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20 lat Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie 

Ewa Stamirowska-Krzaczek 

Instytut Nauk Rolniczych, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie, ul. Pocztowa 54, 22-100 Chełm; ekrzaczek@pwsz.chelm.pl 

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa (PWSZ) w Chełmie powstała na mocy Rozporządzenia Rady Ministrów 
z 24 lipca 2001 r. (Dz.U. Nr 79, poz. 839). Pierwsza siedziba Uczelni znajdowała się przy ul. Partyzantów 40, w 
pomieszczeniach położonych w obrębie Chełmskiej Biblioteki Publicznej, a następnie w budynku internatu 
dawnego Technikum Mechanicznego przy ul. Pocztowej 52. Aktualnie główna siedziba Uczelni, Rektorat, mieści 
się przy ul. Pocztowej 54, w odrestaurowanym budynku dawnej Wyższej Szkoły Kolejowej – jednej z trzech w 
carskiej Rosji, utworzonej w 1876 r.  

Inauguracja pierwszego roku akademickiego odbyła się 29 października 2001r. w Chełmskim Domu Kultury. 
Faktyczna działalność Uczelni rozpoczęła się jednak już 1 września 2001 r. Jej pierwszym rektorem został – na 
podstawie decyzji ówczesnego ministra edukacji narodowej z dnia 6 sierpnia 2001 r. – prof. dr hab. Józef Zając. 
Stanowisko prorektora powierzono dr. inż. Tadeuszowi Martyniukowi, zaś kanclerzem został mgr Marian 
Różański. W 2003 r. w skład władz Uczelni weszła dr Beata Fałda, obejmując funkcję prorektora ds. studiów i 
nauczania. Dr inż. Tadeusz Martyniuk został prorektorem ds. promocji i rozwoju. Osoby te zostały następnie 
wybrane na kolejną kadencję. W latach 2008–2016 funkcję prorektora ds. rozwoju i współpracy z zagranicą pełnił 
dr inż. Arkadiusz Tofil. W dniu 8 lutego 2016 r. został on wybrany na stanowisko rektora którą pełni do dziś. Od 
początku istnienia Uczelni do 26 września 2018 r. jej kanclerzem był mgr Marian Różański. Na stanowisku zastąpił 
go mgr Jacek Kosiński. Kwestorem była mgr Izabela Nafalska do 31 lipca 2019 r., a zastąpiła ją mgr Dorota 
Morawska.  

Dokument powołujący Uczelnię przyznawał jej prawo do prowadzenia kształcenia na dwóch specjalnościach 
zawodowych: Nauczanie matematyki oraz Matematyka z informatyką, przyporządkowanych, w wyniku zmian 
przepisów prawnych, w 2004 r., do kierunku Matematyka. W roku akademickim 2002/2003 uruchomiono 
specjalności: Filologia angielska i Filologia germańska, które od 2004 r. znalazły się w ofercie specjalności kierunku 
Filologia, uzupełnionej w 2008 r. o specjalność Filologia słowiańska.  

W październiku 2003 r. swoją działalność zainaugurował Instytut Nauk Technicznych z kierunkami: 
Budownictwo oraz Mechanika i budowa maszyn, a rok później (2004) –Instytut Nauk Humanistycznych wraz z 
kierunkami: Filologia polska i Historia. W 2005 r. Instytut Nauk Technicznych poszerzył swoją ofertę o kierunek 
Elektrotechnika, zaś w 2011 r. zmienił nazwę na Instytut Nauk Technicznych i Lotnictwa. Było to konsekwencją 
prowadzonego od 2004 r. kształcenia – najpierw w zakresie pilotażu samolotowego, a później pilotażu 
śmigłowcowego i mechaniki lotniczej. W październiku 2006 r. swoją działalność zainaugurował Instytut Nauk 
Rolniczych, w którym pierwszy rok studiów rozpoczęli studenci nowo powstałego kierunku Rolnictwo. W 2007 r. 
uzyskano uprawnienia do prowadzenia kierunku Pedagogika. Dziesięć lat od tej ważnej daty, w 2017 r., 
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie otrzymała prawo do prowadzenia studiów II stopnia na tym 
kierunku. Rok 2010 przyniósł kolejne zmiany w ofercie kształcenia – do propozycji z obszaru nauk społecznych 
dołączył kierunek Stosunki międzynarodowe. Ciekawym, ale i trudnym wyzwaniem dla Uczelni było 
uruchomienie w 2014 r. Instytutu Nauk Medycznych, w którego strukturach znalazł się kierunek Pielęgniarstwo. 
Następnie w 2018 roku PWSZ poszerzyło swoją ofertę o studnia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrze oraz 
Pielęgniarstwo II stopnia. Najnowszym kierunkiem w ofercie Uczelni jest Dietetyka i żywienie zbiorowe 
uruchomiony w 2021 r w INR. Rokrocznie studia na PWSZ w Chełmie wybiera ponad 900 osób. W wyniku tego, 
od kilku lat, utrzymuje się stała liczba studentów na poziomie około 2 200. W dwudziestoletniej historii Chełmską 
Szkołę Wyższą wybrało ponad 18 000 studentów.  

Obecnie w skład Uczelni wchodzi pięć instytutów: Instytut Matematyki i  Informatyki, Instytut Nauk 
Technicznych i Lotnictwa, Instytut Neofilologii, Instytut Nauk Rolniczych oraz Instytut Nauk Medycznych. Uczelnia 
prowadzi liczne studia podyplomowe. W roku akademickim 2021/2022 oferowała 40 kierunków tych studiów, a 
także kursy językowe, techniczne i informatyczne oraz specjalistyczne dla pielęgniarek i położnych. (skorzystało 
ponad 2 tys. osób) 

PWSZ w Chełmie jest właścicielem budynków dydaktycznych o łącznej powierzchni 15.500m2 oraz gruntów o 
powierzchni 112 ha. W odległości 6 km od Chełma, w Depułtyczach Królewskich, położony jest Akademicki Port 
Lotniczy, którego centralnym miejscem jest lotnisko szkoleniowe, wpisane w 2014 r. do rejestru lotnisk cywilnych 
pod numerem 66. Dzięki niemu studenci-piloci mogą zdobywać doświadczenie i doskonalić swoje umiejętności 
praktyczne, dzięki którym uzyskują kwalifikacje pozwalające na pracę pilota w dowolnych liniach lotniczych. Ich 
efektem są również czołowe miejsca na krajowych i międzynarodowych zawodach lotniczych. Jakość kształcenia 
i szkolenia personelu lotniczego doceniły m.in. linie lotnicze Wizz Air oraz Rainer, fundując stypendia dla 
najlepszych studentów pilotażu. W 2021r. oddano od użytku na chełmskim lotnisku szkoleniowym betonowy pas 
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startowy, który poszerzył możliwości szkoleniowe i podniósł rangę lotniska. Jednostką organizacyjną Uczelni, 
odpowiedzialną za szkolenie lotnicze studentów objętych ścieżką kształcenia pilotażu samolotowego i 
śmigłowcowego, jest Ośrodek Kształcenia Lotniczego w Depułtyczach Królewskich. Uprawnienia uzyskiwane w 
trakcie studiów przez absolwentów pilotażu samolotowego i śmigłowcowego spełniają międzynarodowe 
standardy wyszkolenia pilotów cywilnych (ICAO oraz EASA).  

Uczelnia współpracuje z wieloma ośrodkami naukowymi w kraju i za granicą, w tym z Kanady, Ukrainy, 
Słowacji, Niemiec, Czech, Izraela oraz USA. Studentom i pracownikom oferuje możliwość udziału w 
dydaktycznych, naukowych i szkoleniowych wyjazdach zagranicznych w ramach programu Erasmus+. Ponadto 
pełni rolę regionalnego ośrodka naukowego, prowadząc seminaria i konferencje naukowe o zasięgu krajowym i 
międzynarodowym. Imponująco przedstawia się również dorobek wydawniczy Uczelni, obejmujący kilkadziesiąt 
monografii oraz czasopism naukowych. Rozwój aktywności naukowej możliwy jest m.in. dzięki współpracy z 
Chełmskim Towarzystwem Naukowym, którego siedziba mieści się w budynku należącym do PWSZ. Od ponad 
dekady przy Uczelni działa również Uniwersytet Trzeciego Wieku.  

Uczelnia wspiera studentów w obszarach powiązanych z kierunkami studiów, umożliwiając im działalność 
naukową w kołach naukowych, udział w konferencjach i seminariach, w pracy Uczelnianej Rady Samorządu 
Studentów, Senatu Uczelni, zaangażowanie w akcje charytatywne i kulturalne, kontakty z mediami oraz 
współpracę z samorządami studenckimi polskich i zagranicznych uczelni. Studenci mogą rozwijać 
zainteresowania sportowe w KU AZS. Wsparcia związanego z poszukiwaniem pracy udziela im studenckie biuro 
karier. Od 2018 r. w budynku przy ul. Nowy Świat 3 w Chełmie działa Dom Studencki PWSZ. 

