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Szanownym Cz³onkom i Sympatykom Polskiego Towarzystwa Nauk Ogrodniczych,
¿yczymy aby nadchodz¹ce wiêta Bo¿ego Narodzenia by³y ród³em radoci,
a Nowy 2002 Rok pe³en szczêcia i sukcesów zawodowych oraz osobistych
Zarz¹d G³ówny i Redakcja

Promujemy wyniki naszych badañ naukowych
za porednictwem Folia Horticulturae
Folia Horticulturae jest jedynym wydawnictwem naukowym Polskiego Towarzystwa Nauk Ogrodniczych.
Czasopismo ukazuje siê od roku 1989 i publikuje
oryginalne prace oraz krótkie komunikaty dotycz¹ce
wszystkich dziedzin ogrodnictwa. Oprócz publikacji
oryginalnych w poszczególnych zeszytach zamieszczane s¹ recenzje najnowszych, wartociowych ksi¹¿ek naukowych z zakresu ogrodnictwa. Czasopismo
jest redagowane w jêzyku angielskim z polskimi streszczeniami i ma zasiêg miêdzynarodowy. Streszczenia
prac publikowanych w Folia Horticulturae s¹ zamieszczane za porednictwem CAB International w nastêpuj¹cych wydawnictwach: Horticultural Abstracts, Plant
Breeding Abstracts, Review of Plant Pathology, Plant
Growth Regulator Abstracts, Ornamental Horticulture,
Crop Physiology Abstracts. Dziêki uruchomionej w roku
2001 stronie internetowej Polskiego Towarzystwa Nauk

Ogrodniczych (http://www.ptno.ogr.ar.krakow.pl), czasopismo dysponuje w³asn¹ witryn¹, na której znaleæ
mo¿na aktualne informacje ogólne o czasopimie
i jego redakcji, warunki publikacji i wskazówki dla
autorów, zasady prenumeraty, a co najwa¿niejsze, spisy
treci wszystkich tomów od pocz¹tku dzia³alnoci Folia Horticulturae, a tak¿e abstrakty prac publikowanych od roku 2000.
Informacja o aktualnej stronie internetowej czasopisma w World Wide Web zosta³a przekazana do
National Agricultural Library przy United States Department of Agriculture, National Research, Education
and Economics i Agricultural Research Service.
W lad za tym zostanie ona w najbli¿szym czasie
w³¹czona w wiatow¹ elektroniczn¹ bazê danych IBIDS.
Nadal podejmowane s¹ usilne starania o w³¹czenie
Folia Horticulturae na listê czasopism karentowych.

Wydanie Biuletynu zosta³o sfinansowane przez Komitet Badañ Naukowych
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Popularyzacji czasopisma s³u¿y równie¿ prowadzona przez redakcjê wymiana czasopism, w ramach której Folia Horticulturae wysy³ana jest do wielu bibliotek polskich i zagranicznych. Odbiorcami
zagranicznymi s¹ miêdzy innymi biblioteki przy: Wageningen Agricultural University (Holandia), The Royal
Horticultural Society (Wielka Brytania), Horticulture
Research International East-Malling (Wielka Brytania),
Deutsche Zentralbibliothek fûr Landbauwissenschaften (Niemcy), Volcani Center, Bet Dagan (Izrael),
Cornell University (USA), University of Reading (Wielka
Brytania).
Folia Horticulturae cieszy siê opini¹ czasopisma o
wysokim poziomie merytorycznym, co znajduje odbicie
w jego dobrej ocenie (kategoria A/B, tj. 4 punkty)
w ramach Listy Recenzowanych Polskich Czasopism
Naukowych, ustalonej wed³ug rankingu Zespo³u P06
Komitetu Badañ Naukowych. Dobra opinia czasopisma
wynika tak z wysokiego poziomu nadsy³anych prac, jak
i z du¿ych wymagañ stawianych publikacjom przyjmowanym do druku. Z³o¿y³o siê na ni¹ równie¿ ogromne
zaanga¿owanie wszystkich osób zwi¹zanych przez wiele
lat z dzia³alnoci¹ wydawnictwa. Redaktorami Naczel-

nymi Folia Horticulturae byli prof. dr hab. Tadeusz Wojtaszek, a nastêpnie przez d³ugie lata prof. dr hab. Jan
Myczkowski. Od roku 2000 funkcjê tê pe³ni prof. dr
hab. Barbara Michalik.
Godnym podkrelenia jest krótki okres wydawniczy
prac sk³adanych do opublikowania w Folia Horticulturae, wynosz¹cy w niektórych przypadkach zaledwie pó³
roku. Dzia³alnoæ wydawnicza jest dofinansowywana
w 50% przez Komitet Badañ Naukowych. Pozosta³e
fundusze ponoszone przez wydawnictwo pochodz¹ od
autorów. Publikowanie prac zwi¹zane jest wiêc z op³at¹, nie mniej jednak w stosunku do liczby punktów
uzyskiwanych za publikacjê w Folia Horticulturae, koszt
ponoszony ze strony autorów nale¿y uznaæ za stosunkowo niski. Sk³ada siê na to spo³eczna praca i zaanga¿owanie Recenzentów, Rady Redakcyjnej oraz Komitetu Redakcyjnego. Ze swej strony zachêcaj¹ oni wszystkich czytelników Biuletynu PTNO do publikowania prac
w Folia Horticulturae, jak i promowania czasopisma
w rodowisku pracowników naukowych ogrodnictwa
w kraju i zagranic¹.

Uprzejmie informujemy, ¿e na posiedzeniu Zarz¹du
G³ównego PTNO w dniu 20 czerwca br. zosta³y podjête
nastêpuj¹ce zmiany w sk³adzie Rady Redakcyjnej Folia
Horticulturae:

Jednoczenie powo³ano:

Z-ca Redaktora Naczelnego
Dr Ewa Capecka

 prof. dr hab. Janusza LIPECKIEGO
 przewodnicz¹cy,
 prof. dr hab. Eugeniusza KO£OTÊ
 v-ce przewodnicz¹cy,
 prof. dr hab. Joannê NOWAK,
 prof. dr hab. Kazimierza TOMALÊ,
 prof. dr hab. Edwarda ¯URAWICZA.

1. Z Rady Redakcyjnej Folia Horticulturae odeszli:
 prof. dr hab. W³odzimierz STARZECKI,
 dr in¿. Wojciech ANGELUS.
2. Z przewodniczenia Radzie Redakcyjnej zrezygnowa³:

3. Ponadto do Komitetu Redakcyjnego dokooptowano 2 nowe osoby:
 dr Andrzeja KALISZA,
 dr Barbarê NOWAK.

 prof. dr hab. Jan Roman STARCK (pozostaje nadal jako cz³onek).

50-lecie Instytutu Sadownictwa i Kwiaciarstwa
w Skierniewicach
W dniu 20 wrzenia odby³y siê w Skierniewicach uroczystoci z okazji 50-lecia dzia³alnoci Instytutu Sadownictwa i Kwiaciarstwa w Skierniewicach. Jubileuszowy
Zjazd rozpoczê³a uroczysta msza wiêta celebrowana
przez ks. biskupa Józefa Zawitkowskiego, a po niej odby³a siê jubileuszowa sesja, na któr¹ przyby³o kilkaset
osób z kraju i zagranicy. Obecny by³ za³o¿yciel i d³ugoletni dyrektor ISK prof. dr hab. Szczepan A. Pieni¹¿ek.
Zjazd otworzy³a dyrektor ISK prof. dr hab. Danuta M.
Goszczyñska, a nastêpnie prof. dr hab. Augustyn
Mika przedstawi³ historiê, dzia³alnoæ i osi¹gniêcia Instytutu. Wielu pracowników otrzyma³o odznaczenia pañstwowe i resortowe. Jubileuszow¹ Sesjê uwietni³ wystêp

