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W dniach 9 -11 wrze�nia 2003 roku w Krako-
wie, odby³ siê I Zjazd Polskiego Towarzystwa
Nauk Ogrodniczych. W pierwszym dniu Zjazdu
mia³o miejsce Walne Zebranie Delegatów PTNO.
Wziê³o w nim udzia³ 41 delegatów spo�ród 45
wybranych w oddzia³ach oraz zaproszeni go�cie.
Na przewodnicz¹cego WZD zosta³ wybrany prof.
dr hab. Eugeniusz Ko³ota. Sprawozdanie z dzia-
³alno�ci Zarz¹du G³ównego PTNO w  kadencji od
11 marca 1999 r. do 9 wrze�nia 2003 r. przedsta-
wi³ jego prezes prof. dr hab. Stanis³aw Cebula.
Sprawozdanie G³ównej Komisji Rewizyjnej przed-
stawi³ jej przewodnicz¹cy prof. dr hab. Stanis³aw
Ro¿ek, który wysoko oceni³ prace Zarz¹du G³ów-

nego w ostatniej kadencji i wnioskowa³ o udziele-
nie absolutorium. Wniosek ten uzyska³ w g³oso-
waniu jednomy�ln¹ aprobatê delegatów. W imie-
niu G³ównego S¹du Kole¿eñskiego g³os zabra³
dr Wojciech Angelus z satysfakcj¹ informuj¹c
zebranych o braku jakiejkolwiek skargi, co przy-
jêto oklaskami.

W czasie dyskusji nawi¹zano do genezy PTNO
wspominaj¹c zaanga¿owanie wielu osób, a w szcze-
gólno�ci prof. dr. hab. Tadeusza Wojtaszka. Pod-
kre�lano, jak du¿e znaczenie ma dzi� PTNO
w integracji �rodowiska ogrodniczego w kraju.
Wielokrotnie wskazywano na znaczenie Folia Hor-
ticulturae w upowszechnianiu wyników badañ oraz
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doceniono utrzymywanie bardzo wysokiego pozio-
mu merytorycznego przez zespó³ redaguj¹cy cza-
sopismo. Z du¿ym uznaniem wypowiadano siê rów-
nie¿ o stronie internetowej PTNO.

Delegaci przyznali najbardziej zas³u¿onym dla
Towarzystwa osobom godno�æ cz³onka honorowego
PTNO. Otrzymali je: prof. dr hab. Janusz Lipecki,
prof. dr hab. Barbara Michalik oraz dr in¿.Woj-
ciech Angelus. Po raz pierwszy w historii PTNO
wrêczono równie¿ ustanowiony w bie¿¹cym roku me-
dal. Na wniosek oddzia³ów, po zatwierdzeniu na
posiedzeniu Zarz¹du G³ównego wyró¿nienie to otrzy-
mali: prof. dr hab. Jan Myczkowski, prof. dr hab.
Tadeusz Pudelski, prof. dr hab. Maria Szymañska,
prof. dr hab. Henryk Chmiel, prof. dr hab. Marian
Or³owski, doc. dr hab. Henryk Mackiewicz i mgr Ewa
Kowalczyk. Medal ten przyznano równie¿ Sadowni-
czemu Zak³adowi Do�wiadczalnemu ISiK w Brze-
znej, a wrêczono go wcze�niej, w dniu jubileuszu
50-lecia. Podziêkowano i wyró¿niono w formie dy-
plomu za prace w poszczególnych oddzia³ach ustê-
puj¹cym przewodnicz¹cym oddzia³ów oraz redakto-
rom Folia Horticulturae i �Biuletynu Informacyjnego�.

Zg³oszono równie¿ kilka wniosków, m.in. podjêto
decyzjê o podniesieniu sk³adki cz³onkowskiej do 50 z³
rocznie (dla cz³onków-emerytów, studentów i dokto-
rantów obowi¹zuje 50% zni¿ka). W ramach sk³adki
cz³onkowie bêd¹ otrzymywaæ czasopismo Folia Hor-
ticulturae. Wnioskowano równie¿ o ustanowienie na-
grody lub wyró¿nienia dla najlepszej pracy magi-
sterskiej z dziedziny ogrodnictwa. Delegaci
przeg³osowali te¿ propozycjê zorganizowania II Zjazdu
PTNO w 2007 roku przez Oddzia³ w Poznaniu.

