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1. Imię i nazwisko:  Robert Rosa 

 

2. Posiadane dyplomy, stopnie naukowe/artystyczne – z podaniem nazwy, miejsca  

i roku ich uzyskania oraz tytułu rozprawy doktorskiej: 

- stopień magistra inżyniera rolnictwa uzyskałem w 1998 roku na Wydziale 

Rolniczym Wyższej Szkoły Rolniczo-Pedagogicznej w Siedlcach (obecnie 

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach); 

- stopień doktora nauk rolniczych w dyscyplinie agronomia uzyskałem w 2005 

roku. Pracę doktorską nt. Przedplonowe nawozy zielone w uprawie warzyw  

w warunkach glebowo-klimatycznych Południowego Podlasia, której promotorem 

była Pani prof. dr hab. Anna Zaniewicz-Bajkowska, obroniłem w lipcu 2005 roku 

przed Radą Wydziału Rolniczego Akademii Podlaskiej w Siedlcach (obecnie 

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach); 

- w roku 1998 ukończyłem Studium Pedagogiczne w Wyższej Szkole Rolniczo-

Pedagogiczna w Siedlcach; 

- w roku 1999 ukończyłem Studia Podyplomowe w zakresie „Służby Cywilnej, 

Administracji Publicznej, Zarządzania Jednostkami Terenowymi oraz Rozwoju 

Regionalnego i Lokalnego” w Wyższej Szkole Rolniczo-Pedagogicznej w Siedlcach; 

- w roku 2012 ukończyłem Studia Podyplomowe „Zarządzanie badaniami naukowymi  

i pracami rozwojowymi” w Wyższej Szkole Ekonomicznej w Białymstoku; 

- w roku 2014 ukończyłem Studia Podyplomowe „Ochrona własności intelektualnej” 

na  Uniwersytecie Warszawskim. 
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3. Informacje o dotychczasowym zatrudnieniu w jednostkach naukowych/ 

artystycznych: 

15 marca 1999 roku zostałem zatrudniony w Katedrze Warzywnictwa Wyższej 

Szkoły Rolniczo-Pedagogicznej w Siedlcach na stanowisku asystenta. Od 1 października 

2005 roku do chwili obecnej pracuję na stanowisku adiunkta w Katedrze Warzywnictwa 

Wydziału Przyrodniczego Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. 

 

4. Wskazanie osiągnięcia* wynikającego z art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 14 marca 2003 

r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie 

sztuki (Dz. U. nr 65, poz. 595 ze zmianami) w przypadku, gdy osiągnięciem tym jest 

praca/prace wspólne, należy przedstawić oświadczenia wszystkich jej współautorów, 

określające indywidualny wkład każdego z nich w jej powstanie: 

 

a) tytuł osiągnięcia naukowego: Cykl publikacji naukowych pt.: „Nawozy zielone  

w uprawie kukurydzy cukrowej”. 

 

b) autor/autorzy, tytuł/tytuły publikacji, rok wydania, nazwa wydawnictwa 

 

1. Rosa R., Zaniewicz-Bajkowska A., Kosterna E, Franczuk J., 2010. The secondary 

effect of sunflower (Helianthus annuus L.) catch crop in sweet corn (Zea mays L. var. 

saccharata) cultivation. Folia Horticulturae, 22/2, 15–23. 

2. Zaniewicz-Bajkowska A., Rosa R., Kosterna E., Franczuk J., 2011. Serradella and faba 

bean catch crops as a kind of organic manuring in sweet corn cultivation.  

[w:] Nowoczesne metody analizy surowców rolniczych. Red. Puchalski Cz. i Bartosz 

G., Wyd. Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów, ISBN 978-83-933173-4-9, 

Monografia Naukowa, 227–240. 

3. Rosa R., Zaniewicz-Bajkowska A., Kosterna E., Franczuk J., 2012. Phacelia and 

amaranth catch crops in sweet corn cultivation. Part I. Corn yields. Acta Scientiarum 

Polonorum, Hortorum Cultus, 11 (1), 145–159. 
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4. Zaniewicz-Bajkowska A., Rosa R., Kosterna E., Franczuk J., 2012. Phacelia and 

amaranth catch crops in sweet corn cultivation. Part II. Selected components of nutritive 

value of corn. Acta Scientiarum Polonorum, Hortorum Cultus, 11 (1), 161–169. 

5. Zaniewicz-Bajkowska A., Rosa R., Kosterna E., Franczuk J., Buraczyńska D., 2010. 

The effect of sunflower (Helianthus annuus L.) catch crop on content of selected 

components of nutritive value of sweet corn (Zea mays L. var. saccharata (Sturtev.) 

L.H. Bailey). Acta Scientiarum Polonorum, Hortorum Cultus, 9 (4), 53–62. 

6. Rosa R., 2014. The structure and yield level of sweet corn depending on the type of 

winter catch crops and weed control method. Journal of Ecological Engineering, 15 (4), 

118–130, DOI: 10.12911/22998993.1125466. 

7. Rosa R., 2015. Quality of sweet corn yield depending on winter catch crops and weed 

control method. Acta Scientiarum Polonorum, Hortorum Cultus, 14 (2), 59–74. 

8. Rosa R., 2015. The effect of winter catch crops on weed infestation in sweet corn 

depending on the weed control methods. Journal of Ecological Engineering, 16 (2), 

125–135, DOI: 10.12911/22998993/1867. 

9. Rosa R., 2014. Economic effects of summer catch crops application in sweet corn 

cultivation. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich, IV, 3, 1445–1455,  

DOI: http://dx.medra.org/10.14597/infraeco.2014.4.3.109 

 

Wkład wnioskodawcy w wyżej wymienione prace przedstawiono w załączniku IV, 

natomiast oświadczenia współautorów w załączniku VIII. 

 

c) omówienie celu naukowego/artystycznego ww. pracy/prac i osiągniętych 

wyników wraz z omówieniem ich ewentualnego wykorzystania 

 

Kukurydza cukrowa (Zea mays L. var saccharata) jest cenną rośliną uprawną 

o wszechstronnym zastosowaniu w żywieniu człowieka. Jest bogata są w składniki odżywcze - 

zawiera dużo białka, cukrów, witamin i mikroelementów. Całkowita światowa produkcja 

kukurydzy cukrowej w ciągu ostatnich 25 lat wzrosła o 60% (Williams 2006). Także w Polsce 

cieszy się ona coraz większą popularnością. Breś (2010) podał, że powierzchnia jej uprawy 

w naszym kraju w roku 2010 przekraczała 5 tys. ha. Przeprowadzone dotychczas badania 
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wskazują, że warunki glebowo-klimatyczne Polski pozwalają na uprawę tej rośliny na terenie 

prawie całego kraju (Michałojć i in. 1996, Kunicki 1998, Wierzbicka 1998, Rosa i in. 2012, 

Waligóra i in. 2013). Największy wpływ na wzrost, wielkość i jakość plonu kukurydzy 

cukrowej mają warunki pogodowe, w szczególności temperatury powietrza oraz ilość opadów 

w trakcie sezonu wegetacyjnego (Stone i in. 1999, Genc i in. 2013). 

Oprócz warunków klimatycznych o powodzeniu uprawy kukurydzy cukrowej decydują 

także czynniki agrotechniczne, zwłaszcza nawożenie i odchwaszczanie. Haghighat i in. (2012) 

zalecają jesienne nawożenie organiczne, najlepiej w postaci obornika. Jednak stosowanie 

obornika nie zawsze jest możliwe, co wynika z przyczyn ekonomicznych, produkcyjnych lub 

technicznych. Postępująca specjalizacja gospodarstw rolnych sprawiła, że wiele z nich 

nastawiło się na produkcję roślinną, rezygnując z chowu zwierząt. Gospodarstwa te są zatem 

pozbawione nawozów naturalnych, mających podstawowe znaczenie w utrzymaniu żyzności 

gleby (Mazur i in. 2003). Również uprawa zbóż o krótkiej słomie oraz przechodzenie na obory 

o płytkiej ściółce przyczyniają się do deficytu obornika. Wzrastająca jego cena oraz duże 

obciążenie energetyczne związane z jego stosowaniem znacznie podnoszą koszty uprawy. 

Skutkiem tego jest systematycznie malejąca ilość przyorywanego obornika na gruntach ornych. 

Tylko na przestrzeni lat 2010-2014 jego zużycie w Polsce zmniejszyło się z 45,8 mln ton do 

38,8 mln ton (GUS 2011, 2012, 2014). Jednocześnie wzrastająca ilość stosowanych nawozów 

mineralnych prowadzi do niekorzystnych zmian związanych z urodzajnością gleby. Sytuacja 

taka stwarza potrzebę zastosowania innego rodzaju gospodarki polowej, zmierzającej do 

zwiększenia ilości materii organicznej w glebie. Szczególnie cennym jej źródłem są 

międzyplony uprawiane na przyoranie jako zielony nawóz (Duer i Jończyk 1998, Mazur i in. 

2003, Płaza 2003, Zając i Antonkiewicz 2006, Tejada i in. 2008). 

Mają one korzystny, wszechstronny wpływ na fizyczne, chemiczne i biologiczne 

właściwości gleby. Zmniejszają jej gęstość, ograniczają erozję i przyczyniają się do 

powstawania próchnicy (Snapp i in. 2005). Dzięki głęboko sięgającemu systemowi 

korzeniowemu pobierają składniki pokarmowe wypłukane w głąb profilu glebowego, 

wbudowują je w swoje tkanki, a po przyoraniu ulegają mineralizacji i stopniowo uwalniają je 

w ornej warstwie gleby (Collins i in. 2007, Sainju i in. 2008). W badaniach Jensena (1991) oraz 

Hansena i Djurhuusa (1997) stwierdzono, że wprowadzanie międzyplonów do zmianowań 

ogranicza wymywanie azotu o ponad 60%. Zhang i in. (2010) podają, że stały dopływ do gleby 

materii organicznej w postaci międzyplonu pozwala także na zachowanie jej aktywności 
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biologicznej. Międzyplony pełnią również funkcję fitosanitarną, ograniczając występowanie 

wielu chorób i szkodników roślin uprawnych oraz zachwaszczenie upraw (Deryło 1991, 

Akemo i in. 2000, Barberi 2002, O‟Reilly i in. 2011). 

Jako międzyplony szczególnie cenne są rośliny z rodziny bobowate, które dzięki symbiozie 

z bakteriami Rhizobium są ważnym źródłem azotu dla gleby. Ma to duże znaczenie 

ekologiczne i ekonomiczne, gdyż pozwala na ograniczenie zużycia mineralnych nawozów 

azotowych (Sainju i in. 2008, Kramberger i in. 2009). Na nawóz zielony wysiewane są także 

rośliny z innych rodzin botanicznych, zwłaszcza te, które w porównaniu z bobowatymi, 

wytwarzają większą ilość biomasy oraz są wierniejsze w plonowaniu. 

Uprawa międzyplonów jest rozwiązaniem agrotechnicznym dobrze znanym nauce 

i praktyce rolniczej w uprawie zbóż (Wanic i in. 2004, Wilczewski i in. 2007, Wojciechowski 

2009, Wilczewski 2011, Sjursena i in. 2012), ziemniaków (Płaza 2003, Dzienia i in. 2004, 

Ceglarek i Płaza 2006, Rostami i in. 2013) oraz niektórych roślin warzywnych w uprawie 

polowej (Creamer 1996, Wyland i in. 1996, Jabłońska-Ceglarek i Wadas 2001, Franczuk 2003, 

Jabłońska-Ceglarek i in. 2004, Konopiński i in. 2013). Niewiele jest natomiast opracowań 

dotyczących stosowania międzyplonowych nawozów zielonych w uprawie kukurydzy 

cukrowej. Przeprowadzone dotychczas w Polsce badania wykazały przydatność w uprawie 

kukurydzy cukrowej nawozów zielonych w postaci przedplonów (Jabłońska-Ceglarek i Rosa 

2005, Jabłońska-Ceglarek i in. 2005). Prowadzono również prace badawcze nad możliwością 

zastosowania w kukurydzy cukrowej żywych ściółek (Jędrszczyk i Poniedziałek 2007) oraz 

mulczów roślinnych (Konopiński i Kęsik 2000). Także większość badań zagranicznych 

koncentrowała się nad wykorzystaniem w uprawie kukurydzy cukrowej międzyplonów 

zastosowanych jako rośliny okrywowe. Eksperymenty nad stosowaniem międzyplonów pod 

kukurydzę jako nawozy zielone prowadzili m.in. Turgut i in. (2005), Tejada i in. (2008) oraz 

Zhang i in. (2010). W literaturze przedmiotu niewiele jest również publikacji nt. wpływu 

międzyplonowych nawozów zielonych na wartość odżywczą kukurydzy cukrowej, 

a przeprowadzone badania skupiały się głównie na zmianach zawartości azotu w ziarnie 

kukurydzy i kukurydzy cukrowej pod wpływem nawożenia organicznego (Caporali i in. 2004, 

Tejada i in. 2008, Salmerón i in. 2011, Kramberger i in. 2014). 