zespo³u PROMNI z SGGW. By³y nie koñcz¹ce siê gratulacje, liczne listy okolicznociowe, upominki. Po ods³oniêciu tablicy pami¹tkowej na budynku dyrekcji ISK zaproszeni gocie i pracownicy bawili siê na pikniku
zorganizowanym na terenie Zak³adu Rolin Ozdobnych
na Sabadianach. G³ównym sponsorem Zjazdu by³a firma
SYNGENTA z Warszawy.
Instytut Sadownictwa powo³a³o Prezydium Rz¹du PRL,
uchwa³¹ z dnia 23 stycznia 1951 r., zlecaj¹c mu prowadzenie badañ z zakresu sadownictwa i pszczelnictwa.
Po utworzeniu w Instytucie Zespo³u Zak³adów Badawczych Rolin Ozdobnych w roku 1978 zmieniono jego
nazwê na Instytut Sadownictwa i Kwiaciarstwa.
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Powstanie Instytutu jest zas³ug¹ prof. dr Szczepana
A. Pieni¹¿ka, który widzia³ potrzebê rozwoju intensywnej produkcji sadowniczej w Polsce i potrafi³ przekonaæ
ówczesne w³adze o s³usznoci utworzenia takiej placówki naukowej w Skierniewicach.
Prof. dr hab. Szczepan A. Pieni¹¿ek jest za³o¿ycielem Instytutu i jego d³ugoletnim dyrektorem (1951  1983).
Rozpoczêt¹ przez prof. dr S. A. Pieni¹¿ka intensyfikacjê
produkcji sadowniczej kontynuowali kolejni dyrektorzy Instytutu, prof. dr hab. Stanis³aw Zagaja (1984  1990)
i prof. dr hab. Edward Lange (1991  1997) pe³ni¹c tê
funkcjê w bardzo trudnym dla naszego kraju okresie,
najpierw stanu wojennego, a nastêpnie transformacji ustrojowej. Od 1 lutego 1998 roku funkcjê dyrektora pe³ni prof.
dr hab. Danuta M. Goszczyñska.
Instytut Sadownictwa i Kwiaciarstwa sk³ada siê
z trzech Oddzia³ów: Sadownictwa, Kwiaciarstwa i Pszczelnictwa (który mieci siê w Pu³awach). Oddzia³ Sadownictwa liczy 8 Zak³adów Naukowych, Oddzia³ Kwiaciarstwa 5 Zak³adów, a Oddzia³ Pszczelnictwa 4 Zak³ady.
W sk³ad Instytutu wchodzi obecnie 5 terenowych
Zak³adów Dowiadczalnych: Sadowniczy Zak³ad Dowiadczalny, sp. z o.o. Brzezna, Sadowniczy Zak³ad
Dowiadczalny, sp. z o.o. Mi³ob¹dz , Kwiaciarski Zak³ad Dowiadczalny, sp. z o.o. Nowy Dwór, Pszczelniczy Zak³ad Dowiadczalny Górna Niwa, Orodek Produkcji Elitarnego Materia³u Szkó³karskiego w Prusach.
Instytut posiada tak¿e dwa sady dowiadczalne: Sad
Pomologiczny w Skierniewicach oraz Sad Dowiadczalny w D¹browicach. Powierzchnia gruntów zajmowanych
przez zak³ady dowiadczalne Instytutu wynosi obecnie
tylko 184 ha w tym: 2 sady dowiadczalne w Skierniewicach i D¹browicach o ³¹cznej powierzchni 95 ha,
Orodek Produkcji Elitarnego Materia³u Szkó³karskiego
w Prusach o pow. 62 ha i Pszczelarski Z-d Dowiadczalny w Górnej Niwie o pow. 27 ha. (W 1994 roku
Instytut posiada³ 15 zak³adów dowiadczalnych o powierzchni gruntów ok. 3000 ha).
Od roku 1975 Instytut posiada uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora nauk rolniczych, a od 1979
r. tak¿e do nadawania stopnia doktora nauk przyrodniczych.
Od 1976 roku Instytut posiada uprawnienia do prowadzenia
przewodów habilitacyjnych i profesorskich.
Instytut zatrudnia wysoko kwalifikowan¹ kadrê naukow¹: 22 osoby z tytu³em profesora, 18 osób ze stopniem doktora habilitowanego, 53 osoby ze stopniem
doktora, 71 asystentów z tytu³em magistra. W okresie
50-letniej dzia³alnoci Instytutu stopieñ naukowy doktora
uzyska³o 193 pracowników, stopieñ naukowy doktora habilitowanego 64 osoby i 40 pracowników tytu³ naukowy
profesora. Trzech profesorów Instytutu jest cz³onkami Polskiej Akademii Nauk. Od 1997 roku wielu pracowników
naukowych Instytutu ma mo¿liwoæ sprawdzenia swoich umiejêtnoci dydaktycznych prowadz¹c wyk³ady
i æwiczenia na Wydziale Ogrodniczym Wy¿szej Szko³y
Ekonomiczno  Humanistycznej w Skierniewicach.
W ramach dzia³alnoci statutowej Instytutu realizowane s¹ obecnie 33 programy badawcze (w tym 260
tematów szczegó³owych). Realizowane s¹ tak¿e 22 projekty badawcze KBN (tzw. granty) oraz 3 projekty celowe zamawiane z KBN. Tylko w okresie ostatnich czterech lat (1997-2000) Instytut wyda³ 732 publikacje
recenzowane w kilkudziesiêciu czasopismach o zasiêgu krajowym i zagranicznym, 49 monografii naukowych,
38 instrukcji wdro¿eniowych, 18 ksi¹¿ek popularno-na-

ukowych i ponad 1541 publikacji popularno-naukowych.
Uzyska³ tak¿e 8 patentów i 3 wzory u¿ytkowe, a 26
nowych odmian rolin sadowniczych zosta³o wpisanych
do Rejestru Odmian COBORU. W 1999 r. powo³ano
w Instytucie Centrum Badawczo Szkoleniowe Techniki
Ochrony Rolin, którego zakresem dzia³ania jest technika opryskiwania upraw ogrodniczych i polowych.
Corocznie Instytut organizuje szereg konferencji krajowych i miêdzynarodowych. W latach 1997-2000 zorganizowano 8 naukowych konferencji miêdzynarodowych,
16 naukowych sympozjów krajowych, 40 krajowych konferencji dla producentów oraz 97 kursów krajowych.
Uczestnikami konferencji byli pracownicy naukowi
z orodków krajowych i zagranicznych, pracownicy Akademii Rolniczych, Orodków Doradztwa Rolniczego, Izb
Rolniczych, Inspektoratów Ochrony Rolin, szkó³ ogrodniczych oraz indywidualni producenci owoców, rolin
ozdobnych i produktów pszczelich.
Dzia³alnoæ upowszechnieniowa Instytutu odgrywa
ogromn¹ rolê w rozwoju produkcji sadowniczej, rolin
ozdobnych i pszczelarskiej. Jest prowadzona dla odbiorcy rozproszonego, czyli oko³o 500 tys. gospodarstw.
Dziêki tej dzia³alnoci poziom technologii i produkcji
w du¿ej czêci gospodarstw nie odbiega od poziomu
technologicznego w krajach Unii Europejskiej. W okresie ostatnich czterech lat (1997-2000) wprowadzono do
praktyki 188 zadañ wdro¿eniowych wynikaj¹cych z zakoñczonych prac badawczo  rozwojowych. Imponuj¹ca jest dzia³alnoæ upowszechnieniowa. W tym samym
okresie (1997-2000), pracownicy ISK przeprowadzili kilkaset wyk³adów w terenie (³¹cznie 3692 godziny), wykonali 1046 pokazów i demonstracji, przeprowadzili 11889
konsultacji w Instytucie, udzielili 3364 porad w terenie,
przyjêli 873 wycieczki (w których uczestniczy³y 29192
osoby), udzielili 4571 porad korespondencyjnych, 23330
porad telefonicznych, brali udzia³ w 337 audycjach radiowych i telewizyjnych. Pracownicy wykonali tak¿e 21529
zdjêæ oraz 37909 przezroczy.
W latach 1998-2001 kontynuowano rozpoczêt¹ wczeniej restrukturyzacjê ISK. Obejmowa³a ona rozwój kadry naukowej i zwiêkszenie efektywnoci badawczej
pracowników naukowych jak równie¿ obni¿enie kosztów funkcjonowania Instytutu. Mimo trudnej sytuacji finansowej uda³o siê utrzymaæ stan kadry naukowej na
niezmienionym poziomie, a pojêcie tzw. luki pokoleniowej nie jest nam znane. Znacznie wzros³a efektywnoæ
naszych pracowników naukowych mierzona liczb¹ publikacji. W ostatnich dwóch latach liczba publikacji wzros³a dwukrotnie w porównaniu z latami poprzednimi. Wa¿na
jest jednak nie liczba, ale jakoæ opracowanych publikacji. Wiele z nich opublikowano w najbardziej licz¹cych siê czasopismach o zasiêgu wiatowym.
Podstawowym celem restrukturyzacji by³o dostosowanie organizacji Instytutu do struktury podobnych jednostek naukowych w krajach Unii Europejskiej oraz podniesienia poziomu badañ poprzez modernizacjê
laboratoriów, akredytacjê i wyposa¿enie ich w aparaturê badawcz¹ na wiatowym poziomie.
W latach 1998-2000 przeprowadzono w Instytucie
reorganizacjê dzia³alnoci pozanaukowej polegaj¹c¹ na
likwidacji wielu dzia³ów obs³ugi. Wy³¹czono z u¿ytkowania, poprzez dzier¿awê lub sprzeda¿, zbêdny maj¹tek:
hotel, sto³ówkê, orodki wczasowe, mieszkania zak³adowe, gara¿e, warsztat samochodowy, stolarniê, magazyn, drukarniê i inne. Dzia³y obs³ugi zast¹piono firmami
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specjalistycznymi wiadcz¹cymi tañsze i profesjonalne
us³ugi. Powy¿sze zmiany pozwoli³y na zmniejszenie kosztów, ponoszonych na zbyt rozbudowan¹ dzia³alnoæ
pozanaukow¹ o oko³o 2 mln z³ rocznie.
Instytut od pocz¹tku swego istnienia utrzymywa³ ¿ywy
kontakt z nauk¹ wiatow¹. Dziêki osobistym kontaktom
prof. S.A. Pieni¹¿ka zainicjowany zosta³ program wymiany pracowników naukowych, poprzez Koció³ Braci
w USA. Dziêki tej wymianie wyjecha³o do USA na roczne sta¿e naukowe 1107 polskich naukowców i specjalistów z dziedziny rolnictwa, w tym 209 z naszego Instytutu, a 60 naukowców przyjecha³o z USA do Polski.
Obecnie w zwi¹zku z okresem przygotowawczym
Polski do akcesji z Uni¹ Europejsk¹ podjêto w Instytucie dzia³ania w celu prowadzenia wspólnych projektów
badawczych z orodkami naukowymi w krajach UE.
W ramach prac badawczych z UE realizowany jest
obecnie 1 program w ramach V Ramowego Programu
UE. W latach 1999-2001 realizowano 14 tematów badawczych w ramach siedmiu Akcji COST (Nr 822, 823,
828, 829, 830, 836, 843) oraz prowadzony jest program
POLONIUM. Instytut realizuje tak¿e 12 umów miêdzyrz¹dowych. Decyzj¹ KBN z dnia 23.03.2000 r. zosta³
powo³any w Instytucie Bran¿owy Punkt Kontaktowy
V Ramowego Programu UE.