Wybrano nowe W³adze Towarzystwa. W sk³ad Zarz¹-
du G³ównego weszli:

prof. dr hab. Stanis³aw Cebula � Prezes
prof. dr hab. Anna Bach � Wiceprezes
dr hab. Piotr Siwek � Wiceprezes
dr hab. Stanis³aw Mazur � Sekretarz
prof. dr hab. Joanna Nowak � Z-ca sekretarza
dr in¿. Jerzy Kurzawiñski � Skarbnik
prof. dr hab. Jerzy Hetman � Z-ca skarbnika
prof. dr hab. Jan Dyduch � Cz³onek
prof. dr hab. Miko³aj Knaflewski � Cz³onek
prof. dr hab. Jolanta Kobryñ � Cz³onek
prof. dr hab. Eugeniusz Ko³ota � Cz³onek
prof. dr hab. W³odzimierz Sady � Cz³onek
prof. dr hab. Maria Szymañska � Cz³onek
dr hab. Renata Dobromilska � Cz³onek
dr in¿. El¿bieta Kozik � Cz³onek.

Do G³ównej Komisji Rewizyjnej wybrano 6 osób:
dr hab. Jan Skrzyñski � Przewodnicz¹cy
prof. dr hab. Tadeusz Kêsik � Z-ca przewodnicz¹cego
prof. dr hab. Jan Starck � Cz³onek
dr hab. Ludmi³a Startek, prof. nadzw. � Cz³onek
dr hab. Justyna Wieniarska � Cz³onek
dr Piotr Chohura � Cz³onek.

Do G³ównego S¹du Kole¿eñskiego wybrano 5 osób:
dr in¿. Wojciech Angelus � Przewodnicz¹cy
prof. dr hab. Henryk Sk¹pski � Z-ca przewodnicz¹cego
dr hab. Halina Laskowska, prof. nadzw. � Sekretarz

prof. dr hab. Andrzej Komosa � Cz³onek
dr Dorota Jadczak � Cz³onek.

Koñcz¹c obrady Walnego Zebrania Delegatów
nowo wybrany prezes prof. dr hab. Stanis³aw Cebu-
la podziêkowa³ za ponowny wybór oraz przedstawi³
program dzia³ania na najbli¿sz¹ kadencjê. W�ród
najwa¿niejszych zadañ wymieni³ kontynuowanie dzia-
³alno�ci upowszechnieniowej poprzez organizacjê
zjazdów i zebrañ naukowych oraz dbanie o wysoki
poziom Folia Horticulturae, aby mo¿na dalej czyniæ
starania o umieszczenie go na li�cie czasopism ka-
rentowych.

Na zakoñczenie pierwszego Zjazdu delegatów
i zaproszonych go�ci czeka³a niespodzianka w for-
mie mile spêdzonego wieczoru na koncercie kaba-
retu Piwnicy pod Baranami.

W drugim dniu I Zjazdu PTNO odby³a siê
w Centrum Kongresowym AR w Krakowie Konferen-
cja Naukowa pt. �Wspó³czesne ogrodnictwo i jako�æ
¿ycia�, w której wziê³o udzia³ 370 uczestników. I Zjazd
Polskiego Towarzystwa Nauk Ogrodniczych by³ oka-
zj¹ do zaprezentowania na tak szerokim forum obec-
nego stanu polskiego ogrodnictwa, jego niew¹tpli-
wych osi¹gniêæ, jak równie¿ perspektyw, szczególnie
po integracji z Uni¹ Europejsk¹.

Po otwarciu Konferencji przez prezesa PTNO Sta-
nis³awa Cebulê  przewidziano krótki czas dla wyst¹-
pieñ okoliczno�ciowych, który wype³nili m.in. rektor
AR w Krakowie, przedstawiciel Ministra Rolnictwa
i Rozwoju Wsi, wicewojewoda ma³opolski, oraz inni
przedstawiciele Komitetu Honorowego.