PWSZ w Chełmie przez lata z sukcesami pozyskiwała środki finansowe z Unii Europejskiej oraz środki krajowe. 
Dzięki temu stworzyła doskonałą bazę dydaktyczną i laboratoryjną. Centrum Studiów Inżynierskich jest flagową 
inwestycją Uczelni. Pierwsze zajęcia dydaktyczne rozpoczęły się w nim 1 października 2012 r. Na powierzchni 
prawie 6 000 m2 zgromadzono maszyny produkcyjne o wartości ponad 78 mln zł, co łącznie z wartością budynków 
daje sumę ponad 150 mln zł. Stanowią one podstawę rozwoju studiów inżynierskich, prowadzonych w chełmskiej 
Alma Mater. Posiadane laboratoria uatrakcyjniły programy kształcenia poszczególnych specjalności kierunków 
technicznych, a także stały się bodźcem do poszerzenia oferty studiów m.in.: o diagnostykę i eksploatację 
pojazdów samochodowych, komputerowe wspomaganie projektowania i wytwarzania CAD/CAM, budowę i 
eksploatację obrabiarek sterowanych numerycznie, automatykę i robotykę przemysłową. Dało to również 
podstawę do efektywnego współdziałania z przemysłem i realizacji nowatorskich projektów badawczych i 
wdrożeniowych. Oddzielny kompleks laboratoriów dla kierunku Pielęgniarstwo stworzony został w Instytucie 
Nauk Medycznych przy ul. Wojsławickiej 8b. W marcu 2021 r w INM utworzono nowoczesne Monoprofilowe 
Centrum Symulacji Medycznych w którym za sprawą najwyższej jakości sprzętu studenci mogą ćwiczyć czynności 
ratujące życie. Dążąc do stworzenia jeszcze lepszych warunków do rozwoju i kształcenia w zakresie nauk 
medycznych Uczelnia buduje nową siedzibę Instytutu Nauk Medycznych, którego oddanie planowane jest na 
2022 rok. 

Działalność Uczelni znalazła pozytywny oddźwięk w środowisku lokalnym, które zaczęło postrzegać PWSZ w 
Chełmie, jako inicjatora naukowego i kulturalnego rozwoju regionu. Osiągnięcie tej pozycji było możliwe m.in. 
dzięki kadrze naukowej, której dorobek znajduje uznanie w kraju i za granicą. Uczelnia zatrudniała w pierwszym 
roku swojej działalności 29 pracowników dydaktycznych. W przeciągu 20 lat istnienia ponad siedmiokrotnie 
zwiększyła ich liczbę. Ambicją władz Uczelni jest kształcenie dla potrzeb rynku pracy. Dlatego też inicjuje ona 
działania mające na celu współpracę z lokalnym przemysłem oraz aktywne poszukiwanie inwestorów, którzy 
zechcą zbudować zakłady produkcyjne w regionie nadbużańskim. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w 
Chełmie to uczelnia dynamicznie rozwijająca się, dbająca o poziom kształcenia, a także rozwój naukowy kadry 
oraz studentów.  
Instytut Nauk Rolniczych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie 

Instytut Nauk Rolniczych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie rozpoczął swoją działalność 11 
sierpnia 2006 r., pod kierownictwem prof. dr hab. inż. Romana Dziedzica, który kierował Instytutem do 30 
września 2014 roku. Od 1 października 2014 roku do chwili obecnej funkcję tą sprawuje dr inż. Ewa Stamirowska-
Krzaczek. 

Od roku akademickiego 2006/2007 w ramach Instytutu prowadzane jest kształcenie studentów na kierunku 
Rolnictwo – studia I stopnia. Zgodnie z koncepcją praktycznego przygotowania absolwentów – od roku 
akademickiego 2019/2020 kierunek Rolnictwo jest kierunkiem praktycznym ze znacznym udziałem w programie 
studiów praktyk zawodowych. W ramach kierunku rolnictwo PWSZ w Chełmie prowadzone jest kształcenie na 
następujących specjalnościach: agrobiznes, agroturystyka, mechanizacja rolnictwa, towaroznawstwo produktów 
i surowców rolniczych oraz żywienie człowieka i organizacja wypoczynku. Od roku akademickiego 2021/2022 w 
INR uruchomiono nowy kierunek studiów inżynierskich o profilu praktycznym Dietetyka i żywienie zbiorowe w 
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ramach, którego kształcenie dobywa się na dwóch specjalnościach Dietetyka i doradztwo żywieniowe oraz 
żywienie zbiorowe. 

Podczas 3,5-letniej nauki studenci zdobywają wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne na zajęciach 
prowadzonych w formie: wykładów, ćwiczeń, laboratoriów, ćwiczeń projektowych, ćwiczeń terenowych oraz 
praktyk krajowych i zagranicznych. Zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowaną kadrę dydaktyczną składającą 
się z 6 profesorów, 6 doktorów i 2 magisteriów. Studenci Instytutu Nauk Rolniczych mają do dyspozycji bardzo 
dobrze wyposażoną bazę dydaktyczną, składającą się auli, sal ćwiczeniowych oraz zespołu laboratoriów i 
pracowni przedmiotowych wyposażonych w nowoczesny sprzęt. 

Pierwsi absolwenci Rolnictwa opuścili Instytut Nauk Rolniczych w lutym 2010 r. Do 2021 roku tytuł inżyniera 
uzyskało 457 absolwentów, którzy z dyplomem PWSZ w Chełmie mogą kontynuować naukę na studiach II stopnia 
na dowolnej uczelni kształcącej na kierunku rolnictwo lub kierunkach pokrewnych. 

Studenci Instytutu Nauk Rolniczych z powodzeniem uzyskują Stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego, Stypendia Marszałka Województwa Lubelskiego oraz Rektora dla najlepszych studentów, co pozwala 
zaliczyć ich do grona najlepszych w Polsce. Włączając 2020 roku studenci Instytutu Nauk Rolniczych uzyskali 12 
Stypendiów Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, 6 Stypendiów Marszałka Województwa Lubelskiego oraz 31 
stypendiów Rektora dla najlepszych studentów. 

Studenci dodatkowo mogą rozwijać swoje zainteresowania w Studenckich Kołach Naukowych. Obecnie i 
Instytucje działają dwa koła naukowe - Studenckie Koło Naukowe Agrobiznesu oraz Studenckie Koło Naukowe 
Biologiczno-Rolnicze. Działalność Studenckich Kół Naukowych sprzyja rozwojowi indywidualnych zainteresowań 
oraz wymianie poglądów, integracja środowiska studenckiego i naukowego, nawiązywanie współpracy z innymi 
organizacjami, uczelniami, kołami naukowymi zajmującymi się pokrewną tematyką, umiejętność zdobywania 
doświadczeń zawodowych. Studenckie Koła Naukowe działające w ramiach Instytutu Nauk Rolniczych PWSZ w 
Chełmie mogą pochwalić się wieloma osiągnięciami min.: liczne referaty na konferencjach oraz publikacjami w 
czasopismach naukowych wyników prowadzonych badań, Ponadto członkowie koła biorą czynny udział wielu 
konferencjach odbywających się na Uniwersytecie Warszawskim, w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w 
Warszawie, PWSZ w Krośnie, PWSZ w Białej Podlaskiej, UP w Lublinie, IUNG Puławy i wielu innych ośrodkach 
akademickich i naukowych. Studenckie Koło Naukowe Agrobiznesu skupia duże grono studentów, którzy 
aktywnie uczestniczą w zajęciach praktycznych, tworząc kompozycje okolicznościowe oraz organizując warsztaty 
florystyczne. 

Studenci aktywnie wspierają podopiecznych Domu Małego Dziecka w Chełmie oraz Chełmskiego Centrum 
Pomocy Dziecku i Rodzinie, dla których przekazują prezenty, co jest możliwe dzięki środkom uzyskanym ze 
sprzedaży wykonanych przez nich kompozycji świątecznych i pomocy społeczności akademickiej PWSZ w 
Chełmie.  