Instytut przywi¹zuje du¿¹ wagê do prac zwi¹zanych
z akredytacj¹. W roku 1999 podjêto decyzjê o rozpoczêciu prac przygotowawczych do uzyskania akredytacji w czterech laboratoriach: Centralne Laboratorium
Analityczne, Laboratorium Badañ Pozosta³oci Pestycydów, Laboratorium Analiz Jakoci Produktów Ogrodniczych i ich Przetworów, Laboratorium Analiz Jakoci
Produktów Pszczelich. Najbardziej zaawansowane
w uzyskaniu akredytacji jest Centralne Laboratorium Analityczne. W dniu 28.08.2001 odby³ siê audyt certyfikacyjny, który zakoñczy³ siê wynikiem pozytywnym i w
najbli¿szym czasie oczekujemy na wydanie oficjalnego
wiadectwa certyfikacyjnego. Pozosta³e laboratoria s¹
na etapie przygotowawczym. Aparatura badawcza,
w któr¹ wyposa¿one s¹ planowane do akredytacji laboratoria spe³nia standardy Unii Europejskiej.
W latach 1998-2001 przeprowadzono remonty w wielu
Zak³adach ISK a tak¿e w Sadzie Pomologicznym
w Skierniewicach i Sadzie Dowiadczalnym w D¹browicach. Wykonano kompletny remont jednej szklarni, kompleksow¹ modernizacjê 14 komór ch³odniczych. W tym
okresie zakupiono równie¿ nowoczesn¹ aparaturê badawcz¹ za 2765 tys. z³ pochodz¹cych g³ównie z dotacji KBN. Wszystkie te dzia³ania maj¹ na celu utrzymanie wysokiego poziomu prac badawczych i aplikacyjnych.
Prof. dr hab. Danuta M. Goszczyñska

Awanse i wyró¿nienia
Tytu³ naukowy profesora uzyskali:

Stopieñ doktora habilitowanego uzyskali:

doc. dr hab. Alicja Basak i doc. dr hab. Witold P³ocharski z ISK w Skierniewicach,
dr hab. Stanis³aw Gawroñski prof. nadzw., dr hab. Aleksandra £ukaszewska prof. nadzw. i dr hab. Zenon
Wêglarz prof. nadzw. z SGGW w Warszawie,
dr hab. Bo¿ena Radajewska prof. nadzw. z AR w Poznaniu,
dr hab. Danuta Rzepka-Plevne i dr hab. Teresa Wojcieszczuk z AR w Szczecinie.

dr Anna Golcz, dr Jolanta Floryszak-Wieczorek i dr
Barbara Politycka z AR w Poznaniu,
dr Monika Ma³odobry i dr Anna Pindel z AR w Krakowie,
dr Zenia Micha³ojæ z AR w Lublinie,
dr Ludmi³a Startek z AR w Szczecinie,
dr Adam Wojdy³a z ISK w Skierniewicach.

Stanowisko profesora zwyczajnego uzyskali:

mgr Lech Buchholz, mgr Izabela Dejwor-Borowiak,
mgr Krzysztof Fryder, mgr W³odzimierz Krzesiñski,
mgr Piotr Lewandowski, mgr Anna Stafecka i mgr S³awomir wierczyñski z AR w Poznaniu,
mgr Piotr Chohura, mgr Regina Dêbicz, mgr Ewelina
Gudarowska i mgr Katarzyna Strzelecka z AR we Wroc³awiu,
mgr Bo¿ena Denisow, mgr Iwona Szot i mgr Krystyna
Piotrowska-Weryszko z AR w Lublinie,
mgr Krzysztof Górnik, mgr Zofia P³uciennik, mgr Joanna Paw³owska i mgr Danuta Wawrzyñczak z ISK
w Skierniewicach,
mgr Krystyna Ka³u¿na z ATR w Bydgoszczy,
mgr Marcin Kubus i mgr Agata Markowska z AR
w Szczecinie,

Stopieñ doktora uzyskali:

prof. dr hab. Mieczys³aw Czekalski i prof. dr hab. Eugeniusz Pacholak z AR w Poznaniu,
prof. dr hab. Jerzy Hortyñski, prof. dr hab. Eberhard
Makosz i prof. dr hab. Danuta Piêta z AR w Lublinie,
prof. dr hab. Zdzis³aw Piskornik z AR w Krakowie.
Stanowisko profesora nadzwyczajnego uzyskali:
dr hab. Halina Buczkowska i dr hab. Bo¿ena Jakiewicz z AR w Lublinie,
dr hab. Andrzej Stroiñski z AR w Poznaniu.
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mgr Zofia Malinowska i mgr Barbara Nowak z AR
w Krakowie,
mgr Maria Rogowska i mgr Agnieszka Stêpowska z IW
w Skierniewicach,
mgr Zbigniew l¹zak z Przedsiêbiorstwa Produkcji Ogrodniczej sp. z o.o. Siechnice,
mgr Anna wi¹der i mgr Alicja wistowska s³uchacze
Studiów Doktoranckich AR w Lublinie.

Br¹zowym Krzy¿em Zas³ugi zostali wyró¿nieni:
dr Ewa Dankowska, dr Romuald Górski i in¿. Boles³awa
Stojek z AR w Poznaniu.
Medalem Komisji Edukacji Narodowej
zostali wyró¿nieni:
prof. dr hab. Zbigniew Haber i prof. dr hab. Danuta
Wójcik-Wojtkowiak z AR w Poznaniu,
dr Anna Jargie³³o i dr Irena Rukasz z AR w Lublinie,
dr hab. Kazimierz Wiech prof. nadzw. z AR w Krakowie.

Krzy¿em Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski
wyró¿niony zosta³:
prof. dr hab. Stanis³aw Zagaja z ISK w Skierniewicach.

Odznaki Zas³u¿ony dla rolnictwa otrzymali:

Krzy¿em Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski
zostali wyró¿nieni:

prof. dr hab. Bo¿ena Borkowska, dr Anna Bielenin, dr
Mieczys³aw Biliñski, dr Hanna Bryk, doc. dr hab. Wit
Chmielewski, Kazimierz Gnap, dr Józef Gwozdecki, doc.
dr hab. Ryszard Ho³ownicki, dr Tadeusz Jakubowski,
W³adys³aw Kijañski, dr Dorota Kruczyñska, mgr Jerzy
Mochecki, mgr Barbara Omieciñska, Zofia Owczarek,
dr El¿bieta Rozpara, dr Gra¿yna Soika i Urszula Tworkowska z ISK w Skierniewicach.

prof. dr hab. Alojzy Czynczyk, prof. dr hab. Augustyn
Mika, prof. dr hab. Kazimierz Mynett, prof. dr hab.
Edmund Niemczyk, prof. dr hab. Remigiusz Olszak,
prof. dr hab. Marian Saniewski i prof. dr hab. Wojciech
Skowronek z ISK w Skierniewicach,
prof. dr hab. Antoni Filipowicz z AR w Lublinie,
prof. dr hab. Eugeniusz Pacholak z AR w Poznaniu.

Zarz¹d Towarzystwa Przyjació³ ISK przyzna³ w sierpniu 2001 roku 3 nagrody dla pracowników Instytutu
Sadownictwa i Kwiaciarstwa w Skierniewicach:

Z³otym Krzy¿em Zas³ugi zostali wyró¿nieni:
dr hab. Zbigniew Burgie³ z AR w Krakowie,
dr Jan Danek, prof. dr hab. Zygmunt S. Grzyb, prof. dr
hab. Gabriel S. £abanowski, doc. Janina Muszyñska,
prof. dr hab. Leszek B. Orlikowski, prof. dr hab. Andrzej W. Pidek, prof. dr hab. Witold J. P³ocharski i prof.
dr hab. Edward ¯urawicz z ISK w Skierniewicach,
dr hab. Monika Koz³owska prof. nadzw. i dr hab. Barbara Wilkaniec prof. nadzw. z AR w Poznaniu.

1. Za ca³okszta³t badañ nad nowoczesnymi metodami
ochrony rolin jagodowych  doc. dr hab. Barbara
£abanowska, Bo¿ena Zaradna, M. Tartanus.
2. Za wpisanie do Rejestru i wdro¿enie do uprawy
polskiej wstawki skarlaj¹cej dla czereni Frutana' 
dr El¿bieta Rozpara, prof. dr hab. Zygmunt Grzyb, Anna
Stañ, Halina Wolniak.
3. Za opracowanie i napisanie ksi¹¿ek Ochrona ozdobnych krzewów iglastych i Ochrona ozdobnych pn¹czy 
prof. dr hab. Gabriel £abanowski, prof. dr hab. Leszek
Orlikowski, dr Gra¿yna Soika, doc. dr hab. Adam Wojdy³a.