Pierwsz¹ czê�æ obrad w sesji plenarnej rozpo-
cz¹³ wyk³ad prezydenta Miêdzynarodowego Towa-
rzystwa Nauk Ogrodniczych dr Normana E. Looney'a
nt. �Horticulture: an essential life science�. Omówi³
on w nim aktualn¹ sytuacjê ogrodnictwa w Ameryce
Pó³nocnej, na tle zachodz¹cych zmian cywilizacyj-
nych oraz rolê wspó³czesnego ogrodnictwa w po-
lepszaniu jako�ci ¿ycia. Temu ostatniemu zagadnie-
niu po�wiêcono wiele uwagi na odbytym w 2002 r.
�wiatowym Kongresie Ogrodniczym w Toronto i jak
podkre�li³ na koñcu swojego wyst¹pienia dr Looney,
temat ten znalaz³ siê w ha�le przewodnim naszej
Konferencji. Obecno�æ prezydenta ISHS da³a tak¿e
mo¿liwo�æ zaprezentowania osi¹gniêæ naszego To-
warzystwa na szerszym forum.

W drugim referacie plenarnej czê�ci obrad prof.
Janusz Lipecki i prof. Andrzej Libik wyja�niali, jak
du¿e znaczenie dla profilaktyki przed chorobami cy-
wilizacyjnymi ma wzrost spo¿ycia owoców i warzyw,
które zawieraj¹ wiele cennych dla organizmu sk³ad-
ników, zw³aszcza  z grupy nieod¿ywczych substan-
cji naturalnych (NSN), maj¹cych nie tylko w³a�ciwo-
�ci utleniaj¹ce ale tak¿e uczestnicz¹ce w wielu
procesach metabolicznych, wzmacniaj¹cych syste-
my odporno�ciowe organizmu cz³owieka. Prof. Zbi-
gniew Janeczko z Collegium Medicum UJ w Krako-
wie, nawi¹za³ do znaczenia owoców i warzyw jako
�ród³a substancji prozdrowotnych o w³a�ciwo�ciach
antyoksydacyjnych. W sposób  bardzo przystêpny
omówi³ on rolê diety bogatej w produkty ro�linne,
które wzmacniaj¹ antyrodnikowy mechanizm obron-
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ny, zapobiegaj¹cy powstawaniu wielu schorzeñ wspó³-
czesnej cywilizacji, jak np. mia¿d¿ycy, choroby wieñ-
cowej serca czy nowotworów.

Z kolei prof. Katarzyna Niemirowicz-Szczytt
z SGGW w Warszawie swój referat po�wiêci³a tak
kontrowersyjnemu dzi� zagadnieniu, jakim s¹ gene-
tycznie modyfikowane organizmy. Mówi¹c o korzy-
�ciach wynikaj¹cych z mo¿liwo�ci produkcyjnych ro�lin
genetycznie zmodyfikowanych podkre�li³a, ¿e po-
winna byæ pe³na, profesjonalna informacja na ten
temat, a je�li wymaga tego korzy�æ konsumenta nale¿y
siê broniæ przed materia³ami pochodz¹cymi z GMO,
np. enzymami.

Ostatni referat w czê�ci plenarnej wyg³osi³a prof.
Joanna Nowak z Instytutu Sadownictwa i Kwiaciar-
stwa w Skierniewicach. Dotyczy³ on roli ro�lin ozdob-
nych w poprawie jako�ci ¿ycia. Jak podkre�li³a, nie
tylko poprzez zaspokajanie potrzeb estetycznych ale
tak¿e ze wzglêdów terapeutycznych wzrasta zainte-
resowanie t¹ grup¹ ro�lin ogrodniczych. Maj¹ one,
jak wykaza³y liczne badania  dodatni wp³yw na psy-
chikê cz³owieka  i wywo³uj¹ pozytywne reakcje
w stosunkach miêdzyludzkich.

Motyw przewodni Zjazdu �Wspó³czesne ogrod-
nictwo i jako�æ ¿ycia�  znalaz³ odzwierciedlenie w  te-
matach  wiod¹cych 5 g³ównych sekcji roboczych:
I. Hodowla ro�lin ogrodniczych �ród³em zdrowia

i piêkna.
II. Ro�liny ogrodnicze i zdrowie cz³owieka.
III. Ogrodnictwo przyjazne �rodowisku.
IV. Ogrodnictwo ozdobne w kszta³towaniu jako�ci ¿ycia.
V. Nowoczesne technologie a jako�æ produktów

ogrodniczych.
Wyg³oszono 57 referatów w sekcjach tematycz-

nych, natomiast na sesji posterowej zaprezentowano
267 prac. Tematyka z jak¹ mogli�my siê zapoznaæ
by³a bardzo zró¿nicowana.