Celem badań zaprezentowanych w cyklu publikacji było określenie efektów stosowania 

nawozów zielonych w postaci międzyplonów letnich (w uprawach rolniczych nazywanych 

międzyplonami ścierniskowymi) i ozimych w uprawie kukurydzy cukrowej. Wyniki pochodzą 
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z dwóch eksperymentów polowych. W pierwszym, przeprowadzonym w latach 2004-2007, 

analizowano wpływ przyoranych w całości międzyplonów letnich z seradeli siewnej 

(Ornithopus sativus Brot.), bobiku (Vicia faba L. ssp. minor), facelii błękitnej (Phacelia 

tanacetifolia Banth.), szarłatu wyniosłego (Amaranthus cruentus L.), słonecznika zwyczajnego 

(Helianthus annus L.) na wielkość i jakość plonu kolb kukurydzy cukrowej oraz zawartość 

w ziarniakach suchej masy, cukrów i kwasu askorbinowego. W dostępnej literaturze niewiele 

jest opracowań nt. stosowania szarłatu wyniosłego, słonecznika zwyczajnego i seradeli siewnej 

jako nawozów zielonych w uprawie roślin. Wilczewski i in. 2007, Wilczewski 2011 oraz 

Bojarszczuk i in. 2013 wykazali przydatność słonecznika i seradeli jako nawozów zielonych 

w uprawie pszenicy jarej. W celu ustalenia optymalnego terminu siewu gatunków na zielony 

nawóz wysiewano je w dwutygodniowych odstępach: 21 lipca, 4 i 18 sierpnia. Drugi 

eksperyment przeprowadzono w latach 2008-2011. Badano w nim wpływ przyoranych w 

całości międzyplonów ozimych z wyki kosmatej (Vicia villosa Roth.), koniczyny białej 

(Trifolium repens L.), żyta zwyczajnego (Secale cereale L.), życicy wielokwiatowej (Lolium 

multiflorum L.) i rzepiku ozimego (Brassica rapa var. typica Posp.) oraz różnych metod 

odchwaszczania na plonowanie oraz zawartość w ziarniakach suchej masy, cukrów ogółem 

i sacharozy, kwasu askorbinowego oraz białka. Kukurydzę odchwaszczano: dwukrotnie ręcznie 

– w 3 i 7 tygodniu po wysiewie nasion kukurydzy; herbicydem Guardian CompleteMix 664 SE 

(acetochlor + terbuthylazine) zastosowanym przedwschodowo; mieszaniną herbicydów 

Zeagran 340 SE (bromoxynil + terbuthylazine) + Titus 25 WG (rimsulfuron) lub mieszaniną 

herbicydów Mustang 306 SE (florasulam + 2.4 D) + Titus 25 WG (rimsulfuron) zastosowanym 

w fazie 3-4 liści kukurydzy cukrowej. W doświadczeniu zbadano także wpływ wymienionych 

czynników na zachwaszczenie kukurydzy cukrowej.  

W obu eksperymentach określono wartość nawozową międzyplonów wyrażoną plonem 

świeżej i suchej masy oraz ilością przyoranych z międzyplonami składników mineralnych (N, 

P, K, Ca, Mg). Dokonano także oceny ekonomicznej stosowania w uprawie kukurydzy 

cukrowej nawozów zielonych w postaci międzyplonów letnich. Efekty stosowania 

międzyplonów porównano z obornikiem, przyoranym w dawkach 40 t·ha
-1 

(eksperyment I) 

i 30 t·ha
-1 

(eksperyment II) oraz obiektem kontrolnym bez nawożenia organicznego.  
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Wartość nawozowa roślin uprawianych na przyoranie 

Podstawowym kryterium decydującym o przydatności poszczególnych gatunków roślin na 

nawóz zielony jest ich wartość nawozowa. Definiuje się ją jako plon świeżej i suchej masy 

oraz ilość zawartych niej składników mineralnych (Bochniarz 1998). Ilość suchej masy oraz 

zakumulowanych w biomasie makroskładników waha się w szerokich granicach i zależy 

m.in. od gatunku, terminu uprawy, typu gleby oraz warunków pogodowych w okresie 

wzrostu roślin międzyplonowych. 

Wartość nawozową międzyplonów letnich (ścierniskowych) przedstawiono w pracach 1, 

2 i 3. Największy plon świeżej i suchej masy, średnio dla trzech terminów siewu, dały 

słonecznik zwyczajny (31,5 i 5,7 t·ha
-1

) i facelia błękitna (31,8 i 5,3 t·ha
-1

). Plony biomasy 

bobiku, szarłatu wyniosłego i seradeli siewnej były mniejsze odpowiednio o 24, 36 i 52%. 

Według różnych autorów plon suchej masy słonecznika może wynosić 2,5-5,5 t·ha
-1

, bobiku 

4-4,5 t·ha
-1

, facelii 3-4 t·ha
-1

, a szarłatu nawet 9 t·ha
-1

 (Wyland i in. 1996, Gregorowa i in. 

2001, Zając i Antonkiewicz 2006, Rodríguez-Lizana i in. 2010). W badaniach własnych 

największy spadek plonu wraz z opóźnianiem siewu roślin na zielony nawóz stwierdzono 

w przypadku bobiku, słonecznika i szarłatu. Plony suchej masy tych roślin wysianych 

4 sierpnia były mniejsze o 19-24%, a wysianych 18 sierpnia o 51-56% w porównaniu 

z wysianymi 21 lipca. Najmniejszym spadkiem plonu biomasy reagowała seradela 

(o 7 i 27%). Ważnym kryterium oceny międzyplonów uprawianych na cele nawozowe jest 

plon azotu zgromadzony w masie roślinnej. Porównując ilość makroskładników 

wprowadzonych do gleby z biomasą międzyplonów wysianych 21 lipca i 4 sierpnia 

stwierdzono, że najwięcej azotu (135,3 i 101,8 kg N·ha
-1

) oraz fosforu (32,6 i 24,6 kg P·ha
-1

) 

przyorano z bobikiem, najmniej z seradelą (73,0-78,9 kg N·ha
-1

, 11,8-12,5 kg P·ha
-1

). Wśród 

międzyplonów wysianych 18 sierpnia największą akumulację azotu (64,3 N·ha
-1

) i fosforu 

(14,7 kg P·ha
-1

) stwierdzono w facelii. Niezależnie od terminu wysiewu najwięcej potasu, 

wapnia i magnezu zakumulował międzyplon słonecznika, najmniej międzyplon seradeli. 

Najwięcej makroskładników łącznie (N+P+K+Ca+Mg) przyorano ze słonecznikiem. 

Odpowiadało to ilości makroskładników zawartych w 27-29 t obornika. Łączna ilość 

makroskładników przyoranych z szarłatem i facelią stanowiła ekwiwalent 23-24 t, 

z bobikiem 16-17 t, a z seradelą 10-11 t obornika. 

Spośród międzyplonów ozimych największy plon świeżej i suchej masy dało żyto 

(odpowiednio 35,5 i 7,3 t·ha
-1

) [praca 6]. Przyorana z nim ilość suchej masy odpowiadała 
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ilości wprowadzonej do gleby z dawką obornika 30 t·ha
-1

. Także O‟Reilly i in. (2011) oraz 

Dolijanowic i in. (2012) stwierdzili, że biomasa wytworzona przez międzyplon z żyta i wyki 

kosmatej może stanowić ekwiwalent ok. 30 t·ha
-1

 obornika. Z wyką kosmatą, koniczyną białą 

i życicą wielokwiatową przyorano o 61-72% mniej, a z  rzepikiem ozimym o 35% mniej 

suchej masy niż z żytem. Schmid i Klay (1984) twierdzą, że ilość suchej masy wnoszonej do 

gleby przez różne międzyplony odpowiada ilości suchej masy jaką zawiera 10-25 ton obornika. 

Spośród międzyplonów ozimych najwięcej azotu zakumulowało żyto (134,7 kg·ha
-1

). Z wyką 

kosmatą i rzepikiem przyorano 108,7 i 105,4 kg N·ha
-1

, co odpowiadało ilości N zawartej 

w 30 t obornika zastosowanego w doświadczeniu. Koniczyna biała i życica wielokwiatowa 

zakumulowały tego pierwiastka o 40 i 53% mniej. Jak podają Caporali i in. (2004), Balkcom 

i Reeves (2005), Salmerón i in. (2011), Kramberger i in. (2014) rośliny z rodziny bobowate 

mogą zakumulować od 50 do 240 kg N·ha
-1

, a rośliny z innych rodzin botanicznych od 10 do 

182 kg N·ha
-1

 (Bugg 1995, Thorup-Kristensen 2001, Caporali i in. 2004, Talgre i in. 2011, 

Kramberger i in. 2014). W badaniach własnych najwięcej fosforu, potasu i wapnia 

zakumulował rzepik ozimy, a magnezu żyto. Łącznie najwięcej makroskładników 

(N+P+K+Ca+Mg) przyorano z międzyplonem żyta i rzepiku ozimego. Odpowiadało to ilości 

makroskładników jaką wnosi się do gleby z 32-37 t obornika. Ilość makroskładników 

zakumulowana przez międzyplony koniczyny białej, wyki kosmatej i życicy wielokwiatowej 

odpowiadała ilości makroskładników zawartych w 12-17 t obornika. 

Udział chwastów w świeżej masie międzyplonów wahał się od 2,8 do 25,3% [praca 8]. 

Najmniej zachwaszczone były międzyplony żyta i rzepiku ozimego, najbardziej międzyplon 

życicy wielokwiatowej. Dominującymi gatunkami chwastów w międzyplonach były Viola 

arvensis L., Amaranthus retroflexus L., Anthemis arvensis L., Matricaria perforata Mérat., 

Vicia sativa L. i Elymus repens (L.) Gould. 

 

Wpływ nawozów zielonych na wielkość i jakość plonu kukurydzy cukrowej 

Nawozy zielone powinny być stosowane wszędzie tam, gdzie jest to uzasadnione 

organizacyjnie, ekonomicznie i ekologicznie (Songin 1998). Poprawiają one nie tylko 

właściwości fizykochemiczne gleby, ale również wpływają korzystnie na plonowanie roślin 

uprawnych (Mwaja i in. 1996, Franczuk 2003, Jabłońska-Ceglarek i in. 2004, Zhang i in. 

2010, Sjursen i in. 2012, Rostami i in. 2013). Celem podjętych badań było określenie wpływu 

przyoranych międzyplonów letnich i ozimych na wielkość i jakość plonu kolb oraz 
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wskazanie najlepszych gatunków roślin na nawóz zielony do zastosowania pod kukurydzę 

cukrową. 

Nawozy zielone w postaci międzyplonów letnich, niezależnie od terminu ich wysiewu, 

przyczyniły się do wzrostu plonu handlowego kukurydzy cukrowej (t·ha
-1

) o 6-24% 

w porównaniu z uzyskanymi bez nawożenia organicznego [prace 1-3]. Po międzyplonach 

z seradeli, bobiku, facelii i słonecznika z pierwszego terminu siewu (21 lipca) oraz po 

seradeli i bobiku z drugiego terminu (4 sierpnia) plony kolb kukurydzy były zbliżone do 

uzyskanych po oborniku przyoranym w dawce 40 t·ha
-1

. Opóźnianie terminu siewu 

międzyplonów powodowało spadek plonów uprawianej po nich kukurydzy cukrowej. Plon 

handlowy kolb kukurydzy uprawianej po międzyplonach z drugiego terminu siewu był 

o 11%, a z trzeciego terminu siewu o 24% mniejszy w porównaniu do uzyskanego po 

międzyplonach wysianych najwcześniej. Największy spadek plonu handlowego kolb 

w wyniku opóźniania terminu siewu międzyplonów stwierdzono po facelii, najmniejszy po 

seradeli i słoneczniku. W pracy 9 efekt plonotwórczy międzyplonów wyrażono liczbą kolb 

handlowych zebranych z 1 hektara. Najwięcej (45201 szt.) kolb handlowych zebrano po 

bobiku z wysiewu 21 lipca. Było to o 8% więcej niż z uprawy po oborniku. Istotnie mniej 

kolb niż po oborniku (od 13 do 36%) zebrano po facelii i bobiku z trzeciego terminu oraz 

szarłacie, słoneczniku i seradeli z drugiego i trzeciego terminu siewu. Spadek plonowania 

kukurydzy cukrowej w miarę opóźniania siewu roślin przeznaczonych na nawóz zielony był 

konsekwencją mniejszej ilości przyoranych z nimi biomasy i makroskładników. Brzeski i in. 

(1993) zwracają uwagę, że jednym z głównych czynników wpływających na następcze 

działanie plonotwórcze międzyplonów jest właśnie ilość przyoranej z nimi biomasy. Także 

Tejada i in. (2008) stwierdzili, że wraz ze zwiększeniem ilości biomasy wprowadzanej do 

gleby z nawozami zielonymi wzrastał plon kolb kukurydzy. 