Srebrnym Krzy¿em Zas³ugi zostali wyró¿nieni:
in¿. Stanis³aw Berczyñski, doc. dr hab. Barbara £abanowska, Alicja Motorko, doc. dr hab. Teresa Orlikowska
i doc. dr hab. Alicja Saniewska z ISK w Skierniewicach,
dr hab. Halina Buczkowska prof. nadzw. i mgr Maria
Kalbarczyk z AR w Lublinie,
dr hab. Barbara Go³êbniak z AR w Poznaniu.

Gratulujemy!

Nowo przyjêci cz³onkowie
Oddzia³ skierniewicki:

Oddzia³ szczeciñski:

mgr Krzysztof Rutkowski i dr Zbigniew Jówiak  ISK.

mgr Katarzyna Kujath, mgr Agnieszka Dobrowolska
i mgr Ireneusz Ochmian  AR.
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Informacje o dzia³alnoci oddzia³ów
W dniu 20 czerwca Zarz¹d Oddzia³u by³ gospodarzem
wyjazdowego posiedzenia Zarz¹du G³ównego PTNO,
które odby³o siê w Instytucie Sadownictwa i Kwiaciarstwa w Skierniewicach. Uczestnicy mieli okazjê obejrzenia i degustowania nowych klonów hodowlanych truskawki wyhodowanych w Zak³adzie Hodowli Rolin Sadowniczych ISK.
Zarz¹d Oddzia³u by³ wspó³organizatorem konferencji
naukowej Biologiczne i agrotechniczne kierunki rozwoju warzywnictwa, która odby³a siê w Skierniewicach
w dniach 21-22 czerwca 2001.

Kraków
Krakowski Oddzia³ PTNO zorganizowa³ 22 maja 2001
roku zebranie naukowe, na którym dr Jerzy Kurzawiñski
wyg³osi³ referat na temat Zasady dzia³ania organizacji
producentów-ogrodników we Francji, poznane podczas
wyjazdu studyjnego.
Lublin
Lubelski Oddzia³ PTNO zorganizowa³ w 2001 roku
4 zebrania naukowe, na których wyg³oszono nastêpuj¹ce referaty:
prof. dr hab. Maria Tendaj z Katedry Warzywnictwa
i Rolin Leczniczych AR w Lublinie  Prozdrowotne
w³aciwoci warzyw,
doc. dr hab. Adam Wojdy³a z ISK w Skierniewicach 
Mo¿liwoci wykorzystania wyci¹gów rolinnych w ochronie rolin przed chorobami,
dr Piotr Dziadczyk z Katedry Genetyki i Hodowli Rolin
Ogrodniczych AR w Lublinie  Wykorzystanie odwrotnej transkrypcji w badaniach nad reakcjami rolin na
biotyczne i abiotyczne czynniki rodowiska,
prof. dr hab. DR H.C. Ewald Sasimowski z Wydzia³u
Biologii i Hodowli Zwierz¹t AR w Lublinie  Ekologiczne, ekonomiczne i technologiczne aspekty wykorzystania koni roboczych we wspó³czesnym rolnictwie, ogrodnictwie i lenictwie.

Szczecin
Szczeciñski Oddzia³ PTNO zorganizowa³ w 2001roku
2 zebrania. W trakcie pierwszego z nich, 16 lutego podsumowano dzia³alnoæ 2000 roku, ze szczególnym
uwzglêdnieniem wyjazdów studyjnych na Wyspy Brytyjskie i do Francji oraz uczestnictwa cz³onków Oddzia³u
w konferencjach naukowych. Ponadto wys³uchano referatu dr Piotra Che³piñskiego na temat stanu i rozwoju sadownictwa we W³oszech i Francji oraz omówiono plany
wyjazdów studyjnych do Niemiec, Hiszpanii i Portugalii.
Kolejne spotkanie mia³o miejsce 27 wrzenia w Gospodarstwie Sadowniczym Agrofirmy w Witkowie. Oprócz
prezentacji osi¹gniêæ Gospodarstwa omówiono nowe trendy
w sadownictwie, bêd¹ce efektem koniecznoci dostosowania polskiego ogrodnictwa do rynku zachodnioeuropejskiego. W spotkaniu uczestniczy³ równie¿ przedstawiciel hurtowni rodków ochrony rolin w Baczynie, który
przedstawi³ aktualne programy ochrony rolin sadowniczych proponowane przez wiod¹cych producentów.
24 lutego zorganizowano Bal Ogrodnika, na którym
spotkali siê cz³onkowie PTNO oraz osoby zwi¹zane
z produkcj¹ ogrodnicz¹.
W maju zorganizowano dla cz³onków PTNO wyjazd do
Poczdamu na miêdzynarodow¹ wystawê ogrodnicz¹.
Ponadto zwiedzono kolekcjê bylin i zespó³ pa³acowoparkowy Sanssouci.
W dniach 7-20 wrzenia Oddzia³ zorganizowa³ wyjazd
studyjny do Hiszpanii i Portugalii. Wród wielu atrakcji
tego wyjazdu mo¿na wymieniæ ogrody z typow¹ rolinnoci¹ ródziemnomorsk¹, najstarszy w Portugalii Uniwersytet w Coimbra, klasztor El Escorial z typowym kompleksem ogrodów przyklasztornych, muzeum del Prado
z pobliskim ogrodem botanicznym.

Poznañ
Poznañski Oddzia³ PTNO zorganizowa³ 3 zebrania
naukowe, na których wyg³oszono nastêpuj¹ce referaty:
26 stycznia 2001roku  prof. dr hab. Miko³aj Knaflewski:
Expo 2000,
 dr Joanna Krause: Nowoci kwiaciarskie w niemieckich firmach ogrodniczych,
 dr Agnieszka Krzymiñska: Florystyka na Litwie 
wra¿enia z Miêdzynarodowego Konkursu Florystycznego w Wilnie,
23 lutego 2001roku - dr hab. Roman Ho³ubowicz: Nasiennictwo we Francji,
 mgr Agnieszka Ciechorska i mgr Bo¿ena Stêpka:
Zabytkowe parki i ogrody na Morawach,
30 marca 2001roku  prof. dr hab. Mieczys³aw Czekalski: Anomalie rozwojowe u drzew i krzewów,
 dr Grzegorz £ysiak: Estonia i Finlandia okiem sadownika,
 dr Marek Siwulski: wiat grzybów.

Warszawa
Warszawski Oddzia³ PTNO w dniach 1-2 lutego by³
wspó³organizatorem IX Ogólnopolskiego Zjazdu Naukowego Hodowców Rolin Ogrodniczych pod has³em Biotechnologia w hodowli rolin. W zjedzie uczestniczy³o
ok. 180 osób z kraju i z zagranicy. Wyg³oszono 15 referatów, zaprezentowano 80 plakatów.
21 lutego odby³o siê spotkanie z prorektorem SGGW,
prof. dr hab. Andrzejem Pisul¹ na temat Program inwestycji Uczelni oraz Wydzia³u Ogrodnictwa i Architektury
Krajobrazu, zorganizowane przez PTNO wspólnie z w³adzami Wydzia³u.

Skierniewice
Skierniewicki Oddzia³ PTNO zorganizowa³ 3 spotkania
naukowe, na których wyg³oszono nastêpuj¹ce referaty:
30 maja 2001roku  dr Tadeusz Jakubowski: Hodowla
rolin sadowniczych w ISK Skierniewice, 27 listopada
2001roku  doc. dr hab. Andrzej Przyby³a: Wybrane
aspekty zastosowania markerów DNA w ogrodnictwie,
5 grudnia 2001  prof. dr hab. Zbigniew T. D¹browski:
Ogrodnictwo, obyczaje, historia Sudanu na tle krajów
bliskiego wschodu.
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25 kwietnia odby³o siê spotkanie z prorektorem SGGW,
prof. dr hab. Tomaszem Boreckim na temat Dydaktyka
w SGGW, zorganizowane przez PTNO wspólnie z w³adzami Wydzia³u.
W czerwcu odby³ siê XX Dzieñ borówkowy w SGGW.
Uczestniczyli w nim pracownicy naukowi i producenci
z ca³ego kraju. Wyg³oszono kilka referatów na temat
borówki wysokiej. Uczestnicy mieli mo¿liwoæ zwiedzenia pola borówkowego w Pra¿mowie.

W dniu 14 sierpnia odby³ siê tradycyjny Dzieñ melona
w SGGW, zorganizowany z udzia³em cz³onków PTNO
przez Katedrê Genetyki, Hodowli i Biotechnologii Rolin. Zaprezentowano odmiany melonów bêd¹ce wynikiem prac hodowlanych Katedry, jak równie¿ rozmaite
potrawy z tego warzywa. Omówiono tak¿e prace prowadzone przez Katedrê nad hodowl¹ nowych odmian
warzyw, miêdzy innymi papryki, pomidora, cukini i dyni.