Prezentowane wyniki badañ w I Sekcji porusza³y
zagadnienia zwi¹zane m.in. z mo¿liwo�ci¹ uzyskiwa-
nia nowych odmian o zmodyfikowanym smaku po¿¹-
danym przez konsumentów i odpornych na agrofa-
gi. Ze wzglêdu na temat tej sekcji referuj¹cy po�wiêcili
wiele miejsca mo¿liwo�ciom wprowadzenia nowych
odmian przystosowanych do uprawy w ró¿nych tech-
nologiach. W sekcji tej mo¿na by³o zapoznaæ siê
z pracami, które szczegó³owo opisywa³y wymagania
stawiane nowym odmianom, umo¿liwiaj¹ce wpisanie
ich do Rejestru Odmian oraz do Ksiêgi Wy³¹cznego
Prawa.

W Sekcji II tematyka prac dotyczy³a oceny warto-
�ci biologicznej owoców i warzyw, zawarto�ci sk³ad-
ników chemicznych w owocach ma³o znanych ga-
tunków, np. morwy, tarniny i czeremchy, naturalnych
zwi¹zków leczniczych ro�lin ogrodniczych oraz
dietetycznych sk³adników produktów ogrodniczych.
Interesuj¹co przedstawiono rolê ro�lin zielarskich jako
tradycyjnego �ród³a leków. Czê�æ prac porusza³a
zagadnienia wp³ywu nawo¿enia na sk³ad chemiczny
owoców i warzyw oraz zwi¹zany z tym dobór opty-
malnych pod tym wzglêdem dawek. Jako�æ ¿ycia
zale¿y równie¿ od zawarto�ci odpowiednich sk³adni-
ków w spo¿ywanych owocach i warzywach, st¹d

zainteresowanie autorów wielu prac dotyczy³o za-
warto�ci w nich mikro- i makrosk³adników oraz wyja-
�nienia zale¿no�ci pomiêdzy sk³adem chemicznym
pod³o¿y, w jakich s¹ uprawiane ro�liny, a pó�niejsz¹
warto�ci¹ od¿ywcz¹ produktów ro�linnych.

Proekologiczne metody produkcji, rola czynników
agrotechnicznych i biologicznych w ochronie ro�lin,
oraz integrowana ochrona ro�lin dominowa³y w III
Sekcji. Kilka prac przedstawia³o rolê ro�lin wy¿szych
w tzw. fitoremediacji, jednocze�nie wyja�niaj¹c pro-
ces polegaj¹cy na �oczyszczaniu� ska¿onego �ro-
dowiska metalami ciê¿kimi. Dokonano oceny przy-
datno�ci niektórych gatunków ro�lin ogrodniczych,
zw³aszcza ozdobnych w fitoremediacji terenów zur-
banizowanych. W sekcji tej prezentowano te¿ pro-
blemy zwi¹zane z mo¿liwo�ci¹ wprowadzenia no-
wych technologii do upraw ekologicznych. Omawiano
rolê ¿ywych �ció³ek w plonowaniu ro�lin oraz ich
wp³yw na zawarto�æ materii organicznej. Zwrócono
uwagê na zale¿no�ci pomiêdzy nawo¿eniem mine-
ralnym a potrzebami pokarmowymi ro�lin. W sekcji
tej wiele prac dotyczy³o prezentacji najnowszych
wyników zwi¹zanych z zagro¿eniem upraw przez
czynniki chorobotwórcze i szkodniki oraz najnow-
szych trendów zwi¹zanych z ochron¹, zw³aszcza
z wykorzystaniem metod biologicznych, bardziej przy-
jaznych dla �rodowiska i bezpiecznych dla konsu-
mentów produktów ogrodniczych.

Rola ro�lin ogrodniczych w kszta³towaniu estetyki
ogrodów dzia³kowych i przydomowych to tylko nieliczne
przyk³ady tak bardzo zajmuj¹cych s³uchaczy tematów
Sekcji IV. Przedstawiono równie¿ wiele nowych informa-
cji o mo¿liwo�ciach uprawy w naszym klimacie nowych
gatunków ciep³olubnych. Mo¿na by³o dowiedzieæ siê
tak¿e o prowadzonych rekonstrukcjach historycznych
ogrodów, którym przywraca siê ich dawn¹ �wietno�æ,
przez co dalej mog¹ spe³niaæ wa¿n¹ rolê rekreacyjn¹.