Kolby o największej masie wykształciła kukurydza cukrowa uprawiana po przyoranym 

słoneczniku, a o największej wydajności biologicznej (udział ziarna w kolbie) po facelii 

[prace 1 i 3]. Masa i wydajność biologiczna kolb po nawozach zielonych z pierwszego 

i drugiego terminu siewu były większe niż z uprawy bez nawożenia organicznego. Masa kolb 

kukurydzy cukrowej uprawianej po roślinach na przyoranie z pierwszego terminu siewu 

dorównywała masie kolb uzyskanych po oborniku. Wraz z opóźnianiem siewu 

międzyplonów o 2 i 4 tygodnie masa kolb malała odpowiednio o 8,5 i 13,5%.  Największym 

spadkiem masy kolb w miarę opóźniania siewu międzyplonów reagowała kukurydza 
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uprawiana po szarłacie wyniosłym. Wydajność biologiczna kolb uzyskanych po 

międzyplonach z pierwszego i drugiego terminu siewu kształtowała się na zbliżonym 

poziomie (68-69%). 

Wyniki dotyczące wpływ międzyplonów ozimych na plonowanie kukurydzy cukrowej 

opublikowano w pracy 6. Międzyplony z roślin z rodziny bobowate (wyka kosmata, 

koniczyna biała) miały lepsze działanie plonotwórcze od międzyplonów z żyta ozimego, 

życicy wielokwiatowej i rzepiku ozimego. Plon handlowy kolb (t·ha
-1

) po wyce kosmatej, 

koniczynie białej i życicy wielokwiatowej był zbliżony do uzyskano po oborniku 

przyoranym w dawce 30 t·ha
-1

. Niezależnie od metody odchwaszczania kukurydzy najwięcej 

kolb handlowych z 1 hektara zebrano po międzyplonie koniczyny białej (59280 szt.), 

zbliżoną ilość także po oborniku (58480 szt.) i wyce kosmatej (56220 szt.). Istotnie mniej 

kolb (o 12,8-13,7%) wykształciła kukurydza uprawiana po życie, życicy wielokwiatowej 

i rzepiku ozimym. W obu eksperymentach międzyplony z roślin z rodziny bobowate miały 

lepsze działanie plonotwórcze od międzyplonów z roślin należących do innych rodzin 

botanicznych. Na korzystny wpływ międzyplonów z roślin z rodziny bobowate na 

plonowanie kukurydzy cukrowej wskazują prace innych autorów. Turgut i in. (2005) 

stwierdzili istotny wzrost plonu kolb po nawozie zielonym z wyki siewnej, a Caporali i in. 

(2004) oraz Dolijanovic i in. (2012) z wyki kosmatej w porównaniu do uprawy bez 

nawożenia organicznego. Także Griffin i in. (2000) podkreślają korzystny wpływ wyki 

kosmatej w siewie czystym oraz w mieszance z żytem na plonowanie kukurydzy. 

W badaniach przeprowadzonych w warunkach klimatycznych Polski plon handlowy 

kukurydzy cukrowej uprawianej po przedplonowych nawozach zielonych z wyki siewnej 

i peluszki dorównywał uzyskanemu po oborniku zastosowanym w dawce 25 t·ha
-1

 oraz 

przewyższał zebrany z uprawy nienawożonej organicznie (Jabłońska-Ceglarek i Rosa 2005). 

Lepsze plonowanie kukurydzy cukrowej po międzyplonach z roślin z rodziny bobowate 

w porównaniu z roślinami z innych rodzin botanicznych związane było m.in. z szybszą ich 

mineralizacją wynikającą z węższego stosunku C:N. Z rozkładającej się biomasy tych roślin 

składniki mineralne były szybciej uwalniane i łatwiej dostępne dla kukurydzy cukrowej. 

Według Jansena i in. (2005) większość materiałów roślinnych z C:N szerszym niż 45 po 

wprowadzeniu do gleby powoduje znaczne unieruchomienie azotu mineralnego. Jest on  

wykorzystywany głównie przez mikroorganizmy glebowe i zaczyna go brakować dla roślin 

następczych. Jak wynika z badań innych autorów, C:N w roślinach z rodziny bobowate 
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kształtuje się w granicach od 8 do 28, a w pozostałych od 22 do 55, w zależności od gatunku 

i stadium rozwojowego rośliny (Tejada i in. 2008, DuPont i in. 2009, Kramberger i in. 2009, 

Januńauskaitė i in. 2013). 

Spośród zastosowanych w doświadczeniu międzyplonów ozimych najkorzystniejszy, 

dorównujący obornikowi, wpływ na masę kolby handlowej miała życica wielokwiatowa. Po 

pozostałych międzyplonach masa kolb była mniejsza i nie różniła się istotnie od stwierdzonej 

dla kolb z roślin uprawianych bez nawożenia organicznego. Największą wydajność 

biologiczną miały kolby kukurydzy uprawianej po międzyplonach z wyki kosmatej, 

koniczyny białej i żyta (71,9-73,0%) oraz po oborniku (73,4%) [praca 6]. Stwierdzono także, 

że po międzyplonach z roślin z rodziny bobowate kukurydza wykształciła kolby najlepiej 

zaziarnione (93,1-94,6%) [praca 7]. Zbliżony efekt uzyskano także po oborniku (93,6%). 

Kolby kukurydzy cukrowej uprawianej po międzyplonach z życicy wielokwiatowej i rzepiku 

ozimego były zaziarnione w takim samym stopniu jak z uprawy bez nawożenia 

organicznego. 

Łączne zastosowanie międzyplonów ozimych oraz odchwaszczania kukurydzy mieszaniną 

herbicydów Zeagran 340 SE + Titus 25 WG dało lepszy efekt plonotwórczy w porównaniu 

do odchwaszczania ręcznego oraz herbicydem Guardian CompleteMix 664 SE. 

Odchwaszczanie chemiczne kukurydzy uprawianej po międzyplonach wpłynęło na wzrost 

zaziarnienia kolb w porównaniu z kombinacjami odchwaszczanymi ręcznie.  

W badaniach analizowano także wpływ przyoranych nawozów zielonych na zawartość 

w ziarniakach wybranych składników odżywczych. 

W eksperymencie I zawartość suchej masy w ziarniakach kukurydzy cukrowej wyniosła 

średnio 26,8%, cukrów ogółem 7,50 % św.m., cukrów redukujących 2,43 % św.m., a kwasu 

askorbinowego 8,67 mg·100 g
-1

 św.m. [prace 2, 4, 5]. Przyorane pod kukurydzę 

międzyplony letnie nie powodowały istotnych zmian w zawartości suchej masy 

w ziarniakach w stosunku do uprawy po oborniku. Stwierdzono natomiast spadek zawartości 

suchej masy w ziarniakach po nawozie zielonym z bobiku w porównaniu z oznaczoną 

w ziarniakach kukurydzy cukrowej uprawianej bez nawożenia organicznego. Kukurydza 

cukrowa uprawiana po nawozach zielonych z seradeli, bobiku i facelii była bogatsza w cukry 

ogółem, a uprawiana po seradeli i szarłacie w cukry redukujące od uprawianej bez nawożenia 

organicznego. Ponadto uprawiana po seradeli zawierała więcej cukrów niż po oborniku 

w dawce 40 t·ha
-1

. Międzyplony letnie przyorane jako nawóz zielony miały zbliżony wpływ 
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na zawartość w ziarniakach kwasu askorbinowego jak obornik. Niezależnie od terminu 

wysiewu roślin na zielony nawóz najwięcej kwasu askorbinowego stwierdzono w ziarniakach 

kukurydzy cukrowej uprawianej po przyoranym szarłacie. Opóźnienie siewu międzyplonów 

letnich nie powodowało istotnych zmian wartości odżywczej kukurydzy cukrowej 

uprawianej po ich przyoraniu. 

Badania przeprowadzone w ramach eksperymentu II wykazały korzystny wpływ 

międzyplonów ozimych zastosowanych jako zielony nawóz na wartość odżywczą kukurydzy 

cukrowej [praca 7]. Istotnie najwięcej suchej masy (25,0%) stwierdzono w ziarniakach 

kukurydzy cukrowej uprawianej po międzyplonie z życicy wielokwiatowej. Zawartość suchej 

masy w ziarniakach kukurydzy uprawianej po wyce kosmatej, koniczynie białej, życie 

i rzepiku ozimym była zbliżona do stwierdzonej po oborniku przyoranym w dawce 30 t·ha
-1

 

oraz w kukurydzy z kontroli bez nawożenia organicznego. Ziarniaki kukurydzy cukrowej 

uprawianej po nawozie zielonym z wyki kosmatej oraz po oborniku charakteryzowały się 

zbliżoną zawartością cukrów ogółem (8,42-8,49 % św.m.) i sacharozy (6,29-6,35 % św.m.). 

Po pozostałych nawozach zielonych ich zawartość była zbliżona do stwierdzonej 

w ziarniakach kukurydzy uprawianej bez nawożenia organicznego. Jabłońska-Ceglarek i in. 

(2005) nie odnotowali istotnych różnic w zawartości cukrów ogółem w kukurydzy cukrowej 

uprawianej po przedplonowych nawozach zielonych (owies, peluszka i wyka siewna), 

oborniku oraz bez nawożenia organicznego. W badaniach własnych najmniej cukrów ogółem 

i sacharozy zawierały ziarniaki kukurydza uprawianej po przyoraniu życicy wielokwiatowej. 

Podobną tendencję dla buraków cukrowych stwierdzili Adamavičienė i in. (2009). 

Odnotowali oni spadek zawartości sacharozy w burakach cukrowych uprawianych po 

międzyplonie z życicy wielokwiatowej w porównaniu do stwierdzonej w uprawianych bez 

międzyplonu. Wszystkie przyorane międzyplony ozime wpłynęły na wzrost zawartości 

kwasu askorbinowego w ziarniakach kukurydzy w stosunku do jego zawartości 

w ziarniakach kukurydzy uprawianej po oborniku  i bez nawożenia organicznego. Ziarniaki 

kukurydzy uprawianej po międzyplonach z wyki kosmatej, koniczyny białej i życicy 

wielokwiatowej, a także po oborniku były bogatsze w białko niż uzyskane z pozostałych 

kombinacji nawożenia organicznego. Przyczyną tego mogła być lepsza dostępność azotu, 

który z roślin bobowatych i obornika, ale także z życicy, z którą przyorano znacznie mniej 

biomasy niż z żytem i rzepikiem ozimym, był szybciej uwalniany i łatwiej pobierany przez 

kukurydzę. Także w badaniach innych autorów wykazano, że nawożenie kukurydzy 
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i kukurydzy cukrowej międzyplonami z roślin z rodziny bobowate powodowało wzrost 

zawartości N w ziarnie w stosunku do uprawy bez międzyplonów (Caporali i in. 2004, 

Tejada i in. 2008, Salmerón i in. 2011, Kramberger i in. 2014). 

Niezależnie od rodzaju nawożenia organicznego nie stwierdzono wpływu metody 

odchwaszczania na zmiany zawartości składników odżywczych w kukurydzy cukrowej. 

 

Wpływ nawozów zielonych na zachwaszczenie kukurydzy cukrowej 

Singh i in. (2003) oraz Armengot i in. (2013) są zdania, że nowoczesne podejście do 

problemu zachwaszczenia w rolnictwie integrowanym polega na racjonalnym łączeniu 

efektywnych i bezpiecznych dla środowiska oraz konsumentów metod ograniczania 

liczebności chwastów w roślinach uprawnych. Akemo i in. 2000, Caporali i in. 2004 oraz 

O‟Reilly i in. 2011 podają, że udane zasiewy międzyplonów skutecznie konkurują 

z chwastami, a niektóre gatunki roślin uprawianych na przyoranie hamują kiełkowanie nasion 

i początkowy wzrost chwastów. Liebman i Davis (2000) oraz Barberi (2002) twierdzą nawet, 

że międzyplony mogą być alternatywą dla chemicznego zwalczania chwastów.  

Jednym z celów badań nad przydatnością poszczególnych gatunków do uprawy na zielony 

nawóz jako międzyplon ozimy była ocena ich wpływu na zachwaszczenie kukurydzy 

cukrowej w warunkach zróżnicowanego odchwaszczania [praca 8]. Wpływ badanych 

czynników na zachwaszczenie określano dwukrotnie każdego roku: 21 dni i 72 dni po 

wysiewie kukurydzy cukrowej. Zachwaszczenie określono metodą ilościowo-wagową. 

Oznaczono skład gatunkowy oraz liczbę i świeżą masę chwastów.  