Sprawozdania z sympozjów, zjazdów, konferencji
i spotkañ
Ogólnopolski Zjazd Naukowy Hodowców Rolin
Ogrodniczych
W dniach 1-2 lutego br. odby³ siê w Warszawie IX
Zjazd Naukowy Hodowców Rolin Ogrodniczych pod
has³em Biotechnologia w hodowli rolin. W obradach
uczestniczy³o ponad 180 osób  przedstawicieli firm
hodowlanych, naukowców z instytutów naukowych i wy¿szych uczelni oraz inni zainteresowani. Gospodarzem
Zjazdu by³a Katedra Genetyki, Hodowli i Biotechnologii
Rolin SGGW. W czasie dwudniowych obrad plenarnych uczestnicy wys³uchali 15 referatów. Na sesji posterowej zaprezentowano 90 plakatów naukowych w 4 dzia³ach  biotechnologii rolin, rolin warzywnych i leczniczych,
rolin sadowniczych oraz rolin ozdobnych.
W ostatnich latach nast¹pi³y w Polsce istotne zmiany w organizacji hodowli i nasiennictwa. Zmniejszy³a
siê liczba polskich przedsiêbiorstw hodowlano-nasiennych zajmuj¹cych siê rolinami ogrodniczymi, wzrós³
natomiast udzia³ firm zagranicznych. Znacznie zwiêkszy³ siê te¿ udzia³ zagranicznych odmian w rejestrze
COBORU. Zmieni³o siê zapotrzebowanie rynku, szczególnie dzia³kowców. Zosta³y ograniczone dotacje na
hodowlê z bud¿etu pañstwa. Te zmiany, a tak¿e wiele
innych, przyczyniaj¹ siê do braku stabilnoci w hodowli
i nasiennictwie w Polsce.
Prof. dr hab. S. Malepszy (SGGW) omówi³ w swoim
referacie stan badañ z dziedziny biotechnologii w polskim ogrodnictwie na przyk³adzie ogórka. Ogórek nale¿y do tej grupy rolin ogrodniczych, gdzie biotechnologia poczyni³a du¿e postêpy i mo¿e oferowaæ w praktyce pewne osi¹gniêcia. Uzyskano na przyk³ad roliny
z genem bia³ka s³odkiego (taumatyny) pochodz¹cym
z krzewu afrykañskiego Thaumatococcus danielli. Stanowisko Unii Europejskiej wobec rolin transgenicznych jest jednak doæ niechêtne. Tworzone s¹ przepisy ograniczaj¹ce rozwój prac w tej dziedzinie do
badañ, g³ównie nad efektywnoci¹ transgenezy oraz
nad rozpoznaniem mo¿liwych oddzia³ywañ odmian
transgenicznych na rodowisko. Odbiega to od liberalnego stanowiska USA, Kanady i krajów Ameryki P³d.,
gdzie powierzchnia uprawy rolin transgenicznych szybko
ronie.

Spraw dotycz¹cych modyfikacji genetycznych polepszaj¹cych jakoæ i bezpieczeñstwo surowców spo¿ywczych dotyczy³ referat prof. dr hab. W. Grajka (AR
w Poznaniu).
W ostatnim dziesiêcioleciu pojawi³y siê na rynku pierwsze roliny transgeniczne. Pierwszym sukcesem by³o
wprowadzenie na amerykañski rynek pomidorów o przed³u¿onej trwa³oci (FlavrSavr). Prowadzi siê te¿ prace
nad opónieniem dojrzewania melonów, polepszeniem
sk³adu aminokwasowego ziemniaków, wprowadzeniem
glutenu do pszenicy, s³odkiego bia³ka do ogórka, bia³ek
zwiêkszaj¹cych mrozoodpornoæ (truskawka), zwiêkszeniem zawartoci suchej masy i polepszeniem barwy
pomidora, zwiêkszeniem zawartoci ferrytyny (soja),wzbogacenia w karoten (ry¿), usuwaniem niepo¿¹danych
substancji (kawa). Dyrektywa Parlamentu Europejskiego
z 1997 roku w³¹czy³a ¿ywnoæ transgeniczn¹ do kategorii tzw. nowej ¿ywnoci. Wród potencjalnych zagro¿eñ wymienia siê wp³yw nowych struktur DNA na
funkcjonowanie genomu ludzkiego, pojawienie siê
w ¿ywnoci toksyn i alergenów oraz przenoszenie siê
na mikroflorê jelitow¹ genów markerowych odpornoci
na antybiotyki. Przyjêt¹ metod¹ badania ¿ywnoci modyfikowanej genetycznie jest metoda równowa¿noci
sk³adowej, która zak³ada, ¿e nowy produkt spo¿ywczy
nie powinien budziæ obaw konsumentów, jeli jest chemicznie równowa¿ny z takim samym produktem spo¿ywanym dotychczas. Obowi¹zkowe jest znakowanie ¿ywnoci modyfikowanej genetycznie.
Podobnej tematyki  otrzymywania transgenicznych
rolin i odmian  dotyczy³ referat dr hab. T. Orlikowskiej
(ISiK). Prelegentka omówi³a cechy transgenicznych rolin ogrodniczych wprowadzonych do uprawy  pomidora (odpornoæ na wirusy), cukini (odpornoæ na wirusy), godzika (zmiana barwy p³atków, opónione wiêdniêcie), chryzantemy (zmiana barwy), petunii (odpornoæ
na wirusy). G³ównym celem w hodowli jest podwy¿szenie odpornoci na choroby i szkodniki, nastêpnie poprawa mo¿liwoci przechowywania i transportu czy walorów ozdobnych. Ostro¿noæ we wprowadzaniu od7

mian transgenicznych jest zdaniem prelegentki, ca³kowicie uzasadniona. Mo¿na tu wymieniæ niektóre z zagro¿eñ, np. przenoszenie z transgenicznych rolin tolerancji na herbicydy na pokrewne chwasty, mo¿liwoæ
wywo³ania alergii u cz³owieka. Uzyskane w wyniku prac
biotechnologów roliny powinny byæ pod kontrol¹, aby
wyeliminowaæ te niebezpieczeñstwa.
Referat J. Olejniczaka (Agencja W³asnoci Rolnej
Skarbu Pañstwa) dotyczy³ stanu i perspektyw w hodowli rolin warzywnych w spó³kach Agencji. Po przejêciu
mienia  21 przedsiêbiorstw zajmuj¹cych siê w minionych latach hodowl¹, w ich miejsce zosta³o utworzonych 14 spó³ek z o.o. Cztery spó³ki zosta³y uznane za
strategiczne: POLAN Kraków, PlantiCo Go³êbiew, SPÓJNIA Snowidza i PHRO Krzeszowice. W spó³kach tych

jest prowadzona hodowla twórcza 29 taksonów rolin
warzywnych. W³asnoci¹ spó³ek s¹ 194 odmiany, co
stanowi 17% odmian wpisanych do rejestru i 40% odmian krajowych. Koszt wyhodowania jednej odmiany
(przy 10-letnim cyklu hodowli) szacuje siê na 4,4 mln
z³. Niska dochodowoæ spó³ek powoduje uzale¿nienie
prac hodowlanych od dotacji z bud¿etu (19,5 mln z³
w ostatnich 5. latach). Najlepsza sytuacja panuje w hodowli ogórka i pomidora polowego, buraka æwik³owego,
grochu i fasoli szparagowej, gdzie przewa¿aj¹ w rejestrze odmiany krajowe.
Wszystkie doniesienia naukowe zaprezentowane na
Zjedzie zosta³y opublikowane w specjalnym numerze
czasopisma Polskiego Towarzystwa Nauk Ogrodniczych
Folia Horticulturae.
Dr Marek Gajewski

Dzieñ borówkowy w SGGW
Tegoroczny XX Dzieñ borówkowy w SGGW mia³
charakter jubileuszowy, jako ¿e mija ju¿ 30 lat od za³o¿enia pierwszego dowiadczenia porównawczego odmian borówki wysokiej oraz 20 lat od pierwszego spotkania mi³oników tej roliny. Program dnia obejmowa³
kilka referatów oraz wizytê na plantacji borówki w Pra¿mowie. Tematem prelekcji dr K. Pliszki z SGGW by³a
charakterystyka botaniczna borówki. W rodzaju Vaccinium mamy m. in. gatunki: borówka w¹skolistna, borówka rednia, borówka wysoka i borówka rózgowata.
Najwa¿niejsze znaczenie gospodarcze ma sporód nich
borówka wysoka V. corymbosum. Roczne zbiory borówki wysokiej w samej Ameryce P³n. siêgaj¹ 87 tys. ton

owoców. Referat H. Karwowskiej i J. Karwowskiego dotyczy³ wartoci biologicznej owoców borówki wysokiej.
Szczególnie du¿e znaczenie ma wysoka zawartoæ
w nich zwi¹zków antyoksydacyjnych. Sk³adowi chemicznemu i mo¿liwociom przetwórczym owoców borówki
powiêcony by³ referat mgr I. cibisz i dr hab. M. Mitek
z SGGW. Kolejne referaty dotyczy³y marketingu w gospodarstwach uprawiaj¹cych borówkê (dr hab. T. Marzec-Wo³czyñska, SGGW), szkodników borówki (dr hab.
B. £abanowska, ISK), chorób infekcyjnych (dr R. Dziêcio³, SGGW). Na zakoñczenie dr K. cibisz (SGGW)
przedstawi³ zagadnienia integrowanej produkcji owoców borówki.
Dr Marek Gajewski

Ogólnopolska Konferencja Naukowa
Biologiczne i agrotechniczne kierunki rozwoju warzywnictwa
W dniach 21-22 czerwca 2001 r. odby³a siê w Skierniewicach Ogólnopolska Konferencja Naukowa nt.: Biologiczne i agrotechniczne kierunki rozwoju warzywnictwa zorganizowana przez Instytut Warzywnictwa przy
wspó³udziale Polskiego Towarzystwa Nauk Ogrodniczych
 oddzia³ w Skierniewicach.
W Konferencji uczestniczy³o 211 osób, w tym 158
pracowników naukowych z Akademii Rolniczych: Kraków, Wroc³aw, Poznañ, Lublin, Warszawa, Szczecin,
Olsztyn oraz specjalistów z firm hodowlano-nasiennych
i chemicznych, a tak¿e 53 pracowników naukowych
z Instytutu Warzywnictwa.