O produkcji sterowanej, roli os³on, nowych gatun-
kach w uprawie ogrodniczej oraz o ocenie  jako�ci,
a tak¿e o kierunkach rozwoju ogrodnictwa informowa-
³y referaty i postery V Sekcji. Nowe techniki w ogrod-
nictwie znajduj¹ce coraz szersze zastosowanie mog¹
wp³ywaæ na jako�æ produktów ogrodniczych, a nowe
techniki to równie¿ nowe mo¿liwo�ci uzyskiwania wy-
równanego pod wzglêdem po¿¹danych cech mate-
ria³u rozmno¿eniowego oraz mo¿liwo�æ wykorzysta-
nia do tego procesu kultur in vitro.

Trudno w tak krótkim artykule omówiæ wszystkie
prezentowane zagadnienia. Wszystkie referaty oraz
postery zosta³y opublikowane w dwóch zeszytach
Folia Horticulturae - Suplemencie. I Zjazd PTNO by³
równie¿ okazj¹ do dyskusji i wymiany do�wiadczeñ
w trakcie prezentacji prac, jak i w kuluarach Zjazdu.
Równie¿ drugi dzieñ Zjazdu da³ tak¹ mo¿liwo�æ
bezpo�redniej i mniej oficjalnej dyskusji, któr¹ pro-
wadzono podczas wieczornego spotkania uczestni-
ków Zjazdu w podziemnej komnacie Kopalni Soli
w Wieliczce.

                                      Dr hab. Stanis³aw Mazur
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Sk³ady nowo wybranych Zarz¹dów Oddzia³ów i Sekcji PTNO

Przewodnicz¹cy

V-ce przewodnicz¹cy

V-ce przewodnicz¹cy

Sekretarz

Skarbnik

Cz³onkowie Zarz¹du

Funkcja                Oddzia³ Kraków              Oddzia³ Lublin

dr hab.Piotr Siwek

dr hab. Irena £uczak

dr Monika Bieniasz

dr Agnieszka Lis-Krzy�cin

dr Miros³aw Konopiñski

dr hab. Halina Laskowska, prof. nadzw. AR

dr hab. W³adys³aw Micha³ek

dr Marzena B³a¿ewicz-Wo�niak

dr Pawe³ Michalski

dr hab. Andrzej Borowy, prof. nadzw. AR

dr Andrzej Sa³ata

Przewodnicz¹cy

V-ce przewodnicz¹cy

Sekretarz

Skarbnik

Cz³onkowie Zarz¹du

dr Marek Siwulski

prof. dr hab. Eugeniusz Ko³ota

dr hab. Józef Piróg

dr El¿bieta Kozik

prof. dr hab. Miko³aj Knaflewski

prof. dr hab. Andrzej Komosa

dr Piotr Chohura

prof. dr hab. Krystyna Elkner

dr Tadeusz Jakubowski

dr Ma³gorzata Korbin

mgr Mariusz Lewandowski

doc.dr hab. Jan Borkowski

dr Agnieszka Stêpowska

Funkcja                Oddzia³ Poznañ              Oddzia³ Skierniewice

Przewodnicz¹cy honorowy

Przewodnicz¹cy

V-ce przewodnicz¹cy

Sekretarz

Skarbnik

Cz³onkowie Zarz¹du

prof. dr hab. Marian Or³owski

dr Piotr Che³piñski

dr Pawe³ S³odkowski

dr hab. Ewa Rekowska

mgr Ireneusz Ochmian

mgr Dariusz Rawicki

mgr Piotr ¯órawik

dr Katarzyna Skupieñ

dr Janina Gajc-Wolska

dr Mieczys³aw �miech

dr Marek Gajewski

dr Ewa Osiñska

dr Aleksandra Korzeniewska

dr hab. Henryk Mackiewicz

Funkcja                Oddzia³ Szczecin              Oddzia³ Warszawa

Przewodnicz¹cy

V-ce przewodnicz¹cy

Sekretarz

Skarbnik

Cz³onkowie Zarz¹du

prof. dr hab. Edward ¯urawicz

dr hab. Adela Adamus

dr in¿. Barbara Jagosz

dr in¿. Ewa ¯ukowska

prof. dr hab. Barbara Michalik

prof.dr hab. Katarzyna Niemirowicz-Szczytt

mgr in¿. Marian Pêdziñski

in¿. Stanis³aw Karpiñski

Funkcja                Sekcja Hodowli Ro�lin i Nasiennictwa
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Awanse i wyró¿nienia

