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Wspomnienie o profesorze

Tadeuszu Garbuliñskim

(1920–2011)
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25 lutego 2011 roku spo³ecznoœæ akademicka Uniwersytetu Przyrodniczego we
Wroc³awiu oraz przyjaciele z wielu oœrodków naukowych naszego kraju w smutku
i zadumie po¿egnali emerytowanego profesora tej uczelni Tadeusza Garbuliñskiego,
twórcê wroc³awskiej szko³y farmakologii weterynaryjnej, wybitnego specjalistê
w zakresie badañ fizjofarmakologicznych i weterynaryjnej immunofarmakologii,
cz³onka rzeczywistego PAN, w latach 60. prorektora, a nastêpnie rektora Uniwer-
sytetu Przyrodniczego (ówczesnej Wy¿szej Szko³y Rolniczej) i jego doktora honoris

causa, honorowego przewodnicz¹cego Komitetu Nauk Weterynaryjnych PAN.
Profesor Tadeusz Garbuliñski urodzi³ siê 25 sierpnia 1920 r. w Strzemieszycach,

w Zag³êbiu D¹browskim. Do gimnazjum i liceum humanistycznego uczêszcza³
w Olkuszu. W roku 1939 uzyska³ maturê, lecz studia weterynaryjne we Wroc³awiu
móg³ rozpocz¹æ dopiero w roku 1949. W czasie studiów podj¹³ pracê w Katedrze
Chemii Fizjologicznej ówczesnej Wy¿szej Szko³y Rolniczej we Wroc³awiu. Dyplom
lekarza weterynarii uzyska³ w 1953 r. Po ukoñczeniu studiów, nadal pracuj¹c, odby³
w latach 1953–1956 aspiranturê w Katedrze Fizjologii Akademii Medycznej pod
kierunkiem wybitnego fizjologa, profesora Andrzeja Klisieckiego. Stopieñ doktora
(kandydata nauk) uzyska³ w roku 1958 we Wroc³awiu na podstawie rozprawy
zatytu³owanej „Farmakodynamika azotynów i azotanów w narz¹dzie kr¹¿enia w no-
wym oœwietleniu” (promotor – prof. dr Andrzej Klisiecki). Stopieñ docenta (doktora
habilitowanego) z zakresu fizjologii i farmakodynamiki uzyska³ w 1960 r. na podsta-
wie rozprawy habilitacyjnej pt. „O istocie efektu poskurczowego, nerwach relaksa-
cyjnych i odruchach kr¹¿enia w miêœniach szkieletowych”. Kilkumiesiêczny sta¿
naukowy przedhabilitacyjny odby³ w Instytucie Fizjologii Uniwersytetu we Fryburgu
w Niemczech. W 1961 r. zosta³ powo³any na wakuj¹ce stanowisko kierownika
Katedry Farmakologii i Toksykologii na Wydziale Weterynaryjnym we Wroc³awiu,
któr¹ kierowa³ do 1985 r. Tytu³ naukowy profesora nadzwyczajnego uzyska³ w 1965 r.,
a profesora zwyczajnego w 1973 r.

Dorobek naukowy profesora Tadeusza Garbuliñskiego sk³ada siê ze 169 pozycji,
opublikowanych w kraju i za granic¹, w tym 113 prac doœwiadczalnych. Ponadto
napisa³ podrêcznik akademicki pt. „Farmakologia weterynaryjna” drukowany w trzech
wydaniach, w którym zawar³ swoje oryginalne osi¹gniêcia z przeprowadzonych
badañ naukowych. By³ równie¿ wspó³autorem podrêcznika akademickiego „Recep-
tura weterynaryjna”, jednego kompendium i jednego skryptu dla studentów.

Od pocz¹tku pracy badawczej stawia³ profesor Garbuliñski hipotezy naukowe,
które cechowa³a niezwyk³a oryginalnoœæ i pomys³owoœæ doœwiadczalnego rozwi¹za-
nia. W 1955 r. przedstawi³ w³asn¹ hipotezê o oksydoredukcyjnym dzia³aniu azotynów
i organicznych azotanów na endogenne substancje podatne na utlenienie (adrenalina,
cholina, grupy sulhydrolowe) poprzez uwalnianie tlenku azotu. Kolejne badania,
wykonane pod kierownictwem profesora Tadeusza Garbuliñskiego, wykaza³y, ¿e
nitraty uruchamiaj¹ glikogen w sercu, miêœniach i w¹trobie przez pobudzenie amylo-
lizy, co zwiêksza udzia³ cukrów w metabolizmie serca i – jak udokumentowano –
chroni odnowê zasobu fosforanów wysokoenergetycznych (ATP i fosfokreatyny).
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Stwierdzenie antagonizmu wobec adrenaliny i noradrenaliny pozwoli³o na wyko-
rzystanie os³ony azotynowej uk³adu kr¹¿enia w niektórych zabiegach stomatologicz-
nych u ludzi i przy stosowaniu leków adrenomimetycznych w chorobach zwierz¹t.
W latach 60. i 70. kierowa³ Profesor badaniami nad regulacj¹ przemian wysoko-
energetycznych fosforanów oraz nad fosforoliz¹ i hydroliz¹ glikogenu w sercu, miêœ-
niach szkieletowych i g³adkich oraz relacjami miêdzy uk³adem katecholaminowym
i przysadkowo-nadnerczowym. W wyniku tych badañ zosta³ opracowany schemat re-
gulacji metabolizmu cukrowego w sercu ze wskazaniem udzia³u receptorów adrener-
gicznych i cholinergicznych. Doœwiadczalnie zosta³a udokumentowana oryginalna
hipoteza profesora o sprzê¿eniu alfa-adrenergicznego receptora z procesami anabolicz-
nymi. Jako novum przedstawiono równie¿ sprzê¿enie biosyntezy glikogenu z amyloliz¹
w sercu i rol¹ w tym procesie regulacji alfa-adrenergicznej. Wykryto te¿ wp³yw nerwu
aortowego w przysadkowo zale¿nym uwalnianiu glikokortykoidów na podniety wy-
chodz¹ce z uk³adu kr¹¿enia podczas farmakologicznej adrenalinemii. Wszystkie te
badania wykonane pod kierownictwem profesora Garbuliñskiego mia³y olbrzymi¹
wartoœæ poznawcz¹ i pozwoli³y na sformu³owanie tezy o funkcjonowaniu w ustroju
mechanizmu oszczêdzania katecholamin. W koñcu lat 70. profesor Garbuliñski wraz ze
swym zespo³em rozpocz¹³ badania immunofarmakologiczne. Zainicjowa³ i rozwin¹³
ten kierunek badañ w naukach weterynaryjnych. Wykaza³ immunohomeostatyczne
w³aœciwoœci niesterydowych leków przeciwzapalnych i zrealizowa³ w³asn¹ koncepcjê
wykorzystania tej grupy leków oraz naturalnych i syntetycznych immunomodulatorów
w profilaktyce przeciwzakaŸnej. Powy¿sze badania s¹ kontynuowane przez uczniów
Profesora i zainicjowa³y podjêcie prac doœwiadczalnych nad wp³ywem chemioterapeu-
tyków przeciwbakteryjnych i przeciwpaso¿ytniczych na funkcje uk³adu odpornoœcio-
wego. Równolegle prowadzone s¹ badania farmakokinetyczne tych grup leków w celu
stworzenia podstaw do optymalizacji ich dawkowania, opieraj¹c siê na w³aœciwoœciach
farmakodynamiczno-kinetycznych.

Dziêki niezwyk³ej inwencji naukowej profesor Garbuliñski potrafi³ skupiæ wokó³
siebie liczny zespó³ farmakologiczno-toksykologiczny i stworzyæ wroc³awsk¹ szko³ê
naukow¹ w dziedzinie badañ fizjofarmakologicznych i weterynaryjnej immuno-
farmakologii. By³ promotorem 10 doktoratów i recenzentem 34 prac doktorskich.
W katedrze kierowanej przez profesora Garbuliñskiego osiem osób uzyska³o stopieñ
doktora habilitowanego, z których siedmiu zosta³o tytularnymi profesorami.

Profesor Tadeusz Garbuliñski w czasie swojego niezwykle pracowitego ¿ycia
pe³ni³ wiele wa¿nych funkcji. W latach 1962–1964 by³ prorektorem, a w latach
1965–1969 rektorem Wy¿szej Szko³y Rolniczej we Wroc³awiu. Od 1970 do 1982 r.
pe³ni³ funkcjê dyrektora Instytutu Nauk Fizjologicznych na Wydziale Medycyny
Weterynaryjnej. Aw latach 1978–1989 r. przez cztery kadencje by³ przewodnicz¹cym
Komitetu Nauk Weterynaryjnych PAN. W tym czasie wiele uczyni³ w celu pod-
niesienia rangi nauk weterynaryjnych w œrodowisku Polskiej Akademii Nauk. Jego
starania o powo³anie w ramach organizacyjnych PAN samodzielnej weterynaryjnej
placówki badawczej uwieñczone zosta³y powodzeniem. W Poznaniu powsta³ Zak³ad
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Patologii Doœwiadczalnej Zwierz¹t PAN, a nastêpnie w Olsztynie Centrum Agro-
technologii i Weterynarii PAN, które w 1995 r. zosta³o przekszta³cone w Instytut
Rozrodu Zwierz¹t i Badañ ¯ywnoœci PAN. W roku 1997 w uznaniu zas³ug zosta³
honorowym przewodnicz¹cym Komitetu Nauk Weterynaryjnych PAN.

Walne Zgromadzenie Polskiej Akademii Nauk wybra³o w 1983 r. profesora Tade-
usza Garbuliñskiego cz³onkiem korespondentem Akademii, a dziewiêæ lat póŸniej
cz³onkiem rzeczywistym. By³ zastêpc¹ przewodnicz¹cego i sekretarzem naukowym
(1988–1992) oraz cz³onkiem Prezydium (1992–1998) Oddzia³u PAN we Wroc³awiu.

Przez 22 lata (1968–1990) profesor Garbuliñski by³ cz³onkiem Centralnej Komi-
sji Kwalifikacyjnej ds. Kadr Naukowych. W tym czasie opracowa³ 134 recenzje prac
habilitacyjnych i 73 oceny dorobku do tytu³u profesora nadzwyczajnego i zwy-
czajnego. Przez wiele lat by³ cz³onkiem Komisji Leków przy Ministrze Zdrowia
(1971–1990) i przewodnicz¹cym Komisji Leków Weterynaryjnych przy Ministrze
Rolnictwa i Gospodarki ¯ywnoœciowej (1991–1992). Profesor Tadeusz Garbuliñski
by³ cz³onkiem wielu towarzystw naukowych: Polskiego Towarzystwa Farmako-
logicznego – cz³onekiem-za³o¿ycielem i przewodnicz¹cym Zarz¹du G³ównego
(1969–1971), Polskiego Towarzystwa Toksykologicznego, Polskiego Towarzystwa
Nauk Weterynaryjnych, Polskiego Towarzystwa Magnezjologicznego,
Wroc³awskiego Towarzystwa Naukowego, Biochemical Pharmacology i European
Association for Veterinary Pharmacology and Toxicology, z ramienia którego w roku
za³o¿enia Towarzystwa wyznaczony zosta³ koordynatorem krajowym.

Profesor Tadeusz Garbuliñski otrzyma³ liczne nagrody Ministra Nauki i Szkol-
nictwa Wy¿szego oraz Polskiej Akademii Nauk, w tym nagrodê specjaln¹ z okazji II
Kongresu Nauki Polskiej (1973). W 1989 r. Zarz¹d G³ówny Polskiego Towarzystwa
Farmakologicznego uhonorowa³ Profesora nagrod¹ zespo³ow¹ za cykl publikacji
prezentowanych na Kongresie Farmakologii Polskiej. Profesor uzyska³ równie¿
liczne odznaczenia pañstwowe: Krzy¿ Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski (1969),
Krzy¿ Oficerski Orderu Odrodzenia Polski (1986), Krzy¿ Komandorski Orderu
Odrodzenia Polski (2002), Medal Komisji Edukacji Narodowej (1987). Jako pionier
Wroc³awia odznaczony zosta³ Medalem Rod³a. W 2010 r. Prezydent Miasta Wroc³a-
wia uhonorowa³ profesora Tadeusza Garbuliñskiego medalem Merito de Wratislavia

– Zas³u¿ony dla Wroc³awia.
Za osi¹gniêcia naukowe i organizacyjne w 1995 r. Senat macierzystej Uczelni nada³

profesorowi Tadeuszowi Garbuliñskiemu zaszczytny tytu³ doctora honoris causa.
Profesor dr hab. dr h.c. Tadeusz Garbuliñski zmar³ 22 lutego 2011 r.
Czeœæ Jego pamiêci!

Prof. dr hab. Marian Truszczyñski

cz³. rzecz. PAN

Prof. dr hab. Bo¿ena Obmiñska-Mrukowicz

Wydzia³ Medycyny Weterynaryjnej

Uniwersytetu Przyrodniczego we Wroc³awiu
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Wykorzystanie somatycznej fuzji do przenoszenia

agronomicznie wa¿nych cech z dzikich gatunków

Solanum do genomu ziemniaka uprawnego

Solanum tuberosum L.

Paulina Smyda

Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roœlin – Pañstwowy Instytut Badawczy,

Oddzia³ Naukowy w M³ochowie,

ul. Platanowa 19, 05-831 M³ochów

e-mail: p.smyda@ihar.edu.pl

S³owa klucze: ziemniak, somatyczne mieszañce, somatyczna hybrydyzacja,
liczby zbalansowanego endospermu

Wstêp

Na produkcjê roœlin uprawnych, w tym ziemniaka – Solanum tuberosum L.,
wp³ywa wiele stresów biotycznych wywo³ywanych przez bakterie, wirusy i grzyby
oraz stresów abiotycznych powodowanych czynnikami œrodowiskowymi. Uprawa
roœlin z podwy¿szon¹ odpornoœci¹ na choroby i patogeny oraz stresy abiotyczne
pozwala na uzyskiwanie wy¿szych plonów bez stosowania intensywnej ochrony
chemicznej. Ziemniak, to czwarta najwa¿niejsza roœlina uprawna na œwiecie, po
pszenicy, kukurydzy i ry¿u, która wymaga najintensywniejszej chemicznej ochrony.
Zmusza to hodowców do tworzenia nowych odmian z wiêksz¹ odpornoœci¹ na ró¿ne
stresy [25, 45]. Dotychczas w pracach hodowlanych w celu poszerzenia zmiennoœci
genetycznej ziemniaka uprawnego S. tuberosum wykorzystano oko³o 13 z ponad 230
dostêpnych gatunków Solanum [25, 39]. Konwencjonalne metody hodowli rekombi-
nacyjnej ziemniaka, w przypadku braku krzy¿owalnoœci wybranych form, wspo-
magane s¹ przez inne techniki, np. somatyczn¹ hybrydyzacjê, co pozwala na szersze
wykorzystanie zmiennoœci genetycznej, wystêpuj¹cej w obrêbie Solanum [21].

W opracowaniu przedstawiono zastosowanie fuzji protoplastów do podniesienia
odpornoœci ziemniaka na Phytophthora infestans, choroby wirusowe i bakteryjne
oraz podniesienia tolerancji na stresy abiotyczne.
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Fuzja protoplastów; korzyœci i problemy

Dzikie gatunki Solanum s¹ wci¹¿ s³abo wykorzystywanym rezerwuarem genów
warunkuj¹cych wa¿ne w hodowli cechy. Przeniesienie alleli cech interesuj¹cych
hodowców z niektórych dzikich gatunków Solanum do ziemniaka uprawnego po-
przez tradycyjne krzy¿owania seksualne jest utrudnione ze wzglêdu na pre- i post-
zygotyczne bariery krzy¿owalnoœci, które uniemo¿liwiaj¹ bezpoœrednie ich wyko-
rzystanie [24]. Jednym z mechanizmów izolacji seksualnej gatunków ziemniaka jest
wartoœæ liczby zbalansowanego endospermu (EBN – endosperm balance number).
Ka¿dy gatunek ma okreœlon¹ wartoœæ EBN. Wspó³czynnik EBN okreœlany jest jako
„efektywna ploidalnoœæ” gatunków Solanum i powodzenie krzy¿owañ miêdzygatun-
kowych w du¿ym stopniu zale¿y od jego wartoœci [9]. Aby mo¿liwy by³ prawid³owy
rozwój bielma oraz normalny wzrost zarodka, stosunek wartoœci EBN w bielmie
mieszañca powinien wynosiæ 2:1 dla formy matecznej do ojcowskiej. Tak wiêc dzikie
diploidalne gatunki Solanum, o wartoœci EBN 1 krzy¿uj¹ siê miêdzy sob¹, ale nie
krzy¿uj¹ siê bezpoœrednio z innymi diploidalnymi (2EBN) oraz tetraploidalnymi
(4EBN) formami ziemniaka [8, 10]. Jedn¹ z technik pozwalaj¹cych na ominiêcie tej
bariery krzy¿owalnoœci jest somatyczna hybrydyzacja [20, 24]. Produkcja somatycz-
nych mieszañców w drodze somatycznej fuzji to u¿yteczne narzêdzie w hodowli
wegetatywnie rozmna¿aj¹cych siê roœlin uprawnych, gdy¿ pozwala na zwiêkszenie
bioró¿norodnoœci poprzez liczne j¹drowe i cytoplazmatyczne kombinacje proto-
plastów rodzicielskich oraz mo¿liwe zdarzenia rekombinacyjne miêdzy nimi [3].
Fuzja protoplastów pozwala na otrzymanie symetrycznych i asymetrycznych mie-
szañców. Technika ta daje tak¿e mo¿liwoœæ tworzenia nowych kombinacji cyto-
plazmatycznych, czyli tzw. cybryd, które zawieraj¹ genom j¹drowy jednego rodzica
i cytoplazmê drugiego [35]. Jej zastosowanie znajduje siê w sferze zainteresowania
hodowców [3]. Somatyczna fuzja pozwala na wprowadzenie wybranych cech z dzi-
kich gatunków Solanum do genomu S. tuberosum. Metoda ta jest szczególnie przydat-
na do wprowadzania cech dziedziczonych poligenicznie. Czêsto jednak w drodze
somatycznej fuzji uzyskuje siê du¿¹ iloœæ autofuzantów, czyli form powsta³ych z po-
³¹czenia protoplastów tej samej formy rodzicielskiej, co jest zjawiskiem utrudnia-
j¹cym selekcjê mieszañców. Z kolei, uzyskanie znacznej puli somatycznych mieszañ-
ców, nie zawsze gwarantuje znalezienie wœród nich mieszañca z ekspresj¹ po¿¹danej
cechy, co mo¿e wynikaæ z braku transmisji lub wyciszenia danego genu w genomie
somatycznego mieszañca. Kolejn¹ trudnoœci¹ jest uzyskiwanie somatycznych mie-
szañców p³odnych i jednoczeœnie wykazuj¹cych ekspresjê wprowadzonej cechy.
Brak p³odnoœci uniemo¿liwia wykorzystanie takich form w dalszych pracach hodo-
wlanych. W wyniku somatycznej fuzji wraz z po¿¹danymi genami do mieszañców
wprowadzane zostaj¹ równie¿ niekorzystne cechy z form dzikich [22]. Niekorzystne
t³o genetyczne mo¿e byæ wyeliminowane w wyniku krzy¿owañ wstecznych soma-
tycznych mieszañców z S. tuberosum. Metoda krzy¿owañ wstecznych jest mo¿liwa
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wtedy, gdy uzyskane somatyczne mieszañce s¹ p³odne. Czasami, w celu wyeliminowa-
nia niepo¿¹danych cech, nale¿y wykonaæ kilka krzy¿owañ wstecznych. Proces krzy-
¿owañ wstecznych fuzantów z S. tuberosum czêsto jest niemo¿liwy, poniewa¿ mie-
szañce maj¹ powa¿ne zaburzenia mejozy ze wzglêdu na niezbalansowanie genetyczne.
Alternatyw¹ dla krzy¿owania wstecznego mo¿e byæ asymetryczna fuzja [27, 32].
W asymetrycznej fuzji genom formy dzikiej poddany zostaje dzia³aniu promieniowania
X, � lub UV, przez co ulega fragmentacji [33]. Wykorzystanie protoplastów formy
dzikiej z pofragmentowanym genomem umo¿liwia uzyskanie ¿ywotnych asymetrycz-
nych mieszañców ze zmniejszon¹ zawartoœci¹ genomowego DNA [49]. Jednak tego
rodzaju fuzja nie jest ³atwa do przeprowadzenia. Eliminacja DNA jednego z rodziców
jest z³o¿onym procesem, zale¿nym od wielu czynników. Do czynników tych zaliczyæ
mo¿na miêdzy innymi dawkê promieniowania X, �, UV oraz czas trwania kultury
kalusa. Generalnie, wraz ze wzrostem dawki promieniowania zwiêksza siê iloœæ
eliminowanego DNA. Podobna sytuacja jest w przypadku czasu trwania kultury kalusa.
D³u¿szy czas trwania kultury sprzyja eliminacji DNA. Na proces asymetrycznej fuzji
wp³yw maj¹ tak¿e wzajemne oddzia³ywania genomów rodzicielskich, ich poziom
ploidalnoœci oraz poziom ploidalnoœci uzyskanych mieszañców [49].

W pracy Wielgata i Wasilewskiej przedstawiono pierwsze prace nad wdra¿aniem
somatycznej fuzji ziemniaka oraz wprowadzaniem na tej drodze odpornoœci z dzikich
gatunków do S. tuberosum [51]. Technika somatycznej hybrydyzacji sta³a siê mo¿li-
wa dziêki opracowaniu przez Butenko i in. [6] oraz Sheparda i Tottena [40] metody
izolacji protoplastów z mezofilu liœci ziemniaka oraz metody ich dalszej regeneracji.
Pierwsz¹ agronomicznie wa¿n¹ cech¹, wprowadzon¹ w drodze elektrofuzji by³a
odpornoœæ na herbicyd – atrazynê, której Ÿród³em by³ wyselekcjonowany odporny
klon S. nigrum. Uzyskane somatyczne mieszañce Solanum tuberosum (+) Solanum

nigrum wykazywa³y odpornoœæ na atrazynê, jednak w³aœciwoœæ ta nie zosta³a wyko-
rzystana w dalszych pracach hodowlanych [4].

Odpornoœæ na Phytophthora infestans

Zaraza ziemniaka, jedna z najpowa¿niejszych chorób ziemniaka wywo³ywana
przez patogen Phytophthora infestans, jest przyczyn¹ znacz¹cych strat w uprawie
ziemniaka na œwiecie. Obecnie powszechnie uprawiane odmiany S. tuberosum nie
maj¹ wystarczaj¹cej odpornoœci na tê chorobê, a odmiany ziemniaka odporne na
P. infestans, np. ‘Sarpo Mira’, ‘Biogold’ w Europie czy ‘Bzura’ w Polsce maj¹ ma³y
zasiêg uprawy. Do odmian uprawnych ziemniaka wprowadzono geny odpornoœci na
zarazê ziemniaka pochodz¹ce z dzikich lub prymitywnie uprawnych gatunków,
takich jak S. demissum, S. stoloniferum, S. chacoense i S. phureja. Zwiêkszanie area³u
uprawy odmian o podwy¿szonej odpornoœci na zarazê ziemniaka prowadzi³o w kon-
sekwencji do pora¿enia roœlin, gdy¿ patogen szybko ewoluuje i wytwarza nowe rasy
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prze³amuj¹ce ich odpornoœæ [5, 19, 41]. Zabezpieczeniem przed prze³amywaniem
odpornoœci na P. infestans jest tworzenie form ³¹cz¹cych odpornoœæ pochodz¹c¹
z ró¿nych Ÿróde³, czêsto nowych w odniesieniu do puli hodowlanej ziemniaka. Wiele
dzikich gatunków Solanum charakteryzuje siê wysok¹ odpornoœci¹ na P. infestans,
jednak czêœæ z nich ze wzglêdu na bariery krzy¿owalnoœci nie mo¿e byæ wykorzystana
w konwencjonalnej hodowli rekombinacyjnej. Przyk³adem jest S. bulbocastanum

(2n=2x=24; 1EBN), dziki gatunek ziemniaka, który ze wzglêdu na ró¿nice w wartoœci
EBN nie mo¿e zostaæ bezpoœrednio skrzy¿owany z ziemniakiem uprawnym
(2n=2x=48; 4EBN). Helgesonowi i in. [18] uda³o siê w wyniku chemicznej fuzji
uzyskaæ wysoko odporne na zarazê ziemniaka heksaploidalne somatyczne mieszañce
S. tuberosum (+) S. bulbocastanum. Odpornoœæ tê skutecznie przeniesiono do linii
hodowlanych ziemniaka w drodze krzy¿owañ generatywnych. Z kolei Thieme z ze-
spo³em w drodze elektrofuzji uzyska³a somatyczne mieszañce dwutorowo: z fuzji
klonu S. tuberosum z mieszañcem generatywnym S. pinnatisectum i S. bulbocasta-

num oraz mieszañcem S. tuberosum i S. pinnatisectum [45]. Wiêkszoœæ uzyskanych
mieszañców charakteryzowa³a siê podwy¿szon¹ odpornoœci¹ na zarazê ziemniaka.
Mieszañce S. pinnatisectum (+) S. tuberosum uzyskali tak¿e Szczerbakowa i in.,
jednak nie wykazywa³y one odpornoœci na P. infestans [42]. Nouri-Ellouz i in.
otrzymali trzy linie somatycznych mieszañców powsta³ych z fuzji protoplastów S.

tuberosum i S. berthaultii. Dziki gatunek S. berthaultii jest Ÿród³em odpornoœci na
zarazê ziemniaka oraz na wiele szkodników atakuj¹cych ziemniaka uprawnego [3,
36]. Mieszañce S. tuberosum (+) S. berthaultii oprócz odpornoœci na zarazê ziemniaka
charakteryzowa³y siê zwiêkszonym wigorem, plonem i ciê¿arem bulw w stosunku do
uprawnej formy rodzicielskiej. Poza tym niektóre z uzyskanych mieszañców charak-
teryzowa³y siê wiêksz¹ tolerancj¹ na stres solny [3]. �ród³em odpornoœci na P. in-

festans jest równie¿ S. nigrum, które pocz¹tkowo by³o traktowane jako forma imunna
na P. infestans nie bêd¹ca gospodarzem dla patogena. Okaza³o siê, ¿e S. nigrum jest
gospodarzem dla P. infestans, ale utrzymuje bardzo wysok¹ odpornoœæ na wiêkszoœæ
izolatów P. infestans [23]. Zimnoch-Guzowska z zespo³em testowa³a somatyczne
mieszañce S. nigrum (+) S. tuberosum pod k¹tem odpornoœci na P. infestans [52].
Wiêkszoœæ testowanych genotypów wykazywa³a wy¿sz¹ odpornoœæ na P. infestans

od odpornej formy rodzicielskiej. S. cardiophyllum, dziki gatunek ziemniaka rosn¹cy
na terenach Meksyku i w po³udniowo-zachodniej czêœci USA, jest kolejnym Ÿród³em
odpornoœci na P. infestans [47]. Dodatkowo gatunek ten ma odpornoœæ na stonkê
ziemniaczan¹ i wirusa Y ziemniaka. W drodze elektrofuzji Thieme i in. otrzymali
somatyczne mieszañce S. cardiophyllum (+) S. tuberosum, wykazuj¹ce wysok¹
odpornoœæ na P. infestans. Jeden z uzyskanych mieszañców wykazywa³ tak¿e wysok¹
odpornoœæ na stonkê ziemniaczan¹ i PVY. Badane mieszañce by³y p³odne, dziêki
czemu mog¹ byæ wykorzystane w dalszych pracach hodowlanych [47]. �ród³em
odpornoœci na P. infestans jest równie¿ dziki gatunek S. michoacanum, powsta³y
w drodze spontanicznej krzy¿ówki S. bulbocastanum i S. pinnatisectum. Szczerbako-
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wa i in. w drodze chemicznej fuzji otrzymali somatyczne mieszañce S. michoacanum

(+) S. tuberosum [43]. Trzy tetraploidalne somatyczne mieszañce wykazywa³y odpor-
noœæ na zarazê ziemniaka na poziomie wy¿szym (oceny od 5,3 do 6,3 w skali 1–9,
9 – najodporniejsze) od podatnego rodzica S. tuberosum (ocena 3.6). Pozosta³e
badane formy mieszañcowe by³y podatne na P. infestans.

Odpornoœæ na wirusy ziemniaka

Wegetatywnie rozmna¿any ziemniak ulega pora¿eniu wirusami, co istotnie wp³y-
wa na straty plonu. Do najbardziej rozpowszechnionych we wszystkich rejonach
uprawy ziemniaka nale¿¹ wirus Y (PVY), wirus M (PVM), wirus liœciozwoju
(PLRV), wirus X (PVX), wirus S (PVS) i wirus A (PVA) ziemniaka [50]. Niektóre
dzikie gatunki Solanum wykazuj¹ odpornoœæ na kilka wirusów ziemniaka. Jednym
z pierwszych dzikich krewnych ziemniaka wykorzystanych w somatycznej fuzji
w celu introgresji genów odpornoœci na wirusy by³ diploidalny nietuberyzuj¹cy
gatunek S. brevidens (2n = 2x = 24). Wykazuje on odpornoœæ na PLRV, PVY i PVA
oraz œredni¹ odpornoœæ na PVX, PVM i PVA. Po raz pierwszy ¿ywotne i p³odne
somatyczne mieszañce S. brevidens (+) S. tuberosum otrzymali Austin i in. [1].
Uzyskali oni heksaploidalne mieszañce wykazuj¹ce odpornoœæ na PLRV pochodz¹c¹
z S. brevidens oraz odpornoœæ na P. infestans, pochodz¹c¹ od drugiego rodzica.
Mieszañce te wytwarza³y bulwy. Ehlenfeldt i Helgeson kontynuuj¹c badania soma-
tycznych mieszañców S. brevidens (+) S. tuberosum stwierdzili, ¿e formy mie-
szañcowe wytwarza³y ¿ywotny i p³odny py³ek, co pozwoli³o na transfer odpornoœci na
PLRV i P. infestans z somatycznych mieszañców do konwencjonalnych linii hodo-
wlanych ziemniaka [13]. Równie¿ Carrasco i in. otrzymali somatyczne mieszañce
odporne na wirus liœciozwoju ziemniaka. �ród³em odpornoœci by³ dziki tuberyzuj¹cy
gatunek S. verrucosum [12]. Redukcjê plonu siêgaj¹c¹ nawet 80% mo¿e powodowaæ
wirus Y ziemniaka [29, 30]. Znane s¹ gatunki ziemniaka bêd¹ce Ÿród³em odpornoœci
na ten wirus, np. S. brevidens, S. tarnii czy S. etuberosum [28]. W drodze somatycznej
fuzji uzyskano mieszañce S. brevidens (+) S. tuberosum, wykazuj¹ce wysok¹ odpor-
noœæ na wirusa Y ziemniaka (szczepy: PVYN, PVY0). Formy te cechowa³a s³aba
tuberyzacja. Poprawê tuberyzacji, przy jednoczesnym zachowaniu wysokiej odpor-
noœci na PVY, uzyskano poprzez obni¿enie poziomu ploidalnoœci somatycznych
mieszañców i zredukowanie udzia³u genomu formy dzikiej. W tym celu wykorzys-
tano kulturê pylników. Metod¹ t¹ otrzymano formy haploidalne, odporne na PLRV,
PVY, PVA i P. infestans [37, 38]. Gibson i Pehu z zespo³ami zaobserwowali zró¿nico-
wan¹ odpornoœæ na PVY wœród uzyskanych heksaploidalnych mieszañców S. brevi-

dens i S. tuberosum, co t³umaczyli zró¿nicowanym stosunkiem iloœciowym genomów
rodzicielskich [16, 34]. Inn¹ przyczyn¹ zró¿nicowanej odpornoœci mog³a byæ elimi-
nacja czêœci materia³u genetycznego jednego z rodziców i dominacja drugiego. S.

etuberosum jest kolejnym Ÿród³em odpornoœci na PVY. Novy i Helgeson otrzymali
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somatyczne mieszañce z fuzji protoplastów odpornego klonu S. etuberosum i podat-
nego klonu, pochodz¹cego z krzy¿owania pomiêdzy S. tuberosum i S. berthaultii.
Otrzymane mieszañce wykazywa³y wiêksz¹ odpornoœæ na PVY od podatnego rodzi-
ca, jednak ¿aden z mieszañców nie mia³ wy¿szej odpornoœci od odpornej formy S.

berthaultii [28]. W 2002 roku Novy i in. wyprowadzili pokolenie wsteczne BC2,
pochodz¹ce od somatycznych mieszañców S. etuberosum (+) S. tuberosum. Uzyska-
ne formy testowano pod k¹tem odpornoœci na PVY i PLRV. Przeprowadzono te¿ testy
odpornoœci na zaka¿anie ich przez mszyce, wektory tych wirusów. Uzyskano formy
pokolenia BC2, wykazuj¹ce odpornoœæ na zaka¿anie przez mszyce PVY i PLRV [29].
W roku 2007 Novy z zespo³em otrzymali trzecie pokolenie wsteczne BC3, pocho-
dz¹ce od mieszañców S. etuberosum (+) S. tuberosum. Odpornoœæ uzyskanych form
pokolenia BC3 na PLRV i PVY testowano w warunkach polowych. Formy te utraci³y
odpornoœæ na wirusa Y ziemniaka, natomiast odpornoœæ na PLRV zosta³a zachowana
[30]. S. etuberosum jako Ÿród³o odpornoœci na PVY wykorzystali Tiwari i in.
W drodze elektrofuzji otrzymali p³odne i odporne na PVY somatyczne mieszañce S.

etuberosum (+) S. tuberosum [48]. Dziki gatunek S. tarnii (2n=2x= 24), nale¿¹cy do
serii Pinnatisecta charakteryzuje siê wysok¹ odpornoœci¹ na wirusa Y ziemniaka,
stonkê ziemniaczan¹ oraz wykazuje reakcjê nadwra¿liwoœci na P. infestans. W dro-
dze elektrofuzji uzyskano somatyczne mieszañce odmiany ziemniaka ‘Delikat’ i S.

tarnii, które wykazywa³y odpornoœæ na wirusa Y ziemniaka. Wiêkszoœæ uzyskanych
mieszañców mia³a równie¿ odpornoœæ na P. infestans. W celu redukcji poziomu plo-
idalnoœci heksaploidalnych somatycznych mieszañców i ulepszenia ich cech agrono-
micznych otrzymano pokolenie BC1 na drodze krzy¿owania mieszañców S. tubero-

sum (+) S. tarnii z odmian¹ ‘Delikat’. Osobniki BC1 wykazywa³y odpornoœæ na oba
patogeny. Zarówno mieszañce S. tuberosum (+) S. tarnii jak i osobniki BC1 wytwa-
rza³y p³odny py³ek, co daje szansê na ich przysz³e wykorzystanie w programach
krzy¿owañ [46].

Odpornoœæ na choroby bakteryjne

Zaka¿enia bakteryjne ziemniaka stanowi¹ kolejny czynnik biotyczny, obni¿aj¹cy
plon i jakoœæ bulw ziemniaka. Bakteria Ralstonia solanacearum powoduje powa¿ne
straty w uprawie ziemniaka, gdy¿ wywo³uje wiêdniêcie masy zielonej [15, 17].
Choroba œluzak ziemniaka, wywo³ana przez R. solanacearum, zaliczana jest do
chorób kwarantannowych. Zwalczanie œluzaka poprzez chemiczne zabiegi jest bar-
dzo kosztowne i ma³o efektywne. Otrzymanie odmian z ca³kowit¹ odpornoœci¹ na R.

solanacearum jest jednym z najlepszych sposobów walki z t¹ bakteri¹. Potencjalnym
Ÿród³em odpornoœci na tê bakteriê s¹ niektóre dzikie i prymitywnie uprawne gatunki
Solanum, które wykazuj¹ odpornoœæ lub wysok¹ tolerancjê na R. solanacearum.
W drodze elektrofuzji wysoko odpornych form S. phureja oraz S. stenotomum z S. tu-

berosum uzyskano somatyczne mieszañce z podwy¿szon¹ odpornoœci¹ na tê bakteriê
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[14, 15]. Jednak z praktycznego punktu widzenia jedynie formy skrajnie odporne
maj¹ zastosowanie w hodowli, gdy odpornoœæ dotyczy chorób kwarantannowych.
Straty w plonie bulw podczas przechowywania powoduj¹ Pectobacterium caro-

tovorum subsp. carotovorum (dawniej Erwinia carotovora subsp. carotovora (Ecc))
oraz Pectobacterium atrosepticum (dawniej Erwinia carotovora subsp. atroseptica

(Eca)), bakterie wywo³uj¹ce mokr¹ zgniliznê bulw ziemniaka. Dotychczas nie uda³o
siê otrzymaæ nowoczesnych odmian ziemniaka z pe³n¹ odpornoœci¹ na te bakterie i nie
opracowano skutecznej metody chemicznej ochrony. Znane s¹ odmiany wykazuj¹ce
niewielk¹ tolerancjê na te bakterie [11, 44]. �ród³em odpornoœci na Pectobacterium

spp. jest miêdzy innymi S. brevidens. Otrzymano somatyczne mieszañce S. brevidens

i ziemniaka uprawnego, wykazuj¹ce zwiêkszon¹ odpornoœæ na P. carotovorum subsp.
carotovorum. Otrzymane pokolenia wsteczne zachowa³y odpornoœæ na poziomie
uzyskanych mieszañców [26]. Tek wraz z zespo³em [44] testowali trzecie pokolenie
wsteczne BC3 pochodz¹ce od somatycznych mieszañców S. brevidens (+) S. tubero-

sum pod k¹tem odpornoœci na mokr¹ zgniliznê bulw ziemniaka i alternariozê.
Alternarioza jest chorob¹ ziemniaka o podobnych objawach jak zaraza ziemniaka
powodowan¹ przez grzyb Alternaria solani. Testowane formy BC3 wykazywa³y
zwiêkszon¹ odpornoœæ na obydwie choroby [44]. Innym Ÿród³em odpornoœci na
mokr¹ zgniliznê bulw jest S. commersonii. Carputo i in. [11] otrzymali somatyczne
mieszañce S. commersonii (+) S. tuberosum wysoko odporne na mokr¹ zgniliznê
bulw. Niestety w uzyskanym pokoleniu wstecznym BC1 odpornoœæ ta zosta³a znacz-
nie obni¿ona.

Tolerancja na niektóre czynniki abiotyczne

W wielu rejonach upraw ziemniaka na œwiecie niskie temperatury mog¹ powo-
dowaæ niszczenie roœlin i plonu ziemniaka. Szczególnie niebezpieczne s¹ przymrozki,
wystêpuj¹ce na pocz¹tku i pod koniec okresu wegetacyjnego. S. tuberosum ma
niewielk¹ tolerancjê na niskie temperatury, jak równie¿ charakteryzuje siê s³ab¹
zdolnoœci¹ adaptacji do niskich temperatur. Temperatura zamarzania roœlin S. tubero-

sum zale¿na jest od genotypu i œrednio wynosi –3°C, podczas gdy u jego dzikiego
krewniaka S. commersonii (2n = 2x = 24, 1EBN) temperatura zamarzania jest ni¿sza
i waha siê od –4,5°C do –11,5°C. Cardi i in. [7] w drodze elektrofuzji uzyskali
somatyczne mieszañce S. tuberosum (+) S. commersonii wyró¿niaj¹ce siê tolerancj¹
na niskie temperatury, jak równie¿ zdolnoœci¹ adaptacyjn¹ do ch³odów. Dodatkowo
jeden z uzyskanych somatycznych mieszañców cechowa³ siê mêsk¹ i ¿eñsk¹ p³od-
noœci¹, co pozwoli³o na dalsze jego wykorzystanie w pracach hodowlanych. Wyka-
zano, ¿e wiêkszoœæ testowanych somatycznych mieszañców S. tuberosum (+) S.

commersonii charakteryzowa³a siê zwiêkszon¹ tolerancj¹ na niskie temperatury
w stosunku do S. tuberosum oraz mia³a zró¿nicowan¹ zdolnoœæ aklimatyzacji do
ch³odu [31]. Znane s¹ równie¿ mieszañce S. tuberosum (+) S. commersonii, które
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oprócz tolerancji na niskie temperatury wykazywa³y odpornoœæ na grzyby z rodzaju
Verticillium, wywo³uj¹ce wiêdniêcie masy zielonej [2].

W tabeli 1 przedstawiono przyk³adowe cechy wprowadzane z dzikich i prymityw-
nie uprawnych gatunków Solanum do genomu S. tuberosum na drodze somatycznej
hybrydyzacji.

Tabela 1. Przyk³ady cech odpornoœciowych wprowadznych z dzikich i prymitywnie uprawnych
gatunków Solanum do genomu S. tuberosum na drodze somatycznej hybrydyzacji

Somatyczny mieszaniec Cecha wprowadzana na drodze
somatycznej fuzji

Literatura

Solanum tuberosum (+) Solanum nigrum odpornoœæ na atrazynê [4]

S. tuberosum (+) S. pinnatisectum
× S. bulbocastanum

S. tuberosum (+) S. pinnatisectum
S. tuberosum (+) S. bulbocastanum
S. tuberosum (+) S. pinnatisectum
S. tuberosum (+) S. berthaultii
S. tuberosum (+) S. cardiophyllum
S. tuberosum (+) S. michoacanum

odpornoœæ na
Phytophthora infestans

[45]
[45]
[18]
[42]
[3]
[47]
[43]

S. tuberosum (+) S. brevidens odpornoœæ na PLRV
odpornoœæ na P. infestans

[1]

S. tuberosum (+) S. verrucosum odpornoœæ na PLRV [12]

S. tuberosum (+) S. brevidens
S. tuberosum × S. berthaultii

(+) S. etuberosum
S. tuberosum (+) S. etuberosum

odpornoœæ na PVY [37]
[28]
[48]

S. tuberosum (+) S. tarnii odpornoœæ na PVY
odpornoœæ na P. infestans odpornoœæ
na stonkê ziemniaczan¹

[46]

S. tuberosum (+) S. phureja
S. tuberosum (+) S. stenotomum

odpornoœæ na Ralstonia.solanacearum [14]
[15]

S. tuberosum (+) S. commersonii odpornoœæ na Pectobacterium spp. [11]

S. tuberosum (+) S. brevidens odpornoœæ na P. carotovorum subsp.
carotovorum

[26]

S. tuberosum (+) S. commersonii tolerancja na niskie temperatury [7]

S. tuberosum (+) S. commersonii tolerancja na niskie temperatury odpornoœæ
na grzyby z rodzaju Verticillium

[2]

Podsumowanie

W pracach hodowlanych prowadzone s¹ dzia³ania maj¹ce na celu poszerzenie
zmiennoœci genetycznej S. tuberosum. �ród³em nowych alleli wa¿nych cech w ho-
dowli nowoczesnych odmian ziemniaka mog¹ byæ dzikie lub prymitywnie uprawne
gatunki Solanum. Bezpoœrednie wykorzystanie niektórych gatunków Solanum jest
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utrudnione ze wzglêdu na istniej¹ce bariery krzy¿owalnoœci z S. tuberosum. Zastoso-
wanie somatycznej hybrydyzacji pozwala na ominiêcie barier krzy¿owalnoœci i wy-
korzystanie gatunków nios¹cych interesuj¹ce, wa¿ne cechy. Technika somatycznej
hybrydyzacji jest metod¹, która mo¿e wspomagaæ konwencjonalne metody hodowli
i chocia¿ dotychczasowy jej udzia³ w osi¹gniêciach hodowlanych nie jest du¿y, to
przedstawione wyniki wskazuj¹, ¿e dalsze prace nad wdra¿aniem tej metody mog¹
przynieœæ wymierne korzyœci.
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Somatic fusion as a tool for tranference of

important agronomical traits from wild Solanum

species to cultivated S. tuberosum L. genome

Key words: potato, somatic hybrids, somatic hybridization, Endosperm Bal-
ance Number

Summary

Potato breeding is aimed to broaden the genetic variability of resistance to biotic
and abiotic stresses in Solanum tuberosum. Some wild potato species, donors of many
interesting and important traits are reproductively isolated from S. tuberosum and can-
not be crossed directly with potato. Somatic hybridization can be used as an alterna-
tive method to sexual crosses. Cell fusion is a very promising tool for the breeding pro-
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grams of vegetatively propagated crops, because it generates biodiversity in the nu-
merous nuclear and cytoplasmic genome combinations and recombination between
parental and maternal genomes. Until now obtained results with applying this tech-
nique revealed that further work on its implementation into breeding process might be
fruitfull.
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Wstêp

Wykorzystanie mutagenów, czyli zwi¹zków, które zwiêkszaj¹ czêstotliwoœæ mu-
tacji ponad poziom zmian spontanicznych, ma d³ug¹ historiê. Pionierskimi pracami
z mutagenezy by³y badania Stadlera [26] nad wykorzystaniem promieniowania do
indukowania genetycznej zmiennoœci u roœlin, Mullera [16] nad wp³ywem promie-
niowania X na Drosophila melanogaster i Auerbach [1] nad mutagenicznymi efekta-
mi iperytu. Prowadzone od tego czasu badania nad indukowaniem mutacji wykaza³y,
¿e wiele ró¿nych czynników fizycznych i ogromna iloœæ czynników chemicznych
dzia³aj¹ mutagenicznie na wszystkie organizmy ¿ywe, od pro- do eukariontów.
Mutageneza jest wa¿nym narzêdziem wykorzystywanym do ulepszenia gatunków
roœlin uprawnych i nie jest objêta restrykcjami dotycz¹cymi genetycznie zmodyfiko-
wanych organizmów (GMO). Du¿e sukcesy w wykorzystaniu mutagenezy w hodowli
nowych odmian roœlin uprawnych, przek³adaj¹ siê na olbrzymie korzyœci ekono-
miczne. W bazie danych IAEA/FAO (http://mvgs.iaea.org) jest zarejestrowanych
ponad 2700 odmian roœlin uprawnych, otrzymanych po traktowaniu mutagenicznym
ró¿nych gatunków zbó¿, roœlin str¹czkowych, drzew owocowych, roœlin przemys³o-
wych, ozdobnych i innych. Najwa¿niejsze ulepszone cechy roœlin to: plon, biomasa,
odpornoœæ na wyleganie, odpornoœci na choroby, odpornoœæ na stresy abiotyczne
(susza, zasolenie), wczeœniejsze dojrzewanie, wczeœniejsze kwitnienie, jakoœæ owo-
ców, str¹ków, ziarna, nasion czy zawartoœæ i sk³ad substancji od¿ywczych [12].
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* Niniejsza praca zosta³a wykonana w ramach projektu: „Stworzenie platformy TILLING
Hordeum vulgare jako trwa³ego narzêdzia genomiki funkcjonalnej i doskonalenia cech
u¿ytkowych”, projekt badawczy zamawiany PBZ/MNiSW/2/3/2006/8.