Pracownicy Instytutu aktywnie pracują nad powiększaniem swojego dorobku naukowego poprzez prowadząc 
badania naukowe. Są autorami lub współautorami blisko 200 publikacji naukowych, zarówno o znaczeniu 
międzynarodowym, krajowym, jak i lokalnym. W INR organizowane są konferencje i seminaria spośród tych 
działań możemy wyróżnić cykliczną konferencję nt. Nauka i Praktyka Rolnictwo Różne Spojrzenia organizowaną 
cyklicznie już od 5 lat. Od 2018 roku w ramach działalności naukowo-badawczej INR wydawana jest Monografia 
naukowa pod redakcją dr hab. inż. Anny Kociry, prof. PWSZ w Chełmie i dr inż. Ewy Stamirowskiej-Krzaczek, 
poruszająca problematykę współczesnego rolnictwa. Ponadto pracowici Instytutu w ramach jego działalności był 
współautorami lub wykonawcami w 15 projektach naukowych jak i dydaktycznych. Dzięki współpracy pomiędzy 
PWSZ w Chełmie, a Szkołami Podstawowymi oraz ponadpodstawowymi z Chełma i okolic przeprowadzono szereg 
zajęć oraz wykładów otwartych. Zorganizowane zostały klasy akademickie o profilu biologiczno-chemicznym.  
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Wpływ sposobu uprawy (konwencjonalna i ekologiczna) na wybrane cechy 
jakościowe bulw ziemniaka 

Marek Gancarz1,2, Maria Kożuch1, Robert Rusinek2 

1 Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki, Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie 
2 Instytut Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk w Lublinie 

Coraz większe wymagania jakościowe konsumentów i konkurencyjność na rynku skłania producentów 
żywności do lepszego wykorzystania rolniczych surowców roślinnych oraz poprawy ich jakości również jako 
surowca z uprawy ekologicznej. Jakość surowca ma bardzo duży wpływ na jakość produktu końcowego. Ziemniak 
(Solanum tuberosum) to roślina z rodziny psiankowatych uprawiana na całym świecie na masową skalę. Bulwy 
bogate są w skrobię, białka i aminokwasy. Są źródłem witaminy C, beta-karotenu, potasu i fosforu. Są 
niskokaloryczne i zawierają błonnik. W uprawie ekologicznej kluczową rolę odgrywają warunki klimatyczne jakie 
panują w okresie wegetacji. Plony mogą zostać obniżone przez panującą suszę i zbyt wysokie temperatury. Z 
drugiej strony większa ilość opadów znacząco plony podwyższy, ale za to uprawa jest wówczas narażona na atak 
zarazy ziemniaczanej.  

Celem pracy było określenie wpływu sposobu uprawy na wielkość i kształt bulw ziemniaka oraz na 
wytrzymałość mechaniczną tkanki miękiszowej bulwy ziemniaka. 

Ziemniaki sześciu odmian ziemniaka (Asterix, Bartek, Irga, Irys, Ursus i Vineta) uprawiano w roku 2021 na 
piasku gliniastym lekkim o podłożu pseudobielicowym. Dla uprawy ekologicznej i konwencjonalnej stosowano 
nawóz zielony: gorczyca (35 t. św. masy/ha) natomiast w uprawie konwencjonalnej dodatkowo zastosowano 
nawożenie mineralne N : P : K w ilości 94; 88; 135 kg/ha. Bulwy zbierano w fazie ich pełnej dojrzałości. 

Wykorzystano metodę komputerowej analizy obrazu do szybkiego, jednoczesnego określenia wielkości i 
kształtu kilkudziesięciu bulw ziemniaka. Wykonano zdjęcia 30. Nieuszkodzonych zewnętrznie bulw dla każdej 
badanej odmiany. Wielkość bulwy i jej kształt określono na podstawie powierzchni i wydłużenia płaskiego obrazu 
bulwy (Gancarz i Konstankiewicz, 2007). 

Do określenia właściwości mechanicznych tkanki z prędkością wykorzystano system do badań zmęczeniowych 
INSTRON 8872 wyposażony w głowicę pomiarową o maksymalnej sile do 250 N oraz próbnik cylindryczny-
penetracyjny o średnicy 2 mm wbijany w tkankę miękiszową bulwy na głębokość 10 mm z prędkością 10 mm/min. 
Testy przeprowadzono dla dziesięciu bulw dla każdej odmiany. 

W wyniku przeprowadzonych badań i analiz stwierdzono, że bulwy uprawiane w sposób konwencjonalny były 
większe od bulw uprawianych w sposób ekologiczny. Bulwy z uprawy konwencjonalnej były bardziej wydłużone 
niż bulwy pochodzące z uprawy ekologicznej. Badania wykazały również zależność pomiędzy sposobem uprawy 
bulw ziemniaka, a maksymalnym naprężeniem niszczącym. Tkanka miękiszowa odmian bulw z uprawy 
ekologicznej posiadała większą wytrzymałość mechaniczną. 
 
Literatura: 
Gancarz M., Konstankiewicz K. 2007. Zastosowanie komputerowej analizy obrazu do szybkiego określenia 
wielkości i kształtu bulw ziemniaka. Acta Agrophysica, 151, 10(1), 47-57. 
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Stan odżywienia pszenżyta, kukurydzy i sorga nawożonych pofermentem 
z biogazowni rolniczej 

Beata Jurga1, Agata Witorożec-Piechnik2, Mariusz Matyka2, Maja Kostrzewa-Kosiarska2 

1Zakład Żywienia Roślin i Nawożenia, Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy, ul. Czartoryskich 8, 24-
100 Puławy 
2Zakład Systemów, Ekonomiki i Produkcji Roślinnej, Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy, 
ul. Czartoryskich 8, 24-100 Puławy 

Ilość składników pokarmowych dostarczonych roślinom w postaci nawozów ma bezpośredni wpływ na 
uzyskany plon. Wieloletnie stosowanie nawozów mineralnych może powodować obniżenie żyzności gleby w 
dłuższym okresie w porównaniu z innymi systemami nawożenia (Adamus i in., 1989). Nawozy organiczne, 
w tym powstający w biogazowniach rolniczych poferment, mogą być alternatywą dla stosowanych nawozów 
mineralnych (Kalina i in., 2003). Skład i jakość pofermentu jest uzależniona od substratów użytych w procesie 
produkcji biogazu (Kowalczyk-Juśko i Szymańska, 2015; Peng i Pivato, 2019).  

W latach 2016-18, w RZD Kępa-Osiny (woj. lubelskie) przeprowadzono doświadczenie polowe, mające na celu 
porównanie wpływu nawożenia mineralnego oraz pofermentem z biogazowni rolniczej na stan odżywienia 
pszenżyta, kukurydzy i sorga. Do analiz wykorzystano chlorofilometr Konika Miltona SPAD-505. Pomiary 
wykonywano w odstępach 2 tygodniowych, przez 3 sezony wegetacyjne wybranych odmian roślin biogazowych. 

Stwierdzono, że nawożenie pofermentem było równie efektywne, co nawożenie nawozami mineralnymi. 
Spośród badanych gatunków, tylko kukurydza nawożona pofermentem była lepiej odżywiona, w porównaniu 
do tej nawożonej nawozami mineralnymi.  

 
Literatura: 
Adamus M., Drozd J., Stanisławska E. 1989. Wpływ zróżnicowanego nawożenia organicznego i mineralnego na 
niektóre elemnty żyzności gleby. Rozczniki Gleboznawcze, 40, 1, 101-110. 
Kalina J., Skorek J., Cebula J., Latocha L. 2003. Pozyskiwanie i energetyczne wykorzystanie biogazu z biogazowni 
rolniczych. Gospodarka Paliwami i Energią, 15-19. 
Kowalczyk-Juśko A., Szymańska M., 2015. Poferment nawozem dla rolnictwa. Fundacja na rzecz Rozwoju 
Polskiego Rolnictwa, Warszawa, ss. 60. 
Peng W., Pivato A. 2019. Sustainable Management of Digestate from the Organic Fraction of Municipal Solid 
Waste and Food Waste Under the Concepts of Back to Earth Alternatives and Circular Economy. Waste and 
Biomass Valorization, 10, 465-481. 
Möller K., Müller T. 2012. Effects of anaerobic digestion on digestate nutrient availability and crop growth: A 
review. Engineering Life Sciences, 12(3), 242-257.  
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Postęp odmianowy 

Monika Kawczyńska 

Agencja Nasienna Sp. z o.o. w Lesznie, monika.kawczynska@agencjanasienna.pl  

Hodowla wymaga ogromnych nakładów finansowych. Około 10 lat - tyle zajmuje wyhodowanie jednej 
odmiany, rejestracja, objęcie ochroną prawną. Szacunkowy koszt to około 1 mln euro. Opłaty hodowlane, których 
system zbierania i kontroli zorganizowała Agencja Nasienna Sp. z o.o. jako przedstawiciel hodowców roślin 
rolniczych, służą inwestycji w rolnictwo. Z tytułu ochrony wyłącznego prawa, czyli opłat licencyjnych oraz za 
odstępstwo rolne, finansowany jest postęp odmianowy. Właśnie dzięki tym opłatom możliwe są innowacje w 
hodowli, a także prace nad nowymi odmianami, dostosowanymi do zmieniających się warunków klimatycznych. 

Warto pamiętać, że legalne źródła materiału do siewu to materiał kwalifikowany oraz materiał z własnego 
zbioru, czyli taki, który został zebrany z posiadanych przez gruntów rolnych, a następnie ponownie przez niego 
wysiany. 