W obu terminach oznaczono po 14 gatunków chwastów. 21 dni po wysiewie kukurydzy 

cukrowej stwierdzono 11 gatunków chwastów jednorocznych i 3 wieloletnie. Niezależnie od 

rodzaju międzyplonu i metody odchwaszczania dominującymi gatunkami jednorocznymi 

były Echinochloa crus-galli (L.) P. Beauv., Chenopodium album L., Veronica arvensis L., 

Fallopia convolvulus (L.) Á. Löve, Amaranthus retroflexus L. and Geranium pusillum L., 

a dominującym gatunkiem wieloletnim Elymus repens (L.) Gould. Najmniej gatunków 

chwastów oznaczono w kukurydzy uprawianej po przyoraniu międzyplonu rzepiku ozimego, 

najwięcej po koniczynie białej. 72 dni po wysiewie kukurydzy cukrowej stwierdzono 12 

gatunków jednorocznych i 2 wieloletnie. Dominującymi były Echinochloa crus-galli, 

Fallopia convolvulus, Viola arvensis L. oraz Elymus repens. Najmniej gatunków chwastów 

stwierdzono po międzyplonie z życicy wielokwiatowej i rzepiku ozimego, a najwięcej po 

oborniku. 
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Przedwschodowe zastosowanie herbicydu Guardian CompleteMix 664 SE (GCM) 

zdecydowanie ograniczyło liczbę gatunków chwastów w porównaniu do uprawy 

nieodchwaszczanej w początkowym okresie wzrostu kukurydzy cukrowej. Po GCM nie 

stwierdzono występowania Amaranthus retroflexus L., Geranium pusillum, Galium aparine 

L., Persicaria maculosa Gray, Stellaria media (L.) Vill. i Cirsium arvense (L.) Scop. Ponadto 

liczba Echinochloa crus-galli, Veronica arvensis L, Fallopia convolvulus i Chenopodium 

album została ograniczona odpowiednio o 92, 85, 60 i 24%. Zastosowanie w 21 dniu uprawy 

kukurydzy cukrowej mieszaniny herbicydów Zeagran 340 SE + Titus 25 WG (Z+T) 

pozwoliło na wyeliminowanie większości gatunków chwastów obserwowanych na początku 

okresu jej wegetacji. Także dwukrotne pielenie ręczne wpłynęło na zmniejszenie liczby 

gatunków chwastów oraz zmniejszenie liczby chwastów poszczególnych gatunków. 

Niezależnie od metody odchwaszczania przyoranie pod kukurydzę cukrową 

międzyplonów ozimych pozwoliło na ograniczenie liczby i masy chwastów w porównaniu 

z uprawą po oborniku oraz bez nawożenia organicznego. 

W początkowym okresie wzrostu kukurydzy istotnie najmniejszą liczbę chwastów 

(119,2 szt.·m
-2

) odnotowano po przyoraniu wyki kosmatej. Masa chwastów po 

międzyplonach była o 52-67% mniejsza niż w kontroli bez nawożenia organicznego oraz 

o 43-61% mniejsza niż po oborniku. Masę chwastów najbardziej ograniczały międzyplony 

rzepiku ozimego i żyta. W fazie ukazywania się wiech (72 dni po wysiewie nasion) 

największą liczbę oraz masę chwastów (93,6 szt.·m
-2

 i 886,6 g·m
-2

) stwierdzono w kukurydzy 

uprawianej po oborniku. Obornik postrzegany jest powszechnie jako źródło zachwaszczenia 

pól. W skrajnych przypadkach ilość wnoszonych z nim diaspor chwastów może przekraczać 

420 tys. szt. w 1 tonie (Pleasant i Schlather 1994, Wichrowska i Jaskólski 2014). Wyniki 

badań własnych wskazują, że przyorane międzyplony ozime istotnie ograniczyły 

zachwaszczenie kukurydzy cukrowej w porównaniu do stwierdzonego po oborniku i bez 

nawożenia organicznego. Największy spadek liczby chwastów w stosunku do kombinacji 

obornikowej (o 33-37%) oraz do kontroli nienawożonej organicznie (o 21-25%) wystąpił po 

przyoranych międzyplonach z rzepiku ozimego, życicy wielokwiatowej i wyki kosmatej. Do 

największego spadku masy chwastów przyczyniły się międzyplony z żyta i rzepiku ozimego. 

W porównaniu do uprawy po oborniku była ona mniejsza o 58%, a do uprawy bez nawożenia 

organicznego o 38%. Na bardzo dobre tłumienie chwastów przez międzyplon z żyta 

wskazują Malik i in. (2008) oraz O‟Reilly i in. (2011). Abdin i in. (2000) notowali mniejszą 
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liczbę i masę chwastów w kukurydzy po międzyplonie z wyki kosmatej oraz mieszance 

koniczyny białej i życicy niż w uprawie bez międzyplonu. Dobre właściwości 

odchwaszczające życicy i wyki kosmatej podkreślają także Caporali i in. (2004) oraz Wanic 

i in. (2004). Rośliny międzyplonowe ograniczają zachwaszczenie upraw poprzez tłumienie 

chwastów lub na zasadzie allelopatii (Singh i in. 2003). Tłumienie jest tym lepsze, im więcej 

masy zielonej wytworzą międzyplony. Creamer i in. (1996) twierdzą, że przyorane lub 

pozostawione na powierzchni gleby międzyplony modyfikują warunki kiełkowania 

chwastów poprzez allelopatyczne oddziaływanie na nie substancji przenikających do gleby 

z ulegającej rozkładowi materii organicznej. Jak podają Petersen i in. (2001) oraz O‟Reilly 

i in. (2011) szczególne właściwości pod tym względem wykazują gatunki z rodziny 

Brassicaceae np. rzepik ozimy. Związane jest to z wydzielaniem przez nie izotiocyjanianów 

toksycznych dla niektórych gatunków chwastów. 

Po wschodach najmniejszą liczbę i masę chwastów odnotowano w kukurydzy uprawianej po 

przyoranym nawozie zielonym z wyki kosmatej i odchwaszczaniu GCM. W fazie kwitnienia 

kukurydzy cukrowej najkorzystniej na ograniczenie zachwaszczenia wpłynęło łączne 

stosowanie nawozu zielonego z rzepiku ozimego oraz odchwaszczania Z+T. 

 

Efekty ekonomiczne stosowania nawozów zielonych w uprawie kukurydzy cukrowej 

Powierzchnia uprawy kukurydzy cukrowej w Polsce systematycznie wzrasta. Decyduje 

o tym wzrastający popyt na ziarno i kolby oraz wysoka rentowność produkcji. Waligóra 

(online, dostęp 30.10.2014) podkreśla, że opłacalność uprawy kukurydzy cukrowej 

przekracza 200%. Wysoką opłacalność uprawy tej rośliny w naszym kraju podkreślają także 

Wierzbicka (1998) oraz Waligóra i Kruczek (2003). 

Wyland i in. (1996), Abdul Baki i Teasdale (2007) oraz Płaza (2008) twierdzą, 

że stosowanie międzyplonowych nawozów zielonych w uprawie warzyw i zbóż przynosi nie 

tylko korzyści ekologiczne, ale pozwala także obniżyć koszty produkcji i zwiększyć jej 

rentowność. Celem podjętych badań było określenie efektów ekonomicznych stosowania 

nawozów zielonych w uprawie kukurydzy cukrowej. Oceny ekonomicznej uprawy dokonano 

według funkcjonującej w Unii Europejskiej metody standardowej nadwyżki bezpośredniej. 

Koszty związane z zastosowaniem w uprawie kukurydzy cukrowej międzyplonów letnich 

jako nawozów zielonych były o 19,5–22% niższe niż koszt zastosowania obornika [praca 9]. 

Najniższe koszty bezpośrednie poniesiono na uprawę kukurydzy po międzyplonie 
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słonecznika, niezależnie od terminu jego wysiewu. Największą wartość produkcji kolb 

kukurydzy (36160,80 zł·ha
-1

) stwierdzono po międzyplonie z bobiku sianym 21 lipca, po 

którym uzyskano także największą nadwyżkę bezpośrednią na 1 ha (25267,66 zł). Była ona 

o 27% większa od uzyskanej w uprawie po oborniku. Wzrost nadwyżki bezpośredniej na 

1 ha w stosunku do uprawy po oborniku odnotowano także po międzyplonach z facelii, 

szarłatu, słonecznika i seradeli z siewu 21 lipca oraz po bobiku z siewu 4 sierpnia. Wskaźnik 

opłacalności produkcji kukurydzy cukrowej był wysoki i wynosił 211-332%. Największy 

uzyskano po międzyplonie z bobiku z siewu 21 lipca, najmniejszy po międzyplonie z szarłatu 

z siewu 18 sierpnia. Po wszystkich międzyplonach  wysianych 21 lipca i 4 sierpnia wskaźnik 

opłacalności produkcji był większy niż po oborniku (o 11-85%). Lepsze efekty ekonomiczne 

uzyskano po międzyplonach z pierwszego terminu siewu, niż z siewu opóźnionego o 2 i 4 

tygodnie. Na korzyści ekonomiczne stosowania międzyplonów w uprawie warzyw, roślin 

okopowych i zbóż wskazują badania Jabłońskiej-Ceglarek i Wadas (1994), Ceglarka i Płazy 

(2006), Abdul Baki i Teasdale (2007) oraz Płazy (2008). 

 

Podsumowanie  

1. Spośród międzyplonów letnich największy plon biomasy dały słonecznik i facelia. 

Najwięcej azotu zakumulował międzyplon bobiku, a makroskładników łącznie słonecznik 

zwyczajny. Seradela siewna charakteryzowała się najmniejszym spadkiem plonu biomasy 

oraz ilości zakumulowanych makroskładników w miarę opóźniania terminu siewu. 

Z międzyplonów ozimych największym plonem biomasy charakteryzowało się żyto. 

Międzyplony żyta, wyki kosmatej i rzepiku ozimego zakumulowały zbliżoną ilość azotu 

do zawartej w 30 t obornika. Największą zawartość makroskładników łącznie stwierdzono 

w biomasie żyta i rzepiku ozimego. 

2. Plony kukurydzy cukrowej uprawianej po przyoraniu międzyplonów letnich i ozimych 

przewyższały uzyskane w uprawie bez nawożenia organicznego. Pomimo przyorania 

z międzyplonami bobowatymi mniejszej biomasy i mniejszej ilości makroskładników niż 

z międzyplonami z roślin z innych rodzin botanicznych ich działanie plonotwórcza było 

lepsze. Plon handlowy oraz liczba zebranych kolb handlowych kukurydzy cukrowej po 

międzyplonach letnich z seradeli siewnej i bobiku oraz międzyplonach ozimych z wyki 

kosmatej i koniczyny białej były zbliżone do uzyskanych po oborniku przyoranym 

w pełnej dawce. Korzystnym działaniem plonotwórczym charakteryzowały się także 
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międzyplony letnie z facelii błękitnej i słonecznika zwyczajnego posiane 21 lipca oraz 

międzyplon ozimy z życicy wielokwiatowej. W miarę opóźniania siewu międzyplonów 

letnich ich działanie plonotwórcze malało. 

3. Przyorane pod kukurydzę cukrową nawozy zielone miały korzystny wpływ na jakość kolb. 

Niezależnie od terminu wysiewu międzyplonów letnich, kolby o największej masie 

zebrano w uprawie po słoneczniku, a o największej wydajności biologicznej po facelii. 

Zawartość składników odżywczych w kukurydzy cukrowej uprawianej po międzyplonach 

letnich i oborniku była zbliżona. Najwięcej cukrów w ziarniakach zgromadziła kukurydza 

uprawiana po seradeli i bobiku, a kwasu askorbinowego po szarłacie. Spośród 

międzyplonów ozimych najkorzystniejszy, zbliżony do obornika, wpływ na masę kolb 

handlowych miała życica wielokwiatowa. Największą wydajnością biologiczną oraz 

zawartością białka charakteryzowały się ziarniaki kolb z kukurydzy cukrowej uprawianej 

po międzyplonach ozimych z wyki kosmatej, koniczyny białej i życicy wielokwiatowej. 

Po międzyplonach z roślin należących do rodziny bobowate kolby były najlepiej 

zaziarnione. Uprawa kukurydzy cukrowej po międzyplonach z wyki kosmatej i rzepiku 

ozimego wpłynęła na wzrost zawartości cukrów ogółem i sacharozy w ziarniakach 

w stosunku do uprawy bez nawożenia organicznego. Po wszystkich międzyplonach 

ozimych w kukurydzy stwierdzono więcej kwasu askorbinowego niż po oborniku 

i z uprawy bez nawożenia organicznego.  

4. W 21 i 72 dniu od wysiewu nasion kukurydzy cukrowej zanotowano po 14 gatunków 

chwastów. Gatunkami dominującymi spośród jednorocznych były Echinochloa crus-galli 

(L.) P. Beauv., Chenopodium album L., Veronica arvensis L. i Fallopia convolvulus (L.) 

natomiast spośród chwastów wieloletnich najczęściej występował Elymus repens (L.) 