Nowe narzêdzia genomiki i bioinformatyki
w badaniach roœlin uprawnych

Obecnie roœnie lawinowo liczba powszechnie dostêpnych informacji dotycz¹cych
sekwencji ca³ych genomów, zarówno roœlin uprawnych, jak i modelowych. Projekty
sekwencjonowania ca³ych genomów rozwijaj¹ siê bardzo szybko wraz z nowymi
technologiami; ma to wymiar ekonomiczny, sekwencjonowanie staje siê coraz tañsze
i bardziej wydajne. U gatunków dwuliœciennych projekty sekwencjonowania ca³ych
genomów prowadzono lub nadal prowadzi siê dla: Arabidopsis thaliana (L.) HEYNH.,
Populus trichocarpa TORR. & A. GRAY ex HOOK, Arabidopsis lyrata (L.) O'KANE &
AL-SHEHBAZ, Capsella rubella ReUT., Brassica rapa L., Solanum lycopersicum L.,
Solanum tuberosum L., Medicago truncatula GAERTN., Lotus japonicus L., Mimulus

guttatus DC., Glycine max (L.) MERR., Manihot esculenta CRANTZ, Vitis vinifera L.,
Aquilegia formosa FISCH. ex DC., Eucalyptus grandis HILL ex MAIDEN, Carica papaya L.
i Ricinus communis L. Natomiast u gatunków jednoliœciennych s¹ to: Oryza sativa L.
ssp. japonica, Oryza sativa L. ssp. indica, Zea mays L., Sorghum bicolor (L.) MOENCH,
Brachypodium distachyon (L.) P.BEAUV., Triticum aestivum L. i Hordeum vulgare L.
[15]. Wraz ze zwiêkszaj¹c¹ siê zawartoœci¹ baz danych z sekwencjami DNA, a tak¿e
liczb¹ gatunków roœlin, dla których te informacje s¹ dostêpne, roœnie równie¿ liczba
narzêdzi bioinformatycznych s³u¿¹cych do ich analizy. W ostatnich latach opraco-
wano wiele markerów molekularnych wykorzystanych w nowoczesnej hodowli
roœlin, zwiêkszy³y siê równie¿ mo¿liwoœci identyfikacji genów tzw. ‘target genes’,
które mog¹ byæ poddane analizie funkcjonalnej z wykorzystaniem transgenicznych
metod prowadz¹cych do zmiany w ekspresji genów. Nowoczesnym narzêdziem
genomiki funkcjonalnej jest jednak – jak siê wydaje – strategia TILLING (Targeting
Induced Local Lesions in Genomes) [13]. W hodowli roœlin metoda ta mo¿e byæ
wykorzystana niezale¿nie od ploidalnoœci i wielkoœci genomu roœlin uprawnych. Do
jej zastosowania konieczna jest jednak znajomoœæ sekwencji DNAkonkretnego genu,
który jest przedmiotem zainteresowania genetyków czy hodowców. Dziêki prze-
prowadzaniu analizy polimorfizmu DNA w badanym genie ju¿ w drugim pokoleniu
(M2) po traktowaniu mutagennym, w stosunkowo krótkim czasie mo¿na uzyskaæ seriê
nowych alleli genu, a wœród nich allel czy allele warunkuj¹ce wyst¹pienie po¿¹danej
cechy. Strategia TILLING znajduje zastosowania zarówno w analizie funkcji genów,
jak i w identyfikacji loci, które s¹ zwi¹zane z wa¿nymi agronomicznie cechami.
Hodowla roœlin jest nauk¹ wielodyscyplinarn¹. Dobrym przyk³adem zastosowania
wielu nowoczesnych narzêdzi w tzw. ‘molekularnej hodowli’ jest program realizo-
wany u pszenicy – WGIN (Wheat Genetic Improvement Network), którego celem
jest uzyskanie ulepszonych genotypów pszenicy. Zosta³ on sfinansowany przez
DEFRA (The Department for Environment, Food and Rural Affairs) i BBSRC
(Biotechnology and Biological Sciences Research Council) w Wielkiej Brytanii i pro-
gram Optiwheat Unii Europejskiej [9].

20 M. Kurowska, M. Ma³uszynski, I. Szarejko



Strategia TILLING i EcoTILLING – metodyka

Strategia TILLING obejmuje trzy etapy: tworzenie populacji TILLING po trakto-
waniu mutagenicznym, identyfikacjê mutacji w roœlinach pokolenia M2, fenotypo-
wanie roœlin ze zidentyfikowan¹ mutacj¹. Pierwszym etapem strategii TILLING jest
wytworzenie populacji otrzymanej po traktowaniu czynnikami mutagenicznymi,
a nastêpnie izolacja DNA z osobników pokolenia M2. Pokolenie M1 po traktowaniu
mutagenicznym charakteryzuje siê chimeralnoœci¹, czyli wystêpowaniem w roœli-
nach sektorów o zmienionym sk³adzie genetycznym. Tylko komórki znajduj¹ce siê na
szlaku generatywnym utworz¹ nastêpne pokolenie, przekazuj¹c mu wyidukowan¹
zmiennoœæ DNA – mutacjê. Wyizolowany DNA mo¿e byæ przechowywany przez
wiele lat, a dziêki utworzeniu banku nasion M3, zapewniona jest dostateczna iloœæ
materia³u siewnego s³u¿¹cego do weryfikacji zidentyfikowanych z zastosowaniem
strategii TILLING mutacji. Do traktowania mutagenicznego mo¿na wykorzystaæ ca³e
spektrum ró¿nych mutagenów, jednak do tej pory w wiêkszoœci badañ stosowano
czynnik alkiluj¹cy – ester etylowy kwasu metanosulfonowego (EMS). Mutagen ten,
alkiluj¹c nukleotydy DNA, prowadzi do zmian w komplementarnoœci zasad azoto-
wych, co z kolei powoduje powstanie mutacji punktowych po replikacji. EMS
indukuje g³ównie tranzycje G/C do A/T. Strategiê TILLING z wykorzystaniem EMS
zastosowano ju¿ do uzyskania nowych alleli u wielu gatunków roœlin [8]. Natomiast
zastosowanie innych mutagenów, jak np. N-metylo-N-nitrozomocznika (MNU)
u Oryza sativa [27], czy kombinacji dwóch mutagenów – azydku sodu (Az) i MNU
(Az-MNU) równie¿ u O. sativa [29] lub samego Az u Hordeum vulgare [28] by³o do
tej pory rzadsze. Nie tylko mutageny chemiczne znalaz³y zastosowanie w tworzeniu
populacji TILLING u roœlin, ale równie¿ mutageny fizyczne takie jak: promienio-
wanie gamma, prêdkie neutrony oraz promieniowanie alfa i beta odpowiednio u O.

sativa, Medicago truncatula i Triticum aestivum [7, 22, 23].
W populacji TILLING poszukiwanie mutacji pocz¹tkowo prowadzi siê w pulach

otrzymanych po zmieszaniu DNApochodz¹cego zwykle z 8 osobników, co usprawnia
metodê. Zmiany w DNA, których detekcjê umo¿liwia ta metoda to mutacje punktowe,
jak równie¿ ma³e insercje i delecje. Identyfikacja mutacji polega na rozpoznaniu
b³êdnego parowania w heterodupleksach DNA przez endonukleazê np. CEL I, która
zapewnia odpowiedni poziom specyficznoœci, umo¿liwiaj¹cy detekcjê pojedynczego
allelu mutanta w puli alleli bez zmian w sekwencji DNA analizowanego genu.
Pierwszym etapem identyfikacji mutacji z u¿yciem tej techniki, jest amplifikacja
analizowanej sekwencji z wykorzystaniem reakcji PCR, do której stosuje siê fluores-
cencyjnie znakowane startery. Heterodupleksy powstaj¹ miêdzy DNAmutanta i DNA
osobnika bez zmian w badanej sekwencji, w procesie podgrzewania i sch³adzania
produktów PCR. Heterodupleksy s¹ nastêpnie poddawane dzia³aniu endonukleazy,
która przecina miejsca niedopasowania zasad DNA, a produkty tej reakcji s¹ rozdzie-
lane w czasie elektroforezy poliakrylamidowej z wykorzystaniem np. sekwenatora
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Li-COR. Jest to najczêœciej stosowany system do identyfikacji mutacji w tej meto-
dzie. Enzymy, które przecinaj¹ ssDNA (single stranded DNA) nale¿¹ do grupy
nukleaz S1, pierwszy z nich zosta³ wyizolowany z Vigna radiata (L.) WILCZEK (fasola
z³ota). Jednak jego efektywnoœæ by³a niewystarczaj¹ca do detekcji wszystkich typów
mutacji punktowych. Du¿ym udoskonaleniem tej metody by³o wyizolowanie endo-
nukleazy nazwanej CEL I otrzymanej z selera liœciowego. Charakteryzuje siê ona op-
timum dzia³ania w neutralnym pH i przecina niedopasowanie zasad po stronie 3’
w obu niciach DNA [19]. CEL I dzia³a bardzo wydajnie i jest powszechnie stosowana
w strategii TILLING. Kolejnym etapem jest ocena wp³ywu identyfikowanych muta-
cji na funkcjê bia³ka kodowanego przez analizowany gen. Wyprowadzenie linii ho-
mozygotycznych nios¹cych nowe allele oraz ich fenotypowanie, zarówno morfo-
logiczne jak i z wykorzystaniem odpowiednich testów fizjologicznych, kiedy jest to
wymagane dla scharakteryzowania mutanta pod wzglêdem analizowanej cechy,
stanowi ostatni etap w strategii TILLING.

Wp³yw zidentyfikowanych mutacji na funkcje bia³ka

Stosuj¹c strategiê TILLING mo¿na identyfikowaæ szereg mutacji w analizowa-
nym genie, które mog¹ mieæ ca³kowicie ró¿ny wp³yw na funkcjê kodowanego bia³ka.
Od mutacji cichych (milcz¹cych), przez mutacje zmiany sensu (missensowne), po
mutacje nonsensowne, czy te¿ mutacje powoduj¹ce zmiany w splicingu. Mutacje
zmiany sensu powoduj¹ zast¹pienie pojedynczej zasady prowadz¹c do odczytania
innego kodonu i w rezultacie wbudowanie innego aminokwasu w kodowanym przez
gen bia³ku. Degeneracja kodu genetycznego powoduje, ¿e najwiêkszy wp³yw na
zmianê kodowanego aminokwasu ma mutacja pierwszej i drugiej zasady kodonu.
Zatem mutacje zmiany sensu mog¹ powodowaæ zarówno zmianê synonimiczn¹, gdy
nowy kodon odpowiada za ten sam aminokwas co kodon niezmutowany, ale równie¿
zmiany niesynonimiczne, gdy mutacja zmieni kodon tak, ¿e odpowiada on innemu
aminokwasowi. Przy zmianie niesynonimicznej bia³ko kodowane przez gen bêdzie
zawiera³o jeden zmieniony aminokwas, co czêsto nie ma znacz¹cego wp³ywu na jego
aktywnoœæ biologiczn¹, ale mo¿e mieæ równie¿ powa¿ny skutek, kiedy zmieniony
aminokwas znajduje siê np. w centrum aktywnym enzymu. Mutacje nonsensowne to
mutacje zmieniaj¹ce kodon aminokwasowy na kodon terminacyjny, co prowadzi do
przedwczesnego zakoñczenia translacji mRNA i powstania krótszego bia³ka, pozba-
wionego fragmentu po stronie C-koñcowej. Wp³yw takiej mutacji na aktywnoœæ
bia³ka zale¿y od wielkoœci fragmentu polipeptydu, który zosta³ utracony. Mo¿liwa
jest równie¿ sytuacja odwrotna, gdy kodon terminacyjny zostanie zamieniony na
kodon odpowiadaj¹cy jakiemuœ aminokwasowi, a w rezultacie powstanie d³u¿sze
bia³ko. Z kolei mutacje ciche nie powoduj¹ zmiany aminokwasów z powodu degene-
racji kodu genetycznego i dotycz¹ zmian w trzeciej zasadzie kodonu [11]. Wiele
mutacji powoduje zmiany sekwencji nukleotydowej, które nie maj¹ ¿adnego wp³ywu
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na funkcjonowanie genomu. Do takich mutacji cichych nale¿¹ praktycznie wszystkie
zmiany zachodz¹ce w DNA pozagenowym oraz w niekoduj¹cych elementach genów.
Natomiast mutacje powoduj¹ce przesuniêcie ramki odczytu s¹ wynikiem insercji lub
delecji pojedynczych nukleotydów w genie. Mo¿e to w istotny sposób prowadziæ do
zmiany sekwencji aminokwasów kodowanego bia³ka, gdy¿ z DNA odczytywany jest
inny zestaw kodonów. Ma to miejsce równie¿ wtedy, gdy liczba utraconych lub
wstawionych nukleotydów nie jest równa trzem lub wielokrotnoœci trzech, co powo-
duje przesuniêcia fazy odczytu. Ma to zwykle du¿y wp³yw na funkcjê bia³ka, gdy¿ ta
czêœæ polipeptydu ma sekwencjê zupe³nie inn¹ ni¿ prawid³owa. Do analizy zmian
w funkcjonowaniu bia³ka in silico mo¿na wykorzystaæ publicznie dostêpne serwisy
takie jak: PARSESNP (Project Aligned Related Sequences and Evaluate SNPs;
http://www.proweb.org/input/), czy SAS (Sequences Annotated by Structure;
http://www.ebi.ac.uk/thornton-srv/databases/sas/). Natomiast do analizy alternatyw-
nego splicingu mo¿na wykorzystaæ serwis AS (Alternative Splicing Database Project;
http://www.ebi.ac.uk/asd/).

Istnieje szereg modyfikacji strategii TILLING, a jedn¹ z pierwszych zwan¹
EcoTILLING, zaproponowali Comai i in. [4]. Polega ona na poszukiwaniu poli-
morfizmu w naturalnych populacjach roœlin, a nie w populacjach otrzymanych po
traktowaniu zwi¹zkami mutagenicznymi. Od pierwszych badañ prowadzonych z wy-
korzystaniem tej metody u Arabidopsis thaliana, zastosowano j¹ u wielu gatunków
roœlin, w tym równie¿ roœlin uprawnych.

Sukcesy w hodowli roœlin
z wykorzystaniem strategii TILLING i EcoTILLING

Od pierwszego zastosowania strategii TILLING u roœliny modelowej Arabidopsis

thaliana minê³o ju¿ 10 lat [13]. Nied³ugo po jej opublikowaniu zastosowano j¹ u roœlin
uprawnych do analizy wa¿nych pod wzglêdem biologicznym i agronomicznym genów.
Ci¹gle jednak wiele badañ prowadzonych z wykorzystaniem strategii TILLING kon-
centruje siê na metodach detekcji mutacji, analizie typów mutacji indukowanych przez
ró¿ne mutageny czy analizie efektywnoœci zastosowanego mutagenu do tworzenia
populacji TILLING poprzez obliczanie frekwencji i gêstoœæ mutacji dla konkretnej
populacji. Obecnie w coraz wiêkszym stopniu badania prowadzone s¹ na genach
wa¿nych dla wspó³czesnej hodowli, a ich celem staje siê weryfikacja wp³ywu identy-
fikowanych mutacji na zmianê badanej cechy przez fenotypowanie uzyskanych mutan-
tów. Jest wiele przyk³adów sukcesów wynikaj¹cych z zastosowania strategii TILLING
i EcoTILLING w hodowli roœlin. Du¿a liczba genów zwi¹zanych z ró¿nymi cechami,
które zosta³y wybrane do badañ u wielu gatunków roœlin, potwierdza skutecznoœæ
zastosowania obu strategii w ulepszaniu odmian gatunków uprawnych.
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W roœlinach wystêpuj¹ dwie formy zapasowe cukrów: skrobia i sacharoza.
Skrobia jest polimerem reszt glukozowych, sk³ada siê z dwóch polisacharydów:
nierozga³êzionej amylozy ³atwiej rozpuszczalnej w wodzie i rozga³êzionej amylo-
pektyny nierozpuszczalnej w wodzie. Ziarna zbó¿ i bulwy ziemniaka s¹ szczególnie
bogate w skrobiê. Skrobia tzw. waxy (woskowa) charakteryzuje siê obecnoœci¹
amylopektyn z niewielk¹ iloœci¹ lub brakiem amylozy. Zarówno skrobia bogata, jaki
i uboga w amylozê u zbó¿ ma ró¿ne zastosowania w produkcji m¹k czy kasz. Skrobia
bogata w amylozê mo¿e wp³ywaæ korzystnie na zdrowie, gdy¿ zwiêksza siê w niej
udzia³ tzw. skrobi opornej (resistant starch). Nie jest ona trawiona w jelicie cienkim,
ale ulega fermentacji w jelicie grubym. Ma to dobroczynny wp³yw na zdrowie i chroni
przed chorobami takimi jak: rak okrê¿nicy, cukrzyca typu II, oty³oœæ i osteoporoza
[24]. Z kolei u pszenicy skrobia uboga w amylozê ma zastosowanie w produkcji
wysokiej jakoœci makaronu, czy te¿ mro¿onek. Jej zastosowanie wyd³u¿a okres
przydatnoœci ¿ywnoœci do spo¿ycia, opóŸniaj¹c jej twardnienie [24]. Uzyskanie
pszenicy praktycznie pozbawionej amylozy mia³oby du¿e znaczenie ekonomiczne
i stanowi³o powa¿ny sukces hodowlany. W celu identyfikacji mutanta o fenotypie
waxy, w dwóch populacjach Triticum aestivum i Triticum turgidum ssp. durum

otrzymanych po zastosowaniu EMS, wykorzystano strategiê TILLING [25]. Badano
gen GBSS I (granule bound starch synthase I), zwany locus waxy, odpowiedzialny za
syntezê amylozy w tkankach magazynuj¹cych ziaren. Utrata ekspresji wszystkich
kopi tego genu u heksaploidalnej pszenicy prowadzi do produkcji waxy skrobi.
W analizowanych obu populacjach zidentyfikowano 250 wyindukowanych alleli
tego genu, z czego 94 allele prowadzi³y do zmian w kodowanym bia³ku, co prze-
widziano przeprowadzaj¹c analizê bioinformatyczn¹. W badanej populacji T. aesti-

vum zidentyfikowano potrójnego homozygotycznego mutanta, który mia³ induko-
wane mutacje w dwóch loci waxy i naturalnie wystêpuj¹c¹ delecjê w trzecim locus,
który prezentowa³ fenotyp zbli¿ony do fenotypu waxy. By³ to bardzo du¿y sukces
hodowlany, zw³aszcza, ¿e przez d³ugi czas nie uda³o siê tego osi¹gn¹æ stosuj¹c
konwencjonaln¹ hodowlê. Gen zwi¹zany z syntez¹ amylopektyny Sgp-1 (starch
garnule protein 1), nazywany równie¿ SSII (starch synthase II), który koduje synte-
tazê skrobi II oraz gen GBSS I by³y badane w innej populacji TILLING stworzonej dla
odmiany pszenicy ‘Cadenza’ po dzia³aniu EMS [24]. W obu genach uda³o siê
zidentyfikowaæ mutacje powoduj¹ce utratê funkcji kodowanego bia³ka, dlatego
uzyskane mutanty mog¹ mieæ zastosowanie w hodowli.

Ziemniak (Solanum tuberosum) tak jak pszenica wytwarza w bulwie dwa rodzaje
skrobi: amylopektynow¹ i amylozow¹. W przemyœle papierniczym, w³ókienniczym
czy przy wytwarzaniu klejów przydatna jest tylko skrobia amylopektynowa. Oddzie-
lanie obu sk³adników jest nieekonomiczne. ‘Amflora’to genetycznie zmodyfikowana
odmiana ziemniaka, której niedawne wprowadzenie na rynek europejski spowodo-
wa³o wiele kontrowersji. Jej twórc¹ jest firma BASF, której wprowadzenie na rynek
tej odmiany zajê³o 13 lat. Ten sam efekt, otrzymano po zastosowaniu strategii
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TILLING; zidentyfikowano ziemniaka, który wytwarza wy³¹cznie skrobiê amylo-
pektynow¹ (http://www.eurekalert.org). Z kolei Muth i in. [17] w populacji ziemniaka
otrzymanej po traktowaniu EMS zidentyfikowali mutacjê punktow¹ w genie GBSS I,
warunkuj¹c¹ utratê funkcji tego genu. Mutacjê tê zidentyfikowano w 5’ miejscu
donorowym intronu 1. Powoduje ona b³¹d w splicingu i w rezultacie powstanie
krótszego bia³ka. Fenotypowanie potwierdzi³o, ¿e mutant ten produkuje skrobiê
amylopektynow¹ i dziêki temu zosta³ wykorzystany do wyprowadzenia zaawanso-
wanej linii hodowlanej.

W populacji T. aestivum po traktowaniu EMS identyfikowano nowe allele dwóch
genów puroindolinowych Pina i Pinb [6]. Geny te zlokalizowane s¹ w locus Ha
(Hardness), kontroluj¹cym teksturê ziarna. Twardoœæ endospermu odgrywa wa¿n¹
rolê w charakterystyce jakoœciowej ziarna pszenicy uprawnej i ma znacz¹cy wp³yw na
mielenie, wypiek i jakoœæ koñcow¹ produktu. Zidentyfikowano 18 nowych alleli,
z tego 8 nie powodowa³o zmian w kodowanym bia³ku. Natomiast 4 allele zosta³y
ocenione pod k¹tem wp³ywu na twardoœæ ziarna. Nowe mutacje by³y odpowiedzialne
za 28–94% obserwowanej zmiennoœci w twardoœci ziarna. Jêczmieñ (Hordeum

vulgare) jest ekonomicznie wa¿nym zbo¿em, a poprawienie plonu i jakoœci ziarna
wymaga lepszego zrozumieniem genetycznych uwarunkowañ komercyjnie wa¿nych
cech. Jedn¹ z nich jest twardoœæ ziarna. Gen warunkuj¹cy t¹ cechê u jêczmienia to
Hin-a (hordoindoline-a). Po przebadaniu populacji TILLING otrzymanej po zastoso-
waniu EMS zidentyfikowano 4 mutacje, z czego 3 zmiany sensu [2].

Dojrzewanie owocu i jego miêkniêcie to podstawowe cechy, które maj¹ wp³yw na
wartoœæ od¿ywcz¹ owocu melona (Cucumis melo) oraz ³atwoœæ jego dystrybucji.
Etylen indukuje dojrzewanie owocu, dlatego do analiz wybrano gen CmACO1 (ACC

oxidase 1), koduj¹cy enzym bior¹cy udzia³ w biosyntezie etylenu. Wyd³u¿enie czasu
przechowywania owocu ma du¿¹ wartoœæ ekonomiczn¹. Po przebadaniu 4023 roœlin
M2 populacji TILLING, otrzymanych po dzia³aniu mutagenu EMS, zidentyfikowano
7 mutacji. Jedna mutacja, zamiana glicyny na asparaginian (G194D) w wysoce
konserwowanej domenie, doprowadzi³a do znacznego opóŸnienia dojrzewania i ¿ó³k-
niêcia, a wiêc wyd³u¿enia czasu przechowywania owocu [5]. Sorgo (Sorghum bico-

lor) jest pi¹tym co do wa¿noœci zbo¿em na œwiecie, wykorzystywanym zarówno jako
po¿ywienie cz³owieka, jak i pasza dla zwierz¹t. Zmniejszenie zawartoœci ligniny
wp³ywa na wzrost przyswajalnoœci po¿ywienia. Do analiz z wykorzystaniem strategii
TILLING wybrano gen COMT (coffeic acid 0-methyltransferase), koduj¹cy 0-me-
tylotransferazê kwasu kawowego. W populacji M2 zidentyfikowano dwie mutacje
w tym genie. Analiza histochemiczna tych linii potwierdzi³a zmniejszon¹ zawartoœæ
ligniny, co mo¿e wp³yn¹æ na wzrost przyswajalnoœci ziarna [33]. Owies (Avena

sativa) jest szóstym, pod wzglêdem upraw, najwa¿niejszym zbo¿em na œwiecie.
Obecnie u¿ywany jest g³ównie jako pasza dla zwierz¹t. Jednak jego szczególne
w³aœciwoœci sprawiaj¹, ¿e jest on równie¿ wykorzystywany jako po¿ywienie cz³o-
wieka. Wzrost popytu na nowe produkty powsta³e z owsa stawia przed hodowcami
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du¿e wyzwanie zwi¹zane z wyprowadzeniem nowych odmian o ulepszonych ce-
chach, takich jak: wzrost zawartoœci �-glukanu i kwasów t³uszczowych omega-3,
modyfikacja skrobi i wzrost zawartoœci bia³ka w ziarnach. �-glukany wp³ywaj¹ na
wzrost przyswajalnoœci po¿ywienia i obni¿aj¹ poziom cholesterolu we krwi, a tak¿e
zmniejszaj¹ indeks glikemiczny trawionego po¿ywienia, maj¹ w³aœciwoœci chroni¹ce
przed rakiem okrê¿nicy. Strategia TILLING zosta³a wykorzystana do identyfikacji
mutacji w genach: AsPAL1 (phenylalanine ammonia-lyase) i AsCslF6 (cellulose
synthase-like) w populacji owsa otrzymanej po traktowaniu mutagenicznym. S¹ to
geny kluczowe odpowiednio w biosyntezie ligniny i �-glukanu. Zidentyfikowano
³¹cznie 8 mutacji powoduj¹cych zmiany w kodowanym bia³ku (tab. 1), mog¹ one
zostaæ wykorzystane w programach hodowlanych tego gatunku [3].

Obecnie dostêpnych jest wiele serwisów komercyjnych (tab. 2), w których mo¿na
zamówiæ TILLING konkretnego genu wybranego gatunku roœlin. Jest to wygodna
alternatywa dla hodowców i mo¿e siê przyczyniæ do wiêkszego wykorzystania tej
strategii w ulepszaniu odmian uprawnych. Przy korzystaniu z serwisu nie jest
konieczne tworzenie nowej populacji TILLING, co wymaga nak³adów, a w naszym
klimacie co najmniej dwóch lat, gdy¿ analizy DNAprzeprowadza siê w pokoleniu M2

po traktowaniu mutagenicznym. Dodatkowo przy tworzeniu populacji TILLING
konieczna jest umiejêtnoœæ przeprowadzenia poprawnego traktowania mutagenicz-
nego tak, aby obserwowana czêstotliwoœæ mutacji by³a wystarczaj¹co wysoka, a wiel-
koœæ populacji wystarczaj¹co du¿a do zidentyfikowania poszukiwanych mutacji we
wszystkich potencjalnie mo¿liwych do analizy genach. Sprzêt potrzebny do analizy
mo¿e siê równie¿ okazaæ zbyt drogi dla poszczególnych oœrodków hodowlanych.
Wprowadzenie nowej technologii do laboratorium jest zwi¹zane niew¹tpliwie z wy-
si³kiem na ró¿nych poziomach organizacji, dlatego wykorzystanie ju¿ istniej¹cych
populacji TILLING w ramach wspó³pracy miedzy oœrodkami lub komercyjnie dzia³a-
j¹cych serwisów wydaje siê bardzo wskazane, aby owocnie wykorzystaæ ju¿ istnie-
j¹ce materia³y.

Strategiê EcoTILLING wykorzystuje siê w hodowli roœlin g³ównie do poszu-
kiwania nowych alleli w genach odpornoœci na choroby czy herbicydy, ale tak¿e
i w innych genach wa¿nych z agronomicznego punktu widzenia (tab. 3). Gatunki
roœlin uprawnych, z powodu intensywnej selekcji prowadzonej przez cz³owieka,
charakteryzuj¹ siê na ogó³ ograniczon¹ zmiennoœci¹ genetyczn¹. Natomiast popula-
cje dzikich form roœlin uprawnych mog¹ byæ wykorzystane do poszukiwania natu-
ralnej zmiennoœci z zastosowaniem strategii EcoTILLING. W dalszej perspektywie,
odkryta zmiennoœæ mo¿e zostaæ u¿yta do udoskonalania nowych odmian. Do tej pory
wiele wa¿nych genów (EcoTILLed geny) badano w naturalnych populacjach u ró¿-
nych gatunków roœlin z wykorzystaniem tej metody. Gen FAE1 (fatty acid elongase 1),
który jest zaanga¿owany w kontrolê syntezy kwasu erukowego by³ przedmiotem
EcoTILLING u gatunków Brassica. Olej z nisk¹ zawartoœci¹ kwasu erukowego jest
zalecany w diecie. Zidentyfikowano 3 mutacje w genie FAE1 u B. napus, które s¹
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zwi¹zane z ró¿n¹ zawartoœci¹ kwasu erukowego w nasionach i mog¹ zostaæ wyko-
rzystane w hodowli tego gatunku [32]. Innym badanym genem by³ ara d 2.01

u Arachis duranensis, ortolog genu ara h 2.01, koduj¹cy bia³ko zapasowe, które jest
silnym alergenem dla cz³owieka. Celem badañ by³a identyfikacja naturalnych, hypo-
alergicznych izoform w populacji dzikiego krewnego orzeszka ziemnego tak, aby
móc je wykorzystaæ w immunologicznych i terapeutycznych badaniach, a tak¿e
w hodowli tego gatunku. Zidentyfikowano 5 ró¿nych cichych mutacji, z których
¿adna nie powodowa³a znacz¹cych zmian w strukturze bia³ka. Jednak jedna z nich
powodowa³a redukcjê (56–99%) mo¿liwoœci wi¹zania przeciwcia³ IgE, co mo¿e
wp³ywaæ na skutecznoœæ imunoterapii [21]. Alleliczne warianty dwóch genów:
Pina-D1 i Pinb-D1, warunkuj¹ twardoœæ ziarna u Triticum aestivum. Jest to cecha,
która warunkuje koñcowe w³aœciwoœci m¹ki. Identyfikowano nowy allel Pinb w chiñ-
skiej kolekcji pszenicy, który mo¿e byæ wykorzystany w programach hodowlanych
[31]. Inn¹ wa¿n¹ cech¹ roœlin uprawnych jest odpornoœæ na herbicydy. Gen koduj¹cy
syntetazê acetylolaktazy (ALS, acetolactate synthase) inhibuje dzia³anie kilku rodza-
jów herbicydów, które s¹ wykorzystywane jako œrodki chwastobójcze w uprawie
wielu gatunków roœlin. Strategiê EcoTILLING wykorzystano do detekcji mutacji
w tym genie u odpornego na sulfonylomocznik (herbicyd) chwastu ry¿u – Mono-

choria vaginalis (BURM. F.) C. PRESL ex KUNTH (Pontederiaceae). Badania te pomog³y
wyjaœniæ przyczyny odpornoœci tego chwastu na stosowany herbicyd. Identyfiko-
wano dwie mutacje w genie ALS u tego gatunku. Te typy mutacji scharakteryzowano
ju¿ we wczeœniejszych badaniach i prowadzi³y one do odpornoœci na sulfonylo-
mocznik równie¿ wielu innych chwastów [30].

Poszukiwanie nowych alleli genów warunkuj¹cych odpornoœæ na wirusy w na-
turalnych populacjach roœlin jest innym, bardzo wa¿nym aspektem hodowli. Jest
wiele przyk³adów sukcesów, które uda³o siê osi¹gn¹æ w tej dziedzinie dziêki wyko-
rzystaniu strategii EcoTILLING. Czynniki inicjuj¹ce translacjê: 4E i 4G warunkuj¹
odpornoœæ na kilka roœlinnych wirusów RNA w naturalnych populacjach [18]. Ibiza
i in. [10] badali geny koduj¹ce czynniki inicjuj¹ce translacje: eIF4E i eIF(iso)4E

u papryki (Capsicium annuum). Mo¿liwoœæ wykorzystania w hodowli roœlin nowo
zidentyfikowanych alleli genów by³a sprawdzona przez testy badaj¹ce odpornoœæ
roœlin na smugowatoœæ ziemniaka (PTY, Potato virus Y). Zidentyfikowano 5 nowych
alleli genu eIF4E warunkuj¹cych odpornoœæ na PTV u papryki. Ten sam gen – eIF4E

by³ badany u gatunków Cucumis, a warunkuje on odpornoœæ na wirus nekrotycznej
plamistoœci liœci (MNSV, Melon necrotic spot virus) [18]. Zidentyfikowano jeden
nowy allel u Cucumis zeyheri, dzikiego krewnego melona, który mo¿e warunkowaæ
odpornoœæ na MNSV. Kolejny raz ten sam gen – eIF4E by³ badany u pomidora
(Solanum lycopersicum), ale tym razem z wykorzystaniem strategii TILLING, w po-
pulacji otrzymanej po dzia³aniu EMS. Zidentyfikowano mutacje, która prowadzi³a do
zmian w splicingu. Drugi i trzeci egzon tego genu zosta³ wyciêty z transkryptu, co
doprowadzi³o do powstania krótszego mRNA. Ta linia mutanta nie wykaza³a ¿adnych
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defektów we wzroœcie, ale by³a odporna na wirus smugowatoœci ziemniaka (PTY)
i wirus pstroœci papryki (PMV, Pepper mottle virus), natomiast wra¿liwa na wirus
w¿erkowej plamistoœci tytoniu (TEV, Tobacco etch virus). Zidentyfikowany nowy
allel mo¿e stanowiæ Ÿród³o genetycznej zmiennoœci dla odpornoœci na niektóre wirusy
roœlinne i zostaæ wykorzystany w programach hodowlanych pomidora [20].
EcoTILLING zosta³ tak¿e wykorzystany do identyfikacji alleli genów warunku-
j¹cych odpornoœæ na m¹czniaka zbo¿owego – mlo i Mla u H. vulgare [14]. Dziêki ich
identyfikacji mo¿liwe bêdzie wykorzystanie tej zmiennoœci do uzyskania bardziej
odpornych na m¹czniaka odmian. Przedstawione powy¿ej przyk³ady potwierdzaj¹
mo¿liwoœæ wykorzystania strategii TILLING (tab. 1) i EcoTILLING (tab. 3) jako
narzêdzi odwrotnej genetyki w doskonaleniu roœlin uprawnych.

Podsumowanie – wady i zalety strategii TILLING

TILLING, podobnie jak inne strategie badawcze, ma swoje zalety i wady.
Niew¹tpliw¹ zalet¹ jest mo¿liwoœæ generowania i identyfikacji nowych alleli genów
w stosunkowo krótkim czasie i w ma³ych populacjach. Mutanty uzyskane z zastoso-
waniem tej metody s¹ stabilne genetycznie. Jest to metoda nietransgeniczna, a wiêc
w pe³ni akceptowana spo³ecznie. Z kolei EcoTILLING mo¿e byæ u¿yty do identyfika-
cji po¿¹danych alleli, naturalnie wystêpuj¹cych w populacjach, które nastêpnie mog¹
byæ wykorzystane w programach hodowlanych. Ograniczenia strategii TILLING
zwi¹zane s¹ g³ównie z kosztem analizy, choæ – gdy korzysta siê z samodzielnie
wyizolowanego enzymu CEL I – ulegaj¹ one znacznemu ograniczeniu. Samodzielne
tworzenie populacji TILLING jest jednak przedsiêwziêciem czaso- i kosztoch³on-
nym. Wyprowadzenie populacji TILLING roœlin, które rozmna¿aj¹ siê wegetatywnie
i z d³ugim okresem rozwoju, mo¿e byæ trudne. TILLING genu, który ma paralogi
w tym samym genomie, jest bardziej skomplikowany, gdy¿ konieczne jest zaprojekto-
wanie specyficznych starterów, które bêd¹ amplifikowaæ tylko jeden okreœlony gen.
Dotychczas prowadzone badania nad wieloma genami zaanga¿owanymi w ró¿ne
aspekty rozwoju roœlin z wykorzystaniem strategii TILLING i EcoTILLING, dowo-
dz¹ skutecznoœci wykorzystania tych narzêdzi w udoskonalaniu gatunków roœlin
uprawnych. W przysz³oœci wymiar ekonomiczny tych badañ mo¿e byæ bardzo du¿y.
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Summary

TILLING (Targeting Induced Local Lesions in Genomes) is a reverse genetics
strategy that combines the high density of point mutations provided by conventional
mutagenesis with rapid screening of targeted genes. The identified mutations can be
used in breeding for creating improved cultivars. EcoTILLING, modification of the
TILLING strategy, allows discovery of nucleotide polymorphism in natural popula-
tion of plants. New virus resistant alleles are valuable application of this strategy. Till
now, many important genes were screened for mutations in natural and mutagenized
populations of different plant species to discover new alleles providing material for
modern breeding of crop plants.
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Mechanizmy dostosowawcze roœlin
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Wprowadzenie

Fosfor jest istotnym makroelementem niezbêdnym do prawid³owego wzrostu
i rozwoju roœlin. Jest on sk³adnikiem zwi¹zków takich jak kwasy nukleinowe, zwi¹zki
wysokoenergetyczne (np. ATP), wchodzi w sk³ad b³on komórkowych, jako sk³adnik
fosforanów cukrów uczestniczy w procesie fotosyntezy i oddychania, powoduje
aktywacjê lub inhibicjê enzymów (poprzez fosforylacjê) oraz wp³ywa na ekspresjê
genów [10, 51, 54]. Stê¿enie fosforu w roztworze glebowym wynosi, jak donosz¹
ró¿ne Ÿród³a, od 1 do 100 �M, natomiast w komórkach korzenia mo¿e byæ nawet od
kilkuset do tysi¹ca razy wy¿sze [19, 49, 50, 58]. Tak du¿a ró¿nica stê¿eñ powoduje
trudnoœci w pobieraniu fosforu, poniewa¿ znaczna czêœæ transportu fosforu z gleby do
korzenia odbywa siê na zasadzie dyfuzji. Niski poziom fosforu dostêpnego roœlinom
jest przyczyn¹ obni¿enia produktywnoœci zbó¿ na obszarze ponad 5,7 miliardów
hektarów [36, 49]. Niedobór fosforu jest przyczyn¹ znacznego ograniczenia œwiato-
wej produkcji roœlin uprawnych, g³ównie zbó¿, i dotyka zw³aszcza obszary tropikalne
[49]. Badania agrochemiczne gleb w województwie podlaskim i rejonach pod-
górskich wskazuj¹, ¿e ponad 40% gleb uprawnych i trwa³ych u¿ytków zielonych jest
niezasobna w fosfor z tendencj¹ do zmniejszania jego zawartoœci [31, 69]. Pomiary
dostêpnoœci i eksploatacji fosforanów w glebach sugeruj¹ znaczny wzrost zu¿ycia
nawozów fosforanowych. Konieczne jest znalezienie rozwi¹zañ, pozwalaj¹cych na
utrzymanie produkcji roœlin u¿ytkowych, poniewa¿ obni¿enie plonowania roœlin
w wyniku niedoboru fosforu w szerszej perspektywie mo¿e spowodowaæ zmniejsze-
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nie produkcji byd³a [69]. Istotne jest stworzenie systemu monitoringu niedoboru
fosforu, opracowanie zabiegów zwiêkszaj¹cych dostêpnoœæ fosforu dla roœlin, pozna-
nie mechanizmów umo¿liwiaj¹cych przystosowanie siê do warunków deficytu tego
pierwiastka oraz efektywniejsze wykorzystanie fosforu z gleby [31]. Nawo¿enie
wprawdzie zwiêksza pobieranie fosforu przez roœliny, jednak wiêkszoœæ dostarcza-
nych zasobów pozostaje w glebie sp³ywaj¹c w jej g³êbsze warstwy oraz powoduje
eutrofizacjê wód. Ponadto produkcja oraz wykorzystywanie nawozów fosforowych
jest procesem kosztownym. Tylko 15–25% fosforu z nawozów wykorzystywane jest
przez roœliny, dlatego istotne jest poznanie mechanizmów dostosowawczych pozwa-
laj¹cych na efektywniejsze wykorzystanie fosforu zawartego w glebie [30].
Wspó³czesne metody, stosowane zarówno w biologii jak i w rolnictwie, zwi¹zane
z rozwojem biologii molekularnej, umo¿liwiaj¹ odpowiedŸ na wiele pytañ doty-
cz¹cych mechanizmów pobierania, transportu fosforu nieorganicznego (Pi) i adap-
tacji i aklimatyzacji roœlin do warunków niedoboru fosforu w œrodowisku.

Pobieranie i transport Pi w roœlinie
a mechanizmy reakcji na deficyt fosforu

Roœliny pobieraj¹ Pi z roztworu glebowego g³ównie w formie jonów H2PO4
–, jak

równie¿ jonów HPO4
2– [10, 55, 56]. Istotn¹ trudnoœæ stanowi ujemny ³adunek œciany

komórkowej, wytwarzany przez grupy karboksylowe pektyn [58]. Jony fosforanowe
odpychane s¹ przez te ³adunki w kierunku porów w apoplaœcie [58]. Strefa me-
rystematyczna korzenia, w której fibrylle s¹ ciaœniej upakowane, jest pierwsz¹
przeszkod¹ w pobieraniu i transporcie Pi w drodze do apoplastu, a dalszy transport
jonów w kierunku walca osiowego utrudniony jest przez wysycone suberyn¹ pasma
Caspary’ego [58]. W œródskórni jony wraz z wod¹ transportowane s¹ przez komórki
przepustowe, a w obrêbie walca osiowego przep³yw jonów odbywa siê drog¹ sym-
plastyczn¹ [49, 56, 58].