Działania Agencji Nasiennej Sp. z o.o. w bezpośredni sposób wpływają na rozwój rolnictwa w Polsce dzięki 
kontroli rynku nasiennego, a także przez zwalczanie przejawów naruszeń wyłącznego prawa hodowcy do 
odmiany. W latach 2018-2021 podjęliśmy działania dotyczące 12.200 ogłoszeń w portalach internetowych, 
zawierających przesłanki świadczące o naruszaniu wyłącznego prawa. Część z nich wymagała  dalszej weryfikacji 
i działań WIORiN-u. 
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Dolistna aplikacja biostymulatorów opartych na aminokwasach 
w uprawie roślin 

Anna Kocira 

1 Instytut Nauk Rolniczych, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie, Pocztowa 54, 22-100 Chełm; akocira@pwsz.chelm.pl 

W produkcji roślinnej poszukiwane są nowe rozwiązania technologiczne mające na celu poprawę plonowania 
roślin przy jednoczesnym ograniczeniu stosowania nawozów mineralnych i chemicznych środków ochrony roślin. 
Stosowanie tradycyjnych zabiegów agrotechnicznych może być niewystarczające, w szczególności po 
wystąpieniu abiotycznych lub biotycznych czynników stresowych. Dlatego też w uprawie roślin coraz 
powszechniejsza jest aplikacja biostymulatorów, tym bardziej że preparaty tego typu mogą być stosowane w 
rolnictwie ekologicznym (Gawrońska i Przybysz, 2011; Kozak i in., 2016). Pomimo, że nie dostarczają one 
składników pokarmowych to przyczyniają się do stymulowania naturalnych procesów odżywiania roślin. W 
efekcie można zaobserwować lepsze przyswajanie składników pokarmowych przez rośliny, w szczególności z 
form trudnodostępnych w glebie lub w ryzosferze, zwiększenie ich odporności na warunki stresowe oraz poprawę 
cech jakościowych (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1009).  

Ze względu na pochodzenie biostymulatory dzielimy na naturalne i syntetyczne. Z kolei do biostymulatorów 
naturalnych zaliczamy preparaty oparte na produktach białkowych, tj. hydrolizaty białkowe będące mieszaniną 
peptydów, aminokwasy pochodzenia zwierzęcego lub roślinnego oraz pojedyncze aminokwasy (prolina, betaina, 
glutaminian, glutamina). Aminokwasy są nie tylko materiałem budulcowym białek, ale także prekursorami lub 
aktywatorami fitohormonów oraz biorą udział w syntezie związków organicznych (witaminy, enzymy, aminy, 
puryny, pirymidyny, alkaloidy) (Marschner, 1995; Pratelli i Pilot, 2007). Aplikacja egzogennych aminokwasów 
aktywnych w sygnalizacji metabolicznej (m.in. glutaminianu, proliny, betainy) indukuje mechanizm obronny 
rośliny, zwiększając jej odporność na środowiskowe czynniki stresowe. Stwierdzono, że aplikacja tych preparatów 
reguluje metabolizm węgla, żelaza i azotu w roślinach. Stymuluje także pobieranie i efektywniejsze wykorzystanie 
składników pokarmowych poprzez zwiększenie aktywności mikrobiologicznej i enzymatycznej gleby, poprawę 
mobilności i rozpuszczalności żelaza, cynku, manganu i miedzi, modyfikowanie struktury systemu korzeniowego 
oraz zwiększenie syntezy reduktazy azotanowej, glutaminy i aktywności reduktazy żelaza (Calvo i in., 2014; Colla 
i in., 2014, 2015; Ertani i in., 2009; García-Martínez i in., 2010). Hydrolizaty białkowe dzięki obecności 
specyficznych peptydów i prekursorów biosyntezy fitohormonów (tryptofan) regulują równowagę hormonalną 
roślin przyczyniając się do stymulowania wzrostu roślin (Colla i in., 2014). Aplikacja tych biopreparatów poprawia 
jakość plonu roślin, zwiększając zawartość związków fenolowych, karotenoidów, flawonoidów, zmniejszając 
jednocześnie zawartość azotanów (Ertani i in. 2014). 

Biostymulatory oparte na aminokwasach są efektywne już w małych dawkach, choć efekt końcowy jest 
determinowany przez gatunek/odmianę, warunki środowiskowe, fazę fenologiczną, sposób aplikacji (dolistny, 
doglebowy) i zdolność do absorbowania preparatu przez rośliny (Ertani i in., 2014). Aminokwasy i małe cząsteczki 
peptydów po zaabsorbowaniu przez system korzeniowy i część nadziemną (głównie liście) transportowane są do 
pozostałych organów roślinnych. Przy aplikacji doglebowej ilość pobranych aminokwasów zależy od 
gatunku/odmiany, abiotycznych warunków glebowych, aktywności mikrobiologicznej gleby oraz składu i stężenia 
aminokwasów. Z kolei przy nalistnej aplikacji tych biopreparatów rośliny mogą pobierać znacznie więcej 
aminokwasów i peptydów wskutek braku konkurencji o te związki z mikroorganizmami glebowymi (Colla i in., 
2015).  

Na polskim rynku znajdują się biostymulatory oparte na białkach, peptydach i aminokwasach, np.: Aminofort, 
Aminosol, Agriker Top, Agriker Grow, Terra Sorb Complex, Terra Sorb Radicular, Aminoplant, Fylloton, Agro-
Sorb® Folium, Agro- Sorb® Radiculum, L-Amino+®, Aminoqelant Ca, Wuxal Aminocal, Protifert LMW. 
Biostymulatory oparte na preparatach białkowych korzystnie wpływają na wielkość i jakość plonu marchwi 
(zwiększając zawartość karotenoidów i cukrów rozpuszczalnych) (Grabowska i in., 2012), plonowanie pomidora 
(Koukounararas i in., 2013) i pszenicy orkisz (Gheoltan i Morar, 2007) oraz wzrost i jakość części nadziemnej 
kukurydzy (zwiększając zawartość cukrów i zmniejszając zawartość azotanów, fosforanów i siarczanów w liściach) 
(Schiavon i in. 2008). Ponadto aplikacja aminokwasów i peptydów w połączeniu ze składnikami pokarmowymi 
wpływa na stan odżywienia liści zwiększając zawartość potasu, wapnia, magnezu, żelaza, miedzi i cynku, co 
przyczynia się do poprawy wzrostu i rozwoju roślin i w konsekwencji powoduje lepszy wzrost roślin uprawnych 
(Colla i in., 2014).  

Podsumowując biostymulatory oparte na produktach białkowych (białka, peptydy i aminokwasy) są 
bezpieczne dla środowiska przyrodniczego, a przy dolistnej lub doglebowej ich aplikacji wymiernym efektem jest 
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zwiększenie wielkości i jakości płodów rolnych i ogrodniczych, szczególnie po wystąpieniu czynników 
stresogennych. Dlatego stosowanie tych biopreparatów jest istotne w uprawie roślin bardzo wrażliwych na 
niekorzystne warunki środowiskowe i ważnych z punktu widzenia gospodarczego. 
 
Literatura 
Calvo P., Nelson L., Kloepper J.W. 2014. Agricultural uses of plant biostimulants. Plant Soil, 383 (1-2), 3-41. 
Colla G., Rouphael Y., Canaguier R., Svecova E., Cardarelli M. 2014. Biostimulant action of a plant-derived protein 
hydrolysate produced through enzymatic hydrolysis. Front. Plant Sci., 5, 1-48. 
Colla G., Nardi S., Cardelli M., Ertani A., Lucini L., Canaguier R., Rouphael Y. 2015. Protein hydrolysates as 
biostimulants in horticulture. Sci. Hort., 196, 28-38. 
Ertani A., Cavani L., Pizzeghello D., Brandellero E., Altissimo A., Ciavatta C., Nardi S. 2009. Biostimulant activities 
of two protein hydrolysates on the growth and nitrogen metabolism in maize seedlings. J. Plant. Nutr. Soil. Sci., 
172, 237-244. 
Ertani A., Pizzeghello D., Franciso O., Sambo P. Sanchez-Cortes S., Nardi S. 2014. Capsicum chinensis L. growth 
and nutraceutical properties are enhanced by biostimulants in a long-term period: chemical and metabolomics 
approaches. Front. Plant Sci., 14, 5, 1-12. 
García-Martínez A.M., Diaz A., Tejada M., Bautista J., Rodriguez B., Maria C.S., Revilla E., Parrado J. 2010. 
Enzymatic production of an organic soil biostimulant from wheat condensed distiller solubles: effects on soil 
biochemistry and biodiversity. Process Biochem., 45, 1127-1133. 
Gawrońska H., Przybysz, A. 2011. Biostymulatory: mechanizmy działania i przykłady zastosowań. TSW, Materiały 
konferencyjne, Warszawa, 5–6 stycznia 2011, 7-13. 
Grabowska A., Kinicki E., Sękara A., Kalisz A., Wojciechowska R. 2012. The effect of cultivar and biostimulant 
treatment on the carrot yield and its quality. Veg. Crop. Res. Bull., 77, 37-48. 
Koukounararas A., Tsouvaltzis P., Siomos A.S. 2013. Effect of root and foliar application of amino acids on the 
growth and yield of greenhouse tomato in different fertilization levels. J. Food, Agric. Environ., 11, 644-648. 
Kozak M., Wondołowska-Grabowska A., Serafin-Andrzejewska M., Gniadzik M., Kozak M.K. 2016. Biostymulatory 
– wczoraj, dziś i jutro. W: Rolnictwo XXI wieku – problemy i wyzwania, D. Łuczycka (red.). Idea Knowledge Future, 
Wrocław, 114-122. 
Marschner H. 1995. Mineral nutrition of higher plants. London, UK: Academic Press 1995, ss. 651. 
Pratelli R., Pilot G. 2007. Altered amino acid metabolism in glutamine dumper1 plants. Plant Signal Behav., 2(3), 
182-184. 
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1009 
Schiavon M., Ertani A., Nardi S. 2008. Effects of an alfalfa protein hydrolysate on the gene expression and activity 
of enzymes of the tricarboxylic acid (TCA) cycle and nitrogen metabolism in Zea mays L. J. Agric. Food Chem., 56, 
11800-11808. 
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Możliwości wykorzystania komunalnych osadów ściekowych w uprawie roślin 
energetycznych 

