tendencja zaznaczyła się przy analizie innych cech generatywnych. Wysokie wartości współczynników zmienności cech plonotwórczych
świadczą o dużej zmienności cech u obu badanych form fasoli, a więc możliwa jest więc dalsza selekcja w kierunku poprawy plonowania. Zmienność
plonu nasion z rośliny odmiany Bor w 97,9% determinowana była zmiennością 3 cech: masy rośliny bez strąków, liczby nasion z rośliny i masy tysiąca
nasion. Szczegółowa analiza zależności metodą ścieżek Wright'a wskazała,
że bezpośredni wpływ masy rośliny odmiany Bor na plon nasion był niewielki, ponieważ współczynnik wpływu bezpośredniego (w.b.) kształtował się na
poziomie 0,214*, przy współczynniku korelacji fenotypowej r=0,952*. Duży
udział tej zmiennej (90,6%), w wyjaśnieniu zmienności masy nasion z rośliny, wynikał z jej wpływu pośredniego przez liczbę nasion z rośliny
(w.p=0,609*) i masę tysiąca nasion (w.p.=0,129*). Największy bezpośredni
wpływ na plonowanie roślin fasoli odmiany Bor wywarła liczba nasion z rośliny (w.b.=0,689*). Zmienność plonu nasion u roślin zmutowanych odmiany
Bor w 97,7% była determinowana przez dwie cechy: liczbę nasion z rośliny
i masę tysiąca nasion. Analiza zależności między cechami roślin zmutowanych, przeprowadzona metodą ścieżek Wright’a wykazała, że współczynnik
wpływu bezpośredniego liczby nasion z rośliny na plon nasion był bardzo
wysoki i wyniósł 0,950*, przy podobnym współczynniku korelacji fenotypowej
(r=0,940*). Natomiast wpływ bezpośredni masy tysiąca nasion był słabszy
i wyrażał się współczynnikiem wpływu bezpośredniego, równym 0,284* przy
r=0,261*.
Podsumowanie
Wysokie wartości współczynników determinacji wskazują na dobre
dopasowanie modeli regresji krokowej oraz na fakt, że zmienność plonowania roślin fasoli została w dużym stopniu wyjaśniona przez badane cechy
plonotwórcze. Zmienność plonu nasion z rośliny fasoli odmiany Bor w 97,9%
determinowana była zmiennością liczby nasion z rośliny, masy tysiąca nasion i masy roślin. Istotny bezpośredni wpływ na plon nasion miały wszystkie wymienione cechy, a silne skorelowanie masy roślin z plonem nasion
z rośliny wynikało z pośredniego wpływu liczby nasion i masy tysiąca nasion.
Zmienność plonu nasion roślin, wyprowadzonych drogą mutagenezy, determinowana była w 97,7% zmiennością liczby nasion z rośliny i masy tysiąca
nasion. Efekty bezpośrednie tych cech były w niewielkim stopniu obciążone
efektami pośrednimi, wynikającymi z wzajemnej ich korelacji.
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