Aby pozyskaæ fosfor zwi¹zany w kompleksach, np. z wapniem, ¿elazem czy
manganem, roœliny wydzielaj¹ zwi¹zki organiczne do ryzosfery, takie jak cytrynian,
jab³czan, szczawian, bursztynian oraz pochodne fenoli [49, 66]. W ³ubinie rosn¹cym
w warunkach deficytu fosforu zaobserwowano nawet 40-krotne zwiêkszenie wydzie-
lania cytrynianu i jab³czanu [66]. Ponadto badania transgenicznego tytoniu z nad-
ekspresj¹ bakteryjnego genu syntazy cytrynianowej wykaza³y, ¿e roœliny te wy-
dziela³y znacznie wiêcej cytrynianu, co poprawia³o ogólne warunki ich wzrostu [16].
Zakwaszanie roztworu glebowego sprzyja przechodzeniu fosforanów trudnorozpusz-
czalnych, pochodz¹cych np. z fosforanów glinu, ¿elaza, w zwi¹zki ³atworozpusz-
czalne (rys. 1). Roœliny takie jak Brassica napus, Fagopyrum esculentum i str¹cz-
kowe, a zw³aszcza ³ubin, szczególnie efektywnie korzystaj¹ z tego mechanizmu [49].
Wiadomo, ¿e roœliny wytwarzaj¹ce korzenie proteidowe maj¹ szczególne zdolnoœci
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do silnego zakwaszania gleby i wydzielania kwasów. Dotychczas niewiele wiadomo,
jakie bia³ka bior¹ udzia³ w ich sekrecji – sugeruje siê, ¿e najprawdopodobniej
wydzielanie zwi¹zków organicznych nastêpuje przez kana³y anionowe, akwaporyny
i przy udziale bia³ek MATE (ang. multidrug extrusion proteins) [66].

Fosfor mo¿e byæ równie¿ uwalniany ze zwi¹zków organicznych. Kwas fitynowy,
stanowi¹cy nawet 80% puli fosforu organicznego zawartego w glebie, musi zostaæ
roz³o¿ony enzymatycznie. Grup¹ enzymów, która przeprowadza ten proces s¹ fosfa-
tazy [18, 75]. Zaobserwowano u roœlin wyraŸny wzrost ekspresji genów koduj¹cych
te enzymy, jak równie¿ gwa³towny wzrost ich aktywnoœci w warunkach deficytu
fosforu [42, 61]. Proces uruchamiania fosfataz jest charakterystyczn¹ reakcj¹ roœlin
na deficyt fosforu [61].

Kwaœne wewn¹trzkomórkowe fosfatazy, specyficzne substratowo, zaanga¿owa-
ne s¹ w hydrolizê monoestrów fosforu, proces zale¿ny od pH wakuoli [2, 3, 18, 64,
74]. Zewn¹trzkomórkowe fosfatazy maj¹ szeroki zakres specyficznoœci substratowej
[18, 49, 75]. Badania przeprowadzone m.in. na Arabidopsis, ³ubinie, tytoniu, pomi-
dorze, fasoli, owsie czy pszen¿ycie wskazuj¹ na syntezê nowych izoform fosfataz
zewn¹trzkomórkowych [64, 66]. Ponadto roœliny transgeniczne z nadekspresj¹ ge-
nów koduj¹cych fosfatazy wykazywa³y efektywniejsze pobieranie Pi i utrzymywa³y
homeostazê fosforanow¹ na bardziej stabilnym poziomie [75 i literatura tam cyto-
wana]. Do fosfataz niespecyficznych substratowo zalicza siê wiele purpurowych
kwaœnych fosfataz (PAP – ang. purple acid phosphatase), których zasadnicza rola
polega na uwalnianiu fosforu ze zwi¹zków organicznych [64]. Zaobserwowano
wyraŸny wzrost aktywnoœci fosfataz sekrecyjnych i zwi¹zanych z b³onami komórko-
wymi w warunkach niedoboru fosforu [64, 74, 75]. Dodatkowo wykazano, ¿e
niektóre PAP mog¹ hydrolizowaæ fitynê w nasionach, oraz usuwaæ reaktywne formy
tlenu [75]. Do fosfataz wysokowyspecjalizowanych zalicza siê fitazy, których zasad-
nicza rola polega na hydrolizie kwasu fitynowego i jego soli. Enzymy te wystêpuj¹
w nasionach i w py³ku, chocia¿ niewielk¹ aktywnoœæ wykryto równie¿ w korzeniach
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Rysunek 1. Mechanizm wydzielania kwasów organicznych i enzymów przez korzenie do
ryzosfery [zmodyfikowane wg 66]



niektórych roœlin [75]. Spe³niaj¹ one istotn¹ rolê w kie³kowaniu nasion uwalniaj¹c nie
tylko fosfor, ale równie¿ wapñ, magnez czy mioinozytol niezbêdny do prawid³owego
wzrostu i rozwoju roœlin [75]. Do fosfataz wystêpuj¹cych w œrodowisku glebowym
zalicza siê fosfomonoesterazy (w tym fitazy), fosfodiesterazy, fosfotriesterazy, poli-
fosfatazy i P-N hydrolazy [2]. Fosfatazy w glebie wystêpuj¹ nie tylko wskutek
wydzielania ich przez korzenie roœlin. �ród³em tych enzymów s¹ równie¿ mikro-
organizmy glebowe. Fosfatazy wyizolowano m.in. z E. coli, Neurospora crassa, Ba-

cillus subtilis, Pseudomonas fluorescens, Pseudomonas putida, Rhizobium sp. [3, 52].
Aktywnoœæ enzymów wydzielanych przez te mikroorganizmy jest szczególnie istotna
w warunkach niesprzyjaj¹cych roœlinom, np. podczas suszy [52].

Stê¿enie jonów fosforanowych w apoplaœcie jest bardzo niskie, poni¿ej 2 �M,
natomiast w cytozolu wynosi 5–17 mM [58]. Tak du¿a ró¿nica stê¿eñ wraz z ujemnym
³adunkiem œcian komórkowych powoduje, ¿e roœliny musia³y wykszta³ciæ transporte-
ry o wysokiej specyficznoœci do substratu [61]. Do najlepiej poznanych transporterów
fosforanowych zalicza siê Pht1 oraz Pht2, które znajduj¹ siê w b³onach komórkowych
[50, 58, 76]. Zbudowane s¹ z 12 domen transmembranowych o du¿ym obszarze hy-
drofilowym miêdzy domen¹ 6 i 7. Transportery te umo¿liwiaj¹ symplastyczny trans-
port fosforu, w poprzek korzenia. Zwi¹zane jest to z transmembranow¹ H+-ATP-az¹,
która przenosi protony na zewn¹trz b³ony komórkowej, a nastêpnie na zasadzie
symportu Pi wraz z jonami H+ przenoszone s¹ do komórki [50, 76]. Transportery Pht1
charakteryzuj¹ siê wysokim powinowactwem do Pi i ulegaj¹ aktywacji podczas
deficytu fosforu. Transportery z rodziny Pht2 cechuje ni¿sza specyficznoœæ do Pi.

Po przedostaniu siê Pi do symplastu fosfor mo¿e zostaæ w³¹czony do zwi¹zków
organicznych niezbêdnych w metabolizmie, w tym zasiliæ pulê ATP [50, 64]. Nie-
wielka iloœæ Pi zostaje w³¹czona w biosyntezê fosfolipidów, DNA, RNA i zwi¹zków
strukturalnych. Czêœæ fosforu zostaje utracona w wyniku wyp³ywu fosforu z komórki,
nastêpuje to jednak tylko w warunkach optymalnego zaopatrzenia roœliny w ten
sk³adnik. Czêœæ fosforu magazynowana jest w wakuolach, jako rezerwuar Pi [64].
U roœlin rosn¹cych w warunkach niedoboru fosforu nastêpuje remobilizacja braku-
j¹cego sk³adnika zgromadzonego w wakuolach i zwi¹zanego w puli organicznej
w starszych liœciach [28, 50]. Mechanizm gromadzenia i uwalniania fosforu z wakuoli
jest wci¹¿ s³abo poznany [64].

Dalszy transport Pi odbywa siê symplastem do komórek parenchymatycznych
ksylemu, do naczyñ i t¹ drog¹ dalej do pêdów oraz liœci [50]. Znaczna czêœæ fosforu
transportowana jest ksylemem, jakkolwiek organiczne zwi¹zki fosforu takie jak
fosforany heksoz, nukleotydy, noœniki energii, np. ATP, transportowane s¹ równie¿
floemem.
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Przystosowanie morfologiczne roœlin do niedoboru fosforu

Niedobór fosforu w œrodowisku powoduje zaburzenia w prawid³owym wzroœcie
i rozwoju roœliny. Nastêpuje zahamowanie wzrostu pêdu, stymulacja wzrostu korze-
nia, zmniejszenie masy roœliny, zmniejszenie powierzchni liœci [14, 22, 33, 54].
D³ugotrwa³y niedobór fosforu powoduje ciemnozielone lub fioletowe zabarwienie
liœci wskutek gromadzenia antocyjanów, dalsz¹ redukcjê przyrostu pêdu oraz zaha-
mowanie wzrostu korzenia [66]. Fosfor jest pierwiastkiem ³atwo reutylizowanym,
zatem efekty niedoboru widoczne s¹ zw³aszcza w liœciach starszych [33, 54].

Typowym przystosowaniem roœlin do niedoboru fosforu s¹ zmiany morfologii,
geometrii i architektury korzenia [13, 24, 32, 50, 53, 68]. Zaobserwowano wyraŸne
rozga³êzianie siê korzenia, zwiêkszenie iloœci w³oœników i tworzenie tzw. korzeni
proteidowych [5, 24]. Ostatnie badania wykaza³y, ¿e proteidy korzeniowe maj¹
odmienny metabolizm wêgla ni¿ zwyk³e korzenie umo¿liwiaj¹cy wydzielanie du¿ej
iloœci kwasów organicznych (rys. 1) [66]. Sekrecja cytrynianu zwi¹zana jest ze
wzrostem ekspresji i aktywnoœci niektórych enzymów cyklu Krebsa takich jak
dehydrogenaza jab³czanowa czy syntaza cytrynianowa [66]. Modyfikacje dotycz¹
równie¿ zmiany stosunku korzeñ : pêd – korzeñ jest znacznie d³u¿szy ni¿ u roœlin
optymalnie zaopatrzonych w ten pierwiastek [14, 22, 33]. System korzeniowy ma
wy¿szy stosunek powierzchni zewnêtrznej do objêtoœci. Umo¿liwia to efektyw-
niejsz¹ penetracjê gleby, zw³aszcza warstw powierzchniowych, gdzie znajduje siê
najwiêcej fosforu dostêpnego roœlinom [24, 32, 66]. Roœliny rosn¹ce w warunkach
niedoboru fosforu wytwarzaj¹ stosunkowo du¿o tkanki powietrznej, najprawdo-
podobniej ze wzglêdu na ni¿sze koszty energetyczne wyd³u¿ania korzeni [13].

Grzyby mikoryzowe umo¿liwiaj¹ 3–5-krotnie wy¿sze pobieranie Pi z gleby [5,
55]. Dotyczy to zw³aszcza symbiozy z grzybami z rodzaju Glomus, np. G. versiforme

(KARST.) BERCH, G. intraradices SCHENCK & SM. Mikoryza umo¿liwia wykorzystanie
fosforu zawartego w zwi¹zkach organicznych gleby niedostêpnych samym roœlinom
[5, 13, 23, 50, 55]. Roœlina ¿yj¹ca w symbiozie z grzybem mo¿e wygrywaæ w konku-
rencji o zasoby fosforu z mikroorganizmami glebowymi. Zwa¿ywszy na to, ¿e ponad
90% roœlin l¹dowych ¿yje w symbiozie z grzybami mo¿e byæ to ciekawa œcie¿ka ba-
dañ dotycz¹cych poprawy pobierania fosforu, zw³aszcza przez roœliny uprawne [23].

Mikroorganizmy glebowe, zw³aszcza bakterie, uczestnicz¹ w mineralizacji,
rozpuszczaniu i usprawnianiu pobierania fosforu przez roœliny [40]. Do bakterii,
które w najwiêkszym stopniu uczestnicz¹ w uwalnianiu zwi¹zanego w glebie
fosforu zalicza siê Pseudomonas, Bacillus, Rhizobium, Burkholderia, Achromo-

bacter, Agrobacterium, Microccocus, Aereobacter, Flavobacterium [52]. Zaobser-
wowano znacznie wy¿sze skupienie tych bakterii w obszarze ryzosfery ni¿ poza ni¹.
Liczne badania wskazuj¹ na korzystny wp³yw bakterii na ogóln¹ kondycjê m.in.
pomidora, cebuli, sa³aty, zbó¿ oraz poprawê ich parametrów wzrostowych [52
i literatura tam cytowana].
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Przystosowania metaboliczne roœlin
do deficytu fosforu w œrodowisku

Niedobór fosforu powoduje du¿e zmiany w funkcjonowaniu szlaków metabolicz-
nych roœliny. Roœliny aktywuj¹ zastêpcze drogi metaboliczne, aby zminimalizowaæ
negatywny wp³yw niedoboru fosforu. Uruchamiana jest alternatywna droga glikolizy
wykorzystuj¹ca fosfofruktofosfotransferazê zale¿n¹ od pirofosforanu zamiast fosfo-
fruktokinazy zale¿nej od ATP [60, 66]. W wyniku tego szlaku mo¿liwe jest odzyska-
nie Pi podczas niedoboru fosforu [14]. Innym alternatywnym szlakiem uruchamia-
nym w warunkach niedoboru fosforu jest niefosforyluj¹ca, cyjanoodporna droga
transportu elektronów podczas oddychania [14, 28, 54]. We wczesnym i umiarkowa-
nym deficycie fosforu nie zaobserwowano obni¿enia fotosyntezy. D³ugotrwa³y stres
powodowa³ ograniczenie tego procesu w wyniku zmian w b³onach tylakoidów
dotycz¹cych systemów transdukcji energii, zmiany pH w poprzek b³ony tylakoidów,
redukcji aktywnoœci syntazy ATP, inhibicji enzymów zwi¹zanych z cyklem Calvina
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Rysunek 2. Reakcja roœlin na czynnik stresowy spowodowany niedoborem fosforu [zmodyfiko-
wane wg 27, 45]. Roœliny odbieraj¹ sygna³ o deficycie fosforu w œrodowisku (najprawdopodobniej
receptorem jest czapeczka korzenia). Uruchamiane s¹ czynniki transkrypcyjne (np. PHT1) oraz
regulatory posttranskrypcyjne (np. mikroRNA), które wp³ywaj¹ na zmianê ekspresji genów
i aktywnoœæ enzymów. W reakcji na niedobór Pi nastêpuj¹ zmiany morfologiczne, fizjologiczne
i metaboliczne maj¹ce na celu przystosowanie roœlin do ¿ycia w stresowych warunkach



oraz Rubisco [28, 34, 68]. Podczas deficytu fosforu w œrodowisku istotn¹ rolê
odgrywa fotooddychanie, poniewa¿ rozk³ad fosfoglikolanu w tym procesie jest
Ÿród³em Pi [28, 39]. W warunkach deficytu fosforu fotooddychanie jest mechaniz-
mem usprawniaj¹cym odtwarzanie ortofosforanu nieorganicznego. Zmniejszenie
stê¿enia fosforu w cytoplazmie powoduje remobilizacjê P z rezerwy wakuolarnej,
w celu zasilenia puli cytoplazmatycznej [28, 60]. Niskie stê¿enie Pi sprzyja równie¿
wytwarzaniu skrobi, poniewa¿ triozofosforany powsta³e w cyklu Calvina nie s¹
kierowane do cytozolu, do szlaku syntezy sacharozy, a pozostaj¹ w chloroplastach [9,
12, 28]. W warunkach deficytu P zaobserwowano równie¿ wzrost zawartoœci sacharo-
zy, zw³aszcza w korzeniach, co mo¿e byæ zwi¹zane ze zwiêkszonym transportem
asymilatów z pêdu do korzenia, jak równie¿ wysok¹ aktywnoœci¹ enzymów syntety-
zuj¹cych sacharozê (syntazy sacharozy, syntazy sacharozo-fosforanowej, pirofos-
forylazy UDP-glukozy) [9, 12, 28, 29, 38].

Molekularne mechanizmy reakcji roœlin
na niedobór fosforanów

Wspó³czesne badania dotycz¹ce mechanizmów adaptacji roœlin do niedoboru
fosforu skupiaj¹ siê, w znacznej mierze, na poznaniu odpowiedzi roœlin na poziomie
molekularnym [6, 35, 61, 71]. W tym celu zbadano ponad 30 odmian Arabidopsis

thaliana, wiele odmian ry¿u, fasoli i innych roœlin u¿ytkowych [6, 20, 44]. Na
podstawie badañ wykorzystuj¹cych techniki qPCR (ang. quantitative polymerase
chain reaction) i mikromacierze DNA zidentyfikowano u Arabidopsis ca³¹ rodzinê
czynników transkrypcyjnych PHR1 (ang. phosphate starvation response), która jest
indukowana w warunkach deficytu fosforu i która reguluje ekspresjê genów kodu-
j¹cych bia³ka zaanga¿owane w metabolizm lipidów, transportery fosforanów oraz
geny PSI (ang. phosphate starvation induced genes) [35, 53, 56, 71].

Nowo poznanym mechanizmem zwi¹zanym z reakcj¹ roœlin na deficyt fosforu
jest uruchomienie puli mikroRNA, miR399, oraz ma³ych interferuj¹cych RNA,
siRNA [8, 51, 56]. miR399 reguluje ekspresjê genów posttranskrypcyjnie ³¹cz¹c siê
z sekwencj¹ homologiczn¹ mRNA [8, 37]. miR399 oddzia³uje z czynnikiem trans-
krypcyjnym PHR1 zmniejszaj¹c ekspresjê genu koduj¹cego koniugazê E2 ubikwity-
now¹ (ang. ubiquitin E2 conjugase), powoduj¹c w efekcie akumulacjê fosforu [8, 21,
46, 51, 56]. Koniugaza ubikwitynowa wp³ywa na zmniejszenie zawartoœci Pi
w pêdzie i remobilizacjê Pi przez mechanizm, który dot¹d jest s³abo poznany [21].
Sugeruje siê równie¿ rolê miR399, jako d³ugodystansowej cz¹steczki sygna³owej
w warunkach deficytu Pi, która (wraz z cukrami) transportowana jest floemem
z pêdów do korzeni [37, 45, 46]. Najnowsze badania wskazuj¹ równie¿ na inne
miRNA, których ekspresja jest indukowana w warunkach deficytu fosforu, takich jak
miR447, miR778, miR827, miR211 [45, 53 i literatura tam cytowana].
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W warunkach niedoboru fosforu zaobserwowano indukcjê ekspresji wielu genów
[6, 35, 42, 61]. Badania z wykorzystaniem mikromacierzy przeprowadzone przez
Misson i in. [42] wskazuj¹ na zmianê ekspresji wielu spoœród przebadanych ponad
22 000 genów Arabidopsis po 3 i 4 dniach niedoboru P. Zmiany te w wiêkszoœci
dotycz¹ indukcji ekspresji genów. W warunkach deficytu fosforu zaobserwowano
zwiêkszenie ekspresji 612 genów, a represji uleg³y 254 geny. Modyfikacje te doty-
czy³y zw³aszcza liœci, w mniejszym stopniu korzeni, i obejmowa³y geny zwi¹zane
z pobieraniem i transportem Pi, np. geny koduj¹ce transportery rodziny Pht1 [42].
Zaobserwowano równie¿ indukcjê genów zwi¹zanych z transporterami siarki
i ¿elaza, co wyjaœnia zwiêkszony poziom tych pierwiastków u roœlin rosn¹cych
w warunkach deficytu fosforu [42, 56]. Znacznej indukcji uleg³y geny zwi¹zane
z purpurowymi kwaœnymi fosfatazami, które odpowiedzialne s¹ za uwalnianie fosfo-
ru ze zwi¹zków organicznych [6, 42, 61, 64]. Zaobserwowano równie¿ wyraŸne
zmiany w ekspresji genów zwi¹zanych ze szlakiem metabolizmu lipidów – ekspresja
oko³o 50% genów zwi¹zanych z tym szlakiem uleg³a indukcji po 2 dniach deficytu Pi.
Zmianom uleg³a równie¿ ekspresja genów zwi¹zanych z ogóln¹ reakcj¹ roœlin na
warunki stresowe, np. ze stresem oksydacyjnym czy genów odpornoœci na patogeny
[6, 42, 61]. Zadziwiaj¹ce jest to, ¿e w niewielkim stopniu zmieni³a siê ekspresja
genów zwi¹zanych z czynnikami transkrypcyjnymi. Wskazuje to na wysoce specy-
ficzn¹ reakcjê roœlin na tym poziomie, zarówno w krótkotrwa³ym jak i d³ugotrwa³ym
deficycie P [42].

Mutanty fosforanowe i roœliny transgeniczne

W ostatnich latach podjêto wiele badañ nad stworzeniem i wyborem w³aœciwych
metod udoskonalenia roœlin pod wzglêdem pobierania Pi [5, 27, 63, 70]. Poszukiwane
s¹ odmiany roœlin, które przystosowa³y siê do wzrostu w warunkach niedoboru
fosforu. Wprowadzane s¹ nowe odmiany poprzez tworzenie krzy¿ówek z roœlinami
odpornymi na niedobór fosforu. Nasiona lub korzenie roœlin inokulowane s¹ propa-
gulami grzybów mikoryzowych lub szczepami bakteryjnymi uczestnicz¹cymi w udos-
têpnianiu fosforu roœlinom [5, 10, 11, 25]. Poprzez wprowadzanie nowych genów do
roœlin tworzone s¹ roœliny transgeniczne, które efektywniej pobieraj¹ Pi z gleby.
Wbudowane geny odpowiadaj¹ za np. zwiêkszenie systemu korzeniowego, wy-
dzielanie kwasów organicznych lub enzymów hydrolizuj¹cych organiczne formy
fosforu w glebie [4, 10, 26, 57, 70]. Tworzone s¹ równie¿ roœliny transgeniczne,
okreœlane jako „smart plants”, dziêki którym mo¿liwe jest szybkie rozpoznanie
deficytu Pi w tkankach poprzez wizualizacjê ekspresji genu SQD1, specyficznego dla
niedoboru fosforu [26].

Dogodnym narzêdziem w poznaniu zmian zwi¹zanych z deficytem fosforu s¹
mutanty roœlin, zw³aszcza Arabidopsis [47, 50, 63]. Mutanty zwi¹zane z deficytem
fosforu mo¿na podzieliæ na dwie klasy: mutanty zwi¹zane z pozyskiwaniem i dystry-
bucj¹ Pi w roœlinie oraz mutanty zwi¹zane z percepcj¹ i reakcj¹ na czynnik stresowy
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[47]. Do pierwszej grupy mutantów nale¿y np. pho1, pho2, cue1, pht2;1-1 (tab. 1). Do
drugiej klasy zaliczyæ mo¿na np. pho3, pup1, phr1, lpr1-1, lpr1-2 (tab. 1). Modyfi-
kacje genomu tych roœlin poprzez w³¹czanie lub wy³¹czanie okreœlonych genów
pozwalaj¹ zrozumieæ mechanizmy aklimatyzacyjne zwi¹zane np. z niedoborem
pierwiastków. Badania opublikowane w 2007 roku w Nature Genetics, przeprowa-
dzone na mutantach A. thaliana lpr1-1 i lpr1-2, wskazuj¹ na rolê czapeczki korzenia
w odbiorze sygna³u o deficycie fosforu i stymulacji wzrostu korzenia (tab. 1) [59].
Zaobserwowano, ¿e tylko w warunkach niedoboru fosforu w œrodowisku otacza-
j¹cym korzeñ, nastêpowa³a zmiana architektury korzeni, nawet, jeœli liœcie by³y
optymalnie zaopatrzone w ten pierwiastek. Sygna³ odbierany przez czapeczkê ko-
rzenia powodowa³ zmianê ekspresji genów LPR1 i LPR2 koduj¹cych oksydazê
miedziow¹ MCO (ang. multicopper oxidase). Powodowa³o to zmianê homeostazy
hormonalnej (stymulacja syntezy zw³aszcza auksyn i etylenu) i stymulacjê wy-
d³u¿ania korzeni [59, 66].

Tabela 1. Wybrane mutanty Arabidopsis thaliana wykorzystywane w poznaniu wp³ywu defi-
cytu fosforu na roœliny

Grupa Mutant Charakterystyka Literatura

Mutanty
zwi¹zane
z pozyskiwaniem
i dystrybucj¹
Pi w roœlinie

pho1 • fenotyp charakterystyczny dla deficytu fosforu
• z obni¿on¹ zawartoœci¹ Pi w liœciach

[47, 48]

pho2 • 2–4-krotnie wy¿szy poziom Pi w liœciach [17, 47]

pdr2 • niezdolny do rozk³adu Pi z puli organicznej
• wysoki poziom Pi w warunkach deficytu fosforu

[62]

pht2 • zredukowany poziom Pi
• ma³e rozety
• transportery Pi o niskim powinowactwie

[35]

siz1-1
sos3-1
SALK_065397

• bardzo wra¿liwy na deficyt Pi, objawy
widoczne zw³aszcza architekturze i roz-
woju korzeni

[43]

Mutanty
zwi¹zane
z percepcj¹
i odpowiedzi¹
na deficyt Pi

pho3 • zmieniona zawartoœæ fosfataz
• zredukowany poziom ca³kowitego Pi

w roœlinie

[47, 73]

pup1 • zmieniona zawartoœæ i aktywnoœæ fosfataz
• niski poziom ca³kowitego Pi w roœlinie

[65]

phr1 • zablokowany specyficzny gen GUS
(gen odpowiedzi na deficyt fosforu)

[35]

lpr1-1, lpr1-2 • d³ugi korzeñ g³ówny
• zablokowany gen oksydazy MCO

[59]

pht1;1
pht1;4

• transportery Pi o du¿ym powinowactwie
• zredukowany poziom Pi w pêdzie

[7, 27, 28]

sqd2 • zaanga¿owany w biosyntezê sulfolipidów
• zredukowany wzrost w deficycie P

[72]

SALK_019289.36.20.X
SAIL_739_F03.V1

• zmieniona aktywnoœæ transporterów PHT4;2 [1, 41]
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Podsumowanie

Fosfor jest pierwiastkiem niezbêdnym do prawid³owego wzrostu i rozwoju roœlin.
Zwa¿ywszy na niewielk¹ zawartoœæ tego pierwiastka w glebie oraz nisk¹ przyswa-
jalnoœæ przez roœliny, wydaje siê, ¿e niezbêdne jest poznanie mechanizmów aklima-
tyzacji roœlin do niedoboru fosforu w glebie i zwiêkszenia efektywnoœci pobierania Pi.
Wspó³czesne metody fizjologii, biochemii, a zw³aszcza biologii molekularnej po-
zwalaj¹ na wyjaœnienie niektórych zagadnieñ zwi¹zanych z pobieraniem, transportem
i metabolizmem Pi w roœlinie. Roœliny przystosowa³y siê do niedoboru fosforu przez
wyd³u¿enie korzeni, wytworzenie korzeni proteidowych, mikoryzê, wydzielanie
kwasów organicznych przez korzenie. W warunkach niedoboru fosforu uruchomiane
s¹ alternatywne drogi metaboliczne maj¹ce na celu regeneracjê Pi, zostaje uwolniona
pula wakuolarna Pi, nastêpuje aktywacja fosfataz i transporterów Pi. Pomimo pozna-
nia niektórych mechanizmów zwi¹zanych z pobieraniem, transportem i wykorzysty-
waniem Pi w szlakach metabolicznych, ci¹gle pozostaje wiele niewiadomych zwi¹za-
nych z metabolizmem tego pierwiastka. Nieocenionym narzêdziem poznania proce-
sów zwi¹zanych z adaptacjami do deficytu fosforu jest wykorzystanie mutantów.
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Mechanisms of plant’s adjustment

to phosphorus deficiency

Key words: Pi deficit, adjustment, phosphate in soil, Pi absorption

Summary

Phosphorus is an essential plant macronutrient. It is a component of nucleic acids,
energy donors, phospholipids. Deficit of this nutrient is the cause of low productivity
of plants. As agrochemical research show, the total phosphate concentration in soil is
low and is still decreasing. Moreover, the whole phosphate in soil is not available to
plants. The forms of phosphate, which are preferred by plants are H2PO4

– and HPO4
2–. It

is important to understand the mechanisms, which are connected with phosphorus col-
lection and transport. Plants have developed a range of regulatory mechanisms to in-
crease phosphate acquisition from soil. During phosphate starvation roots are long and
proteoid roots are formed. Plants also exude a wide variety of organic compounds in-
cluding organic acids, enzymes (phosphatases, phytases) and activate transporters of
Pi (especially Pht1). Recent studies demonstrate the novel mechanism of adjustment
to phosphate starvation, which involve microRNA, especially miR399. Moreover
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reduced concentration of Pi in cytoplasm release vacuolar pool of phosphate. Also al-
ternative metabolic processes are activated. Under P-starvation plants accumulate
sugars and starch. Specific genes are repressed or activated e.g. genes which encode
acid phosphatases, Pi transporters, transcription factors, nucleases and genes of gen-
eral response to stress factors. This review looks at plant’s adjustment processes to
phosphate limiting conditions.
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Wprowadzenie

�ród³em postêpu w rolnictwie jest nauka i wiedza. W wiêkszoœci systemów
rolnictwa nawo¿enie i chemiczna ochrona roœlin s¹ najwa¿niejszymi elementami
agrotechniki, najsilniej decyduj¹cymi o efektach produkcyjnych i skutkach eko-
logicznych. W ujêciu historycznym, w ramach w¹sko pojêtej produkcji roœlinnej,
jednym z najwa¿niejszych czynników wzrostu produkcji ¿ywnoœci by³a zmiana
poziomu plonowania w wyniku poprawy agrotechniki [20]. W tym miejscu nale¿y
podkreœliæ, ¿e nawozy mineralne s¹ podstawowym œrodkiem produkcji wspó³czes-
nego rolnictwa, a nawo¿enie jednym z podstawowych zabiegów agrotechnicznych.

Zagadnienia postêpu technicznego i ekonomicznego w rolnictwie s¹ tematem
bie¿¹cych dyskusji przedstawicieli œrodowisk naukowych. Postêp techniczny jest
obecnie uwa¿any za g³ówny czynnik zwiêkszania efektywnoœci gospodarowania
[28]. Powszechnie mówi siê o koniecznoœci rekonstrukcji technicznej i technolo-
gicznej dzia³ów produkcyjnych rolnictwa, w celu zapewnienia ich konkurencyjnoœci
na rynku UE-27. Wdra¿anie do praktyki rolniczej postêpu w technikach i techno-
logiach nawo¿enia roœlin jest zadaniem trudnym. Wprowadzanie innowacji technicz-
nych napotyka opory zwi¹zane z brakiem kwalifikacji i postawami producentów
rolnych wzglêdem nowoœci.

Omawiana w niniejszej pracy problematyka dotyczy innowacji w zakresie nawo-
¿enia mineralnego roœlin uprawnych. Istotne jest zatem zdefiniowanie dwóch wa¿-
nych terminów: innowacji i innowacyjnoœci. Jak podaje Baruk, innowacyjnoœæ jest
zdolnoœci¹ zarz¹dzaj¹cych i zarz¹dzanych do tworzenia i wdra¿ania nowych technik
i technologii, stosowania racjonalnych metod i technik zarz¹dzania oraz dostrzegania
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i rozwi¹zywania problemów [1]. W literaturze przedmiotu wystêpuj¹ ró¿ne definicje
innowacyjnoœci i innowacji. Wed³ug Griffina innowacja to kierowany wysi³ek organi-
zacji na rzecz opanowania nowych produktów i us³ug, b¹dŸ te¿ nowych zastosowañ
istniej¹cych produktów i us³ug [8]. Inaczej definiuje innowacje Drucker i okreœla je jako
specyficzne narzêdzia przedsiêbiorczoœci – dzia³ania, które nadaj¹ zasobom nowe
mo¿liwoœci tworzenia dóbr [5]. Ogólnie nale¿y przyj¹æ, ¿e rozwi¹zania innowacyjne
wprowadzaj¹ coœ nowego, twórczego i bardziej atrakcyjnego w stosunku do po-
przedniego stanu. Innowacje w zakresie nawo¿enia mineralnego opisane w tej pracy
dotycz¹ nawozów mineralnych, technik i technologii nawo¿enia oraz us³ug rynkowych.

Cel i za³o¿enia metodyczne

G³ównym celem niniejszej pracy jest przedstawienie innowacyjnych zmian w za-
kresie nawo¿enia mineralnego roœlin uprawnych. Artyku³ ma charakter przegl¹dowy,
stanowi próbê syntetycznego ujêcia zmian, w teorii i praktyce, w zakresie nawo¿enia
mineralnego. Dla realizacji celu poznawczego przeprowadzono studia literatury
z zakresu m.in. rolnictwa, chemii i ekonomii. Podstaw¹ prezentowanego opracowania
s¹ równie¿ badania w³asne autora przeprowadzone w 2009 r. wœród 319 producentów
rolnych, 24 przedsiêbiorstw handlowych i 10 przedsiêbiorstw produkcyjnych na
rynku nawozów mineralnych. W pracy wykorzystano równie¿ wczeœniejsze badania
autora dotycz¹ce rynku nawozów dolistnych w Polsce. Opracowanie oparto równie¿
na obserwacjach rynku nawozów mineralnych w kraju oraz doœwiadczeniu autora
z pracy w przemyœle nawozowym.

G³ówne kierunki innowacji
w zakresie nawo¿enia roœlin uprawnych

Na podstawie literatury przedmiotu oraz badañ w³asnych autora, nale¿y wymie-
niæ trzy g³ówne kierunki innowacji w zakresie nawo¿enia mineralnego (rys. 1.)
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Rysunek 1. Innowacje w zakresie nawo¿enia mineralnego roœlin uprawnych (Ÿród³o: opraco-
wanie w³asne)



Innowacyjne nawozy mineralne. Historia nawo¿enia mineralnego œciœle wi¹¿e
siê z rozwojem przemys³u nawozowego. Jak podkreœla Czuba, wa¿n¹ czêœci¹ historii
rolnictwa jest w³aœnie historia nawo¿enia [2]. Naukowa podstawa nawo¿enia mine-
ralnego wynika z XIX. teorii mineralnego od¿ywiania roœlin. Teoria ta by³a przeciw-
stawieniem teorii próchnicznego od¿ywiania roœlin, która g³osi³a, ¿e za zwiêkszenie
urodzajnoœci gleb i wzrost plonów roœlin odpowiadaj¹ nawozy organiczne. Uwa¿ano
bowiem, ¿e substancja organiczna gleby jest niemal jedynym, oprócz wody, niezbêd-
nym sk³adnikiem pokarmowym dla roœlin.

Istotne zmiany w zakresie nawo¿enia roœlin uprawnych wynikaj¹ z innowacyj-
nych technologii produkcji nawozów mineralnych, które pozwalaj¹ na otrzymywanie
nowoczesnych produktów. W ujêciu historycznym pierwszymi, bardzo istotnymi
rodzajami nawozów wytwarzanych przez przemys³ chemiczny, by³y nawozy zawie-
raj¹ce tylko jeden sk³adnik pokarmowy (nawozy pojedyncze). W ci¹gu ostatnich
kilkudziesiêciu lat zapocz¹tkowano produkcjê nawozów zawieraj¹cych dwa lub
wiêcej sk³adników pokarmowych. Obecnie przemys³ chemiczny oferuje szeroki
asortyment nawozów mineralnych w formach sta³ych i p³ynnych o zró¿nicowanym
sk³adzie chemicznym. O wprowadzaniu nowoœci w bran¿y nawozowej decyduje
postêp techniczny i technologiczny w przemyœle chemicznym, daj¹cy rolnictwu nowe
i ci¹gle doskonalsze œrodki produkcji rolnej. Innowacje produktowe dotycz¹ zarówno
formy sta³ej nawozów, jak i nawozów p³ynnych, a innowacyjnoœæ odnosi siê zarówno
do sk³adu chemicznego nawozów jak i ich w³aœciwoœci fizycznych.

W ostatnim dziesiêcioleciu nast¹pi³y w naszym kraju du¿e zmiany w zakresie
struktury asortymentowej dostêpnych na rynku nawozów mineralnych. Jak podaje
Zalewski, w strukturze zu¿ycia nawozów azotowych w przeliczeniu na czysty sk³ad-
nik w drugiej po³owie lat 90. udzia³ saletry amonowej wynosi³ blisko 50%, a obecnie
jej udzia³ zmniejszy³ siê do oko³o 35%. Zwi¹zane jest to z coraz powszechniejszym
stosowaniem nawozów wielosk³adnikowych. W przypadku fosforu udzia³ nawozów
wielosk³adnikowych jest jeszcze wiêkszy (oko³o 75%). Pozosta³e 25% przypada na
superfosfat prosty i superfosfat potrójny. Wœród nawozów potasowych w drugiej
po³owie lat 90. 45% zu¿ycia przypada³o na sól potasow¹. Obecnie udzia³ soli
potasowej zmniejsza siê i wynosi oko³o 42% [29].

Zwiêkszaj¹cy siê udzia³ nawozów wielosk³adnikowych w strukturze zu¿ycia
nawozów jest zjawiskiem pozytywnym. Zalet¹ nawozów wielosk³adnikowych jest
mo¿liwoœæ zaopatrzenia roœlin uprawnych w sk³adniki pokarmowe w odpowiednich
proporcjach. Ogranicza to przypadki przenawo¿enia roœlin, które wystêpuj¹ przy zbyt
wysokim nawo¿eniu jednosk³adnikowymi nawozami. Przy stosowaniu nawozów
wielosk³adnikowych oszczêdza siê na nak³adach pracy przy gospodarczym przygoto-
waniu mieszanek nawozowych. Zalety nawozów wielosk³adnikowych staj¹ siê coraz
wa¿niejsze, z uwagi na rosn¹ce ceny paliwa i robocizny. Wa¿n¹ agrochemiczn¹ zalet¹
nawozów wielosk³adnikowych jest jednakowy sk³ad chemiczny wszystkich granul.
Wybór tych nawozów umo¿liwia prawid³owe nawo¿enie poszczególnych gatunków
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roœlin, bez koniecznoœci kilkakrotnego przejazdu na polu uprawnym podczas stoso-
wania nawozów pojedynczych. Jednoczeœnie ró¿ne warianty stosunku iloœciowego
poszczególnych sk³adników nawozowych umo¿liwiaj¹ ich stosowanie wed³ug zasob-
noœci gleb. Jak podkreœla Czuba, stosowanie takich nawozów poprawia w gospo-
darstwach rolnych ekonomikê transportu, magazynowania i rozsiewu na polu [2].

Znacz¹ce innowacje w produkcji nawozów sta³ych wi¹¿¹ siê z fizycznymi
cechami nawozu, w tym szczególnie w³aœciwoœciami granul nawozowych: mas¹
granuli, odpornoœci¹ na zgniatanie, porowatoœci¹ oraz aerodynamik¹ granuli.
W szczególnoœci dwie pierwsze cechy s¹ bardzo istotne, gdy¿ podczas pracy roz-
siewaczami tarczowymi (rozsiewacze dwutarczowe stanowi¹ obecnie dominuj¹c¹
grupê maszyn s³u¿¹cych do nawo¿enia mineralnego) granule nawozowe nara¿one s¹
na silne destrukcyjne dzia³anie ³opatek tarczy rozsiewaj¹cej.

Innowacje produktowe dotycz¹ równie¿ tzw. kondycjonowania nawozów, czyli
pokrywania ich substancjami spowalniaj¹cymi uwalnianie sk³adników pokarmo-
wych. Nowe, innowacyjne otoczki zapewniaj¹ stopniowe, kontrolowane uwalnianie
sk³adników pokarmowych, a tym samym gwarantuj¹ optymalne nawo¿enie roœlin
uprawnych. Kontrola uwalniania sk³adników mineralnych z nawozów zachodzi na
drodze chemicznej lub fizycznej. Przyk³adem s¹ nawozy azotowe pokryte substan-
cjami s³abo przepuszczaj¹cymi wodê lub wysycane olejami odpadowymi z przemys³u
gumowego [6]. Wœród nawozów o kontrolowanym uwalnianiu azotu mo¿na wymie-
niæ np. nawozy otoczkowane lub kapsu³kowane z grupy Osmocote [9]. Klasyfikacjê
i metody produkcji nawozów otoczkowanych oraz mechanizmy uwalniania sk³ad-
ników pokarmowych z poszczególnych grup nawozów przedstawiono w pracach
innych autorów [27].

Innowacje dotycz¹ równie¿ nawozów przeznaczonych do dolistnego dokarmia-
nia roœlin uprawnych. W ostatnich latach w kraju bardzo szybko rozwija siê segment
nawozów dolistnych. Oferta najwiêkszych firm produkuj¹cych nawozy do dolistnego
nawo¿enia jest zró¿nicowana. W obrocie znajduj¹ siê specjalne nawozy mikro-
elementowe do dolistnego dokarmiania poszczególnych grup roœlin uprawnych,
nawozy uniwersalne przeznaczone dla kilku gatunków roœlin oraz nawozy mikro-
elementowe do poprawy cech jakoœciowych czêœci u¿ytkowych roœlin.

Wyniki badañ przeprowadzane w Polsce przez Stacje Chemiczno-Rolnicze wyka-
za³y, ¿e w skali kraju oko³o 75% gleb cechuje siê nisk¹ zawartoœci¹ przyswajalnego
boru, a 40% nisk¹ zwartoœci¹ przyswajalnej miedzi [23]. Przy obecnym poziomie
wiedzy za czynnik minimum plonowania roœlin w kraju nale¿y uznaæ zawartoœæ
mikroelementów w glebie. Prawid³owe zaopatrzenie roœlin w mikroelementy jest
bardzo wa¿ne, poniewa¿ ich zasoby w glebach nie s¹ du¿e. Wyniki badañ wskazuj¹, ¿e
50–70% upraw roœlin w kraju cierpi na niedostatek boru. Równie¿ miedŸ i molibden
s¹ mikroelementami deficytowymi w stosunku do potrzeb pokarmowych roœlin.
Najmniej stwierdza siê niedoborów cynku w roœlinach uprawnych. Niedobory mikro-
elementów u roœlin s¹ spowodowane zarówno nisk¹ zawartoœci¹ ogó³em tych sk³ad-
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ników pokarmowych w glebie, jak równie¿ nisk¹ zawartoœci¹ form przyswajalnych
dla roœlin. W odpowiedzi na zg³aszane zapotrzebowanie przemys³ chemiczny produ-
kuje nawozy zawieraj¹ce w swym sk³adzie mikroelementy. Przemys³ nawozowy
oferuje:
� sta³e nawozy makroelementowe z dodatkiem mikroelementów,
� nawozy p³ynne mikroelementowe,
� fryty (szkliwa) nawozowe,
� chelaty mikronawozowe syntetyczne i naturalne,
� mikronawozy specjalne.