Barbara Kołodziej1, Jacek Antonkiewicz2 

1Katedra Roślin Przemysłowych i Leczniczych, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie 
2Katedra Chemii Rolnej i Środowiskowej, Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie 

Stosowanie komunalnych osadów ściekowych w uprawie roślin na cele energetyczne może być cennym 
źródłem składników mineralnych. Ponadto, możliwość stosowania osadów ściekowych w uprawie biomasy na 
cele energetyczne może stać się alternatywą dla stosowania nawozów konwencjonalnych, w tym organicznych. 
Stanowi również alternatywną formę recyklingu składników i substancji pokarmowych oraz materii organicznej 
z odpadów. Komunalne osady ściekowe stanowią bowiem potencjalne źródło metali ciężkich, które można 
częściowo usunąć poprzez uprawę roślin energetycznych. Rośliny energetyczne uprawiane na komunalnych 
osadach ściekowych mogą wydać nie tylko duże plony biomasy, o znacznie lepszych parametrach 
energetycznych, ale także fitoekstrahować metale ciężkie wprowadzone do gleby wraz z dawką osadu 
ściekowego.  

Celem badań była ocena wpływu komunalnego osadu ściekowego na pobieranie metali ciężkich przez 
wybrane rośliny energetyczne. W wieloletnim doświadczeniu polowym ulokowanym na terenie należącym do 
miejskiej oczyszczalni ścieków w Janowie Lubelskim [50°43'17.7"N 22°22'08,0"E] zbadano wpływ czterech 
poziomów nawożenia osadem ściekowym zastosowanym w dawkach: 0, 10, 20, 40, 60 Mg s.m. osadu/ha na 
plony i jakość wytworzonej biomasy oraz pobranie metali ciężkich przez wybrane gatunki roślin energetycznych: 
sorga uprawnego ((Sorghum bicolor L. Moench.) odmiany ‘Sucrosorgo 506’, mozgi trzcinowatej odmiany ‘Bamse’ 
(Phalaris arundinacea L.) oraz miskanthusa olbrzymiego (Miscanthus × giganteus Greef et Deu). Stwierdzono, że 
wzrastające dawki osadu ściekowego wpływały w istotny sposób na zwiększenie plonu biomasy oraz 
modyfikowały wartość energetyczną biomasy testowanych roślin. Pod wpływem wzrastających dawek osadu 
ściekowego zarejestrowano również istotne zwiększenie zawartości metali ciężkich w roślinach energetycznych.  
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Regionalne zróżnicowanie nawozochłonności produkcji roślinnej w Polsce 

Jerzy Kopiński, Stanisław Krasowicz 

Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa - Państwowy Instytut Badawczy w Puławach, Zakład Systemów i Ekonomiki Produkcji Roślinnej 

Jednym z kryteriów oceny gospodarki nawozowej jest nawozochłonność mierzona w kg NPK/jednostkę 
zbożową produkcji roślinnej. Uwzględnienie w analizie nawozochłonności, zarówno nawozów mineralnych, 
organicznych jak i naturalnych umożliwia ocenę racjonalności gospodarki nawozowej i potencjalnych zagrożeń 
dla środowiska. W literaturze przyjmuje się, że nawozochłonność racjonalna w warunkach Polski, wynikająca z 
pobrania składników pokarmowych z plonami, powinna wynosić około 6,4 kg NPK na jednostkę zbożową. 

Celem opracowania była analiza nawozochłonności produkcji roślinnej w ujęciu dynamicznym w latach 2002- 
2019 i w ujęciu regionalnym tj. według województw. 

Podstawę analizy stanowiły dane statystyczne GUS, wyniki badań własnych oraz opracowania i ekspertyzy 
przygotowane w IUNG- PIB w Puławach. Do obliczenia globalnej produkcji roślinnej przyjęto przeliczniki na 
jednostki zbożowe  stosowane przez GUS. Analizowano również czynniki przyrodnicze, agrotechniczne, 
agrochemiczne i organizacyjno-ekonomiczne decydujące o regionalnym zróżnicowaniu nawozochłonności. 
Porównano pobranie składników pokarmowych NPK z plonami z nawozochłonnością rzeczywistą (całkowitą), 
wynikającą ze zużycia nawozów mineralnych i naturalnych. Stwierdzono występowanie wysokiej 
nawozochłonność w województwach prowadzących intensywną produkcję zwierzęcą. 

Za pomocą analizy skupień metodą k-średnich wyodrębniono grupy województw o zróżnicowanej 
nawozochłonności produkcji roślinnej. Skupienia te scharakteryzowano za pomocą wybranych cech najsilniej 
skorelowanych z nawozochłonnością. Stwierdzono, że uwarunkowania produkcyjne i organizacyjno-
ekonomiczne decydują o zróżnicowaniu nawozochłonności produkcji roślinnej w Polsce i jej zróżnicowaniu 
regionalnym. 

Analiza regionalnego zróżnicowania nawozochłonności produkcji roślinnej wskazuje na perspektywy i celowe 
kierunki zmian w gospodarce nawozowej związanych z kierunkami wdrażania koncepcji Strategii Europejskiego 
Zielonego Ładu i ograniczeniem niekorzystnego wpływu rolnictwa na środowisko przyrodnicze. Wyniki 
przeprowadzonych badań mogą być wykorzystane w ocenach racjonalności gospodarki nawozowej w Polsce. 
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Podstawowe produkty do odkwaszania gleb w Polsce 

Wojciech Lipiński 

Krajowa Stacja Chemiczno-Rolnicza 
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie 

W Polsce udział gleb bardzo kwaśnych i kwaśnych (o pH poniżej 5,5) zajmuje 43% powierzchni użytków 
rolnych. Na Lubelszczyźnie wskaźnik ten jest jeszcze mniej korzystny i sięga 47%, przy czym najwięcej gleb 
zakwaszonych znajduje się w północnej części województwa. Ponieważ proces zakwaszenia ma charakter ciągły 
konieczne jest dostarczanie rolnictwo środków do odkwaszania gleby. Zgodnie z porządkiem prawnym rolnictwo 
ma dyspozycji: środki wapnujące WE, wapna nawozowe, odpady zawierające wapń, środki wspomagające 
uprawę roślin. 

Środki wapnujące (zgodnie z załącznikiem I do Rozporządzenia Komisji  (UE) nr 463/2013 z dnia 17 maja 2013 
r. obejmują wapień naturalny, wapno tlenkowe i wodorotlenkowe pochodzenia naturalnego, wapno uzyskiwane 
w procesach przemysłowych, wapno mieszane, mieszanki środków wapnujących z innymi typami nawozów WE. 

Krajowe regulacje dotyczące środków odkwaszających zdefiniowane zostały przez ustawę z dnia 10 lipca 2007 
r. o nawozach i nawożeniu (Dz. U. z 2021 r. poz. 76) oraz rozporządzenie wykonawcze. Wyodrębnia się na ich 
podstawie dwie główne grupy, a mianowicie typy wapna nawozowego niezawierające magnezu i typy wapna 
nawozowego zawierające magnez. Oprócz tego w obrocie mogą znajdować się nawozy i środki wspomagające 
uprawę roślin dopuszczone decyzją Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 

Tabela. Nawozy i środki wspomagające uprawę roślin dopuszczone do obrotu w Polsce (wartości przybliżone 
– opracowanie własne) 

Grupa 
 

2009-
2020 

% 
2002-

2008 
2002-

2020 

Nawozy wg rejestru MRiRW 564 100 x x 

w tym nawozy - odkwaszające 31 5,5 19 50 

stymulatory wzrostu wg rejestru MRiRW 63 X x x 

podłoża do upraw wg rejestru MRiRW 584 X x x 

środki poprawiające właściwości gleby wg 
rejestru MRiRW 

308 100 x x 

środki poprawiające właściwości gleby - 
odkwaszające 

29 9,4 1 30 

Do odkwaszania służyć mogą również odpady zawierające wapń. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 
Środowiska z dnia 20 stycznia 2015 r. w sprawie procesu odzysku R10 (obróbka na powierzchni ziemi przynosząca 
korzyści dla rolnictwa lub poprawę stanu środowiska) wyróżnia się wśród nich m.in. nienormatywny węglan 
wapnia oraz kredę cukrowniczą (wapno defekacyjne), odpady szlamu wapiennego (pokaustyzacyjnego), odpad z 
produkcji siarczanu magnezu nawozowego, odpady węglanu wapnia i odpady z gaszenia wapna palonego, 
odpady z fizykochemicznej obróbki kamienia wapiennego – z przesiewu i przepału kamienia wapiennego, 
poreakcyjne odpady związków wapnia, odpad z produkcji roztworu ortofosforanów z ekstrakcyjnego kwasu 
fosforowego, odpady z produkcji soli azotanowych, wapno pokarbidowe, odpady z produkcji wapna palonego i 
hydratyzowanego, odpady zawierające węglan wapnia pochodzące z oczyszczania solanki, osady z dekarbonizacji 
wody. 