Tytu³ naukowy profesora uzyskali:

dr hab. Kazimierz Wiech prof. nadzw. z AR
w Krakowie,
dr hab. Halina Buczkowska prof. nadzw. i dr hab.
Helena £abuda prof. nadzw. z AR w Lublinie,
doc. dr hab. Mieczys³aw Biliñski z ISK, Zak³ad
Pszczelnictwa Pu³awy.

Stanowisko profesora zwyczajnego uzyska³

prof. dr hab. Edward Borowski z AR w Lublinie.

Stanowisko profesora nadzwyczajnego uzyskali:

dr hab. W³odzimierz Bre� i dr hab. Piotr Urbañski z AR
w Poznaniu,
dr hab. Ludmi³a Startek z AR w Szczecinie.

Stopieñ doktora habilitowanego uzyskali:

dr Marek D¹bski  i dr El¿bieta Pogroszewska z AR
w Lublinie,
dr Ewa Rekowska z AR w Szczecinie.

Stopieñ doktora uzyskali:

mgr Anna Ambroszczak, mgr Maciej G¹sto³,
mgr Zbigniew Gajewski, mgr Aleksander Gonkiewicz,
mgr Tadeusz Olbrycht, mgr Micha³ Pniak, mgr Agata
Rydz i mgr Anna Sta¿yñska z AR w Krakowie,
mgr Izabela Kot, mgr Micha³ Siedlecki, mgr Aneta
S³awiñska i mgr Leszek Urban - s³uchacze Studiów
Doktoranckich AR w Lublinie,
mgr Arkadiusz Chudzik, mgr Jacek Gawroñski
i mgr Beata Zimowska z AR w Lublinie,
mgr Maciej Bosiacki, mgr Marcin Kolasiñski,
mgr Robert Kurlus, mgr Anna Pawliñska,
mgr Henryk Ratajkiewicz, mgr Pawe³ Sienkiewicz,
i mgr Wies³aw Siutaj z AR  w Poznaniu,
mgr Zbigniew Buler, mgr Regina Janas,
mgr Agnieszka Karsznicka i mgr Beata Komorowska
z ISK w Skierniewicach,
mgr Agnieszka S³ociak z AR we Wroc³awiu.

Krzy¿em Kawalerskim Orderu Odrodzenia
Polski zosta³ wyró¿niony

prof. dr hab. Miko³aj Knaflewski z AR w Poznaniu.

Z³otym Krzy¿em Zas³ugi zostali wyró¿nieni:

prof. dr hab. Maria Kowalik, dr hab. Anna Pindel,
dr Anna Mareczek, dr Stanis³aw Porêbski i dr Maria
Radwan - Ka�nica z AR w Krakowie,
prof. dr hab. Helena £abuda i dr hab. Zenia Micha³ojæ
z AR w Lublinie.

Srebrnym Krzy¿em Zas³ugi zostali wyró¿nieni:

dr Lucyna Samek, dr Renata Wojciechowska
i mgr Leszek Mazur z AR w Krakowie,
mgr El¿bieta Jarosz z AR w Lublinie,
dr hab. Anna Golcz i dr hab. Barbara Politycka
z AR w Poznaniu.

Br¹zowym Krzy¿em Zas³ugi zostali wyró¿nieni:

mgr Andrzej Cerek z AR w Krakowie,
dr Piotr Che³piñski z AR w Szczecinie.

Medalem Komisji Edukacji Narodowej
zostali wyró¿nieni:

prof. dr hab. W³adys³aw Poniedzia³ek
i dr Anna Roszko z AR w Krakowie,
dr hab. Danuta Kozak i dr hab. W³adys³aw Jan
Micha³ek z AR w Lublinie,
prof. dr hab. Mieczys³aw Czekalski z AR w Poznaniu,
dr hab. Ludmi³a Startek prof. nadzw. z AR w Szczecinie.