Jak wynika z badañ, doglebowe nawo¿enie miedzi¹, manganem czy cynkiem jest
bardzo ma³o efektywne, a wykorzystanie przez roœliny tych mikrosk³adników mini-
malne [17]. Z ekonomicznego i ekologicznego punktu widzenia, najw³aœciwsz¹
form¹ dostarczania roœlinom uprawnym mikroelementów s¹ nawozy dolistne [25].
Dolistne stosowanie mikroelementów uwa¿ane jest za najlepszy sposób dokarmiania,
w którym do minimum ogranicza siê akumulowania metali ciê¿kich w glebie.
Zastosowanie dolistnego dokarmiania roœlin w przypadku stwierdzenia niedoboru
któregoœ ze sk³adników pokarmowych zapewnia:
� wysok¹ efektywnoœæ zabiegu,
� maksymalne pobranie mikrosk³adnika z nawozu,
� ograniczenie niekorzystnego wp³ywu na œrodowisko glebowe.

W ostatnich latach bardzo szybko w Polsce wzrasta poda¿ p³ynnych nawozów
mikroelementowych, w tym chelatów do dolistnego dokarmiania roœlin. Produkcja
nawozów p³ynnych wykorzystuj¹ca syntetyczne zwi¹zki kompleksowe aktualnie
nale¿y do najczêœciej stosowanych rozwi¹zañ w produkcji nawozów mikroelemen-
towych. Zwi¹zki kompleksowe sk³adaj¹ siê z dwóch zasadniczych sk³adników;
atomu centralnego oraz po³¹czonych z nim ligandów [11]. Zastosowanie zwi¹zków
kompleksowych w produkcji nawozów p³ynnych umo¿liwia otrzymywanie trwa³ych,
stabilnych, wielokleszczowych chelatów z mikroelementami. Wytwarzane w ten
sposób s¹ zarówno p³ynne nawozy wielosk³adnikowe z zawartoœci¹ mikroelementów
jak i preparaty jednosk³adnikowe, zawieraj¹ce mikroelement w iloœci skorelowanej
z potrzebami konkretnego gatunku roœlin [12].

Wyniki badañ autora wskazuj¹, ¿e wœród producentów rolnych wzrasta zaintere-
sowanie nawozami przeznaczonymi do dolistnego dokarmiania roœlin mikroelemen-
tami. Badania przeprowadzono w 2006 r. wœród producentów rolnych za pomoc¹
kwestionariusza ankietowego. Wielkoœæ próby badawczej obejmowa³a grupê 78
producentów rolnych reprezentuj¹cych indywidualne gospodarstwa rolne po³o¿onew
siedemnastu gminach Dolnego Œl¹ska. Badania wykaza³y, ¿e w nawo¿eniu dolistnym
najczêœciej stosowano nawóz Basfoliar. Ankietowani producenci rolni wskazywali na
niewielki udzia³ (5–10%) nawozów dolistnych w ogólnej wartoœci zakupionych
nawozów w gospodarstwie rolnym. Jednak ponad po³owa badanych producentów
rolnych stwierdzi³a, ¿e stosowanie tych nawozów zwiêksza plon roœlin uprawnych.
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Równie¿ oko³o 50% rolników zadeklarowa³o w najbli¿szych latach rozszerzenie stoso-
wania tego rodzaju nawozów mineralnych w swoich gospodarstwach rolnych [24].

Równie¿ z badañ i analiz innych autorów wynika, ¿e w przysz³oœci nale¿y
oczekiwaæ w Polsce wzrostu zu¿ycia nawozów p³ynnych ze wzglêdu na m.in.
zwiêkszenie liczby gospodarstw o du¿ej powierzchni u¿ytków rolnych, lepsze uzbro-
jenie rolnictwa w specjalistyczny sprzêt do aplikacji p³ynnych form nawozów, a tak¿e
wymogi Unii Europejskiej w zakresie ochrony œrodowiska [3, 4, 7, 10].

Innowacje w przemyœle nawozowym prowadz¹ do szeregu zmian w dotychcza-
sowych pogl¹dach i stosowanych technikach dostarczania roœlinom sk³adników
pokarmowych.

Innowacyjne techniki i technologie nawo¿enia mineralnego. Racjonalne roz-
wi¹zania techniczne w stosowaniu nawozów sta³ych i p³ynnych s¹ noœnikiem postêpu
agrotechnicznego. Innowacyjne techniki i technologie nawo¿enia pozwalaj¹ na opty-
malne pokrycie potrzeb pokarmowych roœlin uprawnych, co w konsekwencji pro-
wadzi do wy¿szych, lepszych jakoœciowo plonów. Umo¿liwiaj¹ one bowiem nie tylko
dobór w³aœciwych dawek sk³adników pokarmowych i terminów nawo¿enia, ale
równie¿ pozwalaj¹ na uzyskanie odpowiednich plonów ziarna oraz reguluj¹ jego
parametry jakoœciowe. Nale¿y podkreœliæ, ¿e niew³aœciwe techniki i technologie
nawo¿enia mineralnego stwarzaj¹ du¿e niebezpieczeñstwo nie tylko dla roœlin upraw-
nych, ale równie¿ œrodowiska naturalnego. Coraz wa¿niejsze miejsce w techno-
logiach uprawy roœlin zajmuj¹ systemy (technologie) nawo¿enia, uwzglêdniaj¹ce
stosowanie nawozów sta³ych i p³ynnych.

Tematyka innowacyjnych technik i technologii nawo¿enia ³¹czy siê z postêpem,
który dokona³ siê w zakresie technicznego uzbrojenia pracy, przede wszystkim
z szerokim wprowadzeniem do techniki rolniczej zaawansowanych technologii
elektronicznych i informatycznych. Dziêki uk³adom elektronicznym mo¿na zreali-
zowaæ wiele funkcji kontrolnych i steruj¹cych, które poprawiaj¹ jakoœæ i wydajnoœæ
zabiegu nawo¿enia mineralnego. Nastêpuje to m.in. dziêki udoskonalaniu konstrukcji
rozsiewaczy oraz stosowaniu w nich nowoczesnych technologii, umo¿liwiaj¹cych
dostosowanie odpowiedniej iloœci nawozu. Systemy elektroniczne znalaz³y zasto-
sowanie m.in. w sterowaniu dawk¹ wysiewu prowadzon¹ zdalnie z kabiny ci¹gnika.
Istniej¹ tak¿e systemy wspó³pracuj¹ce z czujnikami prêdkoœci jazdy ci¹gnika, co
z kolei zapewnia utrzymanie sta³ej dawki nawozu [21]. W ostatnim czasie dokona³ siê
znaczny postêp w zakresie nawo¿enia ze zmienn¹ dawk¹, które jest mo¿liwe dziêki
w³¹czaniu i wy³¹czaniu odpowiednich sekcji opryskiwacza. Podczas nawo¿enia,
dziêki wykorzystaniu GPS, komputer pok³adowy ci¹gnika okreœla swoj¹ pozycje oraz
odczytuje z mapy dawki nawozu odpowiadaj¹ce swemu aktualnemu po³o¿eniu na
polu i wysy³a sygna³y o wymaganej aktualnie dawce do urz¹dzenia steruj¹cego iloœci¹
wysiewu [15]. Stosowanie w obrêbie pola uprawnego zmiennych dawek nawozów
³¹czy siê z zagadnieniami precyzyjnego nawo¿enia. Koncepcjê precyzyjnego nawo-
¿enia uzasadnia istnienie przestrzennej zmiennoœci gleby i plonowania roœlin [14].
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Innowacyjne rozwi¹zania w zakresie technik i technologii nawo¿enia wi¹¿¹ siê
równie¿ z postêpem w konstrukcji zespo³ów i wa¿niejszych elementów sk³adowych
maszyn stosowanych w nawo¿eniu dolistnym. Najnowsze tendencje konstrukcyjne
zwi¹zane ze stosowaniem stabilizacji belki polowej, stosowaniem rêkawów po-
wietrznych czy ulepszonych systemów dozowania, wp³ywaj¹ m.in. na polepszenie
równomiernoœci rozk³adu cieczy roboczej i wydatniejsze pokrycie roœlin ciecz¹.

Innowacj¹ w technologii nawo¿enia upraw rolniczych jest siew (sadzenie) z jed-
noczesnym rzêdowym nawo¿eniem nawozami sta³ymi i p³ynnymi. Do rzêdowego
nawo¿enia mo¿na stosowaæ nawozy granulowane i p³ynne jedno- lub wielosk³adni-
kowe. Doœwiadczenia polowe potwierdzi³y korzystne dzia³anie rzêdowego nawo¿e-
nia mocznikiem i nawozami wielosk³adnikowymi u odmian ziemniaków. Jak podaje
Jab³oñski, precyzyjne nawo¿enie rzêdowe pozwala zmniejszyæ dawkê i obni¿yæ
koszty produkcji bez pogorszenia jakoœci bulw. Warto podkreœliæ, ¿e zmiana sposobu
stosowania nawo¿enia z rzutowego na rzêdowy powodowa³a przeciêtnie wzrost
plonu ogólnego ziemniaków o 13% [13].

Innowacyjne u³ugi w zakresie nawo¿enia mineralnego. Wraz z rozwojem
technicznych œrodków produkcji rolnej, zmieniaj¹cymi siê technikami i techno-
logiami ich stosowania, wprowadzane s¹ na rynek równie¿ innowacyjne us³ugi
agrotechniczne. Innowacyjne us³ugi w zakresie nawo¿enia mineralnego zwi¹zane s¹
w du¿ej mierze z systemem rolnictwa precyzyjnego i obejmuj¹ m.in.:
� pobieranie prób glebowych w celu okreœlenia zasobnoœci gleb w sk³adniki po-

karmowe,
� zebranie informacji o zró¿nicowaniu zasobnoœci gleb w sk³adniki pokarmowe

w obrêbie pola uprawnego,
� tworzenie map precyzyjnego nawo¿enia na podstawie cyfrowych map gleb,
� przeprowadzanie zabiegów nawo¿enia maszynami wyposa¿onymi w komputer

i przy u¿yciu odbiorników GPS.

Przedsiêbiorstwa na rynku nawozów mineralnych coraz czêœciej oferuj¹ równie¿
us³ugi informatyczne zwi¹zane z programowaniem systemów (modu³ów) umo¿liwia-
j¹cych precyzyjne nawo¿enie. Oferuj¹ równie¿ do sprzeda¿y oprogramowanie wspo-
magaj¹ce zarz¹dzanie sk³adnikami pokarmowymi w gospodarstwach rolnych.

Z punktu widzenia producentów rolnych korzystanie z nowoczesnych us³ug
agrotechnicznych w obszarze nawo¿enia roœlin wi¹¿e siê z okreœleniem czy bardziej
op³acalny jest zakup maszyn i urz¹dzeñ przez rolnika, czy korzystanie z us³ug
specjalistycznych przedsiêbiorstw. Problem ten zosta³ przedstawiony i rozwi¹zany
miêdzy innymi w pracy Skwarcza [22]. Wed³ug wielu autorów wyposa¿enie polskie-
go rolnictwa w œrodki mechanizacji, w tym rozsiewacze nawozów, jest dostateczne.
Niepokój wzbudzaæ mo¿e jednak wiek i stopieñ zu¿ycia maszyn rolniczych [26].
Szacuje siê, ¿e co najmniej 75% rozsiewaczy nawozów mineralnych i wapna u¿ytko-
wanych jest 10 i wiêcej lat. Wed³ug Pawlaka wysokie stany liczbowe sprzêtu
rolniczego w krajowych gospodarstwach rolnych s¹ efektem wyd³u¿ania okresu

Innowacje w zakresie nawo¿enia mineralnego … 53



trwania maszyn, a czêœciowo tak¿e importu maszyn u¿ywanych [19]. Nale¿y w tym
miejscu podkreœliæ, ¿e poziom i struktura produkcji rolnej s¹ determinowane wyposa-
¿eniem gospodarstwa rolnego w techniczne œrodki pracy. Konsekwencj¹ du¿ej liczby
ci¹gników i maszyn rolniczych w krajowych gospodarstwach rolnych o relatywnie
ma³ej powierzchni u¿ytków rolnych, jest ich niedostateczne wykorzystanie. Niski
stopieñ wykorzystania sprzêtu powoduje rosn¹ce jednostkowe koszty sta³e, co w kon-
sekwencji prowadzi do zmniejszenia op³acalnoœci produkcji. W polskich warunkach
op³acalnoœæ produkcji rolnej w znacznym stopniu zale¿y od zmniejszania nieefek-
tywnych nak³adów, co nie jest mo¿liwe bez zastosowania bardziej nowoczesnych
i wydajnych maszyn i urz¹dzeñ. Zmieniaj¹ce siê uwarunkowania prowadzenia pro-
dukcji rolniczej wywo³uj¹ potrzebê korzystania z us³ug agrotechnicznych. Tworz¹
tym samym warunki do podejmowania dzia³añ maj¹cych na celu rozwiniêcie i roz-
powszechnienie dzia³alnoœci us³ugowej w rolnictwie [16]. Jak wynika z badañ,
aktualnie w Polsce wystêpuje niska wartoœæ us³ug rolniczych na 1 ha UR oraz
niewielki ich odsetek w zu¿yciu poœrednim w porównaniu do innych krajów Unii
Europejskiej. Dla przyk³adu w 2009 r. wartoœæ us³ug rolniczych na 1 ha UR w Polsce
by³a 3,8 razy ni¿sza ni¿ w Niemczech i 2,9 razy ni¿sza ni¿ w UE-27 [16].

Coraz wiêcej przedsiêbiorstw w Polsce oferuje us³ugi precyzyjnej aplikacji
nawozów mineralnych. Zdaniem autora, wraz ze wzrostem œwiadomoœci i zasad
dotycz¹cych precyzyjnego nawo¿enia wœród producentów rolnych, wzrastaæ bêdzie
popyt na specjalistyczne us³ugi w zakresie nawo¿enia mineralnego.

Podsumowanie

Nie ulega w¹tpliwoœci, ¿e postêp w zakresie nawo¿enia mineralnego jest wa¿n¹
sk³adow¹ postêpu technologicznego w rolnictwie. Wa¿nym kierunkiem innowacyj-
nych zmian na rynku nawozów mineralnych jest produkcja nawozów o zró¿nico-
wanym sk³adzie chemicznym i polepszonych w³aœciwoœciach fizycznych. Przemys³
nawozowy jest odpowiedzialny za produkcjê takich nawozów, które przyczyni¹ siê do
sta³ego rozwoju rolnictwa. Ta odpowiedzialnoœæ nie spada tylko i wy³¹cznie na
producentów nawozów. Rozprzestrzenia siê ona na ca³y cykl: od producenta, poprzez
dystrybucjê nawozów, a¿ po ich zastosowanie przez producentów rolnych w okreœlo-
nych dawkach i terminach. Wybór ten powinien byæ oparty na szerokiej znajomoœci
uwarunkowañ produkcyjnych, w³aœciwoœci i mo¿liwoœci wykorzystania nawozu,
a tak¿e umiejêtnoœci dokonywania porównañ i oceny walorów ekonomicznych
poszczególnych nawozów. Alokacja nawozów wolnodzia³aj¹cychi dolistnych na
rynku œrodków produkcji rolnej uzale¿niona jest w g³ównej mierze od nastêpuj¹cych
czynników:
� relacji cen wolnodzia³aj¹cych i dolistnych nawozów do tradycyjnych nawozów

w formie sta³ej,
� relacji cen nawozów do cen p³odów rolnych,
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� rozwoju oœwiaty rolniczej i doradztwa rolniczego,
� dzia³añ promocyjnych podejmowanych przez przedsiêbiorstwa wytwórcze

i handlowe.

Przysz³oœæ nawo¿enia mineralnego roœlin zdaje siê iœæ w kierunku stosowania
nawozów wolnodzia³aj¹cych, o kontrolowanym uwalnianiu sk³adników pokarmo-
wych oraz na powszechniejszym stosowaniu nawozów dolistnych. Wa¿ne jest przy
tym uwzglêdnienie, ¿e wraz z rozwojem technicznych œrodków produkcji oraz
rosn¹cymi wymaganiami w zakresie ochrony œrodowiska, równie¿ wysiew nawozów
musi byæ czynnoœci¹ o wysokich parametrach jakoœciowych wykonania. St¹d tak
wa¿ne s¹ innowacje w technikach i technologiach nawo¿enia mineralnego oraz
korzystanie ze specjalistycznych us³ug agrotechnicznych.

Tempo wprowadzania innowacji w polskim rolnictwie, równie¿ w odniesieniu do
œrodków produkcji rolnej, jest niewystarczaj¹ce. Nale¿y zintensyfikowaæ dzia³ania
maj¹ce na celu wdra¿anie do praktyki rolniczej innowacyjnych rozwi¹zañ w odniesie-
niu do œrodków produkcji rolnej, technik i technologii rolniczych. W doskonaleniu
procesu dyfuzji innowacji istotn¹ rolê powinny odgrywaæ s³u¿by rolne. Wa¿ne jest
równie¿ prowadzenie badañ naukowych dotycz¹cych racjonalnoœci i efektywnoœci
innowacyjnych rozwi¹zañ w zakresie nawo¿enia mineralnego. Niezbêdne w tym
wypadku wydaj¹ siê badania zespo³ów interdyscyplinarnych. W sk³ad zespo³ów
badawczych powinny wchodziæ specjaliœci z zakresu m.in. in¿ynierii rolniczej,
chemii rolnej i ekonomiki rolnictwa.
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Innovations in the sphere of mineral fertilization

and their practical application

Key words: mineral fertilizers, fertilization technologies, innovations

Summary

In historical context many factors had basic meaning for the agriculture develop-
ment. One of the most important that can be considered as determinant of agriculture
progress was the mineral fertilizers application. It’s the main procedure in plant culti-
vation presently. The market economy conditions cause that modernizations in the ag-
ricultural production scope and mineral fertilizers are introduced. The innovation so-
lutions are applied not only to fertilizers as agricultural production means, but to new
fertilization technologies and provided services, too. The paper characterized innova-
tions in mineral fertilizers’ market with reference to products, fertilization technolo-
gies and innovation in services provided on the market.
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Wstêp

Fosfor, obok azotu i potasu, jest g³ównym pierwiastkiem niezbêdnym do wzrostu
i rozwoju roœlin. Jedn¹ z podstawowych funkcji fosforu jest udzia³ w reakcjach przeno-
szenia i akumulacji energii oraz fosforylacji. Pierwiastek ten reguluje aktywnoœæ wielu
enzymów oraz wchodzi w sk³ad zwi¹zków o kluczowym znaczeniu takich jak kwasy
nukleinowe, nukleotydy i fosfolipidy. Ponadto odgrywa rolê w mechanizmie transportu
zwi¹zków organicznych oraz jonów nieorganicznych przez b³ony komórkowe.

Roœliny pobieraj¹ fosfor prawie wy³¹cznie z gleby przez korzenie w formie
anionów H2PO4

– i HPO4
2–. Ogólna zawartoœæ fosforu w glebie waha siê w zakresie

0,002–0,12% s.m. w zale¿noœci od rodzaju gleby. W przewa¿aj¹cej wiêkszoœci fosfor
glebowy wystêpuje w zwi¹zkach trudno dostêpnych dla roœlin. Uruchomianie fosforu
polega na przechodzeniu zwi¹zków trudno dostêpnych w zwi¹zki ³atwo przyswajalne
dla roœlin. Zjawisko odwrotne nazywamy uwsteczniam fosforu. W glebach u¿ytków
rolnych w przemianach tych uczestniczy równie¿ fosfor wprowadzony do gleby wraz
z nawozami.

Z uwagi na to, ¿e niedostateczna iloœæ fosforu w glebie ogranicza plonowanie i ja-
koœæ p³odów rolnych, nawo¿enie tym sk³adnikiem jest niezbêdne w praktyce rolniczej.
Podstawowym surowcem wyjœciowym do produkcji nawozów fosforowych s¹ fosfory-
ty, trudno rozpuszczalne ska³y osadowe, tworz¹ce z³o¿a w ró¿nych czêœciach kuli ziem-
skiej. W Polsce nie posiadamy wysoko procentowych z³ó¿ fosforytów, które gwaranto-
wa³yby op³acalnoœæ ich eksploatacji i produkcji nawozów, st¹d w ca³oœci musz¹ byæ one
importowane. Wp³ywa to znacz¹co na wysokie ceny nawozów fosforowych.
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Rynek fosforytów na œwiecie

G³ównym i jedynym ekonomicznie op³acalnym Ÿród³em fosforu na Ziemi s¹
naturalne kopaliny zwane fosforytami. Termin „fosforyt” odnosi siê do ska³ zawiera-
j¹cych minera³y fosforanowe, w wiêkszoœci fosforany wapnia, które po wydobyciu
wykorzystywane s¹ g³ównie do produkcji kwasu fosforowego, a nastêpnie nawozów
fosforowych. Zawartoœæ fosforu w ró¿nych pok³adach fosforytów na œwiecie jest
zró¿nicowana i waha siê od 15 do 40% P2O5, co wp³ywa na op³acalnoœæ wydobycia
i konkurencyjnoœæ produkcji w ró¿nych czêœciach globu.

Naturalne fosforyty s¹, podobnie jak ropa naftowa, zasobami nieodnawialnymi.
O ile jednak ropa naftowa ma takie substytuty jak wêgiel czy gaz ziemny, to wyczer-
panie z³ó¿ fosforytów doprowadzi³oby do niedoboru nawozów fosforowych, a tym
samym zagro¿enia produkcji ¿ywnoœci na œwiecie. Pomimo ¿e nie ma substytutów dla
fosforu to mo¿e byæ on poddawany recyklingowy i ponownie odzyskiwany z odpa-
dów przemys³owych, komunalnych i zwierzêcych [9, 31]. Naturalne fosforyty pozos-
taj¹ jednak jedynym op³acalnym ekonomicznie Ÿród³em fosforu poniewa¿ nowoczes-
ne technologie produkcji nawozów fosforowych wymagaj¹ surowca o wysokiej kon-
centracji fosforu. Z tego powodu oszacowanie œwiatowych zasobów i rezerw fosfo-
rytów sta³o siê jednym z powa¿niejszych problemów w ostatnich 20 latach [8, 32].
Mianem „rezerw” okreœla siê pok³ady nadaj¹ce siê do eksploatacji (op³acalne eko-
nomicznie), a pod nazw¹ „zasoby” rozumie siê wszystkie ska³y zawieraj¹ce fosfor bez
wzglêdu na jego koncentracjê w skale i usytuowanie pok³adu.

Jeszcze do niedawana panowa³o przekonanie, ¿e za 20–40 lat zostanie osi¹gniêty
szczyt wydobycia fosforu (peak phosphorus), po czym jego produkcja zacznie dras-
tycznie spadaæ z powodu wyczerpania op³acalnych z³ó¿ fosforytów [9, 29, 33]. Grozi-
³oby to za³amaniem siê produkcji rolnej i brakiem mo¿liwoœci wy¿ywienia ludnoœci na
œwiecie. Najnowsze badania odsuwaj¹ jednak moment wyczerpania fosforytów
o 200–300 lat. Og³oszony we wrzeœniu 2010 roku przez IFDC (International Fertilizer
Development Center) raport pt. „Œwiatowe rezerwy i zasoby fosforytów” [35] ocenia
znacznie wy¿ej œwiatowe z³o¿a w porównaniu z danymi, na których opierano analizy na
przysz³oœæ, podawanymi dotychczas przez USGS (US Geological Survey). I tak
wed³ug raportu IFDC wielkoœæ œwiatowych zasobów fosforytów wzros³a z 91 do 290
mld t, a rezerw z 15 do 60 mld t. Opublikowany w styczniu 2011 roku raport USGS [18]
uwzglêdnia ju¿ te poprawki, zwiêkszaj¹c z³o¿a zlokalizowane w Maroku i na Saharze
Zachodniej o ponad 40 mld t i szacuj¹c œwiatowe rezerwy na 65 mld t.

Rolnicy na ca³ym œwiecie potrzebuj¹ nawozów fosforowych, jednak wiêkszoœæ
z³ó¿, jest pod kontrol¹ zaledwie kilku pañstw (rys. 1 i 2). Najwiêksze z³o¿a fosforytów
zlokalizowane s¹ w pó³nocnej Afryce. Ponad 80% œwiatowych rezerw (pok³adów
nadaj¹cych siê do eksploatacji) znajduje siê na terenie Maroka i okupowanej przez
niego Sahary Zachodniej oraz Algierii. Ponadto wiêksze, ekonomicznie op³acalne,
z³o¿a wystêpuj¹ w Chinach, a tak¿e na Bliskim Wschodzie (Syria, Jordania), w RPA,
USA (Pó³nocna Karolina i Floryda) i Rosji. Mniejsze z³o¿a wystêpuj¹ w Brazylii
i Australii [18].
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Aktualne œwiatowe wydobycie fosforytów wynosi ponad 160 mln t rocznie
i w okresie ostatnich 10 lat wzros³o o ok. 20%. Wydobycie fosforytów tylko czêœciowo
pokrywa siê z rozmieszczeniem z³ó¿ (rys. 2 i 3). Krajem przoduj¹cym w produkcji tego
surowca s¹ Chiny, które realizuj¹ prawie 40% œwiatowego wydobycia. W ostatnich
latach wydobycie fosforytów w Chinach dynamicznie wzrasta. W okresie 2005–2009
wzros³o dwukrotnie i tym samym Chiny znacznie wyprzedzi³y dotychczasowego
lidera – Stany Zjednoczone. Obecnie Chiny wraz z USAi Marokiem kontroluj¹ ponad
65% œwiatowego wydobycia fosforytów. Szacuje siê jednak, ¿e rezerwy w USA
wyczerpi¹ siê w ci¹gu 30 lat.
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Rysunek 1. Rozmieszczenie z³ó¿ fosforytów na œwiecie: Ÿród³o [38]

Rysunek 2. Rezerwy fosforytów na œwiecie, * Maroko wraz z Sahar¹ Zachodni¹; Ÿród³o: na
podstawie danych USDS [18]



Œwiatowe ceny fosforytów, silnie kszta³towane przez Maroko, utrzymywa³y siê
na wzglêdnie stabilnym poziomie przez 3 dekady a¿ do 2005 roku. Jednoczeœnie œwia-
towe zu¿ycie fosforytów zaczê³o rosn¹æ od 2003 roku, po d³ugim okresie stabilizacji.
Przyczyn¹ tego wzrostu by³o o¿ywienie gospodarcze w Indiach i Chinach, a szczegól-
nie wzrost produkcji rolnej tych pañstw zwi¹zany ze zwiêkszonym stosowaniem
nawozów mineralnych. Wynikiem tego by³ wzrost cen fosforytów na œwiatowych
rynkach, który rozpocz¹³ siê w 2006 r. Cena tego surowca w latach 2006–2008
wzros³a 10-krotnie z 40 do 400 USD, spadaj¹c do poziomu 200 USD za tonê pod
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Rysunek 3. Pañstwa przoduj¹ce w wydobyciu fosforytów w 2009 roku; Ÿród³o: na podstawie
danych USDS [18]

Rysunek 4. Ceny rynkowe fosforytów z Maroka (32,2% P2O5) na przestrzeni
ostatniego dziesiêciolecia w dolarach USA za 1 tonê; Ÿród³o: na podstawie
danych Index Mundi (http://www.indexmundi.com)



koniec 2008 roku. Najni¿szy poziom cen fosforytów odnotowano w listopadzie
2009 r., gdy nast¹pi³ prze³om i ceny ponownie zaczê³y wzrastaæ (rys. 4). Oczekuje siê,
¿e w 2011 r. ceny fosforytów na rynku œwiatowym bêd¹ w dalszym ci¹gu rosn¹æ.
Dalszy wzrost cen ma byæ wynikiem rosn¹cego popytu na nawozy oraz zmiany
polityki handlowej. Miêdzy innymi Chiny wprowadzi³y wysokie c³a eksportowe,
siêgaj¹ce 135%, na wywóz fosforytów. Dzia³anie rz¹du chiñskiego ma na celu
zapewnienie dostatecznej poda¿y nawozów na rynku wewnêtrznym w 2011 r.,
jednak¿e oddzia³ywuje ono na kszta³towanie siê poda¿y na rynku globalnym, a co za
tym idzie równie¿ na kszta³towanie siê œwiatowych cen fosforytów.

M¹czki fosforytowe – tañsze Ÿród³o fosforu dla roœlin

W naszym kraju do nawo¿enia roœlin uprawnych fosforem u¿ywane s¹ g³ównie
superfosfaty i nawozy wielosk³adnikowe [14]. Wprawdzie zawieraj¹ one fosfor
dobrze rozpuszczalny w wodzie, o dobrej przyswajalnoœci dla roœlin, ale jednoczeœnie
s¹ Ÿród³em potencjalnego zanieczyszczenia wód jonami fosforanowymi. Dodatko-
wym problemem œrodowiskowym zwi¹zanym z produkcj¹ superfosfatu potrójnego
jest powstaj¹cy uci¹¿liwy odpad [17, 27]. W procesie jego otrzymywania wykorzys-
tuje siê bowiem kwas fosforowy, przy produkcji którego ubocznym produktem jest
uwodniony siarczan wapnia, zwany potocznie fosfogipsem. Na ka¿d¹ tonê wytwo-
rzonego kwasu fosforowego przypada oko³o 5 ton odpadowego fosfogipsu.

Obecnie bilans fosforu w polskim rolnictwie jest dodatni [12, 19], ale w naj-
bli¿szych latach nale¿y spodziewaæ siê zmiany tej sytuacji, w zwi¹zku ze wzrostem cen
na œwiatowym rynku surowców fosforowych. Aktualna cena fosforytów, jest ponad
3-krotnie wy¿sza ni¿ w 2006 roku (rys. 4), co przek³ada siê bezpoœrednio na wzrost cen
produkowanych nawozów fosforowych. Niezbêdne staje siê wiêc poszukiwanie tañ-
szych i bezpieczniejszych dla œrodowiska Ÿróde³ fosforu do celów nawozowych.

Jednym z rozwi¹zañ mo¿e byæ wykorzystywanie do nawo¿enia roœlin naturalnych
mielonych fosforytów (tzw. m¹czek fosforytowych) bez ich kosztownej przeróbki
chemicznej. M¹czka fosforytowa jest tañsza i stanowi mniejsze zagro¿enie dla œro-
dowiska wodnego ni¿ dobrze rozpuszczalne nawozy fosforowe. Wstêpne wyniki
badañ modelowych nad przemieszczaniem siê fosforanów do wód wskazuj¹ na
mniejsz¹ migracjê jonów PO4

–3 po zastosowaniu m¹czek fosforytowych ni¿ po zasto-
sowaniu superfosfatów (projekt badawczy w³asny nr NN 523189035).

Czynniki wp³ywaj¹ce na przyswajalnoœæ fosforu
z m¹czek fosforytowych

Istotnym problemem zwi¹zanym ze stosowaniem m¹czek jest mniejsza przyswa-
jalnoœæ P dla roœlin z tego typu nawozów. Wa¿nym zagadaniem jest wiêc zwiêkszenie
rozpuszczalnoœci fosforu, a tym samym wzrost jego dostêpnoœci dla roœlin. Mo¿na to
w pewnym stopniu osi¹gn¹æ poprzez odpowiedni dobór warunków glebowych i kli-
matycznych oraz gatunków roœlin uprawnych dobrze wykorzystuj¹cych fosfor.
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Odczyn gleby. Jednym z najwa¿niejszych czynników glebowych maj¹cych
wp³yw na rozpuszczalnoœæ fosforytu jest odczyn gleby. Poniewa¿ proces rozk³adu
fosforytu wymaga dostarczenia protonów wodorowych, zachodzi on lepiej na gle-
bach kwaœnych, gdzie jest ich dostatek. Wiadomo, ¿e przy spadku odczynu gleby
wzrasta rozpuszczalnoœæ zastosowanych m¹czek [26]. Uwa¿a siê, ¿e m¹czki fosfo-
rytowe powinny byæ stosowane na glebach o pH równym lub ni¿szym od 5,5 [5].

Zawartoœæ wapnia i magnezu. Pomimo ¿e zawartoœæ Ca w glebie jest zazwyczaj
bezpoœrednio zwi¹zana z jej odczynem, Wilson i Ellis [37] wykazali zmniejszenie
rozpuszczalnoœci fosforytu przy wzroœcie zwartoœci Ca w glebie, niezale¿nie od jej
odczynu. Szczególnie wa¿na jest koncentracja w roztworze glebowym jonów Ca,
które s¹ równie¿ produktem rozk³adu fosforytu. Istotne jest by jony Ca by³y usuwane
z roztworu glebowego lub by ich koncentracja by³a utrzymywana na ni¿szym pozio-
mie ni¿ w warstwie bezpoœrednio otaczaj¹cej cz¹stki fosforytu. Jest to mo¿liwe
w warunkach pojemnoœci sorpcyjnej gleby umo¿liwiaj¹cej wi¹zanie jonów Ca uwal-
nianych przy rozk³adzie fosforytu lub w warunkach ich wyp³ukiwania [6]. Stopieñ
rozpuszczalnoœci fosforytów stosowanych bezpoœrednio w formie m¹czek zale¿y
równie¿ od sk³adu granulometrycznego gleby. Gleby lekkie charakteryzuj¹ siê za-
zwyczaj nisk¹ kationow¹ pojemnoœci¹ wymienn¹, co wi¹¿e siê z niewielkimi mo¿li-
woœciami sorbowania uwalniaj¹cych siê w procesie rozk³adu jonów Ca. W rejonach
o niedu¿ych opadach mo¿e siê to wi¹zaæ ze spadkiem rozpuszczalnoœci zastosowa-
nego fosforytu, a tym samym ze zmniejszeniem jego efektywnoœci nawozowej.
W przypadku gleb lekkich z rejonów o wiêkszych opadach, jony Ca mog¹ byæ
wyp³ukiwane w g³¹b profilu glebowego i tym samym usuwane z s¹siedztwa cz¹stek
fosforytu [38]. Ostatnie badania wykaza³y, ¿e du¿a zawartoœæ Mg wymiennego
w glebie mo¿e poprawiaæ rozpuszczalnoœæ fosforytów [23].

Zawartoœæ substancji organicznej. Kolejnym czynnikiem glebowym maj¹cym
dodatni wp³yw na rozk³ad fosforytów i dostêpnoœæ fosforu dla roœlin jest zawartoœæ
substancji organicznej w glebie [7]. Wp³yw ten jest wynikiem du¿ej pojemnoœci
kationowej substancji organicznej, tworzeniem kompleksów Ca-substancja orga-
niczna oraz obecnoœci¹ kwasów organicznych rozpuszczaj¹cych fosforyt.

Dobór roœliny uprawnej. Nie bez znaczenia jest równie¿ dobór roœliny uprawnej.
Poszczególne gatunki roœlin ró¿ni¹ siê zarówno potrzebami pokarmowymi wzglêdem
fosforu, jak i mo¿liwoœci¹ jego pobierania z roztworu glebowego [2]. Co wiêcej,
gatunki roœlin mog¹ ró¿niæ siê zdolnoœci¹ do pobierania trudno rozpuszczalnych form
fosforu, niedostêpnych dla innych gatunków [16]. Wiadomo, ¿e roœliny motylkowate
maj¹ szczególnie du¿¹ zdolnoœæ do uruchomiania fosforu poprzez zakwaszanie strefy
korzeniowej [34]. Ponadto fosfór z m¹czek fosforytowych dobrze wykorzystywany
jest przez roœlinnoœæ trwa³ych u¿ytków zielonych oraz rzepak [21].
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Zwiêkszenie efektywnoœci m¹czek poprzez wykorzystanie
procesów mikrobiologicznych zachodz¹cych w glebie

Interesuj¹c¹ mo¿liwoœci¹ zwiêkszenia dostêpnoœci dla roœlin fosforu z fosforytów
jest aktywizacja procesów mikrobiologicznych zachodz¹cych w glebie, czyli wyko-
rzystanie mikroorganizmów lub wytwarzanych przez nie produktów do rozk³adu
nierozpuszczalnego fosforytu. Badania nad tym zagadnieniem s¹ obecnie licznie
prowadzone zarówno na œwiecie jak i w pañstwach UE [5, 4, 15, 20, 28, 38]. W celu
zwiêkszenia aktywnoœci mikrobiologicznej stosuje siê ró¿ne dodatki do nawozów lub
do gleby, które wp³ywaj¹ korzystnie na rozwój mikroorganizmów glebowych.

Dodatek siarki. Jednym z takich dodatków jest siarka [11]. Idea stosowania
mieszanek fosforytu z siark¹ polega na tym, ¿e wystêpuj¹ce w glebie bakterie
siarkowe utleniaj¹ S do H2SO4. Kwas reaguje z cz¹stkami fosforytu, które musz¹ byæ
w du¿ej bliskoœci do S, w wyniku czego powstaj¹ fosforany jedno- i dwuwapniowe.
Pewn¹ modyfikacj¹ tego procesu mo¿e byæ dodatek melasy jako Ÿród³a wêgla
organicznego dla bakterii. Mieszanki fosforytu z siark¹ zas³uguj¹ na uwagê ze
wzglêdu na ich ma³y koszt, elastycznoœæ stosunku fosforyt : siarka, mo¿liwoœæ u¿ycia
„gorszych” fosforytów nieprzydatnych w produkcji dobrze rozpuszczalnych nawo-
zów fosforowych oraz stopniowego uwalniania P i S z nawozów, co jest niezmiernie
istotne z punktu widzenia ochrony œrodowiska. Wad¹ mieszanek fosforytowo-siar-
kowych (F/S) jest konieczny du¿y stopieñ rozdrobnienia siarki (95% min. 0,150 mm),
która powinna byæ zmielona razem z fosforytem lub osobno i nastêpnie z nim
wymieszana. Mielenie S bez fosforytu lub na sucho, bez dodatku wilgoci, niesie
ryzyko zapalenia i nie jest zalecane. Pomimo tych niedogodnoœci w Nowej Zelandii
produkowane s¹ aktualnie mieszanki F/S z dodatkiem bakterii Thiobacillus pod
nazw¹ „EnviroPhos” [38].

Czynniki maj¹ce wp³yw na skutecznoœæ mieszanek F/S to: jakoœæ fosforytu,
stosunek F:S, rodzaj uprawianych roœlin oraz rodzaj gleby. Skutecznoœæ mieszanek
F/S mo¿na zwiêkszyæ zarówno poprzez wzrost jakoœci zastosowanych fosforytów,
jak i stopieñ ich przemia³u. Nale¿y przypuszczaæ, ¿e wzrost dodatku S bêdzie
powodowa³ zwiêkszenie agronomicznej skutecznoœci tych mieszanek. Jednak wiêkszy
dodatek siarki wi¹¿e siê z wy¿szym kosztem produktu. Wczeœniejsze badania wyka-
za³y, ¿e mieszanki F/S mog¹ dorównywaæ skutecznoœci superfosfatu pojedynczego,
gdy stosunek F:S oscyluje pomiêdzy 1:1 a 5:1. Przy zastosowaniu wiêkszych stopni
przemia³u fosforytu stosunek ten mo¿e byæ zwiêkszony do 7:1 bez spadku skutecz-
noœci mieszanki [24]. W uprawach wieloletnich, takich jak np. pastwiska, mieszanki
F/S o stosunku 14:1 mog¹ dorównywaæ superfosfatowi [25]. W uprawach roœlin
o krótszym okresie wegetacji i du¿ych potrzebach fosforowych konieczne by³oby
stosowanie mieszanek F/S wytwarzanych z wysokogatunkowych fosforytów o w¹skim
stosunku F:S. Nale¿y podkreœliæ, ¿e przy czynnikach œrodowiskowych sprzyjaj¹cych
rozpuszczalnoœci fosforytu, takich jak: du¿a wilgotnoœæ, zakwaszenie gleby i wysoka
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zawartoœæ C org., mieszanki F/S przygotowane z gorszych jakoœciowo fosforytów i na
bazie szerszego stosunku F:S mog¹ dorównywaæ innym nawozom fosforowym.

Kompostowanie. Innym sposobem, poza dodatkiem S, zwiêkszenia dostêpnoœci
fosforu dla roœlin jest kompostowanie mielonych fosforytów z surowcami organiczny-
mi. Produkty metabolizmu mikroorganizmów rozk³adaj¹cych materiê organiczn¹ po-
woduj¹ rozk³ad fosforytu, uruchamiaj¹c zwi¹zki fosforanowe, ³atwo dostêpne dla roœ-
lin. Wzrost rozpuszczalnoœci fosforu w wyniku kompostowania spowodowany jest
oddzia³ywaniem na fosforyt kwasów organicznych, substancji huminowych oraz in-
nych substancji wykazuj¹cych dzia³anie chelatuj¹ce, produkowanych przez mikroorga-
nizmy podczas rozk³adu surowców organicznych [30, 36]. Proces ten jest nadal konty-
nuowany w glebie po zastosowaniu omawianego produktu [13]. Surowcami organicz-
nymi u¿ywanymi do kompostowania mog¹ byæ np. wys³odki buraczane, obornik czy
resztki roœlinne. Stosunek surowca organicznego do fosforytu w tego typu kompostach
powinien wynosiæ 4:1 [3, 38]. Wa¿ny jest równie¿ stosunek C:N, który powinien
mieœciæ siê w zakresie 35:1–25:1 [22, 39]. W literaturze œwiatowej podkreœla siê potrze-
bê badañ nad kompostami fosforytowo-organicznymi [10, 32]. Szczególnie weryfikacji
wymaga zagadnienie op³acalnoœci tego typu nawozów w produkcji polowej.

Podsumowanie

Wzwi¹zku du¿ymi wahaniami i utrzymuj¹c¹ sie od 2005 roku tendencj¹ wzrostow¹
cen surowców fosforytowych na œwiecie, ceny nawozów fosforowych w Polsce s¹
coraz wy¿sze. W tej sytuacji koniecznoœci¹ staje siê poszukiwanie tañszych Ÿróde³
fosforu dla rolnictwa. Jedn¹ z mo¿liwoœci jest stosowanie nieprzetworzonych che-
micznie, naturalnych mielonych fosforytów. Kierunek ten wymaga zintensyfiko-
wania badañ dotycz¹cych zwiêkszenia przyswajalnoœci dla roœlin fosforu z tego typu
nawozów. Wyj¹tkowo obiecuj¹ce wydaj¹ siê metody wykorzystuj¹ce mikroorga-
nizmy glebowe do rozk³adu struktury apatytowej, a tym samym uruchomiania
zwi¹zków fosforanowych w sferze korzeniowej roœlin. Jedn¹ z tego typu metod jest
wykorzystanie aktywnoœci bakterii siarkowych i zastosowanie dodatku siarki do
fosforytu. Inn¹ interesuj¹c¹ metod¹ jest kompostowanie fosforytu z dodatkami orga-
nicznymi. W obu przypadkach wydzieliny i metabolity mikroorganizmów oddzia³uj¹
na fosforyt powoduj¹c jego rozk³ad, a tym samym uruchomiaj¹c fosfor trudno
dostêpny dla roœlin.
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New trends in using rock phosphates

in agriculture

Key words: rock phosphate, sources and reserves, direct application, P avail-
ability, S addition, composting

Summary

This paper deals with the necessity to find an inexpensive sources of phosphorus
for farming. The resources, reserves, production and prices of phosphate raw materi-
als are discussed. In addition, the subject of fertilizing crops with ground phosphates,
without any expensive chemical processing, the so-called rock phosphate direct appli-
cation, is mentioned. In greater details, we discuss the factors which affect the avail-
ability of phosphorus derived from ground phosphates, such as pH, content of Ca, Mg
or organic matter in soil, and an appropriately selected crop. More attention is paid to
the issue of enhancing the availability of phosphorus from phosphates by activating
microbiological processes in soil. Among some promising solutions are sulphur
supplementation of phosphate, thus taking advantage of the activity of sulphur bacte-
ria or composting phosphate with organic additives.
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Wstêp

W Polsce ze wzglêdu na przyzwyczajenia i tradycje kulinarne wieprzowina od
dawna stanowi podstawowy gatunek spo¿ywanego miêsa. W roku 2008 spo¿ycie
wieprzowiny wynosi³o 42,7 kg w przeliczeniu na jednego mieszkañca [12]. By³o to
mo¿liwe dziêki obserwowanemu od kilku lat zwiêkszaniu jej produkcji. To z kolei
mia³o bezpoœredni zwi¹zek z uzyskanym na drodze postêpu wzrostem miêsnoœci
œwiñ. Wielu badaczy wskazuje jednak, ¿e w odniesieniu do ras wysokomiêsnych
obserwuje siê ujemn¹ korelacjê miêdzy zawartoœci¹ miêsa a jego szeroko pojêt¹
jakoœci¹ [5, 17].