Odpady mogą być stosowane tylko do wapnowania gleb kwaśnych i bardzo kwaśnych (o pHKCl poniżej 5,5), 
przy łącznym spełnieniu warunków dotyczących dopuszczalnych wartości zanieczyszczeń określonych w 
przepisach wydanych na mocy ustawy o nawozach i nawożeniu (także w odniesieniu do chlorków), gdy 
dopuszczalna dawka odpadu została ustalona z uwzględnieniem stopnia zakwaszenia gleby, sposobu jej 
użytkowania, jakości odpadu oraz zaleceń odnośnie do wapnowania, a także zasad dobrej praktyki rolniczej. 
Odpady te nie mogą spowodować pogorszenia jakości gleby oraz wód powierzchniowych i podziemnych nawet 
przy długotrwałym stosowaniu. Muszą być spełnione także inne warunki, jak równomierne zastosowanie na 
powierzchni gleby i przykrycie glebą lub wymieszanie, a na gruntach o dużej przepuszczalności mogą być 
zastosowane tylko jeżeli poziom wód gruntowych znajduje się na głębokości nie mniejszej niż 1,5 m poniżej 
powierzchni gruntu, są stosowane poza okresem wzrostu i rozwoju roślin przeznaczonych do bezpośredniego 
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spożycia przez ludzi, a posiadacz odpadów dysponuje wynikami badań potwierdzającymi ich jakość wykonanymi 
przez laboratorium akredytowane.  

Środki do odkwaszania powinny się charakteryzować korzystnymi parametrami w zakresie zawartości 
czystego składnika (CaO lub CaO+MgO), zawartości zanieczyszczeń, uziarnienia, zawartości wody, składu 
chemicznego - Ca oraz Mg w wapnie nawozowym, formy wapna (tlenkowe, węglanowe, krzemianowe), postaci 
wapna (pyliste, krystaliczne, granulowane), reaktywności czy liczby zobojętnienia. 
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Wpływ nawozów / biostymulatorów dolistnych na przebieg procesów 
fizjologicznych w roślinie wybranych odmian grochu siewnego 

Ewa Szpunar-Krok1, Renata Pawlak2 

1 Uniwersytet Rzeszowski, Zakład Produkcji Roślinnej, eszpunar@ur.edu.pl 
2 Biostyma sp. z o.o., renata.pawlak@biostyma.pl 

W Polsce groch siewny (Pisum sativum L.) zaliczany jest do najważniejszych roślin bobowatych 
grubonasiennych z uwagi na możliwość wielokierunkowego wykorzystania oraz duży potencjał plonotwórczy. 
Małe zainteresowanie uprawą tej grupy roślin, w tym grochu, wynika z dużej zmienności plonowania w latach, 
na co wpływają czynniki agrotechniczne i siedliskowe, szczególnie przebieg pogody. Pojawienie się czynników 
stresowych w okresie wegetacji powoduje u roślin zaburzenia prawidłowego wzrostu, przebiegu procesów 
fizjologicznych oraz wywołuje zmiany morfologiczne i anatomiczne. W poprawie metabolizmu roślin aktywną 
rolę może odgrywać nawożenie dolistne. 

Celem badań było określenie wpływu dolistnego stosowania nawozów / biostymulatorów na przebieg 
procesów fizjologicznych w roślinie wybranych odmian grochu siewnego (Pisum sativum L.). 

Doświadczenie polowe z grochem siewnym prowadzono w latach 2015-2017, w Podkarpackim Ośrodku 
Doradztwa Rolniczego w Boguchwale k. Rzeszowa (N 49o59' E 21o57').  
Czynniki doświadczenia:  

I) odmiana grochu siewnego (ogólnoużytkowe, białokwitnące, typ afila): Akord, Batuta, Cysterski, 
Ezop, Lasso, Mecenas, Mentor, Tarchalska;  

II)  nawożenie dolistne: kontrola (bez nawożenia dolistnego), N1 – nawozy / biostymulatory 
konwencjonalne: BioFol Plex i BioFol Mag (biostymulatory kompleksowane kwasami humusowymi) oraz 
GranuFol CuMan (nawóz krystaliczny); N2 – biostymulator pochodzenia zwierzęcego Natural Crop SL 
(enzymatyczny koncentrat peptydów i L- aminokwasów powstały w procesie hydrolizy enzymatycznej 
kolagenu) dopuszczony do stosowania w rolnictwie ekologicznym.  

Nawożenie dolistne stosowano 2-krotnie, w fazach BBCH 51-55 i BBCH 61-65. 
Na podstawie przeprowadzonego doświadczenia wykazano, że: 

1. Pod wpływem nawożenia dolistnego N1 i N2 w fazach BBCH 65 i BBCH 79 nastąpił istotny wzrost, w 
odniesieniu do roślin nienawożonych dolistnie, wartości parametrów architektury łanu i fizjologii roślin: 

− wskaźnika powierzchni liści LAI, 
− względnej zawartości chlorofilu w przylistku (CCI), 
− maksymalnej fotochemicznej wydajności PSII (Fv/Fm) w przylistku . 

2. We wszystkich latach badań, w każdym wariancie nawożenia u wszystkich badanych odmian w fazie 
BBCH 79 obserwowano zmniejszenie wartości LAI, CCI, parametrów fluorescencji chlorofilu Fv/Fm w 
przylistku w porównaniu do BBCH 65. 

3. Korzystniej na kształtowanie LAI, CCI i przebieg procesów fizjologicznych w roślinach badanych odmian 
grochu siewnego wpływało nawożenie N1. Analiza statystyczna potwierdza korzystny wpływ aplikacji 
N2 na wielkość tych parametrów, ale słabszy niż N1, o czym zadecydowała silna ujemna reakcja roślin 
na nawożenie N2 w 2016 r. charakteryzującym się niedoborem opadów w miesiącach maj (suchy) i 
czerwiec (bardzo suchy).   
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Current directions of research in agricultural chemistry in Ukraine 

Ivan Shuvar, Volodymyr Balkovskyi, Hanna Korpita, Bogdan Shuvar 

Lviv National Agrarian University 

In Ukraine during the period of total introduction of excessively intensive agricultural technologies in the 70-
80s of the XX century. a positive balance of nutrients was never achieved, the deficit of which was about 45-50%. 
In a short period of intensification of agriculture, it became clear that the processes of chemicalization of 
agricultural production are a manifestation of land degradation and deterioration of the environment. 

Therefore, the priority of agricultural production was to ensure economic and environmental efficiency in 
terms of balancing the system of fertilizer use and development of scientific recommendations to optimize the 
application of nutrients in accordance with EU standards. Scientifically sound application of organic and mineral 
fertilizers is a necessary prerequisite for further growth of agricultural production efficiency. 

In the 1990s, Ukraine lost its own production of potash and phosphorus fertilizers due to problems with the 
supply of raw materials, and this affected the use of appropriate types of mineral fertilizers. Nitrogen fertilizers 
are produced in Ukraine, and their application to the soil correlates well with yields. In 2019, farmers reached 
the level of nitrogen fertilizers, which is 13% higher than in 1990. 

However, in 2020, according to the State Statistics Service, the use of mineral fertilizers by agricultural 
enterprises increased. Thus, the total amount of mineral fertilizers increased by 19% to 2.8 million tons of active 
substance. At the same time, the use of nitrogen fertilizers increased by 20% to 1.9 million tons of active 
substance, phosphorus - by 21% to 0.5 million tons of active substance and potassium by 13% to 0.4 thousand 
tons of active substance. The increase in 2020 is twice the average annual growth rate of the last 5 years. This 
significant increase is due to improved production technology, a relative reduction in the cost of fertilizers in 
international markets, and lower lending rates, which has improved the ability to finance sowing costs. 

Such trends are really positive, as Ukraine continues to reduce the gap between the actual and scientifically 
sound level of fertilizer use. 