W pierwszym dniu Konferencji wyg³oszono 18 referatów oraz przedstawiono 94 postery. W drugim dniu
Konferencji, w trakcie wycieczki specjalistycznej zwiedzono gospodarstwa warzywnicze  E. Kapusty (Bedlno) i W. Grochowskiego (M³odzieszyn).
Opracowano i wydrukowano Materia³y Konferencyjne, zawieraj¹ce streszczenia wszystkich referatów i posterów. Materia³y z Konferencji oprócz uczestników, otrzyma³y Biblioteki Wy¿szych Uczelni Rolniczych.
Dr Maria Pluciñska

8th International Rubus and Ribes Symposium
Kolejne ju¿, VIII Miêdzynarodowe Sympozjum Rubus  Ribes odby³o siê w Dundee, Szkocja w dniach

9-11.07.2001. Sympozjum organizowane by³o przez Scottish Crop Research Institute (SCRI) w Dundee oraz
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Horticulture Research International (HRI) w East Malling, Anglia. W Sympozjum uczestniczy³o 160 osób
z 27 krajów. Delegacja z Polski liczy³a 8 osób, (w tym
3 producentów i szkó³karzy). W sumie przedstawiono
126 doniesieñ, z czego 47 ustnych wyst¹pieñ i 79
posterów. Wszystkie wyst¹pienia i postery zgrupowane
by³y w 4 g³ównych dyscyplinach tematycznych: 1. Hodowla i genetyka, 2. Ochrona rolin, 3. Jakoæ owoców
i w³aciwoci od¿ywcze, 4. Agrotechnika i pielêgnacja.
Nale¿y podkreliæ, ¿e podczas tego Sympozjum trzeci
blok tematyczny by³ bardziej rozbudowany i 8 ciekawych wyst¹pieñ dotyczy³o antyoksydantów (antioxidants)
oraz w³aciwoci zdrowotnych (health benefits) owoców gatunków z rodzajów Rubus i Ribes.
W dniach od 4 do 8 lipca, 53 uczestników bra³o
udzia³ w wycieczce przed-sympozjalnej (pre-sympo-

sium tour) w Anglii. Program wycieczki obejmowa³
zwiedzanie HRI w East Malling, Kent, du¿¹ i nowoczesn¹ pakowalniê owoców jagodowych oraz 7 gospodarstw produkuj¹cych owoce porzeczek, malin i je¿yn.
W czasie Sympozjum wszyscy uczestnicy mieli tak¿e
mo¿liwoæ zwiedziæ pola hodowlane i dowiadczenia
dotycz¹ce porzeczki czarnej, malin i je¿yn, prowadzone w SCRI oraz dwie farmy specjalizuj¹ce siê w uprawie wymienionych gatunków rolin jagodowych.
W ostatnim dniu wybrano nastêpnego organizatora
Sympozjum Rubus and Ribes. Bêdzie nim Pontifica
Universidad Catolica de Chile, Santiago w Chile,
w listopadzie lub grudniu 2005 roku. Doniesienia z Sympozjum wydrukowane bêd¹ w Acta Horticulture.
Dr Stanis³aw Pluta

Czwarte Miêdzynarodowe Sympozjum Czereniowo-Winiowe
Has³em tytu³owym Sympozjum by³o Postêp w genetyce, fizjologii, technologii produkcji owoców i metodach prowadzenia sadów. Sympozjum organizowane
pod patronatem Miêdzynarodowego Towarzystwa Nauk
Ogrodniczych odby³o siê w dniach od 24 do 29 lipca
2001 roku w zachodniej czêci USA w miejscowoci
Hood River stanu Oregon i w Richland-stan Washington. W ka¿dej z miejscowoci obrady i zwiedzanie sadów oraz stacji dowiadczalnych zajmuj¹cych siê winiami i czereniami trwa³y po trzy dni. Bardzo wa¿n¹
czêci¹ spotkania miêdzynarodowego ludzi zajmuj¹cych
siê problematyk¹ czereni i wini by³a wycieczka posympozjalna trwaj¹ca nastêpne trzy dni. Programem
wycieczki objêta by³a tak¿e po³udniowa czêæ Kanady,
gdzie znajduje siê s³ynna na ca³y wiat z hodowli nowych bardzo cennych odmian czereni, liwy i brzoskwini  Stacja Dowiadczalna w Summerland.
W Sympozjum uczestniczy³o 140 osób z 30 krajów
wiata. Najliczniejsz¹ grupê stanowili Amerykanie  46
osób, z Chile by³o 20 osób, z Kanady  12, z Niemiec
i Republiki Po³udniowej Afryki, Wêgier, W³och i Francji 
po 6-7 osób, z Australii bra³o udzia³ w Sympozjum
9 osób a z Japonii  5. Takie kraje jak Izrael, Polska,
Turcja i Anglia reprezentowane by³y przez 3-4 osoby.
Po 1-2 osoby by³y z Macedonii, S³owenii, Rumunii, Portugalii i Hiszpanii. W Sympozjum nie uczestniczyli przedstawiciele Rosji, Republiki Czech, Bu³garii i Iranu, cho-

cia¿ kraje te odgrywaj¹ wa¿n¹ rolê w produkcji owoców
czereni.
Uczestnicy Sympozjum wyg³osili w sumie 90 doniesieñ oraz przedstawili 55 posterów. Sesje by³y podzielone na bloki tematyczne. Pierwszy powiêcony by³ hodowli czereni i wini. W tym bloku przedstawiono 15
doniesieñ ustnych i 17 posterów. W bloku powiêconym biotechnologii i genetyce molekularnej wyg³oszono
6 doniesieñ i przedstawiono 5 posterów. W bloku powiêconym hodowli, selekcji i ocenie podk³adek oraz
wstawek wyg³oszono 20 referatów i pokazano 6 posterów. W tematyce  ekonomia i marketing czereni wyg³oszono 7 referatów. W bloku powiêconym systemom
uprawy czereni i wini oraz produkcji i fizjologii owoców wyg³oszono 8 referatów i przedstawiono 6 posterów. Tematów nawo¿enia, fotosyntezy i nawadniania sadów dotyczy³o 5 referatów. Wzrostu i rozwoju drzew
oraz owoców dotyczy³o 7 referatów i 13 posterów. Systemy ochrony owoców przed pêkaniem omawiano w 9
referatach i trzech posterach. Technologie przechowywania owoców i przemiany fizjologiczne zachodz¹ce w
owocach po zbiorze omawiano w 4 referatach i 6 posterach. Ochrony drzew i owoców przed chorobami
i szkodnikami dotyczy³o 6 referatów. Efekty hodowli odpornociowej oraz choroby i szkodniki pokazano w 5
posterach. Materia³y z Sympozjum opublikowane zostan¹ w Acta Horticulture.
Prof. dr hab. Zygmunt S. Grzyb

X Miêdzynarodowe Sympozjum Szparagowe
Sympozja szparagowe gromadz¹ce badaczy z ca³ego wiata odbywaj¹ siê pod auspicjami Miêdzynarodowego Towarzystwa Nauk Ogrodniczych co cztery lata.
Dziesi¹te ju¿ z kolei takie spotkanie mia³o miejsce
w dniach 30 sierpnia do 2 wrzenia w Niigata, w Japonii. Jest to miasto licz¹ce oko³o 0,5 mln mieszkañców,
po³o¿one na pó³nocny zachód od Tokio. Klimat jest

w tym rejonie wilgotny, temperatura na prze³omie sierpnia i wrzenia wynosi 28-30°C, natomiast zim¹ wystêpuj¹ obfite opady niegu.
W Sympozjum wziê³o udzia³ 81 uczestników, najwiêcej z Japonii  31 osób, nastêpnie z Europy  15 (w tym
7 z Holandii) i stosunkowo du¿a grupa z USA 
10 uczestników). W pierwszym dniu Sympozjum uczest9

niczy³o ponadto oko³o 50 producentów japoñskich. Przewodnicz¹cym komitetu organizacyjnego by³ dr Hajime
ARAKI z Uniwersytetu w Niigata.
Na sympozjum zaprezentowano 32 referaty i 30
posterów. Autor tej notatki przedstawi³ referat na temat
Wyniki badañ nad sterowaniem produkcj¹ szparaga
w klimacie umiarkowanymi przewodniczy³ jednej sesji.
Ogó³em by³o 8 krótkich sesji, obejmuj¹cych 2-6 prac.
Wyró¿niono nastêpuj¹ce sesje: Uprawa i systemy produkcji; Systemy produkcji i ocena odmian (2 sesje),
Genetyka i hodowla; Fizjologia i biochemia (2 sesje);
Traktowanie pozbiorcze i fitopatologia, Fitopatologia.
Znaczna liczba posterów dotyczy³a zagadnieñ fizjologii
szparaga.
W trakcie Sympozjum zapoznano uczestników z systemami produkcji szparaga w Japonii. S¹ one bardzo

pracoch³onne. Uprawy s¹ czêsto os³aniane foli¹, z pêdami przywi¹zanymi do drutów. Zbiera siê zielone wypustki, które wyrastaj¹ pod wyros³ymi wczeniej pêdami asymilacyjnymi. Najbardziej cenione s¹ cienkie
wypustki, co szokowa³o uczestników z Europy i innych
czêci wiata. Uzyskiwane plony s¹ wysokie i wynosz¹
rednio 7-8 t/ha, a przy os³anianiu foli¹ siêgaj¹ 18 t/ha.
Produkcja szparaga jest bardzo dochodowa. Japonia
jest nie tylko bardzo du¿ym producentem tego warzywa
(ponad 40 tysiêcy ton), ale równie¿ jednym z najwiêkszych w wiecie jego importerów.
Na Sympozjum wybrano na przewodnicz¹cego grupy roboczej Szparag dr Agostino Falavigna z W³och
a na przewodnicz¹cego-elekta autora tej notatki.
Nastêpne  XI Miêdzynarodowe Sympozjum Szparagowe odbêdzie siê w roku 2005 w Holandii.
Prof. dr hab. Miko³aj Knaflewski