Nagrod¹ Ministra Edukacji Narodowej i Sportu
zosta³ wyró¿niony

prof. dr hab. Piotr Ilnicki z AR w Poznaniu.

Odznaczeniem Zas³u¿ony dla Kultury Szczecina
zosta³a wyró¿niona

dr hab. Ludmi³a Startek prof. nadzw. z AR Szczecin.

Zarz¹d Towarzystwa Przyjació³ ISK przyzna³ w sierp-
niu 2003 roku nagrodê dla zespo³u pracowników Insty-
tutu Sadownictwa i Kwiaciarstwa w Skierniewicach: prof.
dr hab. Edward ¯urawicz, prof. dr hab. Zygmunt Grzyb,
doc. dr hab. Kazimierz Smolarz, dr Józef Gwozdecki,
dr Dorota Kruczyñska, dr El¿bieta Rozpara, dr Tadeusz
Jakubowski, dr Stanis³aw Pluta, dr Jerzy Lisek i mgr
Grzegorz Hodun - za opracowanie i napisanie Aneksu
do Pomologii Polskiej.

                                    Gratulujemy !
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Odesz³a od nas

Dr in¿. Izabella Miczyñska

W dniu 2. maja 2003 r. po d³ugiej chorobie odesz³a od
nas dr in¿. Izabella Miczyñska - emerytowany adiunkt
Katedry Ro�lin Ozdobnych Akademii Rolniczej im. Hugo-
na Ko³³¹taja w Krakowie. By³a wysokiej klasy specjalist¹
w dziedzinie drzewoznawstwa ozdobnego, projektowania
terenów zieleni, a tak¿e ochrony i rewaloryzacji zabytko-
wych za³o¿eñ ogrodowych i ich adaptacji do wspó³cze-
snych potrzeb. Wiedzê sw¹ z tego zakresu zawdziêcza³a
g³ównie samokszta³ceniu, które realizowa³a dziêki ogrom-
nej pracowito�ci i entuzjazmowi twórczemu.

Dr Miczyñska ukoñczy³a w roku 1950 studia le�ne
na Wydziale Rolniczo-Le�nym Uniwersytetu Jagielloñ-
skiego, pracuj¹c jednocze�nie w administracji Lasów
Do�wiadczalnych UJ (1948), a nastêpnie w Instytucie
Badawczym Le�nictwa w Krakowie - Przegorza³ach (1949
- 1950) jako pomocniczy pracownik naukowy.

W roku 1951 uzyska³a sta³e zatrudnienie w biurze
projektów Miastoprojekt - Kraków, w którym przepraco-
wa³a 14 lat jako projektant terenów zieleni przy nowo
powstaj¹cych osiedlach mieszkaniowych, budynkach u¿y-
teczno�ci publicznej i obiektach przemys³owych na ob-
szarze po³udniowej Polski. W okresie tym opracowa³a
ponad 100 projektów oraz szereg ekspertyz, dotycz¹-
cych spraw zieleni. Wielokrotnie by³a powo³ywana na
konsultacje z tego zakresu do urzêdów i innych biur
projektowych, a przez kilka lat pe³ni³a równie¿ funkcjê
bieg³ego s¹dowego. W roku 1964 zaczê³a wspó³praco-
waæ z pracowni¹ urbanistyczn¹ PMRN w Krakowie oraz
Wydzia³em Kultury MRN, dla których prowadzi³a prace
inwentaryzacyjne i studialne zieleni w zachodniej czê�ci
Krakowa oraz parkach wiejskich powiatu krakowskiego.
Od tego czasu datuje siê te¿ Jej �cis³a wspó³praca
z Politechnik¹ Krakowsk¹ nad rewaloryzacj¹ zieleni Kra-
kowa, szczególnie krakowskich Plant i niektórych zabyt-
kowych parków ziemi krakowskiej.