Gould. Zastosowanie w uprawie kukurydzy nawozów zielonych w postaci międzyplonów 

ozimych pozwoliło na ograniczenie jej zachwaszczenia w porównaniu z uprawą po 

oborniku oraz bez nawożenia organicznego. Najbardziej efektywne w ograniczaniu 

zachwaszczenia były międzyplony z żyta i rzepiku ozimego. W początkowej fazie wzrostu 

kukurydzy cukrowej świeża masa chwastów po tych międzyplonach była o 55-61% 

mniejsza niż po oborniku i o 62-67% mniejsza niż w uprawie bez nawożenia 

organicznego. W fazie kwitnienia kukurydzy świeża masa chwastów po życie i rzepiku 

ozimym w stosunku do kombinacji obornikowej i bez nawożenia organicznego 

zmniejszyła się odpowiednio 58 i 38%. Wzrost chwastów najbardziej ograniczało łączne 
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zastosowanie międzyplonów ozimych i powschodowego odchwaszczania kukurydzy 

mieszaniną herbicydów Zeagran 340 SE i Titus 25 WG. 

5. Po międzyplonach letnich wysianych 21 lipca i 4 sierpnia uzyskano lepsze efekty 

ekonomiczne uprawy kukurydzy cukrowej niż po oborniku. Najlepszą opłacalność 

produkcji kukurydzy cukrowej stwierdzono po nawożeniu zielonym bobikiem, facelią 

i słonecznikiem z pierwszego terminu siewu.  

6. Spośród roślin uprawianych jako międzyplon letni, mogących stanowić alternatywny dla 

obornika rodzaj nawożenia organicznego, można polecić bobik, seradelę, facelię 

i słonecznik posiane 21 lipca. Wysoką wartość nawozową i działanie plonotwórcze mają 

także bobik i seradela z siewu opóźnionego o dwa tygodnie. Spośród międzyplonów 

ozimych najkorzystniej na plonowanie kukurydzy cukrowej wpłynęły wyka kosmata 

i koniczyna biała, natomiast żyto i rzepik ozimy charakteryzowały się najlepszym 

działaniem odchwaszczającym. 

 

Piśmiennictwo 

Abdin O.A., Zhou X.M., Cloutier D., Coulman D.C., Faris M.A., Smith D.L., 2000. Cover crops and interrow tillage for weed 

control in short season maize (Zea mays L.). Eur. J. Agron., 12, 93–102. 

Abdul-Baki A.A., Teasdale J.R., 2007. Sustainable production of fresh-market tomatoes and other vegetables with cover crop 

mulches. USDA-ARS Farmers‟ Bull., 2280, 31 pp. 

Adamavičienė A., Romaneckas K., Ńarauskis E., Pilipavičius V., 2009. Non-chemical weed control in sugar beet crop under an 

intensive and conservation soil tillage pattern. II. Crop productivity. Agron. Res., 7, 143–148. 

Akemo M., Regnier E., Bennet M., 2000. Weed suppresion in spring-sown rye (Secale cereale) – Pea (Pisum sativum) cover 

crop mixes. Weed Technol., 14, 545–549. 

Armengot L., José-María L., Chamorro L., Sans F.X., 2013. Weed harrowing in organically grown cereal crops avoids yield 

losses without reducing weed diversity. Agron. Sustain. Dev., 33, 405–411. 

Balkcom K.S., Reeves D.W., 2005. Sunn-hemp utilized as a legume cover crop for corn production. Agron. J. 97, 26-31. 

Barberi P., 2002. Weed management in organic agriculture: are we addressing the right issues. Weed Res., 42, (3), 177–193. 

Bojarszczuk J., Staniak M., Księżak J., 2013. Ocena zachwaszczenia zbóż ozimych uprawianych w siewie czystym i z wsiewką 

seradeli (Ornithopus sativus L.). w systemie ekologicznym. Woda-Środowisko-Obszary Wiejskie, 13, 2 (42), 5–16. 

Brzeski M. W., Smolińska U., Szczech M., Paul M., Ostrzycka J., 1993. Short term effect of green manuring on soil inhabiting 

nematodes and microorganisms. Nematologia medit. 21, 169–176. 

Bugg R.L., 1995. Cover crop biology: a mini-review. SAREP Sustainable Agriculture – Technical Reviews 7(4), 

http://www.sarep.ucdavis.edu/ccrop/ccres/1996/35.htm 

Caporali F., Campiglia E., Mancinelli R., Paolini R., 2004. Maize performances as influenced by winter cover crop green 

manuring. Ital. J. Agron., 8 (1), 37–45. 

Ceglarek F., Płaza A., 2006. Ocena ekonomiczna uprawy ziemniaka jadalnego w warunkach zróżnicowanego nawożenia 

organicznego. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol. 511, 451–457. 

Creamer N.G., 1996. Evaluation of summer cover for use vegetable production systems. Hort. Sci., 31, 5, 749. 



 

19 

  

Creamer N.G., Bennett M.A., Stinner B.R., Cardina J., Regnier E.E., 1996. Mechanisms of weed suppression in cover crop-

based production systems. HortSci., 31(3), 410-413. 

Deryło S., 1991. Wpływ międzyplonów ścierniskowych w zróżnicowanym płodozmianie na zdrowotność pszenicy ozimej 

i jęczmienia jarego. (w:) Synteza i perspektywa nauki o płodozmianach. Mat. V Sem. Płodozm., cz.II, AR-T Olsztyn, 35-44. 

Dolijanovic Z., Momirovic N., Mihajlovic V., Simic M., Oljaca S., Kovacevic D., Kaitovic Z., 2012. Cover crops effects on the 

yield of sweet corn. Third Int. Sci. Sym. “Agrosym Jahorina 2012", 104–110. 

Duer  I.,  Jończyk  K., 1998. Nawożenie pod ziemniak uprawiany w gospodarstwach ekologicznych. Fragm. Agron., XV, 85–95 

DuPont T.S., Ferris H., Van Horn M., 2009. Effects of cover crop quality and quantity on nematode-based soil food webs and 

nutrient cycling. Appl. Soil Ecology 41, 157–167. 

Dzienia S., Szarek P., Pużyński S., 2004. Plonowanie i jakość ziemniaka w zależności od systemu uprawy roli i rodzaju 

nawożenia organicznego. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol., 500, 235–242. 

Franczuk J., 2003. The fertilizing value of straw and summer catch crops from non-papilionaceous plants in relation to 

vegetable yielding. Electron. J. Pol. Agric. Univ., Hort., Vol. 6, Issue 1. 

Genc L., Inalpulat M., Kizil U., Mirik M., Smith S. E. Mendes M., 2013. Determination of water stress with spectral reflectance 

on sweet corn (Zea mays L.) using classification tree (CT) analysis. Zemdirbyste-Agriculture, 100 (1), 81–90. 

Gregorová H., Babeľová M., Ďurková E., 2001. Productivity and quality of amaranth above-ground biomass. Acta Fytotech. et 

Zootech. 4, 69–70. 

Griffin T., Liebman M., Jemison Jr. J., 2000. Cover crops for sweet corn production in a short-season environment. Agron. J., 

92, 144–151.  

GUS 2011. Środki produkcji w rolnictwie w roku gospodarczym 2010/2011. Warszawa. 

GUS 2012. Środki produkcji w rolnictwie w roku gospodarczym 201/2012. Warszawa. 

GUS 2014. Środki produkcji w rolnictwie w roku gospodarczym 2013/2014. Warszawa. 

Haghighat A., Shirani Rad A.H., Seyfzadeh S., Yousefi M., 2012. Effect of cattle manure and plant density on sweet corn yield 

grown different cropping methods. Intl. J. Agron. Plant. Prod. 3 (S), 696–699. 

Hansen E.M., Djurhuus J., 1997. Nitrate leaching as influenced by soil tillage and catch crop. Soil Till. Res. 41, 203-219. 

Jabłońska-Ceglarek R., Rosa R., 2005. The effect of forecrop green fertilizers on the yielding and growth of sugar maize 

„Landmark F1‟. Electron. J. Pol. Agric. Univ., Hort. 8, 4. 

Jabłońska-Ceglarek R., Rosa R., Franczuk J., Zaniewicz-Bajkowska A., 2005. Wpływ przedplonowych nawozów zielonych na 

zawartość suchej masy i cukrów w kukurydzy cukrowej „Comanche F1‟. Zeszyty Naukowe AR we Wrocławiu, 515, 

Rolnictwo LXXXVI, 203–210. 

Jabłońska-Ceglarek R., Wadas W., 1994. Economic effects of white cabbage cultivation after winter catch crops. Sci. Papers 

41, s. Vegetable Plants, WSRP w Siedlcach, 128–144. 

Jabłońska-Ceglarek R., Wadas W., 2001. Fertilizing effect of catch crops in onion cultivation. Folia Hort. 13/1, 3–11. 

Jabłońska-Ceglarek R., Zaniewicz-Bajkowska A., Rosa R., 2004. The effect of green manure and soil liming on the yielding of 

rooted celery, „Edward‟ cv. Electron. J. Pol. Agric. Univ., Hort., Vol. 7, Issue 1. 

Januńauskaitė D., Arlauskienė A., Maikńtėnienė S., 2013. Soil mineral nitrogen and microbial parameters as influenced by catch 

crops and straw management. Zemdirbyste-Agriculture 100, 1, 9–18. 

Jensen E.S., 1991. Nitrogen accumulation and residual effects of nitrogen catch crops. Acta Agric. Scand. 41, 333–344. 

Jensen L.S., Salo T., Palamson F., Breland T.A., Henriksen T.M., Stenberg B., Pedersen A., Lundström C., Esala M., 2005. 

Influence of biochemical quality on C and N mineralisation from a broad variety of plant materials in soil. Plant and Soil, 

273, 307–326. 

Jędrszczyk E., Poniedziałek M., 2007. The impact of the living much on plant growth and selected features of sweet corn yield. 

Folia Hort. Ann. 19/1, 3–13. 



 

20 

  

Konopiński M., Kęsik T., 2000. Wpływ roślin okrywowych i siewu bezpośredniego na wschody, wzrost i plonowanie 

kukurydzy cukrowej. Ann. UMCS, sec. EEE, VIII, Supp., 423–428. 

Konopiński M., Kęsik T., Błażewicz-Woźniak M., 2013. The effect of intercrops and ploughing term on the structure of yield 

and some qualities of salsify (Tragopogon porrifolius L.) roots. Acta Sci. Pol., Hortorum Cultus 12 (3), 35–45.  

Kramberger B., Gselman A., Janzekovic M., Kaligaric M., Bracko B., 2009. Effects of cover crops on soil mineral nitrogen and 

on the yield and nitrogen content of maize. Europ. J. Agronomy, 31, 103–109. 

Kramberger B., Gselman A., Kristl J., Leńnik M., Ńuńtar V., Murńec M., Podvrńnik M., 2014. Winter cover crop: the effects of 

grass–clover mixture proportion and biomass management on maize and the apparent residual N in the soil. Europ. J. 

Agronomy 55, 63–71. 

Kunicki E., 1998. Wpływ metody uprawy na wczesność i wielkość plonu kukurydzy cukrowej. Zesz. Nauk. Akad. Tech.-Rol. 

w Bydgoszczy 215, Rol. 42, 131–134. 

Liebman M., Davis A.S., 2000. Integration of soil, crop and weed management in low-external-input farming systems. Weed 

Res., 40 (1), 27–47 

Malik M.S., Norsworthy J.K., Culpepper A.S., Riley M.B., Bridges W. Jr., 2008. Use of wild radish (Raphanus raphanistrum) 

and rye cover crops for weed suppression in sweet corn. Weed Sci., 56 (4), 588–595. 

Mazur T., Sądej W., Mazur Z., 2003. Nawożenie organiczne w gospodarstwach bezinwentarzowych. Post. Nauk Rol. 494, 

287–293. 

Michałojć Z., Nurzyński, J., Kossowski J.M., 1996. Wpływ nawożenia azotowo-potasowego na plonowanie i skład chemiczny 

kukurydzy cukrowej. Annal. UMCS, sec. EEE, IV, 13, 95–103. 

Mwaja V.N., Masiunas J.B., Eastman C.E., 1996. Rye (Secale cereale L.) and hairy vetch (Vicia villosa Roth) intercrop 

management in fresh-market vegetables. J. of the Americ. Soc. for Hort. Sci., 121, 3, 586–591. 

O‟Reilly K.A., Robinson D.E., Vyn R.J., Van Eerd L.L., 2011. Weed populations, sweet corn yield, and economics following 

fall cover crops. Weed Technol., 25, 374–384. 

Petersen J., Belz R., Walker F., Hurle K., 2001. Weed suppression by release of isothiocyanates from turnip-rape mulch. Agron. 

J., 93 (1), 37–43. 

Pleasant J., Schlather K.J., 1994. Incidence of weed seed in cow (Bos sp.) manure and its importance as a weed source for 

cropland. Weed Technol., 8, 304–310. 

Płaza A., 2003. Wsiewki międzyplonowe substytutem obornika w uprawie ziemniaka. Post. Nauk Rol., 1, 93–102. 

Płaza A., 2008. Wpływ następczy międzyplonów i słomy na produkcyjno-ekonomiczne efekty uprawy pszenżyta ozimego. 