Ogólnopolska Konferencja Naukowa Capsicum 2001
W dniach 5-6 wrzenia 2001 roku odby³a siê w Pieczyskach nad Zalewem Koronowskim Konferencja pt.
Biologiczne, technologiczne i marketingowe uwarunkowania produkcji papryki, zorganizowana przez Katedrê
Genetyki i Hodowli Rolin Akademii Techniczno-Rolniczej w Bydgoszczy oraz Polskie Towarzystwo Nauk
Ogrodniczych.
Jej uczestnikami byli pracownicy naukowi z uczelni
rolniczych Krakowa, Lublina, Warszawy, Poznania, Wroc³awia i z Instytutu Warzywnictwa w Skierniewicach.
Udzia³ wziêli równie¿ przedstawiciele Centralnego Orodka Badania Odmian Rolin Uprawnych ze S³upi Wielkiej
oraz Przedsiêbiorstw Nasiennictwa Ogrodniczego i Szkó³karstwa z O¿arowa Mazowieckiego i z Krakowskiej
Hodowli i Nasiennictwa Ogrodniczego POLAN.
Wyg³oszono 4 referaty i przedstawiono 17 posterów.
Omówiono wiele aspektów badañ przeprowadzonych
nad tym wartociowym warzywem. Zagadnienia biologiczne obejmowa³y miêdzy innymi: genetyczne doskonalenie odmian, fizjologiê dojrzewania i przechowywania owoców oraz wartoæ biologiczno  dietetyczn¹
owoców. Wród istotnych tematów z zakresu technolo-

gii produkcji prezentacje dotyczy³y: miejsca i sposobów
uprawy, rodzaju pod³o¿y, nawo¿enia, nawadniania, ochrony, stosowania regulatorów wzrostu, zbioru i przechowalnictwa, przydatnoci owoców do przetwórstwa. Równie
wa¿ne by³y problemy ekonomiczno  marketingowe takie, jak: przygotowanie owoców do obrotu na rynku
wie¿ych warzyw i dla przetwórstwa, promocja odmian
owoców papryki i tendencje zmian na polskim rynku
warzywniczym. Prace zawieraj¹ce oryginalne wyniki badañ zosta³y opublikowane w Zeszytach Naukowych Akademii Techniczno  Rolniczej w Bydgoszczy Nr 234,
Rolnictwo 46; 7-143.
Ponadto w programie Konferencji przewidziano zwiedzanie Prywatnego Dowiadczalnego Zak³adu Hodowli
Rolin Ogrodniczych  Capsi-Nova, w którym realizowane s¹ prace magisterskie i doktorskie z zakresu genetyki, hodowli rolin oraz technologii uprawy rolin warzywnych. Wielk¹ atrakcj¹ by³a tak¿e wycieczka po
Zalewie Koronowskim.
Nastêpna Konferencja na temat Capsicum odbêdzie
siê w 2003 roku.
Dr hab. Anna Golcz

VII Miêdzynarodowe Sympozjum liwowe
W dniach 20-24 wrzenia 2001 odby³o siê w P³owdiw, Bu³garia VII Miêdzynarodowe Sympozjum liwowe
(7th International Symposium on Plum and Prune Genetics Breeding and Pomology). Sympozjum zorganizowane by³o pod patronatem Miêdzynarodowego Towarzystwa Nauk Ogrodniczych (ISHS). Wziê³o w nim udzia³
70 uczestników z 21 krajów, w tym 8 osób z Polski.
Trzydniowe obrady prowadzone by³y w 5 sesjach tematycznych: 1. Genetyka, hodowla i biotechnologia,
2. Pomologia, 3. Szarka i inne choroby, 4. Podk³adki,

5. Pozosta³e problemy. Na wszystkich sesjach zaprezentowano 21 doniesieñ, oraz 63 postery.
W ramach dwudniowej wycieczki zwiedzany by³ Instytut Hodowli Rolin Ogrodniczych w P³owdiw, spó³dzielnia produkcyjna, szkó³ka drzewek owocowych oraz
Instytut Hodowli Rolin i Zwierz¹t Strefy Podgórskiej
w Troyan. Materia³y z Sympozjum opublikowane zostan¹ w Acta Horticulture. Nastêpne Sympozjum liwowe
ma odbyæ siê w 2005 roku w Norwegii.
Dr Tadeusz Jakubowski
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Konferencja Naukowa Znaczenie rolin ozdobnych w ¿yciu cz³owieka
Katedra Rolin Ozdobnych Wydzia³u Ogrodniczego
AR w Krakowie zorganizowa³a Konferencjê Znaczenie
rolin ozdobnych w ¿yciu cz³owieka, Kraków, 13-14
wrzenia 2001. Na sesji plenarnej zaprezentowano
referaty, barwnie i wyczerpuj¹co opisuj¹ce znaczenie
rolin ozdobnych w polskiej sztuce i kulturze zarówno
wspó³czesnej, jak i wieków minionych. Prof. dr hab.
A. Lisiecka opisa³a plonowanie trzech grup odmian gerbery: wielkokwiatowych, miniaturowych i Giant. Dr
K. Paw³owska przedstawi³a znaczenie i rodzaje motywów rolinnych w sztuce witra¿owej prze³omu XIX
i XXw., która wed³ug autorki tworzy³a kolorow¹ namiastkê natury, kontrastuj¹c¹ z szaroci¹ wielkiego miasta.
Dr A. Zachariasz zaprezentowa³a oran¿erie, szklarnie

i XIX-wieczne szaleñstwa mody ogrodowej, charakteryzuj¹ce siê niezwyk³ym zró¿nicowaniem, kunsztem i rozmachem. Prof. dr hab. Z. Pindel opisa³ Wyspy Kanaryjskie jako kwiaciarski matecznik. Florystyczne trendy roku
2001, lansowane nie tylko w modzie, ale ozdabianiu
wnêtrz, dekoratorstwie i bukieciarstwie, opisa³a dr
E. Skutnik. Dr J. Zieliñski przedstawi³ wyniki badañ nad
wiekiem i czasem przebudowy parków przy rezydencjach rodu Flemingów na Pomorzu Zachodnim.
Na Konferencji zaprezentowano 16 komunikatów,
w materia³ach konferencyjnych zamieszczono tak¿e 25
prac oryginalnych. Zosta³y one opublikowane w Zeszytach Naukowych AR w Krakowie nr 80, Sesja Naukowa
Znaczenie rolin ozdobnych w ¿yciu cz³owieka.
Dr Agnieszka Sêkara

Mniej znane magnolie przydatne do uprawy w Polsce
Magnolie nale¿¹ do najpiêkniejszych rolin ozdobnych. Rosn¹ w formie krzewów i drzew, osi¹gaj¹cych
nawet do 60 m wysokoci. Ozdob¹ ich s¹ kwiaty,
o oryginalnym kszta³cie, barwie, a u niektórych taksonów tak¿e zapachu, zwykle bardzo liczne i pojawiaj¹ce
siê ju¿ wczesn¹ wiosn¹. Wiele gatunków i odmian ma
tak¿e dekoracyjne licie. W stanie naturalnym magnolie
wystêpuj¹ tylko na pó³kuli pó³nocnej, w dwóch g³ównych centrach: w atlantyckiej czêci Ameryki Pó³nocnej
wraz z Meksykiem oraz na Dalekim Wschodzie  Chiny,
Japonia, Himalaje, Filipiny. Pierwsze wzmianki o introdukcji magnolii do naszego kraju pochodz¹ z pocz¹tku
XIX wieku. Obecnie w Polsce stosunkowo najczêciej
jest uprawiane kilka odmian magnolii poredniej (Magnolia ×soulangiana). Inne gatunki i odmiany mo¿na
napotkaæ przede wszystkim w ogrodach botanicznych
i arboretach. Badania i obserwacje wykonane w ostatnich dwudziestu latach dowodz¹ o mo¿liwoci uprawy
w Polsce dodatkowo kilku gatunków oraz doæ licznych
odmian magnolii, zw³aszcza wyhodowanych w Stanach
Zjednoczonych. Szkó³ki nasze opanowa³y ju¿ umiejêtnoæ produkcji omawianych rolin i nic nie stoi na
przeszkodzie, aby magnolie rozpowszechni³y siê przynajmniej tak jak ró¿aneczniki, które zb³¹dzi³y pod przys³owiowe strzechy.
W pierwszym rzêdzie warto zwróciæ uwagê na magnoliê drzewiast¹ (M. acuminata), wielkie drzewo do
30 m wysokoci, o pokroju podobnym do dêbu szypu³kowego, zw³aszcza w okresie bezlistnym. Jako u nas
ca³kowicie mrozoodporna, przydatna jest do sadzenia
w parkach i na wiêkszych obszarowo terenach zieleni
miejskiej. Rozwija du¿e licie i zielono¿ó³te kwiaty na
prze³omie maja i czerwca. Reprezentowana jest przez
oko³o 50 odmian, ró¿ni¹cych siê miêdzy innymi si³¹
wzrostu, wielkoci¹, barw¹ i zapachem kwiatów. Przy
jej udziale powsta³y na przyk³ad odmiany Elizabeth'
i Yellow Bird' o ¿ó³tych kwiatach, ju¿ u nas rozmna¿ane
i dostêpne w handlu. Elizabeth' rozwija kwiaty o rednicy do 20 cm i pachn¹ce.
Spotykana u nas magnolia gwiadzista (M. stellata)
o bia³ych kwiatach wyda³a odmiany: Rosea'  o kwia-