Tymczasem konsumenci coraz czêœciej poszukuj¹ zarówno dobrej jakoœci miêsa
œwie¿ego jak i dobrych wyrobów miêsnych i s¹ sk³onni zap³aciæ za nie wy¿sz¹ cenê.
Taka presja czêœci konsumentów zmusza zak³ady miêsne, stawiaj¹ce w swojej pro-
dukcji na ponadstandardow¹ jakoœæ, do szukania surowca rzeŸnego, którego jakoœæ
i przydatnoœæ technologiczna pozwala na wytwarzanie takich produktów. Dostêpnoœæ
takiego surowca jest ograniczona. Alternatyw¹ mo¿e byæ wykorzystanie œwiñ ras
rodzimych, z których surowiec miêsny jest dobrej jakoœci. Spoœród trzech rodzimych
ras œwiñ utrzymywanych w Polsce szczególnie rasa z³otnicka pstra, jedyna dla której
praca hodowlana by³a i jest oparta wy³¹cznie na selekcji i doborze par do kojarzeñ, bez
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dolewu innych ras zas³uguje na zainteresowanie. Niew¹tpliwie bowiem zalet¹ tej rasy
jest dobra jakoœæ miêsa.

Celem niniejszej pracy by³o porównanie wyników badañ w³asnych i innych auto-
rów dotycz¹cych szeroko pojêtej jakoœci i przydatnoœci technologicznej miêsa œwiñ
rasy z³otnickiej pstrej.

Pochodzenie, stan populacji i charakterystyka rasy

Pierwsze prace badawcze nad œwiniami rodzimymi, nazwanymi póŸniej z³otnic-
kimi, zainicjowa³ w Polsce prof. Stefan Alexandrowicz. Tu¿ po II wojnie œwiatowej
prowadzi³ on na Warmii (obecnie województwo warmiñsko-mazurskie) badania
monograficzne nad œwiniami prymitywnymi, które trafi³y w ten rejon Polski wraz
z repatriantami z Wileñszczyzny i Nowogródczyzny [2].

Populacjê wyjœciow¹ œwiñ z³otnickich stanowi³y zwierzêta w typie krajowej
œwini d³ugouchej o cechach wyraŸnie prymitywnych. Materia³ zwierzêcy zakupiono
w latach 1949–1952. Ostatecznie stado rodzicielskie stanowi³o 5 knurków i 18 loszek
[1]. Zakupione zwierzêta umieszczono w Rolniczym Gospodarstwie Doœwiadczal-
nym Z³otniki ko³o Poznania, gdzie utrzymywano je stosuj¹c chów sza³asowo-okólni-
kowy. Do roku 1954 materia³ wyjœciowy rozmno¿ono stosuj¹c dobór i selekcjê.
Wyodrêbniono dwie odmiany œwiñ: bia³¹ o u¿ytkowoœci miêsnej i pstr¹ o u¿ytko-
woœci miêsno-s³oninowej. Po 13 latach pracy hodowlanej w 1962 roku œwinie obu
odmian zosta³y uznane za odrêbne rasy i otwarto dla nich ksiêgi hodowlane zwierz¹t
zarodowych. W roku 1984 rasa z³otnicka pstra, jako jedyna rodzima rasa œwiñ
w Polsce, do której nie dolano krwi ras szlachetnych, zosta³a objêta hodowl¹ zacho-
wawcz¹ [20, 21].

Dnia 9 maja 2000 roku Akademia Rolnicza im. A. Cieszkowskiego w Poznaniu,
obecnie Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, otrzyma³a zezwolenie Ministra Rol-
nictwa i Rozwoju Wsi na prowadzenie ksi¹g hodowlanych dla ras œwiñ: z³otnickiej
bia³ej i z³otnickiej pstrej. W dwa lata póŸniej, 11 czerwca 2002 roku jednostka zosta³a
równie¿ upowa¿niona do prowadzenia oceny wartoœci u¿ytkowej lub hodowlanej
oraz publikowania jej wyników. Obecnie UP w Poznaniu prowadzi równie¿ pe³en
nadzór hodowlany nad obu populacjami œwiñ z³otnickich.

Aktualnie rasa z³otnicka pstra jest jedn¹ z 3 ras œwiñ objêtych w Polsce hodowl¹
zachowawcz¹, obok rasy z³otnickiej bia³ej i pu³awskiej. Wszystkie te populacje s¹ ma³o
liczne. Stan loch rasy z³otnickiej pstrej (z³p) objêtych ocen¹ na dzieñ 31.12.2010 roku
wynosi³ 993 sztuki, a zwierzêta by³y utrzymywane w dziewiêciu z szesnastu woje-
wództw naszego kraju tj. dolnoœl¹skim, ³ódzkim, kujawsko-pomorskim, podkarpac-
kim, pomorskim, warmiñsko-mazurskim, wielkopolskim, mazowieckim i opolskim.

Hodowcy utrzymuj¹cy œwinie z³p realizuj¹ „Program ochrony zasobów genetycz-
nych œwiñ rasy z³otnickiej pstrej” dziêki czemu otrzymuj¹ wsparcie finansowe dla
prowadzonej hodowli. Przed wst¹pieniem Polski do Unii Europejskiej (01.05.2005)
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realizacja zadañ zwi¹zanych z utrzymaniem lokalnych ras zwierz¹t i rekompensat¹
strat poniesionych z racji ich gorszej produkcyjnoœci, odbywa³a siê ze œrodków bu-
d¿etu krajowego. Od roku 2005 trzy gatunki zwierz¹t: byd³o, konie i owce objête
zosta³y p³atnoœciami rolno-œrodowiskowymi w ramach Programu Rozwoju Obsza-
rów Wiejskich na lata 2005–2007, co odbywa³o siê przy wsparciu finansowym ze
œrodków unijnych. Od roku 2008 z tego Ÿród³a finansowania korzystaj¹ równie¿
hodowcy œwiñ.

Obecnie œwinie rasy z³otnickiej pstrej s¹ zwierzêtami œrednio du¿ymi, o harmo-
nijnej budowie. Masa cia³a doros³ych osobników wynosi 300–350 kg dla knurów.
Lochy przeciêtnie wa¿¹ od 200 do 300 kg. Obowi¹zuj¹cym we wzorcu rasy umasz-
czeniem œwiñ z³otnickich pstrych jest barwa ³aciata bia³o-czarna, przy czym ponad
50% musi stanowiæ maœæ bia³a. Najbardziej po¿¹dany jest uk³ad ³at sprawiaj¹cy
wra¿enie „drugiej skóry” narzuconej na grzbiet zwierzêcia.

Lochy rasy z³otnickiej pstrej wykazuj¹ gorsze wyniki u¿ytkowoœci rozp³odowej
ni¿ wiêkszoœæ ras œwiñ utrzymywanych w Polsce. S¹ one jednak troskliwymi
i mlecznymi matkami. Od pierwszych lat hodowli œwiñ z³otnickich wskazywano na
ich ma³e przyrosty dobowe i znaczne zu¿ycie paszy na kilogram przyrostu oraz du¿e
ot³uszczenie [3]. Obecnie rasa ta przede wszystkim cechuje siê du¿ym ot³uszcze-
niem, nisk¹ miêsnoœci¹ [6, 16, 23].

Jakoœæ i przydatnoœæ technologiczna miêsa

Jak wskazuj¹ prezentowane w tabeli 1 wyniki badañ w surowcu miêsnym
uzyskanym od œwiñ rasy z³p nie obserwuje siê zasadniczo wad miêsa typu PSE lub
stanowi¹ one jedynie niewielki procent [11, 14, 19]. Na ten fakt wskazywali równie¿
inni autorzy, których wyniki nie s¹ zacytowane w tabeli [8, 15, 22]. Wysoka zawartoœæ
t³uszczu œródmiêœniowego jest niezbêdna do osi¹gniêcia optymalnej smakowitoœci
oraz kruchoœci i soczystoœci miêsa [9]. W badaniach w³asnych, podobnie jak
u wiêkszoœci cytowanych autorów, u œwiñ rasy z³otnickiej pstrej stwierdzano ko-
rzystn¹, przekraczaj¹c¹ 2%, zawartoœæ t³uszczu œródmiêœniowego. Decyduje ona
o niepowtarzalnym smaku, zapachu i innych parametrach sensorycznych.

Badacze wykazali, ¿e surowiec miêsny pochodz¹cy od œwiñ z³p cechuje siê nisk¹
iloœci¹ wycieku swobodnego [9, 11], a na dobr¹ przydatnoœæ przetwórcz¹ miêsa
wp³yw ma tak¿e jego wysoka wodoch³onnoœæ [9, 19]. Grzeœkowiak i in. [11] w miêsie
œwiñ z³p zaobserwowali niskie wartoœci pomiarów przewodnoœci elektrycznej,
mieszcz¹ce siê w przedziale od 1 do 6,5 mS, charakterystyczne dla surowca bez
odchyleñ jakoœciowych [4]. Znalaz³o to te¿ potwierdzenie w badaniach w³asnych.
Warto dodaæ, ¿e miêœnie œwiñ z³otnickich pstrych cechuje niskie pH.

Analiza barwy miêsa œwiñ rasy z³otnickiej pstrej wykaza³a, i¿ pod wzglêdem
wszystkich sk³adowych jest ona korzystna. Ni¿sza jasnoœæ cechuj¹ca œwinie z³p
bardziej jest zbli¿ona do wartoœci obserwowanych dla dzika [9], ni¿ œwiñ ras
wysokomiêsnych.
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Tabela 2. Jakoœæ sensoryczna miêsa œwiñ z³p [punkty]

Wyró¿nik Sobina [22] Florowski i in. [9] Grzeœkowiak i in. [11]

Smak 3,57–3,58 4,8 4,64

Zapach 3,56–3,61 4,9 4,65

Kruchoœæ 3,46 4,8 4,4

Soczystoœæ 3,67 4,4 4,45

Przez wiele lat hodowli œwiñ z³otnickich dokonywano prób oceny jakoœci sen-
sorycznej miêsa [9, 11, 22] oraz gotowych wyrobów [11, 18]. Wyniki badañ jakoœci
sensorycznej przeprowadzonych w odstêpie ponad trzydziestu lat przedstawiono w ta-
beli drugiej. Wszyscy cytowani autorzy wysoko ocenili jakoœæ sensoryczn¹ miêsa œwiñ
z³p. Florowski i in. [9] w swojej pracy porównywa³ miêso œwiñ z³p, pietrain i dzika.
Wskaza³, ¿e miêso pochodz¹ce od œwiñ rasy z³p w ocenie smaku, zapachu i kruchoœci
uzyskiwa³o wy¿sze noty od miêsa rasy pietrain i dzika. Pod wzglêdem soczystoœci
miêso rasy z³p by³o natomiast zbli¿one do dzika. Autor przyczyny takiej oceny
upatrywa³ w doœæ wysokiej zawartoœci t³uszczu miêdzymiêœniowego u rasy z³p. Grzeœ-
kowiak [11] podkreœla natomiast, ¿e ocena sensoryczna miêsa z³p by³a korzystna, pomi-
mo ¿e zawartoœæ t³uszczu miêdzymiêœniowego stwierdzona w jej badaniach wynosi³a
œrednio ok. 1,9%. Prawdopodobnie nie tylko zawartoœæ t³uszczu œródmiêœniowego
decyduje o jakoœci sensorycznej miêsa. We wczeœniejszych badaniach Sobina [22]
porównuj¹c miêso œwiñ z³p i pietrain oraz mieszañców obu ras zaobserwowa³a istotne
ró¿nice pod wzglêdem poszczególnych wyró¿ników jakoœci miêdzy ocenianymi gru-
pami œwiñ. Najlepsz¹ ocenê uzyska³o miêso pozyskane od œwiñ z³p. Ogólna ocena
porównawcza jakoœci sensorycznej miêsa œwiñ z³p zosta³a przeprowadzona równie¿
przez Buczyñskiego i in. [7]. Uzyskane przez niego wyniki potwierdzi³y badania innych
autorów. Miêso œwiñ rodzimych przewy¿sza³o pod wzglêdem jakoœci sensorycznej
miêso uzyskiwane od tuczników z pog³owia masowego.

Tabela 3. Cechy sensoryczne polêdwicy gotowanej i surowej wêdzonej [punkty]

Wyró¿nik Polêdwica gotowana Polêdwica surowa wêdzona

z³otnicka bia³a z³otnicka pstra z³otnicka bia³a z³otnicka pstra

Soczystoœæ 4,35 4,45 4,51 4,28

Smakowitoœæ 4,61 4,64 4,71 4,51

Kruchoœæ 4,36 4,4 4,67 4,47

Na przestrzeni lat przeprowadzono równie¿ badania wyrobów gotowych wypro-
dukowanych z miêsa œwiñ z³otnickich. Wykonano ocenê sensoryczn¹ szynki i po-
lêdwicy konserwowej pasteryzowanej wyprodukowanej z miêsa œwini z³otnickiej
pstrej i œwini pietrain oraz ich mieszañców (1/2 i 3/4 krwi pietrain) [18]. Ponadto
ocenie sensorycznej poddano polêdwicê gotowan¹ i polêdwicê surow¹ wêdzon¹
wyprodukowane z miêsa œwini z³otnickiej pstrej [11]. W obu badaniach stwierdzono
dobr¹ jakoœæ sensoryczn¹ ocenianych wyrobów wyprodukowanych z miêsa œwini
z³otnickiej. Noty uzyskane w ocenie sensorycznej badanych cech polêdwicy goto-
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wanej i polêdwicy surowej wêdzonej by³y wysokie i mieœci³y siê w przedziale 4,3 do
4,7 pkt., przy czym nieznacznie wy¿sz¹ ocenê sensoryczn¹ otrzyma³a polêdwica
surowa wêdzona wyprodukowana z miêsa œwini z³otnickiej bia³ej (tab. 3). Od-
znacza³a siê ona szczególnie bardzo dobr¹ smakowitoœci¹ i kruchoœci¹. Wysoka
ocena sensoryczna polêdwic surowej wêdzonej i gotowanej, wyprodukowanych
z tego miêsa, potwierdza bardzo dobr¹ jakoœæ miêsa œwiñ z³otnickiej bia³ej i z³otnickiej
pstrej oraz jego pe³n¹ przydatnoœæ technologiczn¹ do produkcji tego typu wyrobów.

Podsumowanie

Œwinie rasy z³otnickiej pstrej s¹ objête ochron¹ in situ. Oznacza to, ¿e hodowla
i u¿ytkowanie zwierz¹t s¹ prowadzone w warunkach naturalnych [13]. Ze wzglêdu na
ma³¹ wydajnoœæ poubojow¹, jaka cechuje wszystkie zwierzêta ras rodzimych rasa ta jest
objêta „Programem ochrony zasobów genetycznych œwiñ rasy z³otnickiej pstrej”. Dziêki
temu hodowcy otrzymuj¹ dotacje. Jednak z za³o¿enia ma ona jedynie pokrywaæ ró¿nicê
miêdzy dochodami z hodowli œrednio wydajnej rasy komercyjnej a rasy rodzimej. Aby
zwiêkszyæ zyskownoœæ produkcji opartej na rasie rodzimej nale¿y zwiêkszyæ wartoœæ
rynkow¹ produktu [10]. W przypadku œwiñ z³otnickich pstrych mo¿na to uzyskaæ
wykorzystuj¹c najwiêksz¹ zaletê rasy, jak¹ jest doskona³a jakoœæ miêsa.

U œwiñ tej rasy prawie nie obserwuje siê miêsa typu PSE, cechuje siê ono
niewielkim wyciekiem swobodnym, wysok¹ wodoch³onnoœci¹, nisk¹ przewodnoœci¹
elektryczn¹ i stosunkowo wysok¹ zawartoœci¹ t³uszczu œródmiêœniowego. Równie¿
wysoka ocena barwy i jakoœci sensorycznej, zarówno w odniesieniu do miêsa jak
i produktów gotowych, predysponuje je do produkcji wyrobów surowych i surowo
dojrzewaj¹cych.

Uzasadnione jest wiêc szersze wykorzystanie tej rasy jako surowca do wytwarzania
wyrobów typu Premium, co z kolei bêdzie mo¿liwe dziêki realizacji za³o¿eñ „Programu
ochrony zasobów genetycznych œwiñ rasy z³otnickiej pstrej”. Wzrost liczebnoœci
populacji do bezpiecznego stanu sprzyja bowiem poprawie op³acalnoœci hodowli
i zwiêkszeniu poda¿y poszukiwanego na rynku dobrej jakoœci surowca rzeŸnego.
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The Z³otnicka Spotted breed as a raw material

for production of the premium meat products

Key words: pigs, native breeds, meat quality, technological suitability

Summary

The Z³otnicka Spotted breed, as one out of three native pig breeds kept in Poland,
is covered by in situ production. In order to increase profitability of production based
on a native breed it is necessary to enhance the market value of products. In case of
Z³otnicka Spotted pigs this may be achieved using the biggest advantage of this breed,
i.e. excellent meat quality.

Meat defects such as PSE meat are hardly ever found in pigs of this breed, while
the meat of this breed is characterized by slight thermal drip, high water holding ca-
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pacity, low electrical conductivity and relatively high intramuscular fat content.
Moreover, high scores for colour and sensory quality of meat predispose it for the pro-
duction of raw and raw ripening products.

At the same time good quality fresh meat and high quality meat products are in in-
creasing demand on the market. Such pressure on the part of some consumers forces
meat plants to search for slaughter material, which quality and processability facilitate
the production of such products.

Thus, it is justified to more extensively use this breed as a raw material for the pro-
duction of premium products, which in turn will be made possible thanks to realization
of the assumption of the Program for protection of genetic resources of Z³otnicka
Spotted pigs. An increase in the population size to the safe level would contribute to
improved profitability of breeding and increased supply of good quality slaughter
material.
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Zastosowanie uprawy gleby z wykorzystaniem mulczu

Podstawowy, ogólny cel uprawy gleby w produkcji roœlinnej pozostaje niezmien-
ny od lat. Jest nim stworzenie w œrodowisku glebowym optymalnych warunków
zarówno do umieszczenia i kie³kowania materia³u siewnego (nasion, bulw) uprawia-
nych roœlin, jak te¿ do dalszego ich wzrostu i rozwoju dla wytworzenia maksymalne-
go plonu o po¿¹danej jakoœci [34]. Zmieniaj¹ siê natomiast uwarunkowania produkcji
rolniczej. Do historii przechodzi wysokonak³adowe rolnictwo intensywne i prze-
mys³owe na rzecz rolnictwa zrównowa¿onego oraz ekologicznego. Publikowane
raporty Komisji Europejskiej [3] stwierdzaj¹, ¿e gleba mo¿e odgrywaæ kluczow¹ rolê
w ³agodzeniu skutków zmian klimatu, magazynuj¹c (sekwestruj¹c) w sobie dwa razy
wiêcej wêgla ni¿ atmosfera i trzy razy wiêcej ni¿ lasy. Zalecaj¹ te¿ zwiêkszanie jej
zdolnoœci sorpcyjnych przy maksymalnym ograniczaniu wszelkich form jej degra-
dacji. Wszystkie zabiegi i dzia³ania sprzyjaj¹ce procesom mineralizacji i utlenienia
materii organicznej gleby bêd¹ stymulowa³y niekorzystn¹ emisjê dwutlenku wêgla do
atmosfery, natomiast dzia³ania zwiêkszaj¹ce zasoby materii organicznej w glebie
bêd¹ zmniejsza³y emisjê tego gazu oraz sprzyja³y zwiêkszeniu iloœci wêgla organicz-
nego wy³¹czonego z obiegu [22, 32]. W coraz szerszym zakresie s¹ tak¿e realizowane
cele ekologiczne rozumiane jako ochrona œrodowiska przyrodniczego przed zagro¿e-
niami wynikaj¹cymi na przyk³ad ze stosowania agrochemikaliów lub nadmiernego
ugniatania czy przesuszania gleby w efekcie pracy narzêdzi i maszyn.

Oczekiwaniom tym odpowiada uprawa zachowawcza (konserwuj¹ca – conserva-
tion tillage), w której intensywnoœæ oddzia³ywania na glebê jest ograniczana w sposób
respektuj¹cy fizjologiê ¿ycia gleby i roœlin. Zdaniem wielu autorów [29, 30, 34] jest to
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system uprawy z wykorzystaniem mulczowania, maj¹cy na celu ochronê gleby przed
degradacj¹ (g³ównie fizyczn¹ i biologiczn¹) oraz zachowanie jej produktywnoœci,
ograniczaj¹cy zaburzenia w strukturze gleby i jej bioró¿norodnoœci.

Generalnie pod pojêciem „mulcz” rozumiana jest pokrywa ochronna gleby w po-
staci ró¿norodnej materii (g³ównie organicznej) umieszczana na powierzchni
i w wierzchniej warstwie. Jej celem jest zniwelowanie lub chocia¿by czêœciowe
ograniczenie niekorzystnych oddzia³ywañ czynników siedliskowych oraz poprawa
sprawnoœci uprawnej gleby w sposób naœladuj¹cy naturalne procesy rozk³adu w przy-
rodzie. Pozytywne dzia³anie szeroko rozumianego mulczu mo¿na uogólniæ do na-
stêpuj¹cych procesów:
� wzbogacanie gleby w materiê organiczn¹ i sk³adniki pokarmowe,
� poprawa sprawnoœci uprawnej warstwy gleby,
� ograniczanie erozji wodnej i powietrznej,
� regulacja temperatury wierzchniej warstwy gleby (ograniczanie nagrzewania

i wych³adzania),
� zwiêkszanie iloœci wody dostêpnej dla roœlin (w wyniku zwiêkszenia pojemnoœci

sorpcyjnej i podsi¹kania oraz spowolnienia jej parowania),
� ograniczanie zachwaszczenia.

W zale¿noœci od zastosowanego systemu mulczowania, a wiêc i postaci mulczu,
wystêpuje natomiast ró¿na ich intensywnoœæ. W produkcji rolniczej wyró¿nia siê
nastêpuj¹ce cztery systemy mulczowania: mieszanie materii roœlinnej z wierzchni¹
warstw¹ gleby, uprawê roœlin okrywowych lub kobiercowych, œció³kowanie (m.in.
agrow³ókninami) oraz powierzchniowe kompostowanie. Dwa ostatnie systemy maj¹
zastosowanie g³ównie w produkcji warzyw. Roœliny okrywowe (jare wysiewane
jesieni¹) stosuje siê przede wszystkim w produkcji roœlin jarych g³ównie jako za-
bezpieczenie gleby przed erozj¹. Aby ochrona by³a skuteczna wymagane jest co
najmniej 30-procentowe pokrycie gleby materi¹ roœlinn¹ [14, 21, 29]. Jednak¿e
wielkoœci tej nie nale¿y uto¿samiaæ ze wskaŸnikiem pokrycia (przykrycia) gleby
resztkami roœlinnymi. Pierwsza wyra¿a bowiem udzia³ powierzchni zakrytej (przy-
krytej) materi¹ roœlinn¹ w ca³ej analizowanej powierzchni. Druga wielkoœæ okreœla
natomiast udzia³ masy tych resztek pozosta³ych na powierzchni po uprawie w ca³ej ich
masie przed upraw¹. Roœliny okrywowe pe³ni¹ te¿ rolê ekologicznej ochrony gleby
jako roœliny redukuj¹ce np. iloœæ nicieni (gorczyca czarna, rzodkiew oleista, facelia)
lub chwastów (gorczyca bia³a) w glebie. Dla uprawianych w szerokich rzêdach (np.
buraki, kukurydza) siew wykonuje siê bezpoœrednio w przemarzniêt¹ masê (mulcz
okrywowy), która jeszcze pewien czas po wschodach chroni glebê. Dla upraw
w¹skorzêdowych, zarówno jarych jak i ozimych, siew najczêœciej odbywa siê
w systemie uprawy zachowawczej w warstwê p³ytko wymieszanej gleby z materi¹
roœlinn¹ (w wyniku powierzchniowej uprawy mulczuj¹cej). Taka postaæ mulczu jest
korzystniejsz¹ form¹ od poprzedniej albowiem dodatkowo, oprócz ochrony przed
erozj¹, efektywnie dostarcza do gleby substancjê organiczn¹ [8, 9].
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Nie nale¿y uto¿samiaæ systemu uprawy zachowawczej z okreœleniem „powierzch-
niowa uprawa mulczuj¹ca” gleby. Pojêcie „uprawy zachowawczej” jest znacznie
szerszym okreœleniem. Odnosi siê przede wszystkim do d³u¿szego czasu (wielu lat)
i obejmuje nie tylko sposób uprawy gleby zgodnie z zasad¹ „tak du¿o zabiegów
uprawowych jak to jest konieczne, tak ma³o jak jest to mo¿liwe” [4], ale te¿ w³aœciwy
sposób realizacji niezbêdnych zabiegów towarzysz¹cych (np. tworzenia p³odozmia-
nu, postêpowania z resztkami roœlinnymi, siewu nasion, zabiegami pielêgnacyj-
no-ochronnymi w tym dostarczania sk³adników pokarmowych). Czêsto w literaturze
system ten jest nazywany bezp³u¿nym, wykluczaj¹cym stosowanie p³uga [28, 30, 33].
Uwzglêdniaj¹c jednak¿e wiele niezaprzeczalnych zalet stosowania orki [23, 33],
s³usznym wydaje siê wrêcz zalecanie jej w systemie uprawy zachowawczej pod
warunkiem w³aœciwego jej zastosowania (minimalizuj¹cego wady) i to nie czêœciej
ni¿ raz na 5–6 lat.

Jak wynika z przedstawionej charakterystyki systemów mulczowania, powierzch-
niowa uprawa mulczuj¹ca ma szerokie zastosowanie w produkcji roœlinnej. Oznacza
to równie¿, ¿e jest wykonywana w ró¿nych warunkach ze wzglêdu na pochodzenie
materii roœlinnej i termin agrotechniczny, np. na œcierniskach po zebranych plonach
g³ównych (latem rzepaku i zbó¿, póŸn¹ jesieni¹ kukurydzy na ziarno), jesieni¹ na
poplonach uprawianych na zielon¹ masê (np. gorczycy) lub miêdzyplonach œciernis-
kowych, wiosn¹ na przemarzniêtej masie mulczu okrywowego lub na œcierniskach po
zebranych poplonach ozimych. Zró¿nicowane s¹ wiêc zarówno warunki wilgotnoœ-
ciowe i fizyczne gleby, jak te¿ postaæ i iloœæ materii roœlinnej. Najlepszy efekt po-
wierzchniowej uprawy mulczuj¹cej uzyskuje siê po rozdrobnieniu resztek roœlinnych
i równomiernym jej rozrzuceniu na powierzchni pola. Dla s³omy rzepaku i zbó¿ na-
stêpuje to równoczeœnie ze zbiorem nasion kombajnem (wyposa¿onym w szarpacz),
przy czym d³ugoœæ uzyskiwanej sieczki nie powinna byæ wiêksza ni¿ 7–8 cm [15, 17].
Wymagania te nie pokrywaj¹ siê z propagowanym w ostatnich latach, maj¹cym wiele
zalet [29, 31], kombajnowym sposobem zbioru z pozostawieniem wysokiego œcier-
niska (30–40 cm). Trudno wymagaæ, aby po takim zbiorze w oddzielnym przejeŸdzie
rozdrabniaæ œciernisko. Dla roœlin uprawianych na zielon¹ masê sieczkê mo¿na
uzyskaæ tylko w wyniku przejazdu specjaln¹ maszyn¹, co zwiêksza koszty i ugnia-
tanie gleby. Mulczu okrywowego najczêœciej nie rozdrabnia siê przed upraw¹
powierzchniow¹.

Oddzielnym zagadnieniem wp³ywaj¹cym na warunki mulczuj¹cej uprawy jest
wybór jej g³êbokoœci. Minimalne wartoœci, ok. 5 cm, sprzyjaj¹ kie³kowaniu i szybkim
wschodom chwastów oraz nasion osypanych podczas zbioru i s¹ zalecane w dwufazo-
wej ekologicznej technologii uprawy œciernisk, eliminuj¹cej stosowanie herbicydów
[25, 26]. Maksymalne wartoœci s¹ kompromisem oczekiwañ rolnika: dobrego przy-
krycia i wymieszania z gleb¹ resztek roœlinnych oraz jak najmniejszego zu¿ycia pali-
wa i ograniczonej ingerencji w glebê. Aby przyœpieszyæ w³aœciwy rozk³ad materii
organicznej, szczególnie zaœ trudno rozk³adaj¹cej siê s³omy, konieczne jest intensywne
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i równomierne jej wymieszanie z gleb¹. Przyjmuje siê, ¿e w³aœciwe wymieszanie pod
wzglêdem proporcji masy s³omiastej z gleb¹ uzyskuje siê stosuj¹c co najmniej 2–2,5
cm g³êbokoœci uprawy na 1 tonê s³omy na powierzchni 1 ha [18]. W praktyce iloœæ
mieszanych z gleb¹ resztek roœlinnych jest bardzo zró¿nicowana i wynosi od 2 t · ha–1

do nawet 28 t · ha–1 [12, 17], a g³êbokoœæ uprawy najczêœciej nie przekracza 15 cm.
Sporadycznie, w szczególnych warunkach glebowych i nie czêœciej ni¿ raz na kilka
lat, uzasadnione bywa stosowanie w powierzchniowym mulczowaniu wiêkszych
g³êbokoœci (nawet do 40 cm). Dodatkowym utrudnieniem jest te¿ lokalna zmiennoœæ
iloœci resztek na polu, wynosz¹ca œrednio ok. 20%, a maksymalnie (np. na œciernisku
po zbiorze ziarna kukurydzy) nawet 35% masy resztek [11].

Stosowane techniki uprawy powierzchniowej

W procesie powierzchniowej mulczuj¹cej uprawy gleby stosowane s¹, w agrega-
cie z ci¹gnikiem, narzêdzia ró¿nej konstrukcji. Podzia³ ich, uwzglêdniaj¹cy dwa
g³ówne kryteria: nazwê narzêdzia i elementy robocze do mulczuj¹cej uprawy, ilustru-
je rysunek 1. Kryteria te wzajemnie s¹ œciœle powi¹zane: czêœæ elementów przypo-
rz¹dkowana jest tylko odpowiednim narzêdziom, czêœæ z nich wystêpuje w wiêkszoœ-
ci narzêdzi. S¹ te¿ narzêdzia, które jednoczeœnie wykorzystuj¹ wybrane kombinacje
elementów roboczych.
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Brony talerzowe wystêpuj¹ w dwóch ró¿nych wersjach: klasycznej i kom-
paktowej. Podstawow¹ zalet¹ ich pracy jest ciêcie i mieszanie resztek roœlinnych
z p³ytko podciêt¹ i spulchnion¹ gleb¹ przy zachowaniu znacznej odpornoœci na
zapychanie. Regu³¹ jest ustawianie talerzy z drugiego (tylnego) rzêdu wzglêdem
rozmieszczenia talerzy w pierwszym rzêdzie, tak aby pracowa³y pomiêdzy ich œlada-
mi. Wystêpuje znaczna ró¿norodnoœæ kszta³tu i œrednicy talerzy. Oprócz tradycyjnych
talerzy o g³adkiej krawêdzi skrawania stosowane s¹ równie¿ talerze zêbate, przy czym
zarysy i liczby oferowanych wyciêæ s¹ ró¿ne: od ³agodnych k¹towych (15 × 30 mm)
do bardzo g³êbokich promieniowych (do 40 × 80 mm). Te ostatnie zwane s¹ niekiedy
talerzami p³atkowymi. Œrednice zawieraj¹ siê w przedziale od 430 mm do nawet 610
mm. Czêsto skrajne pierwsze talerze s¹ mniejszej œrednicy i uzêbione (a¿eby z³ago-
dziæ odrzucanie gleby), a ostatnie w rzêdzie s¹ g³adkie (¿eby pozostawiaæ równo
odciêt¹ krawêdŸ bruzdy). Wklêœniêcie talerzy, charakteryzuj¹ce kulistoœæ ich po-
wierzchni, wynosi od 35 do a¿ 60 mm.

W wersji klasycznej talerze zmontowane s¹ w sekcjach ustawionych skoœnie do
kierunku pracy [5, 6, 25]. Takie zamocowanie cechuje siê k³opotliw¹ wymian¹
wybranych pojedynczych talerzy oraz warunkuje prostopad³e ustawienie ich kra-
wêdzi do powierzchni gleby. Wymusza tak¿e znaczn¹ d³ugoœæ konstrukcji narzêdzia
oraz bardzo ogranicza kopiowanie nierównoœci na powierzchni gleby. Regulowany
jest natomiast, poprzez zmianê po³o¿enia sekcji, w zale¿noœci od warunków pracy k¹t
ich natarcia (tj. ustawienia krawêdzi talerzy w stosunku do kierunku ruchu po polu)
w przedziale wartoœci od 0° do nawet 30°. Ustawienie sekcji na ramie noœnej mo¿e
wystêpowaæ w kszta³cie V, X lub 2V [1, 24].

W bronach kompaktowych standardem jest ustawianie talerzy w dwóch równo-
leg³ych rzêdach na d³ugoœci brony, zawieszonych niezale¿nie na ramie noœnej.
Talerze ³o¿yskowane s¹ pojedynczo lub podwójnie na ramionach sprê¿yn lub gumo-
wych amortyzatorów. Takie indywidualne ich mocowanie powoduje, oprócz kopio-
wania nierównoœci terenu korzystnie wp³ywaj¹cego na utrzymanie sta³ego zag³êbie-
nia, tak¿e powstawanie swoistego efektu udarowego wspomagaj¹cego kruszenie
gleby oraz zag³êbianie i samooczyszczanie siê talerzy [27]. Pozwala równie¿ uzyskaæ
w zale¿noœci od warunków pracy zró¿nicowanie wartoœci zarówno k¹ta natarcia jak
te¿ k¹ta pochylenia krawêdzi talerzy. W efekcie konstrukcja tych bron jest krótka
i zwarta, co stwarza korzystne warunki do agregatownia z innymi narzêdziami, a wiêc
zwiêksza zakres ich wykorzystania i stanowi istotn¹ zaletê u¿ytkow¹.

Spulchniacze obrotowe ró¿ni¹ siê od bron talerzowych g³ównie kszta³tem i wy-
miarem elementów roboczych. Najczêœciej s¹ to niezale¿ne profilowane parzyste no-
¿e, tworz¹ce po zamocowaniu zarys talerzy [1]. Mog¹ te¿ byæ talerze o bardzo
g³êbokich wyciêciach. Mocowane s¹ do ramy noœnej i regulowane, podobnie jak
elementy bron talerzowych, sztywno (jak w klasycznych) lub elastycznie (jak w kom-
paktowych). Cech¹ charakterystyczn¹ jest œrubowe ustawienie ich krawêdzi tn¹cych
na szerokoœci roboczej sekcji, ograniczaj¹ce udarowy charakter pracy.
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Kultywatory œcierniskowe s¹ przyk³adem agregatu wykorzystuj¹cego do pracy
uk³ady elementów roboczych ró¿nej konstrukcji. Wystêpuje wiele ich kombinacji,
przy czym standardem jest równoczesne stosowanie zêbów (³ap) kultywatora oraz
obrotowych tarcz i talerzy. Zêby rozmieszczone s¹ w dwóch, trzech lub nawet
czterech rzêdach i zamocowane do ramy noœnej sztywno lub elastycznie. Za nimi
pracuj¹ sekcje talerzy, o konstrukcji zbli¿onej do stosowanych w bronach kompak-
towych i spulchniaczach obrotowych, lub tarcz o krawêdziach pofalowanych. Niwe-
luj¹ œlady zêbów oraz przecinaj¹, spulchniaj¹ i mieszaj¹ wierzchni¹ warstwê gleby
z resztkami roœlinnymi. Liczba i rozstaw zêbów w rzêdach zale¿y w znacznym
stopniu od konstrukcji ich elementów roboczych. W efekcie podzia³ka ich œladów po
przejœciu kultywatora mo¿e wynosiæ od 28 cm do 45 cm. Warunkuje te¿ w³aœciwy
wybór kultywatora do wystêpuj¹cych warunków eksploatacyjnych: np. do g³êbszej
uprawy (do 30–40 cm) stosuje siê w¹skie (80 mm) zêby d³utowe. Do p³ytszych upraw
(5–15 cm) zalecane s¹ gêsiostopkowe lub skrzyde³kowe, o szerokoœci ciêcia nawet do
47 cm. Zapewniaj¹ najbardziej p³askie i pe³ne podciêcie warstwy gleby przeroœniêtej
korzeniami roœlin. Zêby sercowe powoduj¹ silny boczny odrzut skrawanej gleby
i ¿³obienie g³êbszych bruzd.

Brony obrotowe maj¹ ruchome obrotowe elementy robocze napêdzane od wa³ka
odbioru mocy ci¹gnika. W zale¿noœci od po³o¿enia osi ich obrotu – pionowej lub
poziomej [1, 2, 5] – s¹ to wirniki z no¿ami (w wirnikowych) i bêbny z tarczami
mocuj¹cymi no¿e (w glebogryzarkach) lub zêby (w rototillerach). Taki wymuszony
ruch elementów roboczych bardzo intensywnie oddzia³uje na glebê. Jest to podstawo-
wa cecha ich procesu pracy bêd¹ca jednoczeœnie zalet¹ i wad¹ w zale¿noœci od wy-
stêpuj¹cych warunków pracy. Na glebach zwiêz³ych i bardzo ciê¿kich w optymalnych
warunkach wilgotnoœciowych pozwalaj¹, szczególnie wirnikowe [19], uzyskaæ roz-
drobnienie i wymieszanie wierzchniej warstwy gleby odpowiednie do jednoczesnego
(w jednym przejeŸdzie) umieszczenia i kie³kowania materia³u siewnego. Niew³aœ-
ciwe ich u¿ycie mo¿e ³atwo zniszczyæ strukturê gleby lub uzyskaæ niewystarczaj¹c¹
jakoœæ uprawy. S¹ te¿ bardziej energoch³onne i mniej wydajne od wczeœniej wymie-
nianych narzêdzi biernych. Zdaniem Buliñskiego i in. [2], uzyskiwanie dobrych
efektów pracy bron obrotowych wymaga znajomoœci wielu aspektów zwi¹zanych
z oddzia³ywaniem ich elementów roboczych na glebê. W bronach o wirnikowych
zespo³ach roboczych do mulczuj¹cej uprawy gleby zalecane s¹ no¿e k¹towe, o dodat-
nim k¹cie natarcia na glebê. S¹ one równie¿ znacznie d³u¿sze od tradycyjnych no¿y,
ustawionych pionowo (o k¹cie zerowym). W bronach o zespo³ach bêbnowych
wiêkszy efekt mieszania uzyskuje siê no¿ami ³ukowymi. Istotna jest odpowiednia
proporcja wartoœci prêdkoœci postêpowej do prêdkoœci obrotowej elementów robo-
czych. Z regu³y, mimo kilkustopniowych przek³adni napêdowych, ogranicza to bar-
dzo prêdkoœæ robocz¹ i zmniejsza wydajnoœæ bron obrotowych.

Wa³y ugniataj¹ce wystêpuj¹ na wyposa¿eniu wszystkich agregatów do powierzch-
niowej uprawy gleby. Umieszczane s¹ z ty³u jako ostatnie, spe³niaj¹c podwójn¹ rolê:
� ustalaj¹ g³êbokoœæ pracy elementów roboczych,
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� zagêszczaj¹ oraz wyrównuj¹ spulchnion¹ i wymieszan¹ z resztkami roœlinnymi
warstwê gleby.
Wybór ich konstrukcji (g³ównie postaci powierzchni roboczej, œrednicy zewnêtrz-

nej i nacisku jednostkowego) nale¿y uzale¿niæ od warunków glebowych i po¿¹danego
efektu pracy. Im ciê¿sza gleba i bardziej przesuszona tym wiêkszy powinien byæ nacisk
wa³u na powierzchniê gleby [26]. Równie¿ im wiêksza jego œrednica tym najczêœciej
jest stosowany wiêkszy ciê¿ar nacisku i uzyskiwane lepsze dociœniêcie zmulczowanej
warstwy (w efekcie wiêkszego nacisku normalnego [10]). Natomiast, je¿eli zale¿y
g³ównie u¿ytkownikowi na dobrym wymieszaniu i wciœniêciu œcierniska oraz napowie-
trzeniu zmieszanej z gleb¹ warstwy, to nale¿y zastosowaæ wa³ pierœcieniowy (dzia³a-
j¹cy wg³êbnie i wciskaj¹cy resztki roœlinne) lub zêbowy z d³ugimi k³ami. Wa³y o po-
wierzchni rolkowej s¹ szczególnie zalecane przy równoczesnym siewie nasion w mul-
czowan¹ warstwê, gdzie nasiona powinny byæ umieszczane na zagêszczon¹ warstwê
w bruŸdzie nasiennej po œladach rolek i przykryte luŸn¹ warstw¹ w wyniku pracy
zagarniaczy œladów redlic. Wa³y zêbowe dobrze pracuj¹ na glebach suchych, natomiast
na wilgotnych mog¹ byæ szkodliwe i lepiej stosowaæ wa³y rurowe [19].

Energoch³onnoœæ uprawy

Energoch³onnoœæ powierzchniowej uprawy gleby, w tym tak¿e z wykorzystaniem
mulczu, oceniana jest zdefiniowanymi w badaniach wskaŸnikami energetycznymi
[16]. Charakteryzuje nak³ady energetyczne ponoszone na jednostkê powierzchni lub
objêtoœci uprawionej gleby okreœlonym (tj. zdefiniowanym wartoœciami parametrów
konstrukcyjnych) narzêdziem. Pozwala oceniæ i porównaæ pod wzglêdem energo-
ch³onnoœci pracê ró¿nych narzêdzi w zbli¿onych (porównywalnych) warunkach
eksploatacyjnych oraz wp³yw zmian konstrukcyjnych w obrêbie tego samego narzê-
dzia uprawowego. Najczêœciej u¿ywanymi wskaŸnikami s¹: energoch³onnoœæ jed-
nostkowa i jednostkowe zu¿ycie paliwa, odnoszone na jednostkê powierzchni lub na
jednostkê objêtoœci uprawionej gleby. Niekiedy bywa tak¿e stosowany opór roboczy
narzêdzia lub jego elementu roboczego, odniesiony do jednostki szerokoœci lub
przekroju uprawianej warstwy gleby.

Tabela 1. Charakterystyka warunków pracy w badaniach porównawczych [11, 12]

Wyszczególnienie Wartoœci œrednie z powtórzeñ Odchylenia standardowe

pole A pole B pole C pole D pole A pole B pole C pole D

Masa resztek roœlinnych [g · m
–2

] 955 2132 2014 2213 213 432 646 458

Wysokoœæ œcierniska [mm] 270 394 476 888 16 21 44 97

Wilgotnoœæ gleby [%] 15,1 15,1 11,9 13,2 0,2 0,2 0,5 0,4

Gêstoœæ objêtoœciowa [g · cm
–3

] 1,7 1,7 1,6 1,4 0,07 0,07 0,11 0,08

Zu¿ycie paliwa w powierzchniowej mulczuj¹cej uprawie gleby zale¿y g³ównie od
sposobu pracy elementów roboczych i ich g³êbokoœci roboczej. Narzêdzia z biernymi
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elementami roboczymi zu¿ywaj¹ kilkakrotnie mniej paliwa ani¿eli z elementami
aktywnymi, napêdzanymi od wa³ka odbioru mocy ci¹gnika. Przyk³adowo na œciernisku
po zbiorze pszenicy (gleba œredniozwiêz³a o gêstoœci 1,7 g · cm–3 i wilgotnoœci 15,1%
oraz œredniej masie resztek roœlinnych na powierzchni ok. 950 g · m–2 – pole A w tabeli 1
i na rysunku 2. zu¿ycie paliwa podczas pracy brony wirnikowej szerokoœci roboczej 3,0
m na g³êbokoœæ 45 mm wynosi³o 23 dm3 · ha–1 i by³o prawie 4-krotnie wiêksze od
œredniego zu¿ycia dla bron talerzowych tej samej szerokoœci roboczej i g³êbokoœci [11].
Równie¿ wydajnoœæ pracy by³a ponad 4-krotnie mniejsza. Stosowana podczas pracy
brony wirnikowej prêdkoœæ wspó³pracuj¹cego ci¹gnika wynosi³a 0,71 m · s–1 i by³a
optymaln¹ dla wystêpuj¹cego prze³o¿enia napêdu wirników. Dla bron talerzowych
i kultywatora œcierniskowego stosowano prêdkoœæ robocz¹ ok. 3,0 m · s–1.