The most important agronomic conditions that determine the effectiveness of fertilizers are: crop rotation, 
tillage, plant nutrition, sowing dates, pest, disease and weed control, the reaction of varieties to fertilizers. 
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Produkty nawozowe w świetle nowych regulacji prawnych UE 

Anna Watros 

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Nowych Syntez Chemicznych, Puławy 

Rynek nawozowy w Polsce reguluje Ustawa o Nawozach i Nawożeniu z dnia 10 lipca 2007. Wymagania dla 
nawozów i środków wspomagających uprawę roślin zawarte aktach wykonawczych do Ustawy określają 
minimalne zawartości składników pokarmowych oraz  maksymalne dopuszczalne poziomy zanieczyszczeń. 
Swobodny obrót w Unii Europejskiej mają zapewniony nawozy mineralne i środki wapnujące spełniające kryteria 
określone w Rozporządzeniu WE 2003/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 października 2003 roku. 

Od 16 lipca 2022 roku Rozporządzenie WE 2003/2003 zostanie zastąpione Rozporządzeniem WE 2019/1009. 
Nowa regulacja jest wynikiem wdrażania zasad gospodarki o obiegu zamkniętym, w której  kładzie się  szczególny 
nacisk na zrównoważone wykorzystywanie zasobów naturalnych oraz  przekształcanie odpadów w surowiec do 
dalszej produkcji.  Zgodnie z Rozporządzeniem, produkt nawozowy może być wytworzony wyłącznie 
z wymienionych materiałów składowych (CMC), które podzielono na 11 kategorii: pierwotne surowce 
imieszaniny; rośliny, części roślin lub wyciągi z roślin; kompost; produkt pofermentacyjny świeżych roślin; 
produkt pofermentacyjny inny niż produkt pofermentacyjny świeżych roślin;  produkty uboczne przemysłu 
spożywczego; mikroorganizmy, polimerowe składniki pokarmowe; polimery inne niż polimerowe składniki 
pokarmowe; produkty pochodne w rozumieniu rozporządzenia (WE) nr 1069/2009; produkty uboczne w 
rozumieniu dyrektywy 2008/98/WE. 

Produkty nawozowe UE (PFC) podzielono na 7 kategorii: nawozy, środki wapnujące, polepszacze glebowe, 
podłoża do upraw, inhibitory, biostymulatory i  produkty nawozowe mieszane. Dla każdej kategorii określono 
szczegółowe wymagania wynikające z ich przewidzianych zastosowań oraz pełnionych funkcji. Wymagania 
obejmują między innymi dopuszczalne zawartości zanieczyszczeń, poziony patogenów oraz minimalne 
zawartości składników pokarmowych.  

Na podstawie nowych ram prawnych, na rynek Unii Europejskiej będą wprowadzane tylko produkty 
nawozowe oznaczone znakiem CE, poddane odpowiedniej procedurze oceny zgodności, w której została 
wykazana zgodność danego produktu nawozowego z mającymi zastosowanie wymogami potwierdzona 
deklaracją zgodności UE.  
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Wpływ nawożenia pofermentem z biogazowni rolniczej na zawartość azotu 
i fosforu w roztworze glebowym 

Agata Witorożec-Piechnik1, Beata Jurga2, Mariusz Matyka1, Ewa Markowska-Strzemska1 

1Zakład Systemów, Ekonomiki i Produkcji Roślinnej, Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy, 
ul. Czartoryskich 8, 24-100 Puławy 
2Zakład Żywienia Roślin i Nawożenia, Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy, ul. Czartoryskich 8, 24-
100 Puławy 

Składniki mineralne są pobierane przez rośliny głównie z roztworu glebowego. Nawożenie jest jednym z 
zabiegów agrotechnicznych, który może nieść za sobą niekorzytne następstwa środowiskowe związane m.in. 
z łatwym wymywaniem azotanów do wód powierzchniowych i podziemnych (Koc i Solarski, 2006; Chmielewska 
i in., 2016). Poferment jest postrzegany, jako wartościowy nawóz i stanowi alternatywę dla nawozów 
mineralnych (Kowalczyk-Juśko i Szymańska, 2015; Łagodzka i in., 2016). Niewłaściwe stosowanie, bogatego w 
składniki pokarmowe pofermentu może mieć wpływ na podwyższoną zawartość azotu w ekosystemach wodnych 
i może sprzyjać eutrofizacji zbiorników wody słodkiej (Peng i Pivato, 2019).  

Według Domínguez (2012) po zastosowaniu nawozu azotowego obserwuje się zazwyczaj krótkotrwałe straty 
azotu w postaci NH3, N2O2 i NO3-N oraz długotrwałe straty azotu w postaci NO3-N i N2O. Zastosowanie 
pofermentu jako nawozu może przyczynić się do zmniejszenia negatywnego wpływu nawożenia mineralnego 
oraz przyczynić się do rozwoju zrównoważonego rolnictwa (Koszel i in., 2017; Koszel i in., 2018). 

W latach 2016-18 przeprowadzono doświadczenie, którego  celem  była ocena aspektu środowisowego 
nawożenia pofermentem i nawozami mineralnymi wybranych trzech odmian biogazowych, dawką 120 kg N/ha 
w uprawie pszenżyta oraz po 160 kg N/ha w uprawach kukurydzy i sorga.  W wyniku 3 letniego eksperymentu 
polowego nie stwierdzono zagrożenia środowiskowego w postaci wysokich stężeń jonów azotanowych, 
amonowych i ortofsforanowych w roztworze glebowym. 
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Chmielewska J., Cuske M., Foszczyńska B., Gałka B., Kabała C., Karczewska A. 2016. Agrotechniczne, 
środowiskowe i technologiczne aspekty nawożenia sorga cukrowego. W: J. Sowiński, C. Kabała i J. Chmielewska 
(eds). Wrocław, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, ss. 147. 
Domínguez B. G., 2012. Agro-ecological aspects when applying the remaining products from agricultural biogas 
processes as fertilizer in crop production. Berlin, Uniwersytet Humboldta w Berlinie, ss. 106. 
Koc J., Solarski K. 2006. Wpływ systemów melioracyjnych na wymywanie związków azotu i fosforu ze zlewni 
użytkowanych rolniczo. Woda-Środowisko-Obszary Wiejskie,6, 1(16), 195-505.  
Koszel M., Przywara A., Kachel-Jakubowska M. i Kraszkiewicz A. 2017. Evaluation of the use of biogas plant 
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Koszel M., Przywara A., Santoro F., Anifantis A. S. 2018. Evaluation of use of biogas plant digestate as fertilizer in 
alfalfa and winter wheat. Engineerign for Rural Development, 1413-1418. 
Kowalczyk-Juśko A., Szymańska M. 2015. Poferment nawozem dla rolnictwa. Warszawa, Fundacja na rzecz 
Rozwoju Polskiego Rolnictwa, ss. 60. 
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Peng W., Pivato A. 2019. Sustainable Management of Digestate from the Organic Fraction of Municipal Solid 
Waste and Food Waste Under the Concepts of Back to Earth Alternatives and Circular Economy. Waste and 
Biomass Valorization, 10, 465-481. 
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Wyzwania dla gospodarki nawozowej w Polsce w kontekście Europejskiego 
Zielonego Ładu 

Wioletta Wrzaszcz, Arkadiusz Zalewski 

Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – Państwowy Instytut Badawczy, Świętokrzyska 20, 00-
002 Warszawa; wioletta.wrzaszcz@ierigz.waw.pl, arkadiusz.zalewski@ierigz.waw.pl  

Pod koniec 2019 r. Komisja Europejska (KE) opublikowała unijną strategię Europejskiego Zielonego Ładu (EZŁ), 
która nakreśliła cele polityki w perspektywie 2050 r. Zaktualizowane zostały w niej zobowiązania KE do 
rozwiązania problemów związanych z klimatem i środowiskiem, które uznano za zadania priorytetowe, przed 
jakim stoi społeczeństwo europejskie. Szczegółowe cele dla rolnictwa europejskiego wskazano w strategii „Od 
pola do stołu”. Jako cel strategiczny przyjęto zmniejszenie strat składników pokarmowych o co najmniej 50 
procent, nie dopuszczając przy tym do pogorszenia żyzności gleby, oraz ograniczenie stosowania nawozów o co 
najmniej 20 procent do 2030 r. Powstaje jednak wiele pytań, w jakim stopniu poszczególne kraje członkowskie 
będą partycypować w realizacji przyjętych celów na poziomie UE.   

Nawozy są jednym z podstawowym środków produkcji rolniczej. Mogą mieć one różną formę (płynną, stałą) 
lub pochodzenie (naturalne, syntetyczne, organiczne). Niemniej bez stosowania tych środków produkcji, 
produkcyjność roślin, a dalej produktywność działalności rolniczej byłaby istotnie niższa. Poza kwestiami 
produkcyjno-ekonomicznymi, zastosowane nawozy oddziałują na stan środowiska przyrodniczego ze względu na 
naruszenie naturalnego obiegu makroskładników w glebie, a w następstwie mogąc przemieszczać się do wód, a 
także poprzez emisję gazów do powietrza. Tym samym prowadzona gospodarka nawozowa jest jednym z 
podstawowych wyznaczników zrównoważonego rolnictwa. Opierając się na przesłankach merytorycznych, 
gospodarka nawozowa powinna być prowadzona w sposób racjonalny, czyli dostosowany do lokalnych 
warunków (głównie glebowych), potrzeb pokarmowych roślin, czy też zaleceń określonego systemu 
gospodarowania w rolnictwie.    