tach w p¹ku ró¿owych, Rubra'  o kwiatach purpuroworó¿owych, Royal Star'  o kwiatach w p¹ku ró¿owych,
póniej czystobia³ych, Waterlily'  o kwiatach ciemnoró¿owych, Centennial'  o kwiatach na zewn¹trz bladoró¿owych, wewn¹trz bia³ych i George Henry Kern' 
o kwiatach ró¿owych, ju¿ w Polsce rozpowszechniana.
Wiêkszego zainteresowania wymaga magnolia Loebnera (M. ×loebneri) o kwiatach ró¿owych. Jeszcze
mniej znanymi s¹ jej odmiany Ballerina'  o pachn¹cych bia³ych kwiatach z ró¿owym odcieniem, Leonard
Messel'  o kwiatach na zewn¹trz ró¿owych, wewn¹trz
bia³ych, Merril'  o kwiatach bia³ych i Spring Snow' 
o kwiatach czystobia³ych.
Sporód odmian magnolii poredniej warto spopularyzowaæ Alba Superba'  o kwiatach bia³ych, Lennei
Alba'  o kwiatach du¿ych, pêkatych i bia³ych, Rustica
Rubra'  o kwiatach ró¿owo-czerwonych, Superba Rosea'  o kwiatach ró¿owych, Picture'  o kwiatach
w p¹ku czerwonopurpurowych, póniej ró¿owo-bia³ych
i San Jose'  o du¿ych, godzikowej barwy, pachn¹cych kwiatach.
Znana ju¿ u nas magnolia wierzbolistna (M. salicifolia) reprezentowana mo¿e byæ przez odmiany Jermyns'
 o du¿ych i bia³ych kwiatach oraz Wada's Memory' 
o du¿ych, bia³ych i pachn¹cych kwiatach.
Do intensywniejszego propagowania warto zaleciæ
magnoliê Siebolda (M. sieboldii) o oryginalnych bia³ych
kwiatach kszta³tu odwróconej czarki, magnoliê szerokolistn¹ (M. hypoleuca) o du¿ych, bia³ych i przyjemnie
pachn¹cych kwiatach, magnoliê wielkolistn¹ (M. macrophylla)  o kwiatach kremowych, magnoliê parasolowat¹ (M. tripetala)  o liciach do 65 cm d³ugoci i du¿ych, bia³ych kwiatach, magnoliê wirginijsk¹ (M. virginiana)  o bia³ych, pachn¹cych, ale ma³ych kwiatach
i magnoliê Proctora (M. ×proctoriana)  o bia³ych kwiatach, zbudowanych z 9 p³atków; jest to mieszaniec
magnolii wierzbolistnej i gwiadzistej. Mieszañcem powsta³ym w wyniku krzy¿owania magnolii wirginijskiej
i parasolowatej jest magnolia Thompsona (M. ×thompsoniana) o b³yszcz¹cych liciach i kremowych kwiatach.
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Godnymi rozpowszechnienia w Polsce jest kilkanacie odmian hodowli amerykañskiej. Osiem sporód nich
powsta³o w wyniku krzy¿owania magnolii purpurowej
odmiany czarnej (M. liliiflora Nigra') z magnoli¹ gwiadzist¹ odmiany ró¿owej (M. stellata Rosea'). Kwitn¹ one
nieco póniej ni¿ magnolia naga (M. denudata) i gwiadzista, maj¹ zwarty pokrój, ciemno zabarwione kwiaty
i du¿¹ mrozoodpornoæ. Dr Francis de Vos otrzyma³
odmiany: Ann'  o kwiatach ciemnopurpurowoczerwonych, 'Judy'  o kwiatach na zewn¹trz czerwonopurpurowych, wewn¹trz bia³ych, Randy'  o kwiatach takiej
samej barwy jak Judy' i Ricki'  o kwiatach na zewn¹trz ciemnopurpurowych, wewn¹trz bia³ych. Dr William Kosar uzyska³ odmiany: Betty'  o kwiatach ciemnopurpurowoczerwonych, ju¿ u nas znana, Jane' 
o kwiatach na zewn¹trz czerwonopurpurowych, wewn¹trz
bia³ych, Pinkie'  o kwiatach jasnopurpurowych i Susan'  o kwiatach ciemnoamarantowych, ju¿ u nas znana i oceniana jako bardzo wytrzyma³a na mróz.
Kilkanacie odmian wyhodowa³ Felix M. Jury. Jego
Iolanthe' ma kwiaty na zewn¹trz czystoró¿owe, we-

wn¹trz bia³e i jest mrozoodporna. Sporód odmian otrzymanych przez Todd'a Gresham'a warto u nas testowaæ
Heaven Scent'  o kwiatach na zewn¹trz czerwonoró¿owych, wewn¹trz bia³ych i pachn¹cych oraz Royal
Crown'  o kwiatach czerwonopurpurowych. Z Amerykañskiego Arboretum Narodowego w Waszyngtonie (hodowca W. Kosar) pochodzi odmiana Galaxy' o kwiatach czerwonopurpurowych osi¹gaj¹cych rednicê do
25 cm. Wytrzymuje spadki temperatury od minus 24°C
do minus 34°C. Jest mieszañcem magnolii purpurowej
odmiany czarnej i magnolii Sprengera odmiany Diva'
(M. sprengeri Diva'). Wywodz¹c¹ siê z magnolii Sprengera odmianê Eric Savill' o du¿ych, ciemnopurpurowych i pachn¹cych kwiatach mo¿na próbowaæ uprawiaæ u nas w najcieplejszych rejonach.
Oprócz taksonów tutaj wymienionych istnieje jeszcze bardzo du¿o odmian magnolii, zas³uguj¹cych przynajmniej na uprawê próbn¹ w naszym kraju.
Prof. dr hab. Mieczys³aw Czekalski

Planowane imprezy
Harmonogram imprez ogólnokrajowych
w Instytucie Sadownictwa i Kwiaciarstwa w Skierniewicach w 2002 r.
1. VII Ogólnopolskie Spotkanie Sadowników w Grójcu,
16-17.01, ISK, ODR, SO  Grójec.
2. Ogólnopolska Naukowa Konferencja Ochrony
Rolin Sadowniczych, 20-21.02, ISK  Skierniewice.
3. XXXVIII Ogólnopolska Konferencja Pszczelarska,
1213.03, ISK O/ Pszczelnictwa  Pu³awy.
4. Uprawa i ochrona anturium, 10-11.04,
ISK RO  Skierniewice.
5. Zjazd Przoduj¹cych Sadowników, 10.04, ISK  Skierniewice.
6. I Ogólnopolska Konferencja Sadownicza w Poznaniu,
22-23.05, ISK  Poznañ.
7. Ogólnopolska Konferencja Intensyfikacja produkcji
czereni i wini, 05.06, ISK  Skierniewice.

8. Dzieñ Otwartych Drzwi  ZS D¹browice, 06.06,
ISKSkierniewice.
9. Ogólnopolska Naukowa Konferencja Sadownicza,
28-30.08, ISK  Skierniewice.
10. Skierniewickie wiêto Kwiatów, Owoców i Warzyw,
14-15.09, ISK  Skierniewice.
11. III Konferencja Racjonalna Technika Ochrony Rolin, 16-17.10, ISK, PIOR  Skierniewice.
12. Ogólnopolski Zjazd Kwiaciarzy, 23.10, ISK  Skierniewice.
13. Ogólnopolska Konferencja Marketing i jakoæ owoców, 14.11, ISK  Skierniewice.

Seminaria i Konferencje w Instytucie Warzywnictwa w Skierniewicach w 2002 r.
1. Seminarium Warzywnictwo na wiecie, 27.02.2002 r.
2. Seminarium Ocena jakoci i przetwórstwo warzyw,
21.03.2002 r.
3. Konferencja Upowszechnieniowa Nauka  praktyce.
Oferta wdro¿eniowa IWarz na 2002 r., 04.04.2002 r.
4. Konferencja Ochroniarska Zwalczanie chorób, szkodników i chwastów w warzywach polowych (referaty
i pokaz dowiadczeñ), 08.08.2002 r.

5. Seminarium Hodowla warzyw z zastosowaniem biotechnologii, 19.09.2002 r.
6. Seminarium Nowe technologie uprawy warzyw polowych i pod os³onami, 17.10.2002 r.
7. Seminarium Ochrona warzyw przed chorobami,
szkodnikami i chwastami, 31.10.2002 r.
8. Konferencja Uprawa, ochrona i przechowywanie warzyw cebulowych (cebula, por, czosnek, szalotka),
07.11.2002 r.
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