Biul. IHAR 247, 53–59. 

Rodríguez-Lizana A., Carbonell R., González P., Ordóñez R., 2010. N, P and K released by the field decomposition of residues 

of a pea-wheat-sunflower rotation. Nutr. Cycl. Agroecosyst. 87, 199–208. 

Rosa R., Zaniewicz-Bajkowska A., Kosterna E., 2012. Wpływ warunków pogodowych wschodniej Polski na plonowanie 

i długość okresu wegetacji kukurydzy cukrowej. Nauka Przyr. Technol., 6, 3, #58. 

Rostami A., Davtyan V.A., Ahmadvand G., 2013. The effect of green manures and nitrogen fertilizer on some morphological 

characteristics and tuber yield of potato.Adv. Agri. Biol., 1 (1), 12–17. 

Sainju U.M., Senwo Z.N., Nyakatawa E.Z., Tazisong I.A., Reddy K.C., 2008. Soil carbon and nitrogen sequestration as 

affected by long-term tillage, cropping systems, and nitrogen fertilizer sources. Agric. Ecosyst. Environ., 127, 234–240. 

Salmerón M., Isla R., Cavero., 2011. Effect of winter cover crop species and planting methods on maize yield and N availability 

under irrigated Mediterranean conditions. Field Crops Research 123, 89–99. 

Schmid O., Klay R., 1984. Green manuring, principles and practice. Woods end Agricultural Institute, Mt. Vernon, Maine. 

Translated by W. F. Brinton, Jr., from a publication of the Research Institute for Biological Husbandry. Switzerland, 50 p. 

Singh H.P., Batish D.R., Kohli R.K., 2003. Allelopathic interactions and allelochemicals: new possibilities for sustainable weed 

management. Critic. Rev. Plant Sci., 22 (3-4), 239–311. 



 

21 

  

Sjursena H., Brandsætera L.O., Netlanda J., 2012. Effects of repeated clover undersowing, green manure ley and weed 

harrowing on weeds and yields in organic cereals. Acta Agric. Scand. B – Soil Plant Sci., 62, 2, 138–150. 

Snapp S.S., Swinton S.M., Labarta R., Mutch D., Black J.R., Leep R., Nyiraneza J., O‟Neil K., 2005. Evaluating cover crops 

for benefits, costs and performance within cropping system niches. Agron. J., 97, 322–332. 

Songin W. (1998): Międzyplony w rolnictwie proekologicznym. Post. Nauk Roln. 2: 43–51. 

Stone P.J, Sorensen I.B., Jamieson P.D., 1999. Effect of soil temperature on phenology, canopy, development, biomass and 

yield of maize in a cool-temperate climate, Field Crops Res., 63 (1), 169–178. 

Talgre L., Lauringson E., Makke A., Lauk R., 2011. Biomass production and nutrient binding of catch crops. Zemdirbyste–

Agriculture 98, 3, 251–258. 

Tejada M., Gonzales J.L., García-Martínez A.M., Parado J., 2008. Effects of different green manures on soil biological 

properties and maize yield. Biores. Technol., 99, 1758–1767. 

Thorup-Kristensen, K., 2001. Are differences in root growth of nitrogen catch crops important for their ability to reduce soil 

nitrate-N content, and how can this be measured? Plant and Soil 230, 185–195. 

Turgut I., Bilgili U., Duman A., Acikgoz E., 2005. Effect of green manuring on the yield of sweet corn. Agron. Sustain. Dev. 

25, 433–438. 

Vos J., van der Putten P.E.L., 2001. Field observations on nitrogen catch crops. III. Transfer of nitrogen to the succeeding main 

crop. Plant and Soil, 236, 263–273. 

Waligóra H., (online). Kukurydza cukrowa. Wykorzystanie spożywcze. http://www.kukurydza.org.pl/ 

wykorzystaniespozywcze.php (dostęp: 30.10.2014). 

Waligóra H., Kruczek A., 2003. Wpływ zróżnicowanego nawożenia azotem i nawozami wieloskładnikowymi na plon i jakość 

surowca kukurydzy cukrowej. Acta Sci. Pol., Agricultura 2 (1), 57-65. 

Waligóra H., Weber A., Skrzypczak W., Chwastek E., 2013. Wpływ przebiegu warunków atmosferycznych na wzrost 

i plonowanie wybranych odmian kukurydzy cukrowej (Zea mays ssp. saccharata). Nauka Przyr. Technol. 7, 1, #10. 

Wanic M., Kostrzewska M.K., Jastrzębska M., Brzezin G., 2004. Rola wsiewek międzyplonowych w regulacji 

zachwaszczenia jęczmienia jarego w płodozmianach zbożowych. Fragm. Agron., 21 (1), 85–100. 

Wichrowska D., Jaskólski D., 2014. Effect of organic and mineral fertilization and soil fertilizer on the weed infestation of 

potato plantation. Acta Sci. Pol., Agricultura, 13 (1), 61–71. 

Wierzbicka B., 1998. Efektywność ekonomiczna produkcji kukurydzy cukrowej. Zesz. Nauk. AR Kraków, 330, 54, 589–591. 

Wilczewski E., 2011. Wartość przedplonowa roślin niemotylkowatych uprawianych w międzyplonie ścierniskowym dla 

pszenicy jarej. Cz. I. Plon ziarna i słomy. Fragm. Agron. 28 (1), 96–106. 

Wilczewski E., Skiner Z., Lemańczyk G., 2007. Wartość wybranych roślin motylkowatych uprawianych w międzyplonie 

ścierniskowym na glebie lekkiej. Cz. III. Wpływ następczy dla pszenicy jarej. Acta Sci. Pol., Agricultura 6 (1), 45–56. 

Williams M.M., 2006. Functional relationships between giant ragweed (Ambrosia trifida) interference and sweet corn yield and 

ear traits. Weed Science 54, 948–953. 

Wojciechowski W., 2009. Znaczenie międzyplonów ścierniskowych w optymalizacji nawożenia azotem jakościowej pszenicy 

jarej. Wyd. UP Wrocław, Monogr. 76, ss. 122. 

Wyland L.J., Jackson L.E., Chaney W.E., Klonsky K., Koike S.T., Kimple B., 1996. Winter cover crops in a vegetable 

cropping system: Impacts on nitrate leaching, soil water, crop yield, pests and management costs. Agric. Eco-Syst. 

Environm. 59, 1–17. 

Zając T., Antonkiewicz J., 2006. Zawartość i nagromadzenie makroelementów w biomasie międzyplonów ścierniskowych i 

wsiewek śródplonowych w zależności od doboru gatunków i sposobu ich siewu. Pam. Puł. 142, 595–606. 

Zhang Y., GaoL., Zhou W., Li Z., 2010. Effects of intercropping clover on yield, quality of sweet corn and soil mineral N in 

field. Acta Agric. Boreali-Sinica, S1, 236–238. 



 

22 

  

 

5. Omówienie pozostałych osiągnięć naukowo-badawczych 

 

Główne kierunki prac badawczych ujęto w następujące grupy tematyczne: 

 

1. Przedplonowe nawozy zielone w uprawie warzyw 

Proekologiczne tendencje w rolnictwie i ogrodnictwie spowodowały ponowny wzrost 

zainteresowania roślinami międzyplonowymi uprawianymi w celu ich przyorania jako 

zielony nawóz. Większość badań nad nawozami zielonymi dotyczyła możliwości ich 

wykorzystania w postaci międzyplonów letnich (ścierniskowych) i ozimych. Najmniej 

poznaną postacią nawozów zielonych są przedplony, wysiewane wczesną wiosną, 

a przyorywane w pierwszej połowie maja. Skłoniło mnie to do podjęcia badań nad wartością 

nawozową roślin przedplonowych, ich wpływu na plonowanie i jakość warzyw oraz zmiany 

wilgotności gleby w zmianowaniach warzywnych. W latach 1999-2006 przeprowadzono dwa 

cykle badawcze. Jako przedplony uprawiano wykę siewną (Vicia sativa L.), owies (Avena 

sativa L.) i peluszką (Pisum sativum L.) w siewie czystym, a także mieszanki tych roślin. 

Przedplony wykorzystano w całości lub tylko resztki pozbiorowe pozostałe po skoszeniu 

i wywiezieniu z pola części nadziemnej. Działanie przedplonowych nawozów zielonych 

porównano z obiektem kontrolnym bez nawożenia organicznego oraz obornikiem 

przyoranym w dawce 25 t·ha
-1

. Bezpośrednio po przyoraniu przedplonów uprawiano kapustę 

głowiastą białą i kukurydzą cukrową, w drugim roku zmianowania cebulę zwyczajną i por, 

a w trzecim burak ćwikłowy i marchew.   

Najwięcej biomasy wytworzył owies. Wysokim plonem świeżej i suchej masy 

charakteryzowały się także mieszanki owsa z peluszką, wyki z owsem oraz wyki z owsem 

i peluszką. Rozpatrując nawożenie całą biomasą stwierdzono, że najwięcej makroskładników 

przyorano z owsem oraz mieszanką wyki z owsem i peluszką, najmniej z mieszanką wyki 

z peluszką. Wartość nawozowa resztek pozbiorowych, mierzona ilością wprowadzonej do 

gleby materii organicznej, w porównaniu z całymi roślinami przedplonów i obornikiem 

(25 t·ha
-1

) była niewielka. Najwięcej resztek pozbiorowych najbogatszych w składniki 

pokarmowe pozostawił owies. 

Analizując wpływ nawożenia przedplonowymi nawozami zielonymi stwierdziłem, 

że w latach o korzystnych warunkach pogodowych, tj. o ilości opadów zbliżonej lub 
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przekraczającej średnią wieloletnią, plon kapusty głowiastej białej uprawianej bezpośrednio 

po ich przyoraniu nie różnił się istotnie od otrzymanego po oborniku. Najlepszym efektem 

plonotwórczym charakteryzowały się rośliny z rodziny bobowate w siewie czystym oraz 

w mieszankach. Zbliżony do uzyskanego po oborniku plon kolb handlowych kukurydzy 

cukrowej uzyskano po peluszce, wyce siewnej i mieszance tych roślin. Forma przyorania 

przedplonów (cała biomasa lub same resztki pozbiorowe) nie miała istotnego wpływu na 

plonowanie kapusty białej i kukurydzy cukrowej uprawianych bezpośrednio po ich 

przyoraniu. Spowodowane to było krótkim odstępem czasu jaki minął od przyorania 

przedplonów do uprawy warzyw następczych. Przyorana w całości biomasa przedplonów nie 

zdążyła się zmineralizować, stąd jej działanie plonotwórcze w pierwszym roku było podobne 

jak samych resztek pozbiorowych. 

W drugim roku zmianowania uwidoczniło się bardzo korzystne następcze działanie 

plonotwórcze przedplonowych nawozów zielonych. Zależało ono od formy ich przyorania. 

Plony handlowe cebuli i pora uprawianych po przyoraniu rok wcześniej całej biomasy 

przedplonów były większe od uzyskanych zarówno w uprawie bez nawożenia organicznego, 

jak i po oborniku. Po przyoraniu samych resztek pozbiorowych przedplonów stwierdzono 

większe plony handlowe tych warzyw niż z obiektu kontrolnego bez nawożenia 

organicznego. Działanie plonotwórcze przedplonów utrzymało się także w trzecim roku. 

Przyorane w całości nawozy zielone z owsa, mieszanki owsa z peluszką oraz mieszanki wyki 

z owsem i peluszką powodowały istotny wzrost plonu handlowego buraka ćwikłowego 

w porównaniu z uprawą po oborniku i bez nawożenia organicznego. Istotnie większy plon 

handlowy buraka ćwikłowego w porównaniu z kontrolą nienawożoną organicznie uzyskano 

także po przyoranej w całości peluszce i mieszance wyki z owsem. Plony buraka 

uprawianego po resztkach pozbiorowych i po oborniku były zbliżone. Uzyskano natomiast 

istotny wzrost plonu handlowego buraka ćwikłowego po resztkach pozbiorowych owsa, 

mieszanki wyki z owsem i mieszanki owsa z peluszką w stosunku do kontroli bez nawożenia 

organicznego. W uprawie marchwi stwierdzono, że wszystkie przyorane w całości 

przedplony przyczyniły się do wzrostu jej plonu handlowego w stosunku do obornika 

i obiektu kontrolnego bez nawożenia organicznego. Ponadto stwierdzono, że przyorane 

resztki pozbiorowe przedplonów miały zbliżone do obornika następcze działanie 

plonotwórcze.  