Wgrupie narzêdzi biernych, stosowanych w uprawie mulczuj¹cej gleby, jednostkowe
zu¿ycie paliwa Gj zale¿y od warunków pracy i niektórych parametrów konstrukcyjnych.
W badaniach w³asnych dla przyk³adowej konstrukcji brony talerzowej klasycznej i kul-
tywatora œcierniskowego o zêbach gêsiostopkowych, pracuj¹cych w tych samych wa-
runkach na polach C i D (tab. 1) nie stwierdzono istotnej ró¿nicy w wartoœciach zu¿ytego
paliwa Gj w przeliczeniu na jednostkê powierzchni (rys. 2). Niewielkie ró¿nice pojawiaj¹
siê dopiero po uwzglêdnieniu rzeczywistej g³êbokoœci pracy – jednostkowe zu¿ycie
paliwa gj w przeliczeniu na 1 cm g³êbokoœci uprawy jest nieznacznie wiêksze podczas
pracy kultywatora ani¿eli brony klasycznej, ale tylko na œciernisku po zbiorze kukurydzy
(rys. 3). Na polu z poplonem gorczycy relacje s¹ odwrotne.

W grupie bron talerzowych kompaktowych zró¿nicowanie w zu¿yciu paliwa Gj

ze wzglêdu na warunki polowe jest zbli¿one do zró¿nicowania w zu¿yciu Gj po-
miêdzy ich konstrukcjami (rys. 2).

Analiza tego zu¿ycia po uwzglêdnieniu rzeczywistej g³êbokoœci pracy bron kom-
paktowych (rys. 3) pozwala stwierdziæ, ¿e:
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Rysunek 2. Jednostkowe zu¿ycia paliwa Gj (œrednie i odchylenia standardowe) dla wybranych
konstrukcji narzêdzi w uprawie mulczuj¹cej na polach A, B, C i D o ró¿nej postaci i masie
resztek roœlinnych [11]
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� Najwiêksze wartoœci gj wystêpuj¹ podczas eksploatacji na polu A przy g³êbokoœci
pracy ok. 4 cm, a znacznie mniejsze na polu B (o tej samych wilgotnoœci i gêstoœci
– tab. 1) przy g³êbokoœci pracy ok. 6,5 cm i dwukrotnie wiêkszej masie resztek
roœlinnych. �ród³em wzrostu wartoœci gj mo¿e byæ bardziej gêsty system korze-
niowy pszenicy na mniejszej g³êbokoœci pracy talerzy.

� Brak jednoznacznych ró¿nic w wartoœciach gj podczas eksploatacji na polach C
i D, natomiast s¹ one wyraŸnie wiêksze ni¿ podczas eksploatacji na polu B mimo
mniejszych wartoœci gêstoœci objêtoœciowej gleby (tab. 1). Mo¿e to oznaczaæ, ¿e
mulczuj¹ca uprawa na g³êbokoœæ ok. 6–7 cm w warunkach œcierniska po zbiorze
kukurydzy i poplonu gorczycy jest bardziej energoch³onna ani¿eli w warunkach
œcierniska po zbiorze pszenicy.

� Ró¿nice wystêpuj¹ce w wartoœciach gj podczas eksploatacji w tych samych wa-
runkach (tj. na tych samych polach) dla porównywanych konstrukcji bron tale-
rzowych kompaktowych (tej samej szerokoœci roboczej) wynikaj¹ z ró¿nicy
w wartoœciach ich parametrów konstrukcyjnych, np. k¹tów natarcia i pochylenia
talerzy, ich promieni czy liczby wciêæ. Parametry te wp³ywaj¹ bezpoœrednio na
opór roboczy bron [7].
Z badañ w³asnych, wykonanych podczas eksploatacji brony talerzowej klasycznej

(przy k¹cie pochylenia talerzy � = 0°) nastawionej na tê sam¹ g³êbokoœæ robocz¹
wynika, ¿e wraz ze wzrostem k¹ta natarcia � talerzy istotnie wzrasta jednostkowe
zu¿ycie paliwa Gj na jednostkê powierzchni (rys. 4). Zale¿noœæ ta ma w przybli¿eniu
charakter liniowy, a dynamika tego wzrostu (k¹t pochylenia odcinków na rysunku) jest
wiêksza w warunkach bardziej energoch³onnej uprawy (pole C w stosunku do pola B).
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Rysunek 4. Wp³yw k¹ta natarcia â talerzy w bronie klasycznej na jednostkowe zu¿ycie paliwa
Gj (wartoœci œrednie i odchylenia standardowe) podczas uprawy mulczuj¹cej na polach B i C wg
tabeli 1 [11]



Przedstawione zmiany w zu¿yciu paliwa przez ci¹gniki wspó³pracuj¹ce z narzê-
dziami uprawowymi, spulchniaj¹cymi wierzchni¹ warstwê gleby i mieszaj¹cymi j¹
z resztkami roœlinnymi bêd¹cymi na powierzchni tej gleby, wynikaj¹ bezpoœrednio
z wartoœci si³y oporu roboczego Fr tych narzêdzi podczas ich pracy [1, 5, 13]. Jako
potwierdzenie prezentowanych ró¿nic w nak³adach energetycznych ponoszonych na
mulczuj¹c¹ uprawê powierzchniow¹ gleby kultywatorem œcierniskowym i bron¹
talerzow¹, interesuj¹ce s¹ wyniki z badañ [20] przedstawione na rysunku 5. Analizu-
j¹c je mo¿na stwierdziæ, ¿e:
� Podczas uprawy p³ytkiej, na g³êbokoœæ ok. 7,5 cm, opór roboczy kultywatora

œcierniskowego wynosi 10–13 kN i jest wiêkszy o 100% od oporu brony talerzo-
wej wynosz¹cego ok. 5 kN.

� Wraz ze wzrostem g³êbokoœci uprawy do ok. 15 cm wzrastaj¹ równie¿ wartoœci
oporu roboczego: do 12 kN dla brony i do 27–31 kN dla kultywatora.

� Wzrostu tego oporu jest istotnie wiêksza dla kultywatora œcierniskowego ani¿eli
dla brony talerzowej i wynosi odpowiednio 170% i 120%.

� Wyniki powy¿sze uzyskano dla dwóch terminów uprawy œcierniska na tej samej
glebie (jesieni¹ i wiosn¹), co sugeruje powtarzalnoœæ charakteru ich zmiany.

Porównuj¹c i oceniaj¹c energetykê uprawy gleby kultywatorem œcierniskowym
i bron¹ talerzow¹, szczególnie w procesie powierzchniowego jej mulczowania,
nale¿y wspomnieæ o istotnych ró¿nicach w sk³adowych pionowych ich si³ oporu [1,
13]. Dla bron talerzowych sk³adowa pionowa si³y oporu ma zwrot do góry (na
zewn¹trz powierzchni gleby). Dla kultywatorów zwrot takiej si³y jest przeciwny,
w g³¹b gleby. Wartoœæ bezwzglêdna tej si³y jest znacznie wiêksza dla kultywatorów,
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Rysunek 5. Wartoœci œrednie si³y oporu roboczego Fr kultywatora œcierniskowego (1) i brony
talerzowej (2) dla dwóch g³êbokoœci roboczych h podczas uprawy jesieni¹ (a) i wiosn¹ (b)
œcierniska po zbiorze nasion sorga, na podstawie publikowanych wyników [20]



aczkolwiek wystêpuj¹ du¿e wahania w zale¿noœci od konstrukcji zêbów. Ró¿nice te
wp³ywaj¹ zasadniczo na warunki eksploatacji porównywanych narzêdzi. Podczas
pracy brony talerzowej na glebie zwiêz³ej o wilgotnoœci mniejszej ni¿ optymalna (co
czêsto wystêpuje latem przy uprawie œciernisk zbó¿) wystêpuj¹ trudnoœci z jej
zag³êbieniem i uzyskaniem wymaganej g³êbokoœci uprawy. Znacznie ³atwiej uzyskaæ
tak¹ g³êbokoœæ podczas pracy kultywatora œcierniskowego.

Podsumowanie

Mulczuj¹ca uprawa powierzchniowa gleby wykonywana jest w celu wymiesza-
nia masy roœlinnej z wierzchni¹ warstw¹ gleby. Taka uprawa gleby ma szerokie
zastosowanie w produkcji roœlinnej zarówno rolnictwa zrównowa¿onego jak i eko-
logicznego. W efekcie stosowane do jej wykonania narzêdzia uprawowe pracuj¹
w bardzo zró¿nicowanych warunkach. Do g³ównych czynników ró¿nicuj¹cych je
zalicza siê: pochodzenie materii roœlinnej (gatunek, wilgotnoœæ i d³ugoœæ resztek
roœlinnych oraz ich masa na powierzchni gleby), warunki glebowe (rodzaj, zwiêz³oœæ
i wilgotnoœæ gleby oraz wyrównanie powierzchni przed upraw¹) a tak¿e parametry
eksploatacyjne (g³êbokoœæ i prêdkoœæ robocza) wykorzystywanych narzêdzi.

Du¿a liczba czynników i szeroki zakres ich zmiennoœci w g³ównej mierze
generuj¹ stosowanie w praktyce rolniczej wielu konstrukcji narzêdzi do mulczuj¹cej
uprawy powierzchniowej gleby. Konstrukcje te ró¿ni¹ siê zarówno co do typu
narzêdzia jak i zastosowanych elementów roboczych, a ich cech¹ wspóln¹ jest
obecnoœæ wa³ów zagêszczaj¹cych warstwê gleby wymieszan¹ z resztkami roœlinny-
mi. Ró¿ne s¹ tak¿e efekty ich pracy i zastosowanie.

Energetyka mulczuj¹cej uprawy powierzchniowej gleby, wyra¿ona zu¿yciem
jednostkowym paliwa, bezpoœrednio zale¿y od warunków pracy obejmuj¹cych Ÿród³o
pochodzenia masy roœlinnej i g³êbokoœæ uprawy. Uprawa za pomoc¹ bron talerzo-
wych warstwy przeroœniêtej korzeniami jest bardziej energoch³onna ani¿eli warstwy
tej samej gruboœci o ma³ej zawartoœci korzeni. Równie¿ mulczuj¹ca uprawa œcierniska
kukurydzy po zbiorze ziarna jest bardziej energoch³onna od uprawy œcierniska
pszenicy (przy zbli¿onej masie resztek na powierzchni).

Poœredni wp³yw na zu¿ycie paliwa, g³ównie poprzez zmianê rzeczywistych
g³êbokoœci roboczych na szerokoœci roboczej narzêdzi, maj¹ parametry konstrukcyj-
ne narzêdzi (np. k¹t natarcia talerzy bron). Wynika to z faktu, ¿e rzeczywista g³êbo-
koœæ robocza nie jest wartoœci¹ sta³¹ przy ustalonym zag³êbieniu narzêdzia: np. dla
bron zmienia siê po krzywiŸnie krawêdzi talerzy.

Najmniejsz¹ energoch³onnoœci¹ pracy w mulczuj¹cej uprawie powierzchniowej
gleby cechuj¹ siê narzêdzia bierne. W odniesieniu do bron wirnikowych wynika to
zarówno z mniejszego (a¿ 4-krotnie) zu¿ycia paliwa w przeliczeniu na jednostkê
powierzchni przy porównywalnej g³êbokoœci pracy, jak te¿ wiêkszej (równie¿ 4-krot-
nie) wydajnoœci efektywnej. Przy optymalnej dla uprawy wilgotnoœci gleby brak jest
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wyraŸnie jednoznacznych ró¿nic w jednostkowym zu¿yciu paliwa pomiêdzy prac¹
bron talerzowych a kultywatorem. Wystêpuj¹ce ró¿nice tego zu¿ycia wynikaj¹ ze
zró¿nicowania konstrukcji bron i s¹ porównywalne ze zmiennoœci¹ w zu¿yciu paliwa
ze wzglêdu na Ÿród³o pochodzenia masy roœlinnej.

Brony talerzowe zalecane s¹ do mulczuj¹cej uprawy gleby w warunkach opty-
malnej wilgotnoœci na mniejsze g³êbokoœci, od 4 cm (np. przy dwufazowej uprawie
œciernisk) do maksymalnie 15 cm. Do uprawy na wiêksze g³êbokoœci, od 10 cm do
nawet 25 cm, zalecane s¹ kultywatory œcierniskowe. W stosunku do bron talerzowych
kultywatory te pracuj¹ istotnie lepiej w warunkach gleb zwiêz³ych, np. latem przy
ograniczonej wilgotnoœci. Wynika to z ³atwiejszego zag³êbiania siê kultywatorów
i utrzymywania zadanej im g³êbokoœci ani¿eli w przypadku bron talerzowych:
sk³adowa pionowa oporu pracy bron jest skierowana do góry i wymaga zrówno-
wa¿enia ciê¿arem narzêdzia. Brony natomiast wyraŸnie lepiej od kultywatorów
œcierniskowych pracuj¹ przy p³ytszej uprawie (nie zapychaj¹ siê podpowierzchniow¹
mas¹ korzeniow¹) i cechuj¹ siê ni¿sz¹ energoch³onnoœci¹ uprawy.

Literatura

[1] Bernacki H. 1981. Teoria i konstrukcja maszyn rolniczych, t. 1 czêœæ I i II: Narzêdzia i maszyny uprawowe.
Wydanie II, PWRiL, Warszawa.

[2] Buliñski J., Gach S., Maciejewski M. 2010. Jakoœciowe i energetyczne aspekty pracy maszyn uprawowych.
Post. Nauk Rol. 1: 77–89.

[3] CLIMSOIL (Praca Zbiorowa) 2008. Final Report: Review of existing information on the interrelations between
soil and climate change. //ec.europa.eu/environment/ soil/pdf

[4] Duer I., Fotyma M., Madej A. 2004. Kodeks Dobrej Praktyki Rolniczej. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
i Ministerstwo Œrodowiska, Warszawa.

[5] Gach S., Kuczewski J., Waszkiewicz C. 1991. Maszyny rolnicze. Elementy teorii i obliczeñ. Wydawnictwo
SGGW, Warszawa: 52–54.

[6] Grudnik P., Józefowicz J., Mosch G. 2004. Test trzech bron talerzowych. Top Agrar Polska 4: 142–148.

[7] KamiñskiJ.,ŠevèenkoI.A.2009.Dobórparametrówtalerzybronytalerzowej.Zesz.Probl.Post.NaukRol.543:127–131.

[8] Kêsik T., B³a¿ewicz-WoŸniak M. 2010. Indicators of soil aggregation and their changes in conservation tillage
for onion. Acta Sci. Polo., Hortorum Cultus 9(1): 73-85.

[9] Kêsik T., B³a¿ewicz-WoŸniak M., Wach D. 2010. Influence of conservation tillage in onion production on the
soil organic matter content and soil aggregate formation. Intern. Agrophys. 24: 267–273.

[10] Kogut Z. 2006. Selection of working parameters for drill furrow opening systems in aspects of soil compacting
by the coulters. Ann. Rev. of Agric. Engin. 5(1): 5–15.

[11] Kogut Z. 2011. Jakoœæ pracy bron talerzowych w zró¿nicowanych warunkach eksploatacji. Probl. In¿. Rol.
(w druku).

[12] Kogut Z., Konieczka D. 2011. Test siedmiu bron talerzowych. Top Agrar Polska – top technika 2: 12–24.

[13] Kuczewski J. 1978. Elementy teorii i obliczeñ maszyn do uprawy i pielêgnacji roœlin. SGGW, Warszawa.

[14] Laflen J.M., Baker J.L., Hartwig R.O., Buchele W.F., Johnson H.P. 1978. Soil and water loss from conservation
tillage systems. Transactions of the ASAE 21(5): 881–885.

[15] Naglik E., Kubsik K. 2009. S³oma na wagê z³ota. Top Agrar Polska 6: 106–108.

[16] Norma Polska PN-90/R-55004. Maszyny Rolnicze – Metody badañ – Charakterystyka energetyczna.

[17] Piku³a D. 2009. S³oma – Ÿród³o sk³adników pokarmowych i próchnicy. Top Agrar Polska 6: 102–105.

[18] Pop³awski Z. 1996. S³oma – jako nawóz organiczny. Wydawnictwo IUNG-PIB w Pu³awach: 3–15.

[19] Ptaszyñski S. 2001. Jaki wybraæ agregat uprawowy. Top Agrar Polska 3: 128–130.

Techniczno-energetyczne aspekty uprawy gleby … 87



[20] Raper R. L. 2002. The influence of implement type, tillage depth, and tillage timing on residue burial.
Transactions of the ASAE vol. 45 (5), s.1281–1286

[21] Reeder R. 2000. Growing with conservation tillage. W: Conservation Tillage Systems and Management, R.C.
Reeder ed. Ames, Iowa: MidWest Plan Service: 1–4.

[22] Sapek B. 2000. Gleba jako Ÿród³o i „pu³apka” na gazy cieplarniane. Zeszyty Edukacyjne IMUZ-u 6: 52–60.

[23] Sekutowski T. 2009. Wp³yw systemów uprawy na liczbê i wystêpowanie nasion chwastów w glebie. Zesz.
Probl. Post. Nauk Rol. 543: 291–297.

[24] Sineokov G.N., Panov I.M. 1977. Teorija i rascziet poczwoobrabatywajuszczich maszin. Wydawnictwo
„Maszinostroenie”, Moskwa: 213–236.

[25] Talarczyk W. 2004. Brony talerzowe tradycyjne i kompaktowe. Top Agrar Polska 4: 150–153.

[26] Talarczyk W. 2005. Uprawki po¿niwne. Top Agrar Polska 7–8: 150–153.

[27] Talarczyk W. 2007. Konstrukcja i dzia³anie kompaktowej brony talerzowej. Technika Rolnicza Ogrodnicza
Leœna 2: 11–13.

[28] Weber R. 2000. Efektywnoœæ siewu bezpoœredniego w warunkach du¿ych iloœci pozosta³oœci po¿niwnych.
Post. Nauk Rol. 1: 57–69.

[29] Weber R. 2007. Bezp³u¿na uprawa roli w warunkach du¿ych iloœci pozosta³oœci po¿niwnych. Studia i Raporty
IUNG-PIB 8: 217–232.

[30] Weber R. 2010. Wp³yw okresu stosowania systemów bezp³u¿nych na w³aœciwoœci gleby. Post. Nauk Rol. 1: 63–75.

[31] Weber R. 2011. Wp³yw wysokoœci œcierniska przedplonu i sposobu uprawy roli na plonowanie kilku odmian
pszenicy ozimej. Probl. In¿. Rol. 1: 31–39.

[32] W³odarczyk T., Brzeziñska M., Borkowska A., Kotowska U., Nosalewicz M., Szarlip P., Pazur M. 2007.
Wydzielanie dwutlenku wêgla z pól uprawianych metod¹ tradycyjn¹ i uproszczon¹. Acta Agrophysica 4: 29–41.

[33] Zimny L. 1999. Uprawa konserwuj¹ca. Post. Nauk Rol. 5: 41–52.

[34] Zimny L. 2003. Encyklopedia ekologiczno-rolnicza. Wydawnictwo Akademii Rolniczej we Wroc³awiu: 230 ss.

Technical and energy aspects of soil surface

mulching cultivation

Key words: agricultural engineering, soil cultivation, cultivation tools, en-
ergy consumption, mulch

Summary

The most important information available in professional literature on technology
of soil surface mulching cultivation has been set down hereby. Both – the main idea of
such kind of cultivation and the range of the principal variability factors have been
presented. It has been found that the most important factors diversifying the condi-
tions of application of the method of soil surface mulching cultivation include: origin
of organic matter, soil condition and recommended (expected) parameters of tools ex-
ploitation. They create work conditions for cultivation tools applied in the mulching
method of soil cultivation. There have been characterized tools together with their
working elements used in the above cultivation practice. The paper also includes the
comparison of the tools energy input values measured during soil surface mulching
cultivation, taking into account differentiation of work conditions and tools construc-
tion as well.
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Wstêp

Jakoœæ pracy narzêdzi do uprawy gleby oceniana jest w badaniach polowych
zdefiniowanymi wskaŸnikami jakoœci [11]. Charakteryzuje efekt pracy badanego
narzêdzia na tle innych narzêdzi, w tym tak¿e stosowanych do powierzchniowej
mulczuj¹cej uprawy gleby [3, 7, 14, 15, 16]. Pozwala równie¿ oceniæ i porównaæ
wp³yw na tê pracê wprowadzanych zmian konstrukcyjnych w obrêbie tego samego
narzêdzia uprawowego. Najczêœciej u¿ywanymi wielkoœciami w porównaniach ja-
koœci pracy s¹ g³êbokoœæ pracy i mi¹¿szoœæ uprawionej warstwy (wartoœci œrednie
i wspó³czynniki zmiennoœci) oraz wskaŸniki: wyrównania powierzchni gleby, przy-
krycia resztek roœlinnych i nierównomiernoœci dna uprawianej warstwy, a tak¿e fakt
zapychania i zalepiania siê elementów roboczych. Metodyki badañ jeszcze definiuj¹
takie wskaŸniki oceny jak: kruszenie gleby, spulchnienie i zbrylenie oraz niszczenie
chwastów i podciêcie gleby. W zwi¹zku z koncepcj¹ rozwoju rolnictwa proekologicz-
nego w ocenie powierzchniowej uprawy zachowawczej stosowany jest tak¿e wskaŸ-
nik równomiernoœci wymieszania resztek roœlinnych z gleb¹ oraz wskaŸnik utwar-
dzenia (zwiêz³oœci) pod³o¿a poni¿ej warstwy spulchnianej. Wartoœci powy¿szych
wskaŸników uzyskuje siê z pomiarów podczas eksploatacji narzêdzi w œciœle okreœlo-
nych (scharakteryzowanych) warunkach ich pracy. Podczas badañ zmieniane s¹
parametry konstrukcyjne narzêdzi lub warunki ich eksploatacji. Poni¿ej zestawiono
i oceniono te wielkoœci w aspekcie zró¿nicowania warunków pracy i konstrukcji
narzêdzi podczas mulczuj¹cej uprawy powierzchniowej gleby, cechuj¹cej siê efek-
tywnym dostarczaniem do gleby materii roœlinnej [5, 6].
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Jakoœæ pracy

WskaŸnik nierównomiernoœci g³êbokoœci pracy jest œciœle skorelowany z uzys-
kiwan¹ œredni¹ g³êbokoœci¹ pracy narzêdzia, wynikaj¹c¹ z nastawy regulacyjnej
(oczekiwañ rolnika) oraz jego konstrukcji. Dla bron klasycznych wynosi od 14% przy
wiêkszej g³êbokoœci ok. 12 cm i 21% przy g³êbokoœci 10 cm do nawet 31% przy
mniejszej g³êbokoœci ok. 6 cm [3]. Te najwiêksze wartoœci wskaŸnika oznaczaj¹ ju¿
niezadowalaj¹c¹ jakoœæ pracy brony. Wystêpuj¹ jednak¿e dosyæ czêsto przy mniejszej
g³êbokoœci w warunkach nadmiernego przesuszenia wierzchniej warstwy gleby, np.
w uprawie œcierniska po zbo¿ach w suchych okresach letnich. Równie¿ w badaniach
porównawczych w zró¿nicowanych warunkach pracy [7, 8] przy optymalnej wilgot-
noœci gleby i tej samej nastawie g³êbokoœci oczekiwanej uzyskano wartoœci od 23%
przy œredniej g³êbokoœci 10 cm, 40–50% przy 7 cm, a¿ do 72% przy g³êbokoœci
œredniej 3 cm. Istotnym czynnikiem wp³ywaj¹cym na wartoœæ omawianego wskaŸni-
ka nierównomiernoœci, kszta³towanym przez warunki eksploatacji, jest wyrównanie
powierzchni gleby przed upraw¹ (rys. 1). Wystêpuj¹ce nierównoœci na powierzchni
H1, np. œlady kó³ kombajnów i ci¹gników z przyczepami na œcierniskach, istotnie
zwiêkszaj¹ wskaŸnik nierównomiernoœci g³êbokoœci pracy talerzy nawet w przy-
padku starannie wyregulowanych bron klasycznych (tzn. wypoziomowanych i o pra-
wid³owo ustawionych talerzach tylnych sekcji wzglêdem przednich). Dla bron tych
powierzchnia H3 dna uprawianej warstwy gleby talerzami z jednej sekcji na szero-
koœci roboczej Sr jest stosunkowo równa, ró¿nicuje j¹ tylko grzebienistoœæ [1,12].
Odmienny charakter powierzchni H3 powstaje w wyniku pracy bron kompaktowych,
gdzie poszczególne talerze s¹ niezale¿nie zawieszone i kopiuj¹ powierzchniê. Dno
uprawianej warstwy jest nierówne, jak na rys. 1, i czêœciowo odzwierciedla nierów-
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Rysunek 1. Przyk³adowe zmiany na szerokoœci roboczej Sr empirycznych wielkoœci H profilu
uprawianej gleby bron¹ talerzow¹ kompaktow¹: H1 – powierzchnia gleby przed upraw¹, H2 – po-
wierzchnia gleby po uprawie, H3 – powierzchnia dna uprawianej warstwy [7, 8]



noœci powierzchni gleby przed upraw¹. Zmiennoœæ g³êbokoœci pracy h uzyskiwanej
na szerokoœci Sr powinna wiêc byæ mniejsza, co czêœciowo tylko potwierdzaj¹ wyniki
[7, 8]: uzyskano wartoœci od 23% do 47%. Brak jest natomiast tak jednoznacznej
korelacji z g³êbokoœci¹ œredni¹, wiêksze znaczenie maj¹ te¿ warunki pracy i kon-
strukcja zawieszenia talerzy oraz dok³adnoœæ ich rozmieszczenia.

Obrazuj¹ to uzyskane z powy¿szych badañ wartoœci nierównomiernoœci dna
uprawianej warstwy w zró¿nicowanych warunkach pracy, nie skorelowane ani ze
œredni¹ g³êbokoœci¹ ani te¿ jej nierównomiernoœci¹: dla brony klasycznej uzyskano
6–7%, natomiast dla kompaktowych od 3,9% do 11,3%. Dla porównania uzyskana
w tych warunkach nierównomiernoœæ dna przez bronê wirnikow¹ wynosi³a 2,5% przy
œredniej g³êbokoœci 2,2 cm i wskaŸniku jej nierównomiernoœci 56%. Zmniejszanie
k¹ta natarcia talerzy, zarówno w bronach klasycznych jak i kompaktowych, powoduje
zmniejszanie œredniej g³êbokoœci pracy i wzrost wskaŸnika jej nierównomiernoœci
(rys. 2). Jest to efekt wzrostu wartoœci grzebienistoœci dna uprawianej warstwy gleby.
Dla kultywatorów œcierniskowych wyposa¿onych w zêby skrzyde³kowe, pracuj¹cych
na œciernisku po zbiorze pszenicy przy œredniej g³êbokoœci 10–12 cm, nierówno-
miernoœæ g³êbokoœci wynosi³a od 18% do 30% [14] w zale¿noœci od konstrukcji
kultywatora (przy nierównomiernoœci dna uprawianej warstwy 3,7–7,7%). Z w³as-
nych badañ porównawczych bron talerzowych wynika, ¿e kultywatory œcierniskowe
o takiej konstrukcji zêbów maj¹ trudnoœci z utrzymaniem sta³ej g³êbokoœci pracy przy
nastawie do 10 cm w warunkach du¿ych iloœci masy roœlinnej œcierniska po pszenicy.
Stwierdzono liczne zapchania na odcinkach œrednio co 75 m, w warunkach dobrej
pracy porównywanych bron kompaktowych. Na œciernisku po kukurydzy i na poplo-
nie z gorczycy, przy œrednich g³êbokoœciach odpowiednio 9 i 13,5 cm, uzyskano
nierównomiernoœæ g³êbokoœci pracy œrednio 45% i 28% przy odchyleniu standardo-
wym z powtórzeñ 3% i 1%. Nierównomiernoœæ dna uprawianej warstwy wynosi³a
œrednio 9,5% i 7,4%. Dla porównania wskaŸnik nierównomiernoœci g³êbokoœci pracy
bron talerzowych w tych warunkach wynosi³ 37,5% i 35,5%.
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Rysunek 2. Wp³yw k¹ta natarcia � talerzy w bronie klasycznej na g³êbokoœæ œredni¹ hœr

i wskaŸnik nierównomiernoœci g³êbokoœci pracy bh (wartoœci œrednie i odchylenia standardowe) [7]



WskaŸnik nierównomiernoœci mi¹¿szoœci jest uzupe³nieniem, w stosunku do
poprzedniego wskaŸnika, informacji o zró¿nicowaniu warstwy gleby uprawianej
przez narzêdzie. Nie obarczony wp³ywem nierównoœci na powierzchni gleby powsta-
³ych przed upraw¹, charakteryzuje najwa¿niejszy praktycznie dla u¿ytkownika para-
metr eksploatacyjny, jakim jest mi¹¿szoœæ zmulczowanej (wymieszanej z resztkami
roœlinnymi) warstwy gleby. To na podstawie pomiarów mi¹¿szoœci rolnik reguluje
g³êbokoœæ pracy elementów roboczych narzêdzi, spulchniaj¹cych i mieszaj¹cych gle-
bê z resztkami roœlinnymi. WskaŸnik ten uwzglêdnia równie¿ wp³yw elementów wy-
równuj¹cych i ugniataj¹cych wspó³pracuj¹cych wa³ów. Odnosi siê wiêc do rzeczy-
wistej zmulczowanej warstwy uprawianej gleby: dotyczy tak¿e wnoszonej do gleby
materii roœlinnej. Dla kultywatorów œcierniskowych wynosi w zale¿noœci od kon-
strukcji od 19 do 28% na œciernisku po pszenicy [14] oraz 32% na œciernisku po kuku-
rydzy i 27% na poplonie z gorczycy [7, 8]. Dla bron klasycznych o zró¿nicowanej
konstrukcji [3] wynosi w tych samych warunkach pracy od 18% do 27% (œciernisko
po pszenicy na glebie œredniozwiêz³ej przesuszonej, 490 g · m–2 materii roœlinnej).
Natomiast na tej samej glebie, ale o optymalnej wilgotnoœci [7, 8], dla tej samej
konstrukcji w zró¿nicowanych warunkach pracy uzyskano: 31% na œciernisku po
kukurydzy (2015 g · m–2 materii roœlinnej), 36% na œciernisku pszenicy (2132 g · m–2)
i 43% na poplonie z gorczycy (2213 g · m–2 materii roœlinnej) przy standardowym
odchyleniu poni¿ej 3%. W tych samych warunkach dla siedmiu rozwi¹zañ bron
kompaktowych uzyskano odpowiednio 29–39%, 20–36% i 29–37%. Najwiêkszy
wp³yw na wartoœci maj¹ warunki pracy. Czynniki techniczne, jak np. nacisk i po-
wierzchnia wa³u wspó³pracuj¹cego z elementami roboczymi oraz równomiernoœæ
g³êbokoœci ich pracy, dodatkowo ró¿nicuj¹ wyniki. Dlatego ich ocena powinna byæ
przeprowadzana równoczeœnie z ocen¹ wspomnianego wskaŸnika nierównomier-
noœci dna uprawy oraz wskaŸnika wyrównania powierzchni gleby. WskaŸnik wyrów-
nania powierzchni gleby wynosi, zarówno dla bron talerzowych jak i kultywatorów
œcierniskowych, od 4% do nawet 18% [3, 7, 8, 14]. Te mniejsze wartoœci oznaczaj¹
dobre wyrównanie powierzchni. Bardzo wiele czynników, czêsto wzajemnie skorelo-
wanych, wp³ywa na powy¿sze zró¿nicowanie wartoœci. Do najistotniejszych nale¿¹
postaæ i masa resztek roœlinnych (rys. 3). Du¿a ich iloœæ, jak np. gorczycy na poplon
(pole D) o wysokoœci roœlin od 0,76 m do 1,02 m i œredniej masie 2213 g · m–2 przy jej
odchyleniu standardowym 460 g · m–2 w pierwszej kolejnoœci generuje zmiennoœæ
w wyrównaniu powierzchni. Równie¿ konstrukcja narzêdzia wraz z wspó³pracu-
j¹cym wa³em stwarza wiele mo¿liwoœci wp³ywania na wartoœci wyrównania po-
wierzchni. Celem unikniêcia skrajnej bruzdy w bronach talerzowych stosuje siê
najczêœciej skrajny talerz o mniejszej œrednicy i/lub mniejszych (w stosunku do
pozosta³ych talerzy) wartoœciach k¹ta natarcia i/lub pochylenia. W niektórych kon-
strukcjach zamiast skrajnego talerza wystêpuj¹ os³ony ograniczaj¹ce odrzut gleby.
Niwelowanie powierzchniowych nierównoœci odbywa siê w wyniku naprzemien-
nego, przez kolejne talerze przedniego i tylnego rzêdu, odcinania i odk³adania kêsów
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gleby. Powszechnie za elementami roboczymi stosuje siê wspó³dzia³anie (jednego
z wielu typów) wa³u krusz¹co-ugniataj¹cego, o ró¿nym nacisku na zmulczowan¹
warstwê i powierzchni generuj¹cej ten nacisk. Wiêksze naciski najczêœciej wyrów-
nuj¹ powierzchniê gleby, wgniataj¹c lokalne nierównoœci.

W wyniku pracy samej brony kompaktowej czêsto wystêpuj¹ na powierzchni liczne
nierównoœci, nawet do 8 cm, i widoczne œlady pracy talerzy tylnego rzêdu [20].
Wspó³dzia³anie wa³u istotnie je ogranicza do jedynie nielicznych i znacznie p³ytszych.
Wielkoœæ bocznego odrzutu gleby przez talerze zale¿y od ustawienia k¹tów natarcia
i pochylenia. W bronach klasycznych regulowana jest tylko wartoœæ k¹ta natarcia,
a talerze ustawiane s¹ pionowo przy zerowym pochyleniu. W bronach kompaktowych
dodatkowo stosuje siê nastawê wartoœci k¹ta pochylenia. Wiêkszy o 5–10 cm odrzut
gleby uzyskuje siê w wyniku pochylenia górnej krawêdzi talerzy do ty³u: przy k¹cie
natarcia 15° wynosi on ok. 30 cm, natomiast przy k¹cie 25° ju¿ ok. 55 cm [20].

Zapychanie i zalepianie elementów roboczych. Wed³ug Talarczyka [17] talerze
o mniejszej œrednicy ³atwiej ulegaj¹ zapychaniu przy du¿ej iloœci resztek roœlinnych,
szczególnie przy wysokim œciernisku i s³abo rozdrobnionej s³omie. Istotnym czynni-
kiem ograniczaj¹cym podatnoœæ bron na zapychanie jest w³aœciwe zaostrzenie talerzy
i wyposa¿enie ich w naciêcia na krawêdziach tn¹cych. Charakterystyczne dla bron
kompaktowych odchylenie talerzy od p³aszczyzny pionowej i wiêksza wolna prze-
strzeñ pomiêdzy talerzami ani¿eli w klasycznych powoduje, zdaniem cytowanego
autora, mniejsz¹ ich wra¿liwoœæ na zalepianie gleb¹ czego wyrazem jest brak skroba-
ków talerzy. Z porównawczych badañ w³asnych [7, 8] wynika, ¿e w warunkach
w³aœciwej pracy bron talerzowych (na œciernisku po zbiorze pszenicy) kultywator
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Rysunek 3. WskaŸnik bp nierównomiernoœci powierzchni (œrednie i odchylenia standardowe)
dla wybranych konstrukcji narzêdzi w uprawie mulczuj¹cej na polach A, B, C i D o ró¿nej postaci
i masie resztek [7, 8]



œcierniskowy z zêbami gêsiostopkowymi ulega³ powtarzaj¹cemu siê zapychaniu
dyskwalifikuj¹cemu jego pracê. Mia³o to miejsce zarówno przy mniejszej (5 cm) jak
i wiêkszej (10 cm) g³êbokoœci pracy.

WskaŸnik przykrycia resztek roœlinnych jest jednym z wa¿niejszych wskaŸni-
ków oceny jakoœci uprawy gleby w aspekcie mulczowania. Informuje o iloœci resztek
roœlinnych wprowadzanych do wierzchniej warstwy gleby. Jest wyra¿any w jednost-
kach bezwzglêdnych (np. wartoœci masy roœlinnej wnoszonej do gleby w przeliczeniu
na jednostkê powierzchni) lub wzglêdnych (w procentach jako stosunek tak wprowa-
dzonej masy w warstwê gleby do ca³ej masy na jej powierzchni przed upraw¹).
Niekiedy w publikacjach [9, 15] bywa stosowany „bliŸniaczy” wskaŸnik oceny, pod
nazw¹ wskaŸnika pokrycia (przykrycia) gleby resztkami roœlinnymi. W aspekcie
oceny efektu mulczuj¹cej uprawy wartoœci wzglêdne tych dwóch wskaŸników,
dope³niaj¹c siê stanowi¹ 100% resztek roœlinnych.

WskaŸnik przykrycia resztek roœlinnych w przypadku uprawy œcierniska po
zbo¿ach (wysokoœci 20 cm i œredniej masie 460 g · m–2 na glebie o gêstoœci 1,25
g · cm–3 i wilgotnoœci 9%) wynosi dla bron talerzowych klasycznych od 85% przy
œredniej g³êbokoœci pracy 10–12 cm do nawet 57% przy g³êbokoœci 6 cm [3]. Dla bron
talerzowych kompaktowych wielkoœæ ta kszta³tuje siê w przedziale od ok. 64% przy
ma³ej g³êbokoœci roboczej (5 cm) i du¿ej iloœci resztek po¿niwnych do ok. 96% przy
g³êbokoœci roboczej 12 cm i niskim œciernisku [18]. Dla obu wersji bron lepsze
przykrycie (wy¿sze wartoœci) uzyskano przy wiêkszej (10–12 cm) g³êbokoœci pracy,
ni¿szym œciernisku i wspó³dzia³aniu wa³ów doprawiaj¹cych. Dodatni wp³yw na
wartoœci zag³êbienia i przykrycia maj¹ uzêbienia talerzy i ostroœæ ich krawêdzi
tn¹cych. Powierzchniowe przykrycie resztek roœlinnych talerzami wspó³dzia³aj¹cymi
z wa³em wynosi wg powy¿szych autorów ok. 85% dla brony kompaktowej pracuj¹cej
po zbiorze buraków. Po zbiorze kukurydzy, gdzie warunki s¹ znacznie trudniejsze ze
wzglêdu na grube ³odygi i silne ich ukorzenienie, wskaŸnik wynosi od 80%
w przypadku pracy wzd³u¿ kierunku siewu do 97% w przypadku uprawy skoœnie do
rzêdów kukurydzy pod warunkiem zwiêkszenia k¹ta natarcia talerzy z 18° (jak dla
œcierniska) do 20–25°. Z badañ porównawczych ró¿nych konstrukcji bron talerzo-
wych, kultywatora œcierniskowego i brony wirnikowej [7, 8], pracuj¹cych w czterech
ró¿nych wspomnianych ju¿ warunkach: A, B – na œciernisku po pszenicy; C – œcier-
nisku po kukurydzy na ziarno oraz D – na poplonie z gorczycy wynika, ¿e wskaŸnik
przykrycia resztek jest najbardziej zró¿nicowany ze wzglêdu na warunki eksploatacji
(rys. 4). Najkorzystniejsze wartoœci wystêpuj¹ na polu z gorczyc¹ (D) i œciernisku po
pszenicy przy g³êbszej uprawie (pole B) i wynosz¹ ponad 90%, mimo najwiêkszej
masy resztek roœlinnych na powierzchni (œrednio 2130 i 2210 g · m–2). Najmniejsze
przykrycie stwierdzono na œciernisku po kukurydzy (pole C – 45%) i pszenicy przy
p³ytszej uprawie (pole A – 60%), gdzie masa resztek roœlinnych wynosi³a odpowied-
nio 2015 i 955 g · m–2. Dla brony obrotowej, pracuj¹cej tylko na polu A wskaŸnik
przykrycia resztek roœlinnych by³ wyraŸnie mniejszy (58%), a œciernisko wysztorco-
wane (tzn. uk³adane podczas mieszania w glebie skoœnie do góry z pochyleniem

94 Z. Kogut



w kierunku ruchu agregatu) i wynoszone na zewn¹trz wirników (tzn. umieszczane
pasmowo na skraju wirników). Równie¿ ma³e przykrycie resztek uzyskano dla
kultywatora œcierniskowego, wyposa¿onego w zêby skrzyde³kowe, na œciernisku po
zbiorze kukurydzy na ziarno. Pomimo wiêkszej o 30% g³êbokoœci (9 cm) w stosunku
do bron talerzowych wskaŸnik przykrycia wynosi tylko 45%. Natomiast podczas
eksploatacji na poplonie z gorczycy nie stwierdzono istotnych ró¿nic w przykryciu
resztek po pracy tego kultywatora i porównywanych bron talerzowych pomimo
wiêkszej (o 100%) g³êbokoœci jego pracy.
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Rysunek 4. WskaŸnik bR przykrycia resztek roœlinnych (œrednie i odchylenia standardowe) dla
wybranych konstrukcji narzêdzi w uprawie mulczuj¹cej na polach A, B, C i D o ró¿nej postaci
i masie resztek [7, 8]

Rysunek 5. WskaŸnik bR przykrycia resztek roœlinnych (œrednie i odchylenia standardowe) dla
ró¿nych A÷A7 konstrukcji bron kompaktowych na polach A, B, C i D o ró¿nej postaci i masie
resztek roœlinnych [7, 8]



Jedynie Šaøec [16] stwierdza nieznacznie lepsze przykrycie resztek w efekcie
pracy kultywatora ani¿eli brony przy nieznacznie wiêkszej œredniej g³êbokoœci robo-
czej (odpowiednio 7,5 i 6 cm). Porównuj¹c w wy¿ej wymienionych zró¿nicowanych
warunkach pracy efekt przykrycia resztek roœlinnych przez ró¿ne konstrukcje kom-
paktowych bron (rys. 5) stwierdzono, ¿e:
� wyniki potwierdzaj¹ istotnie lepsze przykrycie resztek na polach B i D w stosunku

do pól A i C, pomimo wiêkszej masy i znacznie wy¿szego œcierniska;
� czynnikami wyraŸnie ograniczaj¹cym przykrycie resztek jest zmniejszanie g³êbo-

koœci pracy talerzowych elementów roboczych oraz obecnoœæ w przykrywanej
masie stoj¹cych, mocno ukorzenionych, ³odyg roœlin (kukurydzy).