Celem badania było wskazanie wyzwań dla gospodarki nawozowej w Polsce w kontekście EZŁ. Posiłkowano 
się istotnymi wskaźnikami, ustalonymi na podstawie danych statystyki publicznej dotyczących populacji 
gospodarstw rolnych (od 1 ha UR) oraz rachunkowości rolnej obejmujących kilkanaście lat, zasadniczo 2007-
2016. Zakres badań obejmował ilość,  rodzaj,  ceny i koszty nawozów oraz salda bilansów głównych 
makroskładników NPK.         

Główne wyniki i wnioski z badań: W okresie 2007-2016 nastąpił umiarkowany wzrost w ilości dostarczanych 
składników w formie nawozów mineralnych w przeciętnym gospodarstwie rolnym (ze 122 do 128 kg NPK/ha). 
Pogłębiły się niekorzystne relacje między podstawowymi składnikami, do czego przyczyniło się przede wszystkim 
mniejsze o 15% nawożenia fosforem. Jest to istotny problem z uwagi na tzw. regułę beczki Liebiga, zgodnie z 
którą tzw. składnik minimum ogranicza plonowanie roślin. Jednym z powodów zauważalnego spadku nawożenia 
fosforem są wysokie i rosnące ceny nawozów mineralnych. 

Pomimo zakładanego ograniczenia zużycia nawozów do 2030 r., co jest jednym z głównych celów strategii 
UE, nawozy mineralne nadal będą stanowić istotny czynnik wzrostu wydajności produkcji, a także jeden z 
podstawowych kosztów działalności rolniczej. Od początku 2021 r. ma miejsce wyraźny wzrost cen nawozów 
mineralnych, w tym głównie azotowych. Ceny większości nawozów wzrosły do rekordowych poziomów. W ujęciu 
rocznym nawozy mineralne na krajowym rynku podrożały przeciętnie o prawie 60%, w tym azotowe – niemal 2-
krotnie. Skokowe podwyżki cen na krajowym rynku są następstwem nie tylko wzrostu cen gazu ziemnego oraz 
cen nawozów w handlu światowym, ale również m.in. mniejszego wolumenu importu. Obserwowany wzrost cen 
nawozów wpływa negatywnie na sytuację ekonomiczną gospodarstw rolnych i możliwości prowadzenia w nich 
inwestycji zwiększających wartość posiadanego kapitału. 

W przypadku nawożenia naturalnego nastąpił spadek dostarczanych składników NPK, co było pochodną 
zmian zachodzących w pogłowiu zwierząt gospodarskich. W konsekwencji, brak nawozów naturalnych może 
prowadzić do spadku żyzności i produkcyjności gleb, co przekłada się na wymiar ekonomiczny działalności 
rolniczej. Stąd w celu zapewnienia potrzeb pokarmowych uprawianych roślin (uwzględniając zasobność gleb) 
oraz poziomu produkcji, składniki te powinny być substytuowane zwiększonym zużyciem nawozów, głównie 
mineralnych. W wyniku poprawy produkcyjności roślin, wynoszenie składników nawozowych w formie plonów 
głównych i ubocznych roślin polowych uległo zwiększeniu.  

Jako wymierny wskaźnik służący ustalaniu celów redukcyjnych powinien służyć bilans nawozowy oraz poziom 
efektywności wykorzystania składników pokarmowych. Na poziomie sektora rolnego wyniki bilansów 
nawozowych nie wskazują na tworzenie zagrożeń dla środowiska. Jednocześnie przeprowadzone badania 
wskazały, że wyniki bilansowe znacząco się obniżyły - w przypadku azotu z 44 kg/ha w 2007 r. do 33 kg/ha w 
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2016 r. W przypadku P i K salda przyjęły wartości ujemne, zaś wskaźniki efektywności przekroczyły 100%. Biorąc 
pod uwagę niski stan zasobności gleb w Polsce w te dwa składniki, uzyskane wyniki należy uznać za niekorzystne 
nie tylko w wymiarze ekonomicznym, ale także środowiskowym.  

Za kwestię problematyczną uznano znaczący udział gospodarstw o zaniżonym wyniku bilansu NPK (ok 70%) 
względem potrzeb pokarmowych roślin oraz zasobności gleb. Wynik ten świadczy o niewykorzystanym 
potencjale produkcyjnym uprawianych w nich roślin oraz presji środowiskowej wynikającej z umniejszania 
naturalnych zasobów makroelementów w glebie. Jednocześnie część gospodarstw wykazuje zbyt wysokie 
nadwyżki bilansowe (ok 20%), co skłania do wprowadzenia praktyk redukcyjnych. Szczególnie w gospodarstwach 
prowadzących intensywną produkcję, czyli na ogół większych obszarowo lub pod względem wielkości 
ekonomicznej - powyżej 25 tys. euro - sukcesywnie zwiększane są nakłady nawozów. Jednocześnie obserwuje się 
postępujące zróżnicowanie regionalne w tym zakresie.  

Przeprowadzone badania uzasadniają wprowadzenie umiejętnego systemu redukcji nawożenia w 
gospodarstwach rolnych w zależności od ich bieżącej intensywności i specyfiki produkcji oraz położenia. Biorąc 
pod uwagę rosnące ceny nawozów i pogarszającą się ekonomiczną opłacalność stosowania nawozów 
mineralnych, malejącą ilość zużywanych nawozów naturalnych, a także niską zasobność gleb w makroskładniki 
oraz dominację gleb kwaśnych, zasadnym wydaje się zwrócenie większej uwagi na jakość praktyk rolniczych oraz 
wyniki bilansowe nawożenia, a nie wyłącznie ilość stosowanych nawozów (mineralnych). Do podstawowych 
praktyk ograniczenia strat składników nawozowych w rolnictwie można zaliczyć zapewnienie odpowiedniego pH 
gleby oraz nawożenia organicznego, dostosowanie nawożenia do stanu gleby i potrzeb uprawianych roślin, 
optymalizację nawożenia przy wykorzystaniu osiągnięć rolnictwa precyzyjnego, dbanie o właściwą proporcję 
NPK, a także zapewnienie infrastruktury służącej magazynowaniu nawozów i ograniczającej straty składników 
NPK. Zasadna wydaje się popularyzacja narzędzi ułatwiających sporządzanie bilansu nawozowego oraz ustalanie 
efektywności wykorzystania NPK, uwzględniając odczyn pH oraz stan zasobność gleby. Istotną przesłanką do 
zwiększania zainteresowania rolników takimi praktykami są zarówno względy środowiskowe jak i ekonomiczne 
(znaczenie nawożenia dla produkcyjności roślin i ich znacząca oraz rosnąca pozycja wśród kosztów). 
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Biowęgiel w uprawie pszenicy – nawożenie i wzbogacanie gleby 
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Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach 

Na świecie obserwujemy wzrost liczby ludności, wiąże się to bezpośrednio ze wzrastającym 
zapotrzebowaniem na żywność, a szacunki mówią, że do roku 2050 produkcja ziarna musi wzrosnąć o 50-70% 
(Ladha i in. 2005). Prognozy te stają się realne poprzez prowadzenie hodowli lepszych i plenniejszych odmian ale 
również dzięki postępowi agrotechnicznemu i efektywniejszemu wykorzystaniu składników pokarmowych (Anioł 
2010, Ladha i in. 2005) oraz wprowadzaniu do środowiska produktów i substancji poprawiających żyzność gleby. 

Jednym z wiodących obszarów badawczych w Europie w ostatnich latach jest biowęgiel i jego produkcja. 
Dynamicznie rozwija się przede wszystkim obszar dotyczący udoskonalania instalacji do produkcji biowęgla, 
modyfikacja biowęgla oraz wytwarzanie produktów na jego bazie. Definicja International Biochar Initiative mówi, 
że biowęgiel to drobnoziarnisty karbonizat o wysokiej zawartości węgla organicznego i o nieznacznej podatności 
na degradację, otrzymuje się go w procesie pirolizy biomasy i odpadów biodegradowalnych. Wprowadzenie 
biowęgla do środowiska glebowego powoduje wzrost zawartości węgla organicznego (Larid 2008, Oleszczuk i in. 
2014) ale również innych biogenów – N, P, K i Mg.  

W latach 2018 -2020 przeprowadzono doświadczenie wazonowe z różnymi rodzajami biowęgla, oraz dwiema 
dawkami biowęgla. Przeprowadzone badania wskazują na pozytywny wpływ wprowadzenia biowęgla do 
środowiska glebowego w kontekście produkcyjności roślin. 
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