Wartość odżywcza kapusty głowiastej białej, kukurydzy cukrowej, cebuli zwyczajnej, 
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pora, buraka ćwikłowego i marchwi uprawianych w kolejnych latach po nawożeniu roślinami 

przedplonowymi nie odbiegała, a po niektórych roślinach przedplonowych w znaczący 

sposób przewyższała stwierdzoną po nawożeniu obornikiem oraz bez nawożenia 

organicznego. Kapusta uprawiana bezpośrednio po wyce jarej charakteryzowała się istotnie 

większą zawartością cukrów ogółem od uprawianej po oborniku oraz w kontroli bez 

nawożenia organicznego, a uprawiana po uprawiana mieszankach wyki z peluszką oraz wyki 

z owsem i peluszką najwyższą zawartością białka. Największą zawartość cukrów 

stwierdzono w ziarniakach kukurydzy cukrowej uprawianej po przyoranej w całości peluszce 

oraz jej mieszance z owsem. Cebula uprawiana w pierwszym roku po nawożeniu mieszanką 

wyki siewnej z peluszką zawierała najwięcej cukrów prostych i cukrów ogółem, a po wyce 

siewnej i mieszance owsa zwyczajnego z peluszką najwięcej witaminy C. Najwięcej suchej 

masy zawierał por uprawiany w pierwszym roku po przyoraniu peluszki, a cukrów ogółem 

po przyoraniu mieszanki wyki z owsem.  

Stwierdzono przesuszający wpływ przedplonów na glebę w uprawie kapusty białej 

i kukurydzy cukrowej. Przyorane w całości: owies, jego mieszanki z roślinami z rodziny 

bobowate oraz wyka siewna powodowały obniżenie wilgotności gleby w porównaniu ze 

stwierdzoną w kontroli bez nawożenia organicznego oraz w obiektach nawożonych 

obornikiem. Istotne obniżenie wilgotności gleby, w porównaniu z kontrolą nienawożoną 

organicznie, stwierdzono tylko po przyoraniu resztek pozbiorowych owsa w siewie czystym 

oraz jego mieszanek z peluszką. W drugim roku zmianowania nie stwierdzono już 

negatywnego wpływu przyoranych przedplonów na wilgotność gleby. Nawozy zielone nie 

wpłynęły na zmianę wilgotności gleby w porównaniu ze stwierdzoną po oborniku. Po 

nawozach zielonych z całych roślin peluszki, wyki oraz mieszanki tych roślin notowano 

wzrost wilgotności gleby w stosunku do obiektu kontrolnego. W trzecim roku zmianowania 

uwidocznił się korzystny wpływ przedplonowych nawozów zielonych na wilgotność gleby. 

Rośliny przedplonowe przyorane w całości wpłynęły na wzrost wilgotności gleby 

w porównaniu ze stwierdzoną w obiekcie kontrolnym bez nawożenia organicznego. 

Przyoranie całej biomasy owsa, wyki jarej, mieszanki owsa z peluszką i mieszanki wyki 

z peluszką powodowało także wzrost wilgotności gleby w porównaniu z przyoraniem 

obornika. Przyoranie resztek pozbiorowych wyki jarej, jej mieszanki z owsem oraz z owsem 

i peluszką wpłynęło na wzrost wilgotności gleby w porównaniu z obiektem kontrolnym bez 

nawożenia organicznego.  
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Wyniki badań nad możliwością stosowania w przedplonowych nawozów zielonych 

uprawie warzyw stanowiły podstawę rozprawy doktorskiej nt. „Przedplonowe nawozy 

zielone w uprawie warzyw w warunkach glebowo-klimatycznych Południowego Podlasia”. 

 

Wyniki badań opublikowano w pracach: II.D.a.1-5, II.D.a.7-12, II.D.a.14, II.D.a.15, 

II.D.a.17, II.D.a.22, II.D.a.25-27, II.D.a.29, II.D.a.31, II.D.a.34      

 

2. Doskonalenie agrotechniki kukurydzy cukrowej w warunkach glebowo-

klimatycznych wschodniej Polski 

Obserwowane ocieplanie klimatu oraz wydłużanie sezonu wegetacyjnego stwarza 

możliwość wcześniejszego rozpoczęcia uprawy wielu gatunków roślin. Zmieniający się 

klimat pozwala także na wcześniejszy wysiew kukurydzy cukrowej w stosunku do 

zalecanych dotychczas terminów agrotechnicznych dla wschodniej Polski. Zagrożeniem dla 

wcześniejszych upraw mogą być jednak wiosenne przymrozki. Celem podjętych przeze mnie 

badań było określenie wpływu warunków pogodowych wschodniej Polski oraz 

zróżnicowanego terminu siewu i osłaniania agrowłókniną na wzrost, długość okresu 

wegetacji, plonowanie i wartość odżywczą kukurydzy cukrowej. Przeprowadzono dwa 

eksperymenty polowe. W pierwszym, w latach 2002-2007, określono wpływ warunków 

pogodowych (temperatury powietrza, opadów atmosferycznych) na wzrost, długość okresu 

wegetacji i plonowanie kukurydzy cukrowej „Comanche F1‟ i „Landmark F1‟. W drugim, 

w latach 2006-2008, określono wpływ trzech terminów siewu nasion (26 kwietnia, 10 i 24 

maja) i osłaniania agrowłókniną na wzrost, długość okresu wegetacji, plonowanie i wartość 

odżywczą trzech odmian kukurydzy cukrowej („Sweet Nugget F1‟, „Rana F1‟ i „Sheba F1‟).  

Badania wykazały, że warunki pogodowe wschodniej Polski sprzyjały uprawie kukurydzy 

cukrowej, jednak efekty końcowe były modyfikowane przez temperaturę powietrza i rozkład 

opadów atmosferycznych. W latach o większej ilości opadów atmosferycznych i bardziej 

równomiernym ich rozkładzie plony kolb kukurydzy były większe, a okres jej wegetacji 

wydłużał się. W latach cieplejszych i suchych oraz o nierównomiernym rozkładzie opadów 

w okresie wegetacji kukurydza cukrowa plonowała wcześniej, plon kolb był mniejszy, 

a rośliny niższe. Stwierdzono, że największy wpływ na wielkość plonów i masę kolby 

handlowej miały warunki pluwiotermiczne w czerwcu. 

Opóźnianie terminu siewu kukurydzy cukrowej powodowało stopniowe skracanie 



 

26 

  

długości okresu jej wegetacji. Im wyższe notowano temperatury powietrza, tym okres 

wegetacji kukurydzy skracał się bardziej. Na wcześniejsze plonowanie wpłynęło także 

osłanianie kukurydzy agrowłókniną. Okrycie kukurydzy posianej 26 kwietnia i 10 maja 

pozwoliło na przyspieszenie zbiorów kolb o osiem, a posianej 24 maja – o pięć dni. W latach 

ciepłych opóźnianie terminu siewu powodowało zmniejszenie, a w roku chłodnym 

zwiększenie liczby wykształconych kolb na roślinach. W miarę opóźniania terminu siewu 

wzrastał plon kolb handlowych, udział plonu wczesnego kolb w plonie ogółem, średnica 

kolb, masa ziaren i liczba rzędów ziaren w kolbie, a także zawartość suchej masy 

w ziarniakach. Najwięcej cukrów ogółem i sacharozy zawierały ziarniaki kukurydzy 

z drugiego terminu siewu. Osłanianie agrowłókniną wpłynęło na wzrost plonów kolb i ziarna, 

udziału plonu wczesnego kolb w plonie ogółem, liczby kolb, wydajności biologicznej kolb, 

a także na wzrost zawartości suchej masy, cukrów ogółem i sacharozy w ziarniakach. 

Najlepsze efekty osłaniania stwierdzono w latach chłodniejszych w najwcześniejszym 

terminie uprawy. 

 

Wyniki badań opublikowano w pracach:  II.D.a.43, II.D.a.45, II.D.a.46, II.D.a.47  

 

3. Nawożenie organiczne i wapnowanie a zawartość w glebie przyswajalnych dla 

roślin związków kadmu i ołowiu oraz ich pobieranie przez rośliny uprawne 

 Gleba jest dla roślin podstawowym źródłem składników odżywczych. Jednak rośliny 

czerpią z niej także składniki zbędne, a w większym stężeniu szkodliwe. Do tej grupy należą 

metale ciężkie, m. in. kadm i ołów. Rośliny uprawne zanieczyszczone metalami ciężkimi 

stanowią bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia człowieka. Do podstawowych zabiegów 

pozwalających na ograniczenie pobierania metali ciężkich z gleby przez rośliny należą 

nawożenie organiczne i wapnowanie. W latach 2000-2007 uczestniczyłem w badaniach nad 

wpływem różnych rodzajów nawożenia organicznego oraz wapnowania na pobieranie kadmu 

i ołowiu z gleby i ich gromadzenie w częściach jadalnych warzyw. Przeprowadzono trzy 

eksperymenty polowe. 

W badaniach przeprowadzonych w latach 2000-2004 w pierwszym roku po nawożeniu 

organicznym i wapnowaniu gleby uprawiany był seler korzeniowy „Odrzański‟, „Gol‟ 

i „Edward‟, w drugim roku por „Bartek‟, „Tango‟ i „Arkansas‟. W eksperymencie pierwszym 

jako nawozy organiczne zastosowano: obornik (60 t·ha
-1

), słomę żytnią (6 t·ha
-1

) 
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i międzyplony ścierniskowe z facelii błękitnej (Phacelia tanacetifolia Banth.), żyta 

zwyczajnego (Secale cereale L.), wyki kosmatej (Vicia villosa Roth.) i bobiku (Vicia faba L. 

ssp. minor). Spośród międzyplonów letnich najwięcej biomasy wytworzyła facelia. Wysokim 

plonem świeżej i suchej masy charakteryzował się także bobik. W warunkach glebowo-

klimatycznych wschodniej Polski żyto i wyka kosmata wytworzyły 2-3-krotnie mniej świeżej 

masy niż facelia i bobik. Najwięcej makroskładników przyorano z bobikiem.  

Nawożenie obornikiem i facelią błękitną istotnie obniżało zawartość w glebie kadmu 

przyswajalnego dla roślin, a wszystkimi nawozami organicznymi zawartość ołowiu 

przyswajalnego dla roślin w odniesieniu do ich zawartości w glebie nie nawożonej nawozami 

organicznymi. Najmniejszą zawartością kadmu i ołowiu charakteryzowały się liście 

i korzenie spichrzowe wszystkich trzech odmian selera korzeniowego, nawożonych 

obornikiem i bobikiem oraz korzenie spichrzowe odmiany „Edward‟ nawożonej facelią 

błękitną. Nawożenie organiczne nie miało istotnego, następczego wpływu na zawartość 

kadmu i ołowiu w części białej i liściach pora uprawianego w drugim roku po nawożeniu 

organicznym. Określono także wpływ badanych czynników na plonowanie selera 

korzeniowego. Wszystkie nawozy organiczne powodowały wzrost plonu całych roślin 

i zgrubień spichrzowych selera korzeniowego w porównaniu z uprawą bez nawożenia 

organicznego. Niezależnie od odmiany selera, największy plon handlowy korzeni 

spichrzowych uzyskano po nawozie zielonym z bobiku. Zbliżonym działaniem 

plonotwórczym charakteryzował się także obornik oraz nawóz zielony z facelii. 

W eksperymencie drugim jako nawozy organiczne przyorano: obornik (60 t·ha
-1

), słomę 

żytnią (6 t·ha
-1

) oraz międzyplony ozime z żyta ozimego (Secale cereale L.) i wyki kosmatej 

(Vicia villosa Roth.). Z międzyplonem żyta ozimego przyorano o połowę mniej masy 

organicznej niż z obornikiem, ale dwukrotnie więcej niż ze słomą żytnią. Wyka kosmata 

wytworzyła o 50% mniejszą biomasę niż żyto. Z żytem przyorano więcej makroskładników 

niż z wyką kosmatą. Najmniej składników pokarmowych przyorano ze słomą żytnią. 

Nawożenie organiczne w postaci obornika, słomy żytniej oraz międzyplonów z żyta i wyki 

kosmatej w sposób istotny obniżało zawartość kadmu w korzeniach spichrzowych selera 

w porównaniu do stwierdzonej bez nawożenia organicznego. Najkorzystniej na obniżenie 

zawartości kadmu wpłynęło nawożenie obornikiem i międzyplonem z żyta. Najmniejszą 

zawartość kadmu w białej i zielonej części pora oraz liściach selera stwierdzono w uprawie 

po oborniku. Warzywa uprawiane w pierwszym i drugim roku po wapnowaniu gleby 
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charakteryzowały się istotnie mniejszą zawartością kadmu w porównaniu z uprawianymi bez 

wapnowania. Nawożenie organiczne przyczyniło się do wzrostu plonu korzeni spichrzowych 

selera korzeniowego w stosunku do obiektu kontrolnego bez nawożenia organicznego. 

Nawozy zielone z żyta i wyki kosmatej w uprawie selera miały zbliżone do obornika 

działanie plonotwórcze. Plon handlowy korzeni spichrzowych uzyskanych po przyoraniu 

słomy żytniej był istotnie mniejszy niż po oborniku. 