Ten lepszy dla bron talerzowych w stosunku do kultywatorów œcierniskowych
efekt przykrycia resztek roœlinnych (rys. 6), a tak¿e charakter wp³ywu warunków
pracy potwierdzaj¹ równie¿ wyniki innych badañ [2, 15]. Wynika z nich m.in., ¿e:
� wartoœci wskaŸnika bR przykrycia resztek w porównywalnych warunkach pracy

s¹ wiêksze dla brony talerzowej ani¿eli dla kultywatora (przy kilku wersjach jego
elementów roboczych);

� istotny wzrost wartoœci wskaŸnika bR przykrycia resztek wystêpuje pod wp³ywem
zwiêkszania g³êbokoœci pracy brony talerzowej (o k¹cie natarcia 16,5° dla talerzy
o œrednicy 0,51 m), a dynamika wzrostu jest wiêksza w uprawie gleby jesieni¹
ani¿eli wiosn¹ na tym samym œciernisku;

� wp³yw na wartoœci wskaŸnika bR zmiany g³êbokoœci pracy kultywatora (o zêbach
gêsiostopkowych) wystêpuje tylko w uprawie gleby jesieni¹ (wiosn¹ nie stwier-
dzono), a dynamika tego wp³ywu jest mniejsza ani¿eli w przypadku pracy w tych
warunkach brony talerzowej;

� wartoœci wskaŸnika przykrycia resztek (zarówno wzglêdne jak i bezwzglêdne)
w wyniku pracy brony talerzowej jak te¿ kultywatora s¹ istotnie wiêksze dla
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Rysunek 6. Wp³yw g³êbokoœci roboczej h kultywatora (1) i brony talerzowej (2) na wskaŸnik bR

przykrycia resztek roœlinnych (wartoœci œrednie i 90% przedzia³y ufnoœci LSD) podczas uprawy
jesiennej i wiosennej œcierniska po zbiorze sorga, na podstawie publikowanych wyników [15]



wiosennej uprawy gleby ani¿eli jesiennej. Jest to tym istotniejsze, ¿e masa resztek
na powierzchni przed upraw¹ wiosenn¹ by³a o 15% mniejsza w stosunku do masy
przed upraw¹ jesienn¹ na tym samym polu;

� wiêksze przykrycie resztek podczas uprawy wiosn¹ wi¹¿e siê ze zmniejszeniem
udzia³u stoj¹cych form w ogólnej masie resztek na powierzchni i równoczesnym
zwiêkszeniem udzia³u form le¿¹cych (w stosunku do resztek wystêpuj¹cych
jesieni¹ na powierzchni gleby) w wyniku ich degradacji i rozk³adu. Fakt ten
sugeruje, ¿e zmiana formy resztek ze stoj¹cych na le¿¹ce mo¿e zwiêkszyæ efek-
tywnoœæ ich wnoszenia do gleby przez brony talerzowe.

Wymieszanie resztek roœlinnych. Zagadnienie to jest œciœle zwi¹zane z wy¿ej
omawianym przykryciem gleb¹ resztek roœlinnych w wyniku pracy narzêdzi uprawia-
j¹cych j¹ powierzchniowo. Aby przyœpieszyæ w³aœciwy rozk³ad materii organicznej,
szczególnie zaœ trudno rozk³adaj¹cej siê s³omy, konieczne jest intensywne i równo-
mierne jej wymieszanie z gleb¹ [10, 13]. Jakoœæ wymieszania resztek z gleb¹
w uprawie mulczuj¹cej oceniana jest metod¹ systematycznego krojenia i analizy (na
zawartoœæ materii organicznej) sk³adu warstwy gleby wymieszanej w procesie jej
uprawy [4, 21, 22]. Wyniki badañ [2] potwierdzaj¹, ¿e brony talerzowe w efekcie
pracy wnosz¹ do gleby istotnie wiêcej resztek roœlinnych ani¿eli kultywatory (rys. 7).
Uwzglêdniaj¹c zró¿nicowanie konstrukcji kultywatorów mo¿na stwierdziæ na pod-
stawie tych wyników, ¿e najmniej resztek s³omy wprowadza kultywator sprê¿ynowy
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Rysunek 7. Masa UM resztek roœlinnych wymieszanych z gleb¹ ró¿nymi narzêdziami na
dwóch przedzia³ach g³êbokoœci; FC – kultywator sprê¿ynowy w¹skozêbny, TD – brona
talerzowa, CP – kultywator œcierniskowy z zêbami: sercowymi (r), redliczkowymi (t) i gêsio-
stopkowymi (s); A, a, B, b – grupy jednorodne [2]



oraz œcierniskowy o zêbach gêsiostopkowych (0,7 t · ha–1), a najwiêcej kultywator
œcierniskowy o zêbach redliczkowych (1 t · ha–1). W stosunku do ostatniej konstrukcji
kultywatora, najwiêcej wnosz¹cej resztek, brony talerzowe wprowadzaj¹ ich jeszcze
dwukrotnie wiêcej (2 t · ha–1).

Tak¿e wyniki badañ [15] dla uprawy jesieni¹ i wiosn¹ na g³êbokoœæ 15 cm (rys. 8)
potwierdzaj¹:
� wprowadzanie wiêkszej masy resztek roœlinnych do gleby w wyniku uprawy bron¹

talerzow¹ ani¿eli kultywatorem,
� uzyskiwanie wiêkszej równomiernoœci wymieszania resztek roœlinnych z gleb¹ na

g³êbokoœci uprawy w wyniku pracy bron¹ talerzow¹ ani¿eli kultywatorem,
� mieszanie resztek roœlinnych z gleb¹ przez brony talerzowe mo¿na jeszcze po-

prawiæ zwiêkszaj¹c wartoœci k¹tów natarcia i pochylenia ich talerzy [19].

WskaŸnik spulchnienia zale¿y od typu zastosowanego wa³u do wspó³pracy z bro-
n¹. Na glebach lekkich i œrednich wystarczaj¹co skuteczny jest lekki wa³ strunowy.
Wiêksze dociœniêcie gleby i resztek roœlinnych zapewnia ciê¿szy wa³ pierœcieniowy,
pozostawiaj¹cy na powierzchni pola wyraŸne rowki w œladach pracy pierœcieni. Taka
powierzchnia pola ogranicza sp³yw wód opadowych na sk³onach i zwiêksza odpor-
noœæ gleb zlewnych na zaskorupienie. W wyniku zagêszczenia wa³em efektu pracy
narzêdzi w mulczuj¹cej powierzchniowej uprawie gleby stwierdzono, na przyk³adzie
talerzowej brony kompaktowej [20], przyœpieszenie wschodów chwastów i nasion
osypanych przy zbiorze o ok. 7 dni. Natomiast liczbowe okreœlenie i porównanie efek-
tu zagêszczenia wymieszanej gleby z resztkami roœlinnymi jest trudne metodycznie
(brak danych literaturowych). Klasyczne metody oparte na pomiarach próbek gêstoœ-
ci lub zwiêz³oœci gleby s¹ zawodne, bo dotycz¹ tylko gleby. W rzeczywistoœci mamy
do czynienia z bardzo du¿ym udzia³em resztek roœlinnych w zagêszczanej warstwie.

Kruszenie i zbrylenie gleby. Podczas uprawy œcierniska w wyniku pracy samej
brony kompaktowej zbrylenie wynosi 16%, natomiast w efekcie wspó³pracy z wa³em
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Rysunek 8. Masa UM resztek roœlinnych wymieszanych z gleb¹ kultywatorem (1) i bron¹
talerzow¹ (2) podczas uprawy jesiennej i wiosennej na g³êbokoœæ h = 15 cm œcierniska po
zbiorze sorga, na podstawie [15]



pierœcieniowym i ze zgrzeb³em zbrylenie w tych samych warunkach pracy zmala³o do
1% [20]. Wed³ug tych samych Ÿróde³ w uprawie po zbiorze buraków i kukurydzy,
pomimo znacznego ugniecenia na glebie œredniej, zbrylenie nie przekroczy³o 5%.
Jednak¿e w mulczuj¹cej uprawie gleby, szczególnie latem na œcierniskach po zbiorze
zbó¿ i rzepaku, niebezpieczne jest zjawisko wtórnego zbrylenia. Powstaje w sprzyja-
j¹cych warunkach: wilgotna gleba oraz intensywne wysuszaj¹ce dzia³anie promieni
s³onecznych. Poœredni¹ przyczyn¹ jest niew³aœciwy wybór powierzchni wspó³pracu-
j¹cych wa³ów zagêszczaj¹cych. Wa³y z grupy tzw. p³aszczowych (zêbowe, rolkowe)
mog¹ formowaæ na powierzchni zagêszczon¹ w bry³ach glebê, ulegaj¹c¹ nastêpnie
wysuszeniu i stwardnieniu. Przyk³ad takiego wtórnego zbrylenia po mulczuj¹cej
uprawie bron¹ talerzow¹ na g³êbokoœæ 4–5 cm œcierniska po zbiorze pszenicy
(960 g · m–2 masy roœlinnej) ilustruje rysunek 9.

WskaŸnik niszczenia chwastów jest bezpoœrednim efektem podciêcia uprawia-
nej powierzchni i czêsto tak te¿ jest nazywany. Zdaniem m.in. Talarczyka [17] praca
bron talerzowych powoduje s³abe niszczenie g³êboko korzeni¹cych siê chwastów
oraz niekorzystne rozcinanie roz³ogów sprzyjaj¹ce rozprzestrzenianiu siê np. perzu.
Jednak¿e pe³ne podciêcie gleby jest mo¿liwe tylko przy prawid³owym ustawienie
sekcji talerzy (np. za pomoc¹ regulacji poprzecznej dla konstrukcji bron o regulowa-
nych wartoœciach k¹tów natarcia i pochylenia talerzy) i pod warunkiem, ¿e grzebie-
nistoœæ dla pracy ca³ej brony bêdzie wyraŸnie mniejsza ani¿eli g³êbokoœæ jej pracy.
Talerze drugiego rzêdu powinny podcinaæ glebê dok³adnie pomiêdzy œladami pracy
talerzy pierwszego rzêdu. Poni¿ej uprawionej warstwy gleby talerze o uzêbionej
krawêdzi pozostawiaj¹ nierówne, poszarpane dno. Im wiêkszy k¹t natarcia talerzy,
tym wiêksze podciêcie, a tak¿e mieszanie gleby i opory robocze [7, 8, 20]. Dla brony
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Rys. 9. Widok wtórnego zbrylenia gleby w wyniku pracy wa³u rolkowego [7, 8]



kompaktowej przy minimalnej g³êbokoœci roboczej 5 cm, wiêkszej o 1 cm od
g³êbokoœci zarysu uzêbienia talerzy, wystêpuj¹ tylko nieliczne resztki nie podciêtego
œcierniska. Nawet w tak skrajnym przypadku pole przykryte jest spulchnion¹ gleb¹,
co gwarantuje p³ytkie przykrycie nasion chwastów i samosiewów, a w efekcie szybkie
ich kie³kowanie. W badaniach porównawczych ró¿nych konstrukcji bron talerzo-
wych [7, 8], pracuj¹cych na œredniej g³êbokoœci 6–8 cm w trzech ró¿nych warunkach
(na œciernisku po pszenicy i œciernisku po kukurydzy na ziarno oraz na poplonie
z gorczycy) stwierdzono 100% podciêcia gleby (niezniszczone tylko korzenie chwas-
tów g³êboko korzeni¹cych siê).

WskaŸnik ugniecenia (poni¿ej uprawianej warstwy). talerze o g³adkich kra-
wêdziach roboczych pozostawiaj¹ wyrównane i silnie utwardzone pod³o¿e poni¿ej
warstwy spulchnianej – sprawdzaj¹ siê wiêc najlepiej na glebach niezbyt zwiêz³ych
[18, 19]. Na glebach zwiêz³ych lepsze efekty uzyskuje siê stosuj¹c talerze zêbate,
które pozostawiaj¹ poszarpane dno poni¿ej uprawy ograniczaj¹c w ten sposób two-
rzenie siê zwiêz³ej podeszwy p³u¿nej w okresach suszy. Jeszcze bardziej poszarpane
dno pozostawiaj¹ spulchniacze obrotowe.

Podsumowanie

Spoœród wielu procesów pozytywnie oddzia³uj¹cych na œrodowisko w wyniku
stosowania ró¿nych form mulczu, tê postaæ mieszaniny masy roœlinnej z wierzchni¹
warstw¹ gleby wyró¿nia efektywniejsze dostarczanie do gleby substancji organicz-
nej, szybciej rozk³adaj¹cej siê w korzystniejszych warunkach i poprawiaj¹cej spraw-
noœæ uprawn¹ gleby oraz zasobnoœæ w sk³adniki pokarmowe.

Jakoœæ pracy narzêdzi stosowanych w mulczuj¹cej uprawie jest oceniana za
pomoc¹ wielu wskaŸników empirycznych. Wykorzystywanie wszystkich jednoczeœ-
nie do oceny istotnie utrudnia, poprzez nadmiar informacji oraz ograniczon¹ wzajem-
n¹ porównywalnoœæ wyników, wnioskowanie i obiektywn¹ ocenê. Powoduje tak¿e,
¿e badania – szczególnie porównawcze – staj¹ siê trudnymi i kosztownymi do
zrealizowania. W aspekcie oceny mulczuj¹cej uprawy powierzchniowej gleby szcze-
gólnie wartoœciowymi s¹ informacje dotycz¹ce: gruboœci zmulczowanej warstwy
gleby i iloœci przykrytych resztek roœlinnych, wyra¿ane równolegle wartoœciami
œrednimi i wskaŸnikami rozrzutu.

Zakresy praktycznie uzyskiwanych g³êbokoœci roboczych przez narzêdzia stoso-
wane do mulczuj¹cej uprawy powierzchniowej wynosz¹ od 4 cm do 15 cm dla bron
talerzowych oraz od 10 cm do nawet 25 cm dla kultywatorów œcierniskowych.
Zró¿nicowanie gruboœci zmulczowanej warstwy gleby zale¿y od nastawionej œred-
niej g³êbokoœci pracy elementów roboczych i wyrównania powierzchni gleby przed
upraw¹, a tak¿e postaci i masy resztek roœlinnych oraz konstrukcji narzêdzi. Przy
p³ytszej uprawie wskaŸniki nierównomiernoœci s¹ najwiêksze: dochodz¹ do 50% dla
g³êbokoœci i 40% dla mi¹¿szoœci uprawy bronami talerzowymi. Dla uprawy kultywa-
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torami wielkoœci te nie przekraczaj¹ 45% przy najmniejszej g³êbokoœci rzêdu 10 cm.
Wraz ze wzrostem wartoœci g³êbokoœci h jej nierównomiernoœæ maleje i wynosi ok.
20% dla bron talerzowych (przy h ok. 10 cm) oraz ok. 30% dla kultywatorów
œcierniskowych (przy h ok. 13 cm). Wystêpowanie na powierzchni gleby przed
upraw¹ kolein po przejazdach technologicznych istotnie zwiêksza wartoœci wskaŸni-
ków nierównomiernoœci (zarówno g³êbokoœci jak i mi¹¿szoœci), podobnie jak np.
zmniejszenie k¹ta natarcia talerzy w bronach.

Przykrycie resztek roœlinnych w uprawie powierzchniowej gleby jest najbardziej
zró¿nicowane ze wzglêdu na warunki eksploatacyjne stosowanych narzêdzi: wynosi
dla przyk³adowej konstrukcji brony talerzowej od 54% do 92%. Czynnikami wyraŸ-
nie ograniczaj¹cymi przykrycie jest zmniejszanie g³êbokoœci uprawy oraz zwiêk-
szanie udzia³u w masie roœlinnej stoj¹cych form, np. mocno ukorzenionych ³odyg
kukurydzy. Istotnie lepsze przykrycie resztek roœlinnych w porównywalnych warun-
kach wystêpuje w efekcie pracy brony talerzowej ani¿eli kultywatora. Dotyczy to
wiêkszej procentowo masy wprowadzanej do gleby oraz wiêkszej równomiernoœci
wymieszania resztek roœlinnych z gleb¹ i to zarówno na g³êbokoœci uprawy jak te¿ jej
powierzchni.

Literatura

[1] Buliñski J., Gach S., Waszkiewicz Cz. 2009. Energetyczne i jakoœciowe aspekty procesu uprawy gleby
narzêdziami biernymi. Problemy In¿ynierii Rolniczej 4, 51–57.

[2] Chen Y., Monero F.V., Lobb D., Tessier S., Cavers C. 2005. Effects of six tillage methods on residue
incorporation and crop performance in a heavy clay soil. Transactions of the ASAE 47(4): 1003–1010.

[3] Grudnik P., Józefowicz J., Mosch G. 2004. Test trzech bron talerzowych. Top Agrar Polska 4: 142–148.

[4] Hensel O. 2004. Hohenheimer Messmethoden zur Stoppelbearbeitung. Verfahren zur Bestimmung der
Einarbeitungsqualität von Stroh. Landtechnik 59(1): 18–19.

[5] Kêsik T., B³a¿ewicz-WoŸniak M. 2010. Indicators of soil aggregation and their changes in conservation tillage
for onion. Acta Sci. Pol., Hortorum Cultus 9(1): 73–85.

[6] Kêsik T., B³a¿ewicz-WoŸniak M., Wach D. 2010. Influence of conservation tillage in onion production on the
soil organic matter content and soil aggregate formation. Intern. Agrophysics 24: 267–273.

[7] Kogut Z. 2011. Jakoœæ pracy bron talerzowych w zró¿nicowanych warunkach eksploatacji. Problemy In¿ynierii
Rolniczej, (w druku).

[8] Kogut Z., Konieczka D. 2011. Test siedmiu bron talerzowych. Top Agrar Polska – top technika 2: 12–24.

[9] Kuczewski J. 1978. Elementy teorii i obliczeñ maszyn do uprawy i pielêgnacji roœlin. Skrypty SGGW-AR,
Warszawa.

[10] Naglik E., Kubsik K. 2009. S³oma na wagê z³ota. Top Agrar Polska 6: 106-108

[11] Norma Polska PN-83/R-55000. Maszyny Rolnicze – Metody badañ narzêdzi i maszyn uprawowych.

[12] O’Dogherty M.J., Godzin R.J., Hann M.J., Al.-Ghazal A.A. 1996. A geometrical analysis of inclined and titled
spherical plough disco. J. of Agric. Engin. Res. 63: 205–218.

[13] Piku³a D. 2009. S³oma – Ÿród³o sk³adników pokarmowych i próchnicy. Top Agrar Polska 6: 102–105.

[14] Pó³torak G., Józefowicz J., Mosch G. 2004. Test: kultywatory œcierniskowe. Top Agrar Polska 3: 154–166.

[15] Raper R.L. 2002. The influence of implement type, tillage depth, and tillage timing on residue burial.
Transactions of the ASAE 45(5): 1281–1286.

[16] Šaøec O., Šaøec P. 2003. Ocena efektów pracy brony talerzowej i kultywatora podorywkowego. In¿ynieria
Rolnicza 10(52): 255–261.

[17] Talarczyk W. 2004. Brony talerzowe tradycyjne i kompaktowe. Top Agrar Polska 4: 150–153.

Jakoœæ pracy narzêdzi … 101



[18] Talarczyk W. 2005. Uprawki po¿niwne. Top Agrar Polska 7-8: 150–153.
[19] Talarczyk W. 2007. Konstrukcja i dzia³anie kompaktowej brony talerzowej. Technika Rolnicza Ogrodnicza

Leœna 2: 11–13.
[20] Talarczyk W., Zbytek Z. 2006. Ocena jakoœci pracy kompaktowej brony talerzowej podczas uprawy po¿niwnej.

J. of Res. and Appl. in Agric. Engin. 51(2): 199–203.

[21] Voßhenrich H.H., Brunotte J., Ortmeier B. 2003. Methoden zur Bewertung der Strohverteilung und
Einarbeitung. Landtechnik 58(2): 92–93.

[22] Wiesehoff M., Schutte B., Köller K. 2004. Hohenheimer Messmethoden zur Stoppelbearbeitung.
Auswertungsverfahren für die vertikale Stroheinarbeitung. Landtechnik 59(1): 14–15.

Quality aspects of soil surface mulching

cultivation

Key words: agricultural engineering, soil cultivation, cultivation tools, work
quality, mulch

Summary

The most important information on quality evaluation of soil surface mulching
cultivation practiceh has been set down. Evaluation scope concerns the working effect
of tools applied in the above method of cultivation. It includes variable conditions of
exploitation and different construction of tools as well. It has been found that to evalu-
ate work quality of tools for mulching cultivation fourteen empiric indices have been
used. Some of their example values obtained under different work conditions and dif-
ferent construction solutions have been presented. The above data have shown that the
information on thickness of mulched soil layer (working depth and soil thickness) as
well as on quantity (mass) of covered plant residues (both – relative and absolute
value) is the most important as regards the evaluation of soil surface mulching cultiva-
tion method.
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Wstêp

Nawo¿enie zlokalizowane jest podstawowym procesem wp³ywaj¹cym na szyb-
koœæ wzrostu oraz jakoœæ roœlin. Powinno ono z jednej strony zapewniaæ optymaln¹
dostêpnoœæ sk³adników mineralnych dla roœlin w ca³ym sezonie wegetacji, z drugiej –
w jak najmniejszym stopniu wp³ywaæ negatywnie na œrodowisko.

Najczêœciej w zlokalizowany sposób nawozi siê roœliny ozdobne uprawiane w po-
jemnikach lub drzewa w szkó³kach i sadach. W praktyce wykonanie zabiegu wi¹¿e siê
na umieszczeniu kilku lub kilkudziesiêciu gramów nawozu wolno dzia³aj¹cego pod
systemem korzeniowym w trakcie sadzenia roœlin [1].

Obecnie na rynku handlowym dostêpne s¹ dwa rodzaje nawozów wolno
dzia³aj¹cych:
� o niekontrolowanym uwalnianiu sk³adników, ich dzia³anie wynika z rodzaju

zwi¹zków i wi¹zañ chemicznych w nich wystêpuj¹cych;
� o kontrolowanym dzia³aniu, szybkoœæ i czas uwalniania zawartych w nich sk³ad-

ników zale¿¹ od rodzaju otoczki, któr¹ pokryty jest nawóz [15].
Ze wzglêdu na postaæ strukturaln¹ nawozy wolno dzia³aj¹ce nale¿¹ do grupy

nawozów sta³ych, granulowanych. Nawozy te maj¹ wiele zalet: nie zbrylaj¹ siê
trwale, maj¹ zdolnoœæ przechodzenia w materia³ mazisty lub gruze³kowaty pod
wp³ywem dzia³ania mieszade³, ³atwo siê je przechowuje, s¹ odporne na uderzenia,
³atwe w u¿yciu, kszta³t daje mo¿liwoœæ precyzyjnej aplikacji za pomoc¹ aplikatora
ogrodniczego [2, 9, 14].

Specjalnie dobrany sk³ad oraz specyfika nawozów granulowanych gwarantuj¹
optymalny wzrost roœlin ogrodniczych.
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Charakterystyka procesu

Sta³e nawozy ogrodnicze i rolnicze powstaj¹ najczêœciej podczas procesu granu-
lacji. Jest to proces aglomeracji ma³ych cz¹stek w wiêksze zespo³y i prowadzony jest
w obecnoœci cieczy nawil¿aj¹cej. Na podstawie danych mo¿na stwierdziæ, ¿e granula-
cjê bezciœnieniow¹ prowadzi siê przy zastosowaniu ciœnieñ mniejszych ni¿ 0,1 MPa
(przy aglomerowaniu materia³ów wilgotnych) [13]. Granulacja materia³ów sproszko-
wanych i towarzysz¹ce jej procesy (mieszanie, rozdrabnianie, klasyfikacja) zale¿¹
w znacznym stopniu od w³aœciwoœci fizycznych i reologicznych tych materia³ów
[11]. Materia³y ziarniste stanowi¹ obszern¹ grupê materia³ów pochodzenia naturalne-
go lub sztucznego o z³o¿onych w³asnoœciach fizycznych. Wi¹¿e siê to z równoczes-
nym wystêpowaniem sk³adnika bêd¹cego cia³em sta³ym – ziarna, oraz p³ynu wy-
pe³niaj¹cego przestrzenie miedzy ziarnami. Ciecz¹ granulacyjn¹ jest najczêœciej
woda lub roztwór wodny w po³¹czeniu z rozpuszczonymi mikrododatkami (roztwór
gumy arabskiej, roztwór ¿elatyny, roztwór kleju itp.) [4, 10, 13, 16, 21, 26].

Skutecznoœæ procesu aglomeracji zale¿y od wielu parametrów procesu, maj¹cych
wp³yw na czêstotliwoœæ kolizji miêdzycz¹steczkowych, wzglêdne prêdkoœci po-
szczególnych cz¹stek, si³ miêdzycz¹steczkowych powstaj¹cych podczas kontaktu
suchego cia³a sta³ego z ciecz¹ granulacyjn¹ [8].

Po zakoñczonym procesie granulacji produkt mo¿na poddaæ jeszcze zabiegom
otoczkowania. Polega to na powlekaniu otrzymanego granulatu otoczk¹ polimerow¹,
nanoszon¹ na produkt za pomoc¹ dysz ciœnieniowych [26].

Proces granulacji bezciœnieniowej i otoczkowania prowadzi siê najczêœciej w gra-
nulatorach, bêbnowych i talerzowych, w których mo¿na otrzymywaæ wspomniane
wczeœniej dwie grupy nawozów. Ka¿da metoda aglomeracji wyró¿nia siê szcze-
gólnymi mechanizmami wi¹¿¹cymi daj¹c aglomeraty o specyficznych cechach
jakoœciowych [22].

Parametry procesu

Przebieg procesu granulacji talerzowej, jego wydajnoœæ i energoch³onnoœæ oraz
jakoœæ otrzymanego produktu s¹ œciœle zwi¹zane z parametrami aparaturowo-proce-
sowymi procesu (rys. 1) [7]. Analizuj¹c literaturê [4, 6, 10, 13, 19, 24, 25, 26] mo¿na
stwierdziæ, ¿e na proces granulowania bezciœnieniowego ma wp³yw szereg czynni-
ków, które mo¿na podzieliæ na nastêpuj¹ce grupy [17]:
� czynniki chemiczno-biologiczne: sk³ad chemiczny granulowanego materia³u, bu-

dowa biologiczna cz¹stek;
� czynniki materia³owe – zwi¹zane z przygotowaniem materia³u do procesu: sk³ad

granulometryczny, struktura materia³u, powierzchnia ziarna, porowatoœæ cz¹stek,
wilgotnoœæ cz¹stek, zwil¿alnoœæ, higroskopijnoœæ, gêstoœæ usypowa, spójnoœæ zia-
ren, temperatura ziarna, k¹t naturalnego usypu, wspó³czynnik tarcia zewnêtrzne-
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go, wspó³czynnik tarcia wewnêtrznego, plastycznoœæ materia³u, czynniki kszta³tu:
wspó³czynnik kszta³tu, sferycznoœæ cz¹stek itp.;

� czynniki aparaturowe – konstrukcyjne: rodzaj materia³u talerza, iloœæ wymien-
nych talerzy granulatora, œrednica talerza granulacyjnego, wysokoœæ obrze¿a
talerza, czêstoœæ obrotów talerza (prêdkoœæ obrotowa talerza), k¹t pochylenia
talerza wzglêdem poziomu, rodzaj cieczy granulacyjnej, miejsce dozowania cie-
czy granulacyjnej, rodzaj napêdu granulatora, ustawienie zgarniaków;

� czynniki procesowe – zwi¹zane z przebiegiem procesu granulacji: natê¿enie
przep³ywu cieczy granulacyjnej, temperatura cieczy granulacyjnej, temperatura
procesu, sposób dozowania cieczy granulacyjnej, sposób dozowania surowców
sypkich, miejsce dozowania surowców sypkich, czas przebywania materia³u
w granulatorze.

Przedstawione czynniki procesowe wywieraj¹ bezpoœredni wp³yw na relacje wy-
ników procesu granulowania. Sk³ad i w³aœciwoœci surowców poddanych granulowa-
niu bezciœnieniowemu, w którym o po³¹czeniu cz¹stek decyduje skutecznoœæ ich bez-
poœredniego kontaktu, stanowi¹ bardzo wa¿ne czynniki maj¹ce wp³yw na przebieg
aglomeracji [12, 15, 22]. Przy nieodpowiednim doborze sk³adu i wynikaj¹cych
z niego w³aœciwoœci podatnoœci na ten rodzaj granulowania mo¿e byæ niska, czasem
wrêcz uniemo¿liwiaj¹ca proces tworzenia. Sk³ad i w³aœciwoœci materia³ów stosowa-
nych w procesie granulacji powinien byæ tak dobrany, by oprócz odpowiedniej wy-
trzyma³oœci otoczka pozwala³a na optymalny transport wody do nasion w zró¿nico-
wanych warunkach glebowych. Dodatki sypkie dodawane do surowca podawanego
granulacji wywieraj¹ wp³yw na wytrzyma³oœæ mechaniczn¹ otrzymanego produktu.
Niewielki ich udzia³ obni¿a lub powiêksza jej wartoœæ [6, 23].

Wa¿nym parametrem jest równie¿ zwil¿alnoœæ i higroskopijnoœæ surowca. Okreœ-
la on efektywnoœæ oddzia³ywania fazy ciek³ej i sta³ej. Zbyt du¿a higroskopijnoœæ
surowca czêsto uniemo¿liwia proces granulowania i konieczne jest wprowadzenie do
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Rysunek 1. Schemat interdyscyplinarnej zale¿noœci parametrów aparaturowo-procesowych [17]



sk³adu surowcowego innego sk³adnika, powoduj¹cego polepszenie tzw. podatnoœci
na granulowanie [13, 25].

Na sk³ad granulometryczny produktu wywiera równie¿ wp³yw miejsce dozowa-
nia do talerza sypkich sk³adników i cieczy granulometrycznej. Z badañ wynika, ¿e dla
otrzymania wiêkszych granulek, materia³ sypki powinno siê dozowaæ do dolnej czêœci
talerza, a rozpylony strumieñ cieczy w górn¹ czêœæ unoszonej warstwy. Dok³adna zna-
jomoœæ wp³ywu miejsca dozowania na jakoœæ otrzymywanego produktu umo¿liwia
jego wczeœniejsz¹ ingerencjê i poprawê jakoœci otrzymywanego surowca [10].

Œrednica talerza granulacyjnego, a precyzyjnie jego powierzchnia, ma bezpo-
œredni wp³yw na wydajnoœæ otrzymywanego granulatu i wytrzyma³oœæ mechaniczn¹
granulek. Efektywnoœæ pracy granulatora jest tym wiêksza, im wiêkszy jest stopieñ
wykorzystania powierzchni talerza. D³u¿sza droga staczaj¹cych siê po powierzchni
talerza cz¹stek powoduje, ¿e s¹ one twardsze o wiêkszym stopniu zagêszczenia [13].

Wa¿nym parametrem granulacji bezciœnieniowej jest wysokoœæ obrze¿a talerza.
Parametr ten wywiera wp³yw na stopieñ samoklasyfikacji granulek. W trakcie ruchu
cz¹stek w obracaj¹cym siê talerzu ich rozk³ad jest œciœle okreœlony. Bli¿ej dna talerza
znajduj¹ siê cz¹stki najdrobniejsze, a nad nimi coraz wiêksze. Obroty talerza powo-
duj¹, ¿e cz¹stki przebywaj¹ drogê po spirali, zwiêkszaj¹c swoj¹ wielkoœæ i oddalaj¹c
siê od dna [10, 13].

O wielkoœci k¹ta pochylenia talerza decyduje k¹t natarcia granulowanego mate-
ria³u o powierzchniê talerza i k¹t tarcia wewnêtrznego. K¹t ten w praktyce mieœci siê
w odpowiednich granicach, przy których proces granulacji przynosi najbardziej
korzystny efekt. Bardziej p³askie ustawienie talerza wp³ywa na zwiêkszenie œrednicy
powstaj¹cych granulek [13]. Zwiêkszenie k¹ta pochylenia talerza skutkuje wzrostem
powierzchni w³aœciwej z³o¿a granul oraz spadkiem porowatoœci aglomeratu [21].

Bardzo wa¿nym wspó³czynnikiem warunkuj¹cym tworzenie siê i wzrost gra-
nulek jest ruch materia³u w talerzu. W granulatorze talerzowym charakter tego ruchu
zale¿y przede wszystkim od czêstoœci obrotów i k¹ta pochylenia wzglêdem poziomu
[10]. Ruch, jakiemu podawany jest w granulatorze materia³ wraz z doprowadzon¹
ciecz¹ umo¿liwia wzajemny kontakt cz¹stek i stwarza warunki do powstania si³
wi¹¿¹cych. Czêstoœæ obrotów talerza decyduje o w³aœciwym dla tego procesu przesy-
powym ruchu materia³u [4].

Na zmianê gêstoœci usypowej uzyskanego granulatu wp³yw ma stopieñ wy-
pe³nienia talerza materia³em. Granulacja zachodzi szybciej dla wiêkszych wype³nieñ
talerza surowcem [19]. Wzrost szybkoœci powstawania granulek, przyspiesza ich
zagêszczanie, co skutkuje wzrostem gêstoœci nasypowej [18].

Przy doborze cieczy granulacyjnej du¿¹ uwagê nale¿y zwróciæ na jej napiêcie
powierzchniowe oraz gêstoœæ [13, 16]. Obni¿enie napiêcia powierzchniowego cieczy
powoduje spadek szybkoœci wzrostu aglomeratów [5]. Rodzaj zastosowanej cieczy
wi¹¿¹cej wp³ywa na odpornoœæ granulek na œciskanie [25].
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Istotnym parametrem granulacji jest wielkoœæ strumienia dozowanego materia³u
sypkiego oraz cieczy nawil¿aj¹cej. Wynika z tego stosunek iloœci cieczy przypada-
j¹cej na jednostkê masy granulowanego materia³u [4]. Gêstoœæ uzyskanego granulatu
zale¿y od stopnia rozbicia strugi cieczy zwil¿aj¹cej (œredniej wielkoœci kropel).
Wiêksze rozbicie strugi cieczy podawanej przez dyszê prowadzi do obni¿enia szyb-
koœci tworzenia i wzrostu aglomeratów w etapie nawil¿ania, a tak¿e szybkoœci
przyrostu ich rozmiarów w okresie granulacji po nawil¿aniu [18, 19]. Wzrost œrednie-
go wymiaru kropel podawanych przez dysze wp³ywa na szybszy przyrost gêstoœci
nasypowej granulowanego wsadu [18]. Wzrost iloœci cieczy wi¹¿¹cej dodanej w cza-
sie granulacji wp³ywa na zwiêkszenie odpornoœci na œcieranie suchego produktu [6].
Surowiec przetwarzany przy wiêkszej wilgotnoœci szybciej przekszta³ca siê w granul-
ki i szybciej zachodz¹ w nim procesy zagêszczania ziaren w aglomeratach [20].

Za³o¿enia projektowe stanowiska badawczego

Stanowisko badawcze umo¿liwia prowadzenie badañ w sposób periodyczny.
Schemat stanowiska badawczego przedstawiono na rysunku 2.

Podczas badañ wykorzystywane surowce dostarczone s¹ w formie sypkiej w po-
staci gruboziarnistej. Dla uzyskania w³aœciwej podatnoœci do tworzenia granulek
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Rysunek 2. Schemat stanowiska badawczego do bezciœnieniowej granulacji: 1 – wymienny
talerz granulacyjny, 2 – dozownik rozdrobnionego surowca, 3 – zbiornik podgrzewanej cieczy
nawil¿aj¹cej, 4 – waga, 5 – sprê¿arka, 6 – silnik elektryczny, 7 – przek³adnia pasowa,
8 – mechanizm œrubowy, 9 – zgarniaki, 10 – wskaŸnik poziomu cieczy, 11 – element grzewczy,
12 – dysze rozpy³owe, 13 – zawór kulowy, 14 – zawór redukcyjny, 15 – manometr, 16 – rota-
metr, 17 – falownik, 18 – termostat, 19 – zegar, 20 – obrotomierz z czujnikiem indukcyjnym,
21 – przewody gumowe, 22 – przesiewacz, 23 – suszarka, 24 – rozdrabniacz bijakowy



metod¹, bezciœnieniow¹ musz¹ byæ one rozdrobnione do postaci drobnoziarnistej,
poni¿ej 0,1 mm. Do tego celu stosuje siê rozdrabniacz bijakowy.

Mieszankê rozdrobnionego surowca doprowadza siê do leja zasypowego umiesz-
czonego nad dozownikiem, umo¿liwiaj¹cym regulacjê strumienia rozdrobnionych
sk³adników w odpowiednie miejsce talerza granulacyjnego.

Ciecz granulacyjna jest wodnym roztworem dwóch lub wiêcej faz. Przygotowanie
cieczy odbywa siê w pojemniku. Nastêpnie jest ona przemieszczana z pojemnika do
zbiornika ciœnieniowego wykonanego ze stali nierdzewnej. Na dnie zbiornika cieczy
znajduje siê element grzewczy, którego praca sterowana jest za pomoc¹ termostatu.
Urz¹dzenie to umo¿liwia sterowanie temperatur¹ cieczy w zakresie od 15 do 90°C. Na
dnie zbiornika umieszczony jest zawór spustowy, umo¿liwiaj¹cy opró¿nienie.

Ciecz doprowadzana jest do dysz w wyniku nadciœnienia panuj¹cego nad lustrem
cieczy w zbiorniku. Nadciœnienie wytwarzane jest za pomoc¹ sprê¿arki umieszczonej
obok zbiornika cieczy nawil¿aj¹cej. Wartoœæ ciœnienia regulowana jest za pomoc¹
zaworu redukcyjnego, a jego wartoœæ odczytywana za pomoc¹ manometru. Strumieñ
cieczy regulowany jest wydajnoœci¹ zastosowanych dwóch dyszy rozpy³owych i za-
worów kulowych d³awi¹cych ich przep³yw. Do granulatora doprowadzona jest ona
w jednym lub w dwóch punktach. Zakres natê¿enia przep³ywu cieczy mieœci siê
w granicach od 0,025 l · min–1 do 0,3 l · min–1].

Strumieñ dozowanego surowca z dozownika i strumieñ rozpylonej cieczy
granulacyjnej spotykaj¹ siê na obrotowym talerzu. Talerz w zale¿noœci od prze-
znaczenia ma charakterystyczne parametry: œrednicê i wysokoœæ obrze¿a. Prêd-
koœci¹ obrotow¹, z jak¹ obraca siê talerz, steruje siê za pomoc¹ silnika jedno-
fazowego, do którego pod³¹czony jest falownik. Przekazanie napêdu odbywa siê
poprzez przek³adniê pasow¹. Mechanizm ten pozwala na zmianê czêstoœci obrotów
w przedziale od 0,1 do 1,7 s–1.
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Rysunek 3. Widok ogólny granulatora talerzowego: 1 – wymienny talerz granulacyjny, 2 – do-
zownik rozdrobnionego surowca, 6 – silnik elektryczny, 8 – mechanizm œrubowy, 12 – dysze
rozpy³owe, 21 – przewody gumowe



Podczas kontaktu rozdrobnionego surowca z ciecz¹ nawil¿aj¹c¹, oraz ruchu prze-
sypowego materia³u powstaje granulka o charakterystycznym kulistym kszta³cie.
Przy ustalonym parametrze pracy granulatora, k¹ta pochylenia talerza regulowany za
pomoc¹ mechanizmu œrubowego, granulki o oczekiwanej œrednicy opuszczaj¹ talerz
granulacyjny. Zakres wartoœci pochylenia talerzy granulacyjnych mo¿na osi¹gaæ
w zakresie od 0°C do 9°C.

Do oczyszczenia materia³u, który znajduje siê na œciankach talerza s³u¿¹ zgarnia-
ki. W celu hermetyzacji urz¹dzenie mo¿e byæ wyposa¿one w os³onê chroni¹c¹ przed
pyleniem. Poziom cieczy w zbiorniku wodny regulowany jest za pomoc¹ czujnika
sterowanego elektrycznie. Iloœæ pobranej cieczy granulacyjnej podczas doœwiadcze-
nia odczytuje siê z wyœwietlacza wagi, na której umieszczony jest na sta³e zbiornik
cieczy nawil¿aj¹cej. Natê¿enie cieczy nawil¿aj¹cej odczytywane jest ze skali mano-
metru umieszczonego na pulpicie steruj¹cym. Obroty talerza granulacyjnego mierzo-
ne s¹ za pomoc¹ czujnika indukcyjnego i odczytywane na wyœwietlaczu obrotomie-
rza. Transport sprê¿onego powietrza oraz cieczy nawil¿aj¹cej dokonuje siê w przewo-
dach gumowych.

Widok ogólny granulatora talerzowego przedstawiono na rysunku 3.

Tabela 1. Dane techniczne stanowiska badawczego

Lp. Parametr Wartoœæ

1. temperatura cieczy granulometrycznej 15–90°C

2. natê¿enie przep³ywu cieczy granulometrycznej 0,025–0,3 l · min
–1

3. pojemnoœæ zbiornika cieczy granulometrycznej podgrzewanej 50 l

4. pojemnoœæ zbiornika cieczy granulometrycznej nie podgrzewanej 4,8 l

5. nadciœnienie nad powierzchni¹ swobodn¹ cieczy podgrzewanej max 12 bar

6. nadciœnienie nad powierzchni¹ swobodn¹ cieczy nie podgrzewanej max 5 bar

7. ciœnienie robocze dysz rozpy³owych max 6 bar

8. k¹t rozpylania dysz ciœnieniowych 60°, 110°

9. wydajnoœæ dysz ciœnieniowych (rozpy³owych) od 3,72 do 7,44 [kg/h]

10. œrednica talerzy granulacyjnych d1 = 510 mm, d2 = 700 mm

11. wysokoœæ obrze¿a talerzy granulacyjnych h1 = 165 mm, h2 = 200 mm

12. gruboœæ materia³u talerzy granulacyjnych g1 = g2 = 1,5 mm

13. czêstoœæ obrotów talerzy granulacyjnych 0,1–1,7 · s
–1

14. k¹t pochylenia talerzy granulacyjnych 0–90°

15. iloœæ podawanego materia³u sypkiego 1–2500 g · min
–1

Metodyka badañ

Podstawowy zestaw pomiarowy bêdzie stanowi³ granulator talerzowy wraz z wy-
posa¿eniem. Schemat prowadzenia badañ przedstawiono na rysunku 4.

Zasadniczym celem badañ, przeprowadzanych na granulatorze bêdzie znalezie-
nie zale¿noœci miêdzy parametrami okreœlaj¹cymi w³asnoœci otrzymanego produktu
a parametrami procesowymi, zale¿nymi od rodzaju zastosowanej dyszy natryskuj¹cej.
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W publikacjach naukowych, ma³o uwagi poœwiêca siê rodzajowi natryskiwaczy
wykorzystywanych w procesie granulowania. Równie¿ sposób rozpylania, na który
sk³ada siê kszta³t strumienia oraz k¹t rozpylania cieczy mo¿e mieæ wp³yw na jakoœæ
otrzymywanych nawozów.

W celu ujednolicenia warunków i eliminacji zmiennoœci wynikaj¹cej z wp³ywu
niektórych czynników przyjêto pewne za³o¿enia, jak np. sta³a prêdkoœæ obrotowa
talerza, sta³a wilgotnoœæ wzglêdna w pomieszczeniu, sta³a odleg³oœæ dyszy od produktu,
sta³e rozdrobnienie surowca, niezmienne natê¿enie przep³ywu cieczy granulacyjnej.

Zmiennymi parametrami procesu granulacji bêd¹:
� k¹t rozpylania cieczy granulacyjnej: 45, 60, 80°;
� model rozpylania cieczy: strumieñ skupiony oraz niepe³ny sto¿ek;
� temperatura cieczy, zmieniaj¹ca siê w zakresie 35–80°C;
� stopieñ wype³nienia talerza: 5%, 10% 15 %.

Przeprowadzone doœwiadczenie umo¿liwi uzyskanie nawozu otoczkowanego
o odpowiednich parametrach, który dorównywaæ bêdzie nawozom produkowanym
dotychczas wy³¹cznie poza granicami naszego kraju.
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Rysunek 4. Schemat prowadzenia eksperymentu



Surowiec poddawany granulowaniu, a nastêpnie otoczkowaniu bêdzie mia³ klasê
rozdrobnienia: 1,0–1,5 mm. Ciecz otoczkuj¹ca, która zostanie wykorzystana podczas
badañ to wodna dyspersja polimerowa [26].

Podsumowanie

Na podstawie analizy literaturowej dotycz¹cej procesu bezciœnieniowej aglome-
racji opracowano koncepcjê i za³o¿enia projektowe do budowy stanowiska badaw-
czego, przewidzianego do granulacji i otoczkowania nawozów rolniczych i ogrodni-
czych. Przedstawiono wstêpn¹ metodykê badañ oraz sposób pomiaru parametrów
otrzymanego granulowanego nawozu, maj¹cych decyduj¹cy wp³yw na jego prak-
tyczne wykorzystanie.
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Research station for optimizing the generation

process of slow-relased granular fertilizer

Key words: research station, slow-release fertilizers, pressureless disc granu-
lation

Summary

Paper discussed the advantages of slow-release fertilizer application in cultivation
of ornamental plants grown in containers. Agricultural fertilizer granulation was pre-
sented as a process of non-pressure agglomeration. Scheme of developed test stand
equipment for granulating fertilizers to be applied for agricultural and horticultural
plants was described. An attention was paid to the process parameters affecting the ef-
ficiency of our experiment. The methodology of research was proposed .
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Przy braku barier handlowych ceny tych samych produktów na ró¿nych rynkach
powinny w wyniku arbitra¿u cenowego ulegaæ wyrównywaniu. Zgodnie z prawem
jednej ceny (LOP) ró¿nice w poziomie cen pomiêdzy rynkami nie powinny prze-
kraczaæ ³¹cznych kosztów transferu produktów. Za³o¿enie o braku barier, zw³aszcza
w handlu miêdzynarodowym, jest jednak nie w pe³ni realistyczne. W konsekwencji
ceny produktów rolnych na ró¿nych rynkach nie s¹ z sob¹ w pe³ni powi¹zane [4].
Znaczenie tradycyjnych barier handlu, jak c³a i kontyngenty importowe, maleje.
Istotne mo¿e byæ natomiast znaczenie innych ograniczeñ, wynikaj¹cych z odmien-
nych standardów, regulacji w tym zakresie oraz preferencji konsumentów. Do takich
ograniczeñ mog¹ nale¿eæ ró¿ne standardy krajowe w zakresie dopuszczania roœlin
genetycznie modyfikowanych do uprawy oraz obrotu rynkowego [10, 11].

Wprowadzanie do uprawy i obrotu rynkowego roœlin genetycznie modyfikowa-
nych (GMO) jest przedmiotem sporu. WyraŸnie uwidoczni³ siê podzia³ na dwie grupy
krajów [1, 2]. Czêœæ krajów stosuje podejœcie relatywnie ma³o restrykcyjne i przy
braku przes³anek wskazuj¹cych na szkodliwoœæ dla zdrowia i œrodowiska dopuszcza
uprawê i obrót GMO. Do krajów tych nale¿¹ przede wszystkim USA, Kanada,
Argentyna, RPA, Chiny i Indie. Drug¹ grupê stanowi¹ kraje kieruj¹ce siê znacznie
bardziej rygorystyczn¹ interpretacj¹ zasady przezornoœci o relatywnie wysokich
restrykcjach wzglêdem GMO. W krajach tych mo¿liwoœci uprawy GMO podlegaj¹
restrykcyjnym ograniczeniom. Wprowadzony jest tak¿e obowi¹zek znakowania
¿ywnoœci zawieraj¹cej nawet niewielki ich udzia³. Restrykcyjne podejœcie charak-
teryzuje m.in. kraje Unii Europejskiej. Nale¿y podkreœliæ, ¿e restrykcjom tym to-
warzyszy wy¿szy poziom awersji konsumentów krajów UE wzglêdem produktów
zawieraj¹cych GMO [5, 8].
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Odmienne regulacje i zachowanie konsumentów wzglêdem ¿ywnoœci zawiera-
j¹cej GMO mog¹ istotnie wp³ywaæ na funkcjonowanie rynków [8]. Wp³yw ten mo¿e
byæ dwojaki. Po pierwsze obowi¹zek znakowania produktów zawieraj¹cych GMO
powoduje wzrost kosztów ich transferu [3]. Oznacza to wystêpowanie ujemnego
efektu poda¿owego. Z kolei odmienna reakcja konsumentów na produkty zawieraj¹ce
i niezawieraj¹ce GMO oznacza, ¿e produkty te nie s¹ doskona³ymi substytutami. Oba
efekty ³¹cznie oznaczaj¹ przynajmniej czêœciow¹ separacjê rynków poszczególnych
produktów oraz poszczególnych rynków krajowych, na których obowi¹zuj¹ ró¿ne
regulacje wzglêdem GMO. Bariery te mog¹ w podobny sposób wp³ywaæ na zachowa-
nie siê cen na rynku miêdzynarodowym jak tradycyjne bariery handlowe. Kon-
sekwencj¹ mo¿e wiêc byæ s³absze powi¹zanie cen na rynkach krajowych. Obserwuj¹c
reakcje cenowe pomiêdzy rynkami mo¿na wnioskowaæ czy te bariery w praktyce siê
uwidaczniaj¹ [9]. Reakcje cenowe powinny byæ s³absze w przypadku tych gatunków
roœlin uprawnych, które charakteryzuj¹ siê du¿ym udzia³em GMO i równoczeœnie
zró¿nicowanymi w ró¿nych krajach regulacjami wzglêdem GMO.

Kieruj¹c siê przedstawionymi powy¿ej przes³ankami w pracy porównano reakcje
cenowe na miêdzynarodowym rynku kukurydzy, pszenicy oraz jêczmienia. W uprawie
pszenicy oraz jêczmienia odmiany GMO nie maj¹ ¿adnego praktycznego znaczenia.
W niniejszym artykule przedmiotem analizy by³y ceny zbó¿ w USA, Francji i w Polsce.
Kieruj¹c siê ogólnymi przes³ankami postawiono hipotezê, ¿e transmisja cen kukurydzy
miêdzy rynkami krajowymi powinna byæ s³absza ani¿eli cen pszenicy oraz jêczmienia.
Celem pracy by³o testowanie tak postawionej hipotezy. Pozytywne jej zweryfikowanie
wzmacnia³oby twierdzenie, ¿e ró¿ne regulacje wzglêdem GMO wp³ywaj¹ istotnie na
funkcjonowanie rynków i mog¹ byæ postrzegane jak bariera handlu1.

Materia³y Ÿród³owe i metoda analizy

W opracowaniu przedmiotem analizy by³y ceny kukurydzy, pszenicy i jêczmie-
nia. Rynki dwóch pierwszych produktów ró¿ni¹ siê stopniem popularnoœci uprawy
GMO, ale pod wieloma innymi wzglêdami wykazuj¹ du¿e podobieñstwa. W obu
przypadkach mamy do czynienia z du¿ym miêdzynarodowym rynkiem, na którym
wystêpuje zarówno po stronie poda¿owej jak i popytowej wiele krajów z ró¿nych
regionów œwiata. W przypadku obu zbó¿ najwiêkszym eksporterem s¹ USA,
a w Europie Francja. Miêdzynarodowy rynek jêczmienia jest znacznie mniejszy, przy
czym koncentruje siê on w krajach europejskich.

W opracowaniu wziêto pod uwagê notowania dwóch bardzo du¿ych rynków:
USA i Francji. Dodatkowo do analizy w³¹czono ceny rynku polskiego, który jest
relatywnie ma³ym uczestnikiem rynku zbó¿ i mo¿e wykazywaæ inne reakcje cenowe
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1 Zgodnie z deklaracjami Komisji Europejskiej regulacje dotycz¹ce uprawy i obrotu pro-
duktami GMO nie mog¹ byæ stosowane w celu protekcji handlowej.



ani¿eli charakteryzuj¹ce najwiêksze rynki. Dane rynku amerykañskiego dotyczy³y
cen eksportowych loco porty zatoki Meksykañskiej, rynku francuskiego cen ekspor-
towych loco Rouen, a rynku polskiego przeciêtnych cen skupu. Wszystkie ceny
krajowe wyra¿ono w przeliczeniu na dolary amerykañskie (rys. 1). W analizach
iloœciowych pos³u¿ono siê cenami przekszta³conymi do postaci logarytmów.
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Rysunek 1. Ceny zbó¿ na wybranych rynkach [USD · t
–1
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Modelowanie powi¹zañ cen miêdzy poszczególnymi rynkami krajowymi prze-
prowadzono pos³uguj¹c siê modelem wektorowej autoregresji VAR. Zasadniczym
problemem w analizach szeregów czasowych jest niestacjonarnoœæ cen oraz ich se-
zonowoœæ. Poniewa¿ przedmiotem zainteresowania by³o wystêpowanie krótko-
okresowych reakcji cenowych, pierwotne dane oczyszczono z trendu pos³uguj¹c siê
filtrem Hodricka-Prescotta. Sk³adniki sezonowe usuniêto za pomoc¹ procedury
Census X12. Interpretacjê wyników uzyskanych w modelowaniu VAR przepro-
wadzono na podstawie dekompozycji wariancji. Przedstawia ona relatywne zna-
czenie pojedynczej zmiany jednej ceny na kszta³towanie siê wszystkich zmiennych
zawartych w modelu. W obliczeniach pos³u¿ono siê pakietem ekonometrycznym
EViews 6.0.

Charakterystyka miêdzynarodowego rynku zbó¿

Zbo¿a s¹ podstawow¹ upraw¹, dominuj¹c¹ w wiêkszoœci regionów œwiata.
Rynek zbó¿ jest z kolei najwa¿niejszym spoœród miêdzynarodowych rynków pro-
duktów rolnych. Charakteryzuj¹c rynek zbó¿ mo¿na zwróciæ uwagê przede wszyst-
kim na jego globalny charakter, relatywnie du¿¹ stabilnoœæ g³ównych kierunków
handlu oraz du¿e wahania cen. Bior¹c pod uwagê rozmiary produkcji najwa¿-
niejszymi zbo¿ami s¹ kolejno kukurydza, pszenica i ry¿. Z punktu widzenia wiel-
koœci obrotów na rynku miêdzynarodowym wyraŸnie dominuje pszenica oraz
kukurydza. Miêdzynarodowe obroty ry¿em s¹ natomiast relatywnie ma³e, cztero-
krotnie mniejsze ni¿ pszenic¹. O ile w wypadku pszenicy oko³o 18% zbiorów jest
przedmiotem obrotów miêdzynarodowych, a kukurydzy ponad 11%, to w wypadku
ry¿u udzia³ ten wynosi nieca³e 7%.

Specyfik¹ miêdzynarodowego rynku pszenicy i kukurydzy jest bardzo silna
koncentracja handlu, zw³aszcza po stronie eksportu, przy czym nie w pe³ni pokrywa
siê ona z koncentracj¹ produkcji. Grupê najwiêkszych producentów stanowi¹ USA,
Chiny i Unia Europejska, a w przypadku kukurydzy tak¿e Brazylia. Znacz¹cymi
producentami s¹ tak¿e Rosja, Argentyna, Kanada i Australia. W obrotach miêdzyna-
rodowych znaczenie Chin oraz Brazylii jest jednak niedu¿e. Najwiêkszy udzia³
w miêdzynarodowych obrotach kukurydz¹ oraz pszenic¹ maj¹ Stany Zjednoczone.
Na kraj ten przypada oko³o 60% œwiatowego eksportu kukurydzy i oko³o 20%
pszenicy. Rynek pszenicy jest wiêc po stronie eksportu znacznie bardziej zdywer-
syfikowany. Poza USA znacz¹cymi eksporterami pszenicy s¹ Unia Europejska,
Rosja, Kanada, Australia i Argentyna. W przypadku kukurydzy poza USA du¿ym
eksporterem jest jedynie Argentyna z udzia³em oko³o 12%. O ile eksport z USA, UE
i Kanady wykazuje du¿¹ stabilnoœæ, to eksport z Argentyny i Rosji podlega stosun-
kowo du¿ym wahaniom (tab. 1).
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Tabela 1. Miêdzynarodowe rynki pszenicy i kukurydzy, œrednia za lata 2004/5–2009/10 [mln t]

Kraj Pszenica Kukurydza

produkcja import eksport produkcja import eksport

Œwiat 643,9 117,9 119,1 765,9 87,1 87,1

USA 58,1 2,4 27,0 304,5 0,3 52,4

UE 130,4 6,9 16,2 52,7 3,3 1,0

Rosja 56,4 0,7 13,9 4,3 0,3 0,4

Argentyna 10,1 – 7,7 18,4 – 12,3

Kanada 25,4 0,0 17,4 10,1 2,1 0,4

�ród³o: Food Outlook, FAO, ró¿ne roczniki.

Po roku 2000 na rynku zbó¿, w tym zw³aszcza kukurydzy zachodz¹ wyraŸne
zmiany, zarówno je¿eli chodzi o stronê popytowa jak i poda¿ow¹. Zmiany po stronie
popytu wi¹¿¹ siê z szybkim wzrostem wykorzystania kukurydzy do produkcji bio-
etanolu. Na pocz¹tku dekady w USAkilka procent zbiorów kukurydzy przerabiano na
bioetanol, w latach 2008–2009 ponad 25%, a w 2011 r. wed³ug prognoz USDA udzia³
ten przekroczy 35%. Druga zmiana wi¹¿e siê z upowszechnianiem kukurydzy mody-
fikowanej genetycznie (GM). Dynamiczny wzrost powierzchni jej uprawy rozpocz¹³
siê pod koniec lat 90. Wed³ug szacunków ISAAA w 1996 r. powierzchnia zasiewów
kukurydzy GM wynosi³a na œwiecie 0,3 mln ha, w 2000 r. 10,3 mln ha, w 2005 r. 21,2
mln ha, a w 2009 r. 42,0 mln ha, co stanowi³o 26% globalnej powierzchni uprawy
kukurydzy. Uprawa kukurydzy GM skoncentrowana jest w trzech krajach: USA,
Brazylii i Argentynie; w krajach UE ma marginalne znaczenie. W czêœci krajów
w ogóle nie zezwala siê na jej uprawê. Ponadto wprowadzony nakaz znakowania
produktów modyfikowanych genetycznie znacznie zwiêksza koszty obrotu. Regula-
cje unijne dotycz¹ce produkcji i obrotu produktami GM praktycznie wyeliminowa³y
import kukurydzy z rynku amerykañskiego, który zosta³ zast¹piony g³ównie impor-
tem z Argentyny.

Porównanie USA i UE wskazuje, ¿e w przypadku pszenicy oba rynki s¹ zna-
cz¹cym eksporterem netto, natomiast ich pozycja na rynku kukurydzy jest odmienna.
USA s¹ wielkim eksporterem, UE niewielkim importerem netto. Mo¿na wiêc ocze-
kiwaæ silnego wp³ywu rynku amerykañskiego na œwiatowe ceny kukurydzy i znacz-
nie mniejszego na ceny pszenicy. Czynnikiem zaburzaj¹cym transmisje cen kuku-
rydzy na rynku miêdzynarodowym mog¹ byæ jednak restrykcje wzglêdem produktów
modyfikowanych genetycznie.

Analiza transmisji cen

Dane zamieszczone na rysunku 1 sugeruj¹ silne powi¹zania cen miêdzy po-
szczególnymi rynkami. W przypadku wszystkich rynków widoczny jest silny wzrost
cen w latach 2006–2007 i równie silny ich spadek w 2008 r. Takie zachowanie cen nie
musi jednak wynikaæ z silnych powi¹zañ cenowych miêdzy poszczególnymi ryn-
kami, lecz z ogólnej sytuacji na tzw. rynkach surowcowych.
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Nieco dok³adniej relacje cenowe na rynkach zbó¿ przedstawia rysunek 2. Przed-
stawiono na nim ró¿nice miêdzy cenami w Polsce i Francji a cenami rynku amery-
kañskiego. Ró¿nice te by³y w przypadku poszczególnych gatunków zbó¿ odmienne.
Generalnie ceny kukurydzy na rynku francuskim i polskim by³y wy¿sze ni¿ w USA,
odwrotna sytuacja wystêpowa³a sporadycznie. W przypadku jêczmienia ceny na
rynku francuskim i polskim by³y œrednio nieco ni¿sze, niemniej jednak stosunkowo
czêsto wystêpowa³a sytuacja odwrotna. Ceny pszenicy by³y natomiast zazwyczaj
ni¿sze na rynku polskim i francuskim. Sytuacja odwrotna wystêpowa³a sporadycznie.

Wystêpowanie ró¿nic w przeciêtnym poziomie cen nie oznacza automatycznego
naruszenia prawa jednej ceny. Po pierwsze mog¹ one wynikaæ z nieidentycznych stan-
dardów jakoœciowych, których dotycz¹ prezentowane szeregi cenowe. W przypadku
pszenicy amerykañskiej pos³u¿ono siê notowaniami HRW nr 2. Dane dla pszenicy
francuskiej i polskiej dotycz¹ œredniej. Ponadto prawo jednej ceny zak³ada, ¿e ró¿nice
cenowe nie powinny przekraczaæ kosztów transferu produktów. Wy¿sze ceny kukury-
dzy na rynku francuskim i polskim sugeruj¹ jednak wystêpowanie barier w arbitra¿u
cenowym miêdzy rynkami, a jedn¹ z przyczyn mog¹ byæ dodatkowe koszty znakowa-
nia kukurydzy oraz wy¿szy poziom awersji wzglêdem produktów modyfikowanych
genetycznie na rynkach europejskich.

Dla szczegó³owej analizy powi¹zañ cenowych pomiêdzy poszczególnymi rynka-
mi przeprowadzono modelowanie VAR. Szeregi cenowe po usuniêciu z nich trendu
oraz sk³adników sezonowych uleg³y przekszta³ceniu do zmiennych stacjonarnych, co
umo¿liwi³o pos³u¿enie siê standardowym modelem VAR. Ustalaj¹c kolejnoœæ zmien-
nych wprowadzanych do modelu kierowano siê dwoma przes³ankami: znaczeniem
poszczególnych rynków krajowych dla rynku miêdzynarodowego oraz wynikami
testów przyczynowoœci Grangera miêdzy parami zmiennych. Na tej podstawie zdecy-
dowano siê na nastêpuj¹c¹ kolejnoœæ: USA, Francja, Polska. Kolejnoœæ ta nie ma
znaczenia dla przedstawionych w tabeli 2 parametrów modelu VAR, wp³ywa nato-
miast na wyniki dekompozycji wariancji.
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Rysunek 2. Ró¿nice cen s stosunku do cen na rynku amerykañskim (logarytmy cen)



Tabela 2. Powi¹zania cen na rynku pszenicy i kukurydzy – parametry modelu VAR

Zmienne
statystyki

1
Pszenica

2
Kukurydza

2

USA Francja Polska USA Francja Polska

US–1 1,0521
(8,6894)

0,3353
(2,3412)

–0,0715
(–0,7137)

0,5644
(5,6090)

0,0013
(0,0112)

–0,0313
(–0,2539)

US–2 –0,2531
(–2,0866)

–0,4582
(–3,1935)

0,0010
(0,0095)

0,1635
(1,7180)

–0,1961
(–1,8521)

–0,0517
(–0,4432)

Fr–1 0,1159
(1,0862)

0,8806
(6,9784)

0,5441
(6,1625)

0,4154
(4,1207)

1,0479
(9,3431)

0,6492
(5,2580)

Fr–2 –0,0180
(–0,1406)

0,1667
(1,1020)

–0,1294
(–1,2225)

–0,2248
(–1,7985)

0,0237
(0,1391)

–0,1610
(–1,0519)

Pl–1 0,0331
(0,2682)

0,0241
(0,1651)

0,9334
(9,1480)

0,0398
(0,0856)

0,0249
(–0,2616)

0,8435
(8,0501)

Pl–2 –0,0517
(–0,5544)

–0,0986
(–0,8944)

–0,2994
(–3,8832)

–0,030
(–0,3975)5

–0,0306
(–0,3585)

–0,2247
(–2,3900)

Sta³a 0,6092
(3,0311)

0,7371
(3,1004)

0,1936
(1,1642)

0,2783
(1,2587)

0,8005
(3,2537)

–0,1193
(–0,4403)

R
2

0,84 0,88 0,95 0,83 0,87 0,91

Statystyka F 89,45 120,55 333,41 77,87 109,70 169,49

1
US – ceny w USA, Fr – ceny we Francji, Pl – ceny w Polsce;

2
w nawiasach wartoœci testu t.

�ród³o: obliczenia w³asne.

Przedstawione na rysunku 3 wyniki wskazuj¹ na du¿e podobieñstwo reakcji
cenowych na rynku pszenicy oraz jêczmienia i wyraŸn¹ odrêbnoœæ na rynku kukury-
dzy. Generalnie we wszystkich przypadkach w krótkim, 2–3-miesiêcznym okresie,
najwiêkszy wp³yw na ceny krajowe mia³y impulsy p³yn¹ce z rynku krajowego. Wraz
z wyd³u¿aniem horyzontu czasowego ros³o znaczenie impulsów ze strony rynków
zagranicznych. W sposób najbardziej typowy dla biorcy cenowego zachowywa³ siê
rynek polski. Nie wywiera³ praktycznie ¿adnego wp³ywu na ceny na pozosta³ych
rynkach, sam natomiast podlega³ silnemu oddzia³ywaniu impulsów cenowych ze
strony przede wszystkim rynku francuskiego. Oddzia³ywanie to by³o szczególnie
du¿e na rynku kukurydzy, s³absze natomiast na rynku jêczmienia.

W przypadku USA i Francji reakcje cenowe by³y zale¿ne od produktu. W przy-
padku pszenicy, ale tak¿e jêczmienia, rynek amerykañski reagowa³ g³ównie na
impulsy cenowe ze strony rynku w³asnego. W d³u¿szym horyzoncie czasu rós³
stopniowo wp³yw rynku francuskiego. Wp³yw cen francuskiego rynku kukurydzy
w perspektywie kilku miesiêcy by³ znacznie silniejszy ni¿ w odniesieniu do rynku
pszenicy i jêczmienia. Analizuj¹c zale¿noœci w drug¹ stronê stwierdzono wyraŸny
wp³yw amerykañskich cen pszenicy oraz jêczmienia na ceny tych produktów na
analizowanych rynkach europejskich. Nie stwierdzono natomiast praktycznie ¿adne-
go wp³ywu cen amerykañskich kukurydzy na ceny tego produktu we Francji oraz
w Polsce.
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Wnioski

Analizy bazuj¹ce na reakcjach cenowych s¹ jedn¹ z najpopularniejszych metod
testowania powi¹zañ cenowych miêdzy rynkami. Wnosz¹ istotn¹ informacjê odnoœ-
nie si³y i charakteru integracji rynków. Równoczeœnie mog¹ s³u¿yæ ocenie skutków
okreœlonej polityki ekonomicznej.

Uzyskane w pracy wyniki przynajmniej w czêœci nie powinny budziæ kontro-
wersji interpretacyjnych. Polski rynek zbó¿ jest w stosunku do rynku œwiatowego
rynkiem bardzo ma³ym. Dlatego naturalna jest, ¿e nie wywiera on wp³ywu na ceny
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Rysunek 3. Modelowanie VAR – dekompozycja wariancji dla cen kukurydzy w USA (linia
pogrubiona), Francji (linia cienka) i Polsce (linia przerywana)



œwiatowe natomiast sam podlega oddzia³ywaniu ze strony rynków zagranicznych.
Podobnie nie budz¹ w¹tpliwoœci wyniki wskazuj¹ce na du¿e znaczenie impulsów
cenowych wysy³anych przez rynek francuski i amerykañski. Zasadniczym proble-
mem jest interpretacja zachowania siê cen na rynku pszenicy i jêczmienia z jednej
strony oraz kukurydzy z drugiej. W pierwszym przypadku stwierdzono siln¹ reakcjê
rynku francuskiego i polskiego na impulsy ze strony rynku amerykañskiego, a drugim
brak jakiejkolwiek reakcji. Brak reakcji cenowych wskazuje na wystêpowanie sil-
nych barier miêdzy rynkami. Jednak brak jest odmiennych regulacji dla poszcze-
gólnych rynków zbó¿ w wymienionych krajach. Uszeregowanie krajów wed³ug
wielkoœci produkcji oraz poziomu partycypacji na rynku miêdzynarodowym kuku-
rydzy i pszenicy jest podobne. Na takim samym poziomie s¹ koszty transportu obu
zbó¿. Przyczyn¹ odmiennych reakcji cenowych na rynku kukurydzy mog¹ wiêc byæ
regulacje w zakresie obrotu produktów GM. Hipotezê o dzia³aniu restrykcyjnych
regulacji odnoœnie obrotu produktami GM jako bariery rynkowej potwierdzaj¹ dwa
wyniki analizy. Po pierwsze oba kraje UE, Polska i Francja, nie wykazywa³y
wra¿liwoœci na ceny rynku amerykañskiego. Po drugie znacznie bardziej liberalny
rynek amerykañski, na którym brak jest m.in. wymogu znakowania produktów GM,
wykazuje siln¹ wra¿liwoœæ na ceny kukurydzy ze strony rynków zagranicznych
reprezentowanych w analizie przez rynek francuski. Bariera w przep³ywie impulsów
cenowych ma wiêc charakter jednostronny, co zgodne jest z charakterem regulacji
dotycz¹cych produktów GM.

Uzyskane wyniki wzmacniaj¹ hipotezê, ¿e restrykcyjne regulacje odnoœnie obro-
tu produktami modyfikowanymi genetycznie dzia³aj¹ jak bariera handlowa. Prze-
prowadzona analiza obejmuje jednak jedynie trzy kraje. Dlatego wskazane by³oby jej
rozszerzenie na wiêksz¹ ich iloœæ, uwzglêdniaj¹c innych znacz¹cych producentów
rolnych, np. Argentynê, Australiê i Kanadê. Alternatywnym Ÿród³em notowañ cen
produktów rolnych mog¹ byæ równie¿ rynki terminowe, dostarczaj¹ce danych o wy-
sokiej czêstotliwoœci.

Literatura

[1] Beckman V., Soregaroli C., Wesseler J. 2006. Coexistence rules and regulation in the European Union. Am. J. of
Agriculture Economics 88: 1193–1199.

[2] Bullock D.S., Desquilbert M. 2002. The economics of non-GMO segregation and identity preservation. Food
Policy 27: 81–99.

[3] Choi E.K. 2010. International trade in genetically modified food. Int. Rev. of Econom. and Finance 19:
383–391.

[4] Conforti P. 2004. Price transmission in selected agricultural markets. FAO Commodity and Trade Policy Res.
Working Papers 7: 91 ss.

[5] Dannenberg A. 2009. The dispersion and development of consumer preferences for genetically modified food –
a meta-analysis. Ecological Economics 68: 2182–2192.

[6] Enders W. 2004. Applied econometric time series. Wiley, New York.

[7] Lapan H.E., Moschini G. 2004. Innovation and trade with endogenous market failure: the case of genetically
modified products. Am. J. of Agr. Econom. 86: 634–648.

GMO a ceny … 121



[8] Nielsen C.P., Thierfelder K., Robinson S. 2003. Consumer preferences and trade in genetically modified foods.
J. of Policy Modeling 25: 777–794.

[9] Parcell J.L., Kalaitzandonakes N.G. 2004. Do agricultural commodity prices respond to bans against bio-
engineered crops? Can. J. of Agr. Econom. 52: 201–209.

[10] Tothova M., Oehmke J.F. 2004. Genetically modified food standards as trade barriers:harmonization, com-
promise, and sub-global agreements. J. of Agr. &Food Ind. Org. 2(art. 5): 1–16.

[11] Veyssiere L., Giannakas K. 2006. Strategic labeling and trade of GMOs. J. of Agr.&Food Ind. Org. 4(art. 10:
1–38.
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Summary

Paper examines the price linkages between US, French and Polish wheat, barley
and corn markets. VAR modelling was used in the analysis. According to the results
US wheat and barley prices influenced French and Polish prices. On the other hand US
corn prices were not transmitted to the French and Polish prices. The results suggest
that GMO restriction in the EU countries may be viewed as a form of trade barriers.
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Recenzje i prezentacje

Recenzja ksi¹¿ki pt. „Physical, Chemical

and Biological Processes in Soils”

(Fizyczne chemiczne i biologiczne procesy w glebach)
L.W. Szajdak and A.K. Karabanov (red.),

Instytut Œrodowiska Rolniczego i Leœnego PAN
Poznañ 2010, 654 ss., ISBN 978-83-61607-56-4

Nak³adem Instytutu Œrodowiska Rolniczego i Leœnego Polskiej Akademii Nauk
oraz Komitetu Melioracji i In¿ynierii Œrodowiska Rolniczego Polskiej Akademii
Nauk ukaza³a siê niezwykle interesuj¹ca ksi¹¿ka zas³uguj¹ca na uwagê œrodowisk
nauk rolniczych w Polsce i Europie Œrodkowo-Wschodniej. Przedstawia ona bowiem
wyniki prawie dwudziestoletniej bardzo owocnej wspó³pracy zespo³ów badawczych
Europy Œrodkowej w zakresie problematyki gleboznawczej i melioracyjnej.

Historia naukowej wspó³pracy, której ksi¹¿ka stanowi podsumowanie, zosta³a
zapocz¹tkowana w 1993 roku w ramach umowy miêdzy Polsk¹ a Narodow¹ Bia³o-
rusk¹ Akademi¹ Nauk, jako stronami umowy, a Instytutem Œrodowiska Rolniczego
i Leœnego Polskiej Akademii Nauk i Instytutem Wykorzystania Przyrody Bia³oruskiej
Narodowej Akademii Nauk z Miñska (Institute for Nature Management, National
Academy of Sciences of Belarus), jako jednostkami naukowymi realizuj¹cymi tê
umowê. Tematem wspó³pracy jest „Rola humusu i kwasów humusowych w trans-
porcie zwi¹zków biologicznych w glebie”.

We „Wstêpie” (s. 9) oraz rozdziale „17 lat Polsko-Bia³oruskiej Wspó³pracy”
(s. 11–18) L.W. Szajdak i N.N. Bombalov przedstawili kalendarium siedemnasto-
letniej wspó³pracy oraz imponuj¹cy wykaz tytu³ów 22 prac badawczych (w czaso-
pismach angielskich, amerykañskich, fiñskich polskich, bia³oruskich oraz rosyj-
skich), 6 tomów wydawnictw zbiorowych, 38 prezentacji konferencyjnych oraz 27
konferencyjnych streszczeñ. Dane te dobitnie wskazuj¹ na bardzo szeroki zakres
owocnej wspó³pracy miêdzynarodowej.
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Generalnie problematyka ksi¹¿ki dotyczy:
� relacji miêdzy w³aœciwoœciami chemicznymi, fizycznymi i biologicznymi gleb

organicznych i mineralnych;
� zmian w³aœciwoœci gleb na skutek u¿ytkowania;
� wykorzystania nowoczesnych metod pomiaru w³aœciwoœci fizycznych, mecha-

nicznych i chemicznych gleb organicznych i mineralnych.
Ujête w tomie opracowania szczegó³owe zosta³y zgrupowane w trzech czêœciach.
Czêœæ I „Procesy Fizyczne” (s. 19–152) zawiera trzynaœcie opracowañ omawia-

j¹cych m.in. migracje zasobów mineralnych w obrêbie pasów zadrzewieñ w Stacji
w Doœwiadczalnej w Turwi, fizykochemiczne w³aœciwoœci gleb Kujaw w rejonach
uprzemys³owionych, zmiany w area³ach naturalnych i rolniczo u¿ytkowanych tor-
fowisk w Bia³orusi w ostatnim dwudziestoleciu, ocena w³aœciwoœci fizycznych
substratów torfowych wykorzystywanych w sadownictwie, warzywnictwie oraz
kwiaciarstwie, zmiany w³aœciwoœci fizycznych gleb organicznych, bêd¹cych wyni-
kiem melioracji, procesy transformacji sapropela zachodz¹ce w trakcie suszenia.

Czeœæ II. „Procesy Chemiczne” (s. 152–533) zwiera 33 opracowania przedsta-
wiaj¹ce takie zagadnienia jak m.in. migracje wapnia i magnezu do wód gruntowych,
procesy denitryfikacyjne w s¹siedztwie pasów zadrzewieñ i kêp drzew, mobilnoœæ
azotu mineralnego, fosforu i wêgla w torfowiskach Kuwasy, w³aœciwoœci hydro-
fobowe oraz hydrofilne kwasów humusowych wyizolowanych z gleb w obrêbie
pasów zadrzewieñ o ró¿nym wieku i sk³adzie gatunkowych roœlin, zmiany aktyw-
noœci enzymatycznej gleb w wyniku ska¿enia produktami ropopochodnymi, ocena
denitryfikacji w glebach zadrzewieñ oraz przyleg³ych pól uprawnych; aktywnoœæ
enzymów uczestnicz¹cych w procesach redox oraz cyklu azotu w glebach zadrzewieñ
œródpolnych o ró¿nym wieku i sk³adzie gatunkowych roœlin i na przyleg³ych polach
uprawnych, ocena w³aœciwoœci fraktalnych zwi¹zków materii organicznej torfów.
Ponadto autorzy prezentuj¹ wyniki oznaczeñ fitohormonu (kwasu indolilo-3-octowe-
go), a tak¿e innych regulatorów wzrostu roœlin w glebach organicznych i substratach
torfowych oraz wielu innych zwi¹zków biologicznie czynnych o zdefiniowanej
i niezdefiniowanej strukturze chemicznej w torfach (aminokwasy, zwi¹zki fenolowe,
witaminy etc.). Uwagê zwracaj¹ równie¿ praktyczne opracowania dotycz¹ce prepara-
tów humusowych przygotowanych na bazie torfów i sapropeli, wykorzystywanych
w rolnictwie, jako nawozy organiczne oraz w warzywnictwie i kwiaciarstwie.

Czêœæ III „Biologiczne Procesy” (s. 537–634) zawiera osiem opracowañ odno-
sz¹cych siê m.in. do praktycznego wykorzystania substancji biologicznie czynnych.
Na uwagê zas³uguj¹ zw³aszcza rozdzia³y omawiaj¹ce mikrobiologiczne nawo¿enie,
prawid³owe zagospodarowywanie terenów powsta³ych po eksploatacji torfowisk,
a tak¿e wykorzystanie substancji torfowych, jako regulatorów wzrostu roœlin oraz
w programach rekultywacyjnych. Refleksje budzi opracowanie wskazuj¹ce na zmia-
ny w biologicznej aktywnoœci gleb w sadach jab³oniowych w nastêpstwie nieracjonal-
nego i intensywnego nawo¿enia chemicznego.
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Na uwagê zas³uguje ujêcie w monografii wielu aspektów zmeliorowanych, zarów-
no bia³oruskich oraz polskich, torfowisk. Ekosystemy torfowiskowe, jako niezwykle
czu³e na procesy odwodnienia podlegaj¹ z³o¿onym procesom, których kierunek i me-
chanizm w ksi¹¿ce zosta³ przedstawiony niezwykle nowatorsko. Ponadto istotnym
walorem ksi¹zki jest zaprezentowanie nowych technik i metod analitycznych, których
wykorzystanie w znacznym stopniu powinno przyczyniæ siê do poszerzenia dotych-
czasowych kierunków badawczych oraz przedstawienia nowych metod oszacowania
parametrów chemicznych i fizycznych w glebach organicznych i mineralnych.

Bezdyskusyjnie redaktorzy, autorzy i wydawcy tej ksi¹¿ki zas³uguj¹ na naj-
wy¿sze pochwa³y i uznanie. Dziêki ich inicjatywie badawczej oraz wysi³kom orga-
nizacyjno-wydawniczym piœmiennictwo rolnicze wzbogaci³o siê o niezwykle cenn¹
pozycjê ksi¹¿kow¹, która nie tylko przedstawia bardzo nowatorskie osi¹gniêcia
gleboznawczo-rolnicze obejmuj¹ce rejon œrodkowej i wschodniej Europy, ale tak¿e
bêdzie stymulowaæ dalsze badania w tym zakresie.

Instytut Œrodowiska Rolniczego i Leœnego PAN oraz Komitet Melioracji i Œro-
dowiska Rolniczego – a zw³aszcza redaktorzy Profesorowie L. W. Szajdak i A.K.
Karabanov – zas³uguj¹ na serdeczne gratulacje za zrealizowania tego ambitnego
projektu, gdy¿ wydanie ksi¹¿ki w jêzyku angielskim zapewnia spopularyzowanie
powy¿szych osi¹gniêæ i korzystanie z niej przez miêdzynarodowe krêgi specjalistów
nauk gleboznawczych i rolniczo-leœnych.

Ponadto ksi¹¿ka, co warte podkreœlenia, stanowi doskona³¹ promocjê w³aœciwej
polityki prowadzonej przez Polsk¹ Akademiê Nauk, która dziêki jej programom bila-
teralnym z innymi Akademiami Nauk, zapocz¹tkowuje, a nastêpnie wspiera naukowe
kontakty swych pracowników naukowych z ich zagranicznymi wspó³pracownikami.

Jerzy J. Lipa
Instytut Ochrony Roœlin-PIB, Poznañ
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Kronika

Konferencja „Nowe technologie w rolnictwie

zrównowa¿onym” Kielce 10–11 marca 2011 r.

W dniach 10–11 marca 2011 r. odby³a siê w Kielcach, pod patronatem ho-
norowym Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz patronatem naukowym Komitetu
Techniki Rolniczej Polskiej Akademii Nauk (KTR PAN), XVI konferencja na-
ukowo-techniczna nt. „Nowe technologie w rolnictwie zrównowa¿onym”. Organiza-
torem konferencji by³ Instytut Technologiczno-Przyrodniczy (ITP) Oddzia³ w War-
szawie, a wspó³organizatorami – cz³onkowie Wirtualnego Instytutu Rolnictwa
Zrównowa¿onego (WIRZ).

Przewodnicz¹cym Komitetu Naukowego Konferencji by³ prof. dr hab. Rudolf
Micha³ek (KTR PAN), a cz³onkami: prof. dr hab. Wies³aw Oleszek z Instytutu
Uprawy, Nawo¿enia i Gleboznawstwa – Pañstwowego Instytutu Badawczego
(IUNG-PIB), prof. dr hab. Edward Arseniuk z Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji
Roœlin – Pañstwowego Instytutu Badawczego (IHAR-PIB), prof. dr hab. Marek
Mrówczyñski z Instytutu Ochrony Roœlin – Pañstwowego Instytutu Badawczego
(IOR-PIB), prof. dr hab. Edmund Kaca (ITP), prof. dr hab. Andrzej Myczko (ITP)
i prof. dr hab. Aleksander Szeptycki (ITP).

Przewodnicz¹cym Komitetu Organizacyjnego Konferencji by³ dr in¿. Andrzej
Seliga (ITP), a cz³onkami: dr in¿. Wies³aw Golka (ITP) i mgr in¿. Jaros³aw Mostowski
(Œwiêtokrzyski Oœrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach).

W dniu 10 marca, podczas trzech sesji plenarnych wyg³oszono ³¹cznie 15 referatów.
Ponadto podczas sesji posterowej zaprezentowano 35 posterów.

Tematyka prac zaprezentowanych podczas Konferencji przez autorów z instytu-
tów naukowych i wy¿szych uczelni Polski, Bia³orusi i Rosji, a tak¿e przez pra-
cowników doradztwa rolniczego i przemys³u œrodków produkcji dla rolnictwa, obej-
mowa³a szeroki wachlarz zagadnieñ. Najwiêcej prac poœwiêcono ró¿nym aspektom
ochrony œrodowiska naturalnego, m.in. mo¿liwoœciom i warunkom zmniejszenia
wartoœci wskaŸników zu¿ycia nawozów mineralnych bez ryzyka zmniejszenia plo-
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nów, rozwi¹zaniu infrastruktury kanalizacyjnej na przyk³adzie wybranej gminy,
strefom ochronnym przy aplikacji pestycydów w uprawach polowych, zagospodaro-
waniu odpadów na obszarach wiejskich, metodom rekultywacji gruntów, wp³ywowi
zmian organizacyjnych w rolnictwie na gospodarkê glebow¹ materi¹ organiczn¹ oraz
bilansu potasu na zanieczyszczenia ze Ÿróde³ rolniczych, a tak¿e znaczeniu czystoœci
wody z punktu widzenia zdrowotnoœci upraw.

Jednym z czynników wp³ywaj¹cych na stan œrodowiska naturalnego jest jakoœæ
zabiegów w ramach ochrony roœlin. Du¿y wp³yw na tê jakoœæ ma stan techniczny
opryskiwacza. Wœród posterów prezentowanych podczas konferencji znalaz³y siê
prace dotycz¹ce stabilizacji belki polowej opryskiwacza oraz sposobów zapo-
biegania znoszeniu przez wiatr cieczy roboczej podczas oprysków roœlin upraw-
nych. Jeden z referatów by³ poœwiêcony zintegrowanej ochronie roœlin w rolnictwie
zrównowa¿onym.

Problematyka jedenastu prac dotyczy³a odnawialnych Ÿróde³ energii, w tym
przydatnoœci zbó¿ do celów energetycznych, charakterystyki wybranych gatunków
roœlin dostarczaj¹cych biomasy do celów energetycznych, wp³ywu rodzaju s³omy
przeznaczonej do celów energetycznych na jakoœæ jej rozdrabniania, zrównowa-
¿onego wykorzystania zasobów biomasy, produkcji agrobiomasy dla energetyki
zawodowej, przyk³adu praktycznego wykorzystania biomasy do produkcji energii
cieplnej, ró¿nych technik produkcji biogazu w rolnictwie oraz problemów zwi¹za-
nych z wykorzystaniem odnawialnych Ÿróde³ energii w Polsce.

W dorobku konferencji znalaz³y siê prace prezentuj¹ce metody i wyniki badañ
empirycznych oraz referat, którego autor – po wykazaniu niedoskona³oœci stosowa-
nego obecnie systemu oceny efektywnoœci prac naukowych – podj¹³ poszukiwania
obiektywnych mierników oceny ró¿nych kategorii prac na tle przypisywanych im
podstawowych funkcji w nauce.

W materia³ach konferencyjnych znajduj¹ siê prace z zakresu organizacji
i ekonomiki mechanizacji rolnictwa, dotycz¹ce efektywnoœci energetycznej
pog³ównego nawo¿enia zbó¿, kosztów gromadzenia i utrzymania zapasów w go-
spodarstwach rolniczych w zale¿noœci od odleg³oœci od rynków zaopatrzenia,
nak³adów materia³owo-energetycznych w gospodarstwach rolniczych w aspekcie
ich zrównowa¿onego rozwoju, zmian liczby i wykorzystania kombajnów zbo-
¿owych w Polsce, wp³ywu wyposa¿enia technicznego na koszty produkcji w go-
spodarstwach ekologicznych, zmian cen œrodków mechanizacji rolnictwa w latach
1990–2010.

Wœród referatów prezentowanych podczas Konferencji znalaz³a siê praca, której
autorzy omówili kierunki rozwoju innowacyjnych obiektów inwentarskich w gospo-
darstwach rodzinnych i farmerskich, a tak¿e charakterystyka nawozu organiczno-mi-
neralnego o nazwie „Rosahumus”. Na plakatach przedstawiono te¿ m.in. charakterys-
tykê rolnictwa ekologicznego oraz szanse rozwoju rolnictwa zrównowa¿onego w wa-
runkach województwa zachodniopomorskiego, zasady ekologicznej produkcji na-
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sion ma³o znanych gatunków roœlin ogrodniczych posiadaj¹cych w³aœciwoœci pro-
zdrowotne, a tak¿e metody precyzyjnej uprawy roœlin z wykorzystaniem GPS.

Materia³y z konferencji s¹ dostêpne w bibliotece Warszawskiego Oddzia³u Insty-
tutu Technologiczno-Przyrodniczego w Falentach.

Jan Pawlak, Andrzej Seliga
Instytut Technologiczno-Przyrodniczy w Falentach
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