W eksperymencie trzecim, w latach 2005-2007, analizowano różnice w zawartości kadmu 

i ołowiu w liściach i korzeniach spichrzowych sześciu odmian buraka ćwikłowego („Rywal‟, 

„Czerwona Kula‟, „Astar‟, „Regulski Cylinder‟, „Opolski‟ i „Crosby‟) uprawianego na glebie 

wapnowanej i niewapnowanej. Na podstawie uzyskanych wyników stwierdzono, że 

wapnowanie przyczyniło się do obniżenia zawartości przyswajalnego kadmu i ołowiu 

w glebie oraz zawartości badanych metali ciężkich w liściach i korzeniach spichrzowych 

buraka ćwikłowego. Liście buraków ćwikłowych zawierały więcej kadmu i ołowiu niż 

korzenie.  

 

Wyniki badań opublikowano w pracach: II.D.a.13, II.D.a.16, II.D.a.18, II.D.a.19, II.D.a.20, 

II.D.a.21, II.D.a.23, II.D.a.24, II.D.a.30, II.D.a.36, II.D.a.37    

 

4. Znaczenie resztek pozbiorowych warzyw korzeniowych w bilansie substancji 

organicznej gleby 

Resztki pozbiorowe roślin uprawnych stanowią ważny element bilansu glebowej 

substancji organicznej. Są one cennym źródłem związków węgla będących substratem 

próchnicy glebowej. Przy ustalaniu bilansu substancji organicznej zmianowań powinno 

uwzględniać się różnice gatunkowe i odmianowe w ilości resztek pozbiorowych 

pozostawianych przez rośliny warzywne. W literaturze przedmiotu brak jest danych na ten 

temat. W trakcie badań, przeprowadzonych w latach 2000-2007, określono ilość resztek 

pozbiorowych pozostających na polu po zbiorze trzech odmian selera korzeniowego 

(„Odrzański‟, „Gol‟ i „Edward‟), sześciu odmian marchwi („Dolanka‟, „Kazan F1‟, „Finezja‟, 

„Perfekcja‟, „Koral‟, „Flacoro‟) i sześciu odmian buraka ćwikłowego („Rywal‟, „Czerwona 

Kula‟, „Astar F1‟, „Regulski Cylinder‟, „Opolski‟ i „Crosby‟). Poszczególne gatunki 

i odmiany różniły się między sobą ilością pozostawianej świeżej i suchej masy resztek 

pozbiorowych. Najwięcej pozostawiała ich marchew. Sucha masa resztek pozbiorowych 
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selera korzeniowego była o 19,2%, a buraka ćwikłowego o 59,0% mniejsza od stwierdzonej 

w przypadku marchwi. Różnice w ilości suchej masy resztek pozbiorowych pomiędzy 

odmianami buraka ćwikłowego wynosiły 21,5%, a marchwi 16,7%.  

 

Wyniki badań opublikowano w pracy II.D.a.32 

 

5. Bezpośredni i następczy wpływ mulczowania na właściwości gleby oraz wielkość 

i jakość plonu warzyw 

Mulczowanie gleby z wykorzystaniem materiałów okrywających jest jednym z elementów 

proekologicznej uprawy roślin warzywnych. Wykorzystanie w uprawie warzyw ściółek 

naturalnych i syntetycznych pozwala na zmniejszenie zużycia środków ochrony roślin 

i nawozów mineralnych oraz ograniczenie ilości zabiegów uprawowych naruszających 

strukturę gleby przy jednoczesnym utrzymaniu trwałej jej żyzności i zadowalającej wielkości 

i jakości plonów. Jako materiał okrywowy wykorzystuje się mulcze organiczne (słoma, 

trociny, kora, torf) oraz rośliny uprawiane w międzyplonach (gorczyca biała, facelia błękitna, 

żyto zwyczajne, wyka siewna i kosmata, życica wielokwiatowa). Rośliny okrywowe chronią 

glebę przed niekorzystnym wpływem czynników atmosferycznych w przerwie między 

uprawą kolejnych gatunków warzyw. Przyorane przed siewem lub sadzeniem plonu 

głównego stanowią cenny nawóz organiczny wzbogacający glebę w składniki pokarmowe 

i materię organiczną. Pozostawione bez przyorania chronią ją przed skutkami erozji. 

Zwiększają także aktywność biologiczną gleby i skutecznie hamują wzrost chwastów.   

Przeprowadzone badania miały na celu określenie wpływu trzech sposobów mulczowania 

gleby (międzyplony przyorywane jesienią, przyorywane wiosną lub pozostawione jako 

okrywa bez przyorania) na zmiany wilgotności gleby oraz jej zachwaszczenie, a także na 

plonowanie i wybrane elementy wartości odżywczej kapust głowiastych uprawianych 

w pierwszym i cebuli zwyczajnej w drugim roku po mulczowaniu gleby. Glebę mulczowano 

słomą żytnią w dawce 5 t·ha
-1

 i nawozami zielonymi: facelią (Phacelia tanacetifolia Benth.), 

wyką siewną (Vicia sativa L.), seradelą (Ornithopus sativus) i owsem (Avena sativa L.). 

Efekty mulczowania porównano z uzyskanymi w kontroli bez mulczowania oraz w obiekcie 

nawożonym obornikiem w dawce 40 t·ha
-1

.  

Facelia i owies charakteryzowały się zbliżonym plonem biomasy. Plon świeżej masy 

facelii i owsa był ponad 2,5-krotnie większy niż plon świeżej masy wyki i seradeli. Plon 
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suchej masy wyki był istotnie większy niż plon suchej masy seradeli. Większą wilgotność, 

zarówno wierzchniej jak i głębszej warstwy gleby, we wszystkich terminach pobierania prób 

stwierdzono w obiektach, w których rośliny mulczujące przyorywano jesienią lub 

pozostawiono jako mulcz bez przyorania w porównaniu z obiektami, w których orkę 

wykonano wiosną. Facelia i owies wytwarzały więcej masy organicznej, a mulcz z tych 

roślin korzystniej wpływał na wilgotność gleby, niż mulcz z seradeli i wyki siewnej. 

Mulczowanie gleby roślinami okrywowymi i słomą przyczyniło się do istotnego wzrostu 

plonu kapusty głowiastej i cebuli w porównaniu z uzyskanym w obiekcie kontrolnym bez 

mulczowania. Najlepszy efekt uzyskano po zastosowaniu mulczu z seradeli. Plony kapusty 

i cebuli uzyskane po mulczowaniu słomą były podobne do plonów po nawożeniu obornikiem 

w dawce 40 t·ha
-1

. Mulczowanie gleby facelią i owsem przyczyniło się do zwiększenia 

zawartości suchej masy w kapuście i cebuli. Mulcze z seradeli i owsa wpływały na wzrost 

zawartości witaminy C w warzywach. Wzrost zawartości białka w kapuście obserwowano po 

mulczu z wyki siewnej i seradeli.  

 

Wyniki badań opublikowano w pracach: II.A.3, II.D.a.28, II.D.a.33, II.D.a.35, II.D.a.40  

 

6. Wpływ dodatku AgroHydroGelu i nawadniania na plonowanie oraz wartość 

odżywczą warzyw 

Warunki glebowo-klimatycznych Polski powodują, że uprawa roślin bez odpowiedniego 

zaopatrzenia w wodę często nie gwarantuje uzyskania zadowalających plonów o dobrej 

jakości. W celu oszczędnego gospodarowania wodą wskazane jest łączenie najbardziej 

efektywnych metod zaopatrywania roślin w wodę. Do takich metod zaliczamy nawadnianie 

kroplowe oraz stosowanie hydrożeli pozwalających na gromadzenie wody w glebie 

i stopniowe udostępnianie jej roślinom uprawnym. Przeprowadzone badania miały na celu 

określenie wpływu nawadniania taśmą kroplującą oraz różnych sposobów stosowania 

AgroHydroGelu (AgroHydroGel zastosowany w pełnej dawce pod rozsadę, AgroHydroGel 

zastosowany w pełnej dawce pod roślinę w gruncie, połowa dawki AgroHydroGelu 

zastosowana pod rozsadę, połowa pod roślinę w gruncie) na plonowanie i wybrane elementy 

wartości odżywczej selera korzeniowego i kalarepy.    

Nawadnianie warzyw istotnie zwiększyło ich plon oraz nie powodowało zmian 

w zawartości składników odżywczych. Najkorzystniej na plonowanie kalarepy, zarówno 
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w kombinacji nawadnianej jak i nienawadnianej wpłynęło zastosowanie hydrożelu w całości 

pod roślinę w gruncie, a na plonowanie selera korzeniowego stosowanie hydrożelu pod 

roślinę w gruncie i w dawce dzielonej. Więcej suchej masy w porównaniu z obiektem 

kontrolnym zawierały korzenie selera z obiektów, w których AgroHydroGel zastosowano 

w dawce dzielonej. Najwięcej kwasu askorbinowego i cukrów ogółem zawierały zgrubienia 

kalarepy z obiektów, w których superabsorbent stosowano w całości do gruntu lub w dawce 

dzielonej. Hydrożel zastosowany w całości pod roślinę w gruncie i w dawce dzielonej 

istotnie zwiększył zawartość kwasu askorbinowego w korzeniach selera.   

 

Wyniki badań opublikowano w pracach: II.A.5, II.D.a.41, II.D.a.42 

 

7. Agrotechnika gruntowej uprawy melonów w warunkach klimatycznych wschodniej 

Polski 

Uprawa melona w Polsce jest mało rozpowszechniona ze względu na wysokie wymagania 

klimatyczne i glebowe tego gatunku. Jednak postępujące ocieplenie klimatu stwarza szansę 

na szersze wprowadzenie tej rośliny do uprawy w naszym kraju.  

Przeprowadzono dwa eksperymenty polowe. W pierwszym określono wpływ 

ściółkowania gleby czarną folią, czarną włókniną i tkaniną polipropylenową na wielkość 

i jakość plonu oraz wybrane elementy wartości odżywczej dwóch odmian melona („Seledyn‟ 

i „Yupi‟) uprawianego w warunkach klimatycznych środkowo-wschodniej Polski. Osłanianie 

gleby ściółkami z tworzyw sztucznych sprzyja szybszemu nagrzewaniu się gleby, przez co 

wpływa na wielkość, wczesność i jakość plonu, zwłaszcza gatunków ciepłolubnych.  

W przeprowadzonych badaniach większy plon ogółem, handlowy i wczesny dała polska 

odmiana „Seledyn‟ niż holenderska „Yupi‟. Na plonowanie melona większy wpływ miały 

warunki pogodowe w latach badań niż ściółkowanie gleby. Ściółkowanie gleby nie 

powodowało istotnych zmian wielkości plonu ogółem i handlowego owoców. Odmiana 

„Yupi‟ charakteryzowała się istotnie większą łączną liczbą owoców i liczbą owoców 

handlowych z m
2
 niż odmiana „Seledyn‟. Istotnie więcej suchej masy, cukrów ogółem 

i redukujących oraz witaminy C stwierdzono w owocach odmiany „Yupi‟ niż w owocach 

odmiany „Seledyn‟. Większą zawartością składników odżywczych charakteryzowały się 

owoce z obiektów ściółkowanych folią polietylenową niż ze ściółkowanych włókniną 

i tkaniną polipropylenową.   
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W ramach drugiego eksperymentu określono wpływ dokarmiania dolistnego Florovitem 

i Ekolistem-Warzywa z dodatkiem mocznika na wielkość i jakość plonu melona. 

Dokarmianie dolistne roślin warzywnych traktowane jako uzupełnienie nawożenia 

doglebowego pozwala na uzyskanie większych i lepszych jakościowo plonów przy znacznie 

mniejszym zużyciu nawozów mineralnych. Plon handlowy owoców z roślin dokarmianych 

Florovitem i Ekolistem z mocznikiem był większy w porównaniu do uzyskanego 

z uprawianych bez dokarmiania dolistnego. Dokarmianie nawozami dolistnymi przyczyniło 

się także do istotnego zwiększenia liczby owoców handlowych, średniej masy owocu, 

grubości miąższu i poprawy smakowitości owoców melona w porównaniu do tych 

parametrów określonych dla owoców zebranych z roślin bez dokarmiania. Najwięcej suchej 

masy zawierały owoce zbierane z obiektu kontrolnego, a kwasu askorbinowego owoce 

z roślin dokarmianych Ekolistem-Warzywa z mocznikiem. Zastosowane w doświadczeniu 

nawozy dolistne wpłynęły na obniżenie zawartości cukrów ogółem i redukujących 

w owocach.  

 

Wyniki badań opublikowano w pracach: II.A.1, II.A.2, II.A.4, II.D.a.38, II.D.a.39 

 

8. Badania nad jakością surowców roślinnych dla przetwórstwa 

Od roku 2012 jestem członkiem zespołu realizującego komercyjne tematy badawcze na 

zlecenie firmy Zentis Polska sp. z o.o. Badania dotyczą wpływu zróżnicowanej agrotechniki 

na przydatność surowców roślinnych do produkcji wsadów do wyrobów mleczarskich. 

Wyniki badań są własnością firmy Zentis Polska sp. z o.o. 

 

 