W roku 1965 dr Miczyñska podjê³a pracê w kra-
kowskiej Wy¿szej Szkole Rolniczej - wpierw jako asy-
stent w Katedrze Botaniki tej Uczelni, a nastêpnie
jako starszy asystent w Katedrze Ogrodnictwa na nowo
utworzonym Oddziale Ogrodniczym. Tu powierzono
Jej organizacjê i prowadzenie zajêæ (wyk³ady
i æwiczenia) z projektowania terenów zieleni i drzewo-
znawstwa ogrodniczego. W Katedrze tej, która prze-
kszta³ci³a siê w Katedrê Ro�lin Ozdobnych Wydzia³u
Ogrodniczego AR, dr Miczyñska pracowa³a przez bli-
sko 25 lat a¿ do ostatecznego przej�cia na emeryturê
w roku 1991. W tym okresie uzyska³a stopieñ doktora
nauk le�nych nadany Jej przez Wydzia³ Le�ny AR
w Krakowie na podstawie rozprawy o przydatno�ci
ró¿nych gatunków drzew do kszta³towania zieleni
w miastach. Rozwinê³a intensywn¹ dzia³alno�æ dydak-
tyczn¹, naukow¹ i popularyzatorsk¹. Na terenie nowo
powsta³ego Wydzia³u Ogrodniczego zgromadzi³a cen-
n¹ kolekcjê drzew i krzewów ozdobnych dla celów
dydaktycznych. Wprowadzi³a do programu studiów
cztery specjalistyczne przedmioty, przy czym jeden
z nich �Dekoracje Ro�linne�, dotychczas nigdzie nie
wyk³adany, zyska³ szczególn¹ popularno�æ w�ród stu-
dentów. Do przedmiotów tych napisa³a trzy skrypty
oraz jedn¹ ksi¹¿kê (�Dekoracje Ro�linne�), opubliko-
wan¹ wspólnie z J. Szarkowsk¹ jedn¹ z pierwszych
Jej magistrantek.

Pod Jej kierunkiem wykonanych zosta³o ponad
50 prac magisterskich o bardzo zró¿nicowanej tema-
tyce - od prac do�wiadczalnych nad metodami uko-
rzeniania niektórych gatunków drzew ozdobnych do
prac projektowych i inwentaryzacyjnych dendroflory
na terenie Krakowa i innych miejscowo�ci Polski po³u-
dniowej. Kilka z tych prac zosta³o wyró¿nionych na-
grod¹ Miasta Krakowa. W okresie pracy na Uczelni

Oddzia³ poznañski:
dr hab. Stanis³awa Korszun prof. nadzw.,
dr Maciej Bosiacki, dr Marcin Kolasiñski,
dr Dorota Szopiñska, mgr Dariusz Pietrakowski
i mgr Joanna Zalewska - AR w Poznaniu,
prof. dr hab. Czes³aw Rzekanowski,
dr Roman Rolbiecki i dr Stanis³aw Rolbiecki - ATR
w Bydgoszczy,
prof. dr hab. Ewa Sawicka-Sienkiewicz,
dr Regina Dêbicz, dr Piotr Chohura,
dr Agnieszka S³ociak, dr Józef Struga³a,
dr Katarzyna Strzelecka, dr Jan Woliñski
i mgr Sylwia Winiarska - AR we Wroc³awiu.

Nowo przyjêci cz³onkowie

Oddzia³ krakowski:
dr Stanis³aw Porêbski - AR.

Oddzia³ lubelski:
dr Gra¿yna Zawi�lak, mgr Agnieszka Najda,
dr El¿bieta Patkowska, dr Katarzyna Golan,
dr Edyta Górska-Drabik i mgr Jadwiga Gaw³owska - AR,
mgr Barbara Hawrylak, mgr Agnieszka Witek,
mgr Jolanta Adamiak, mgr Ilona Stelmasiewicz,
mgr Ma³gorzata Witek, mgr Anna Kocira
i mgr Aleksandra Konopiñska - s³uchacze studiów
doktoranckich AR.
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Informacje o dzia³alno�ci oddzia³ów

Kraków

Krakowski Oddzia³ PTNO w 2003 roku zorganizowa³
2 spotkania naukowe, na których wyg³oszono nastêpu-
j¹ce referaty:
� dr hab. Piotr Siwek: �Przyroda i ogrodnictwo Bu³garii�,
� prof. dr hab. Zbigniew Pindel �Ro�linno�æ Wysp Ka-
naryjskich�.

Lublin

Lubelski Oddzia³ PTNO zorganizowa³ w 2003 roku 4
zebrania naukowe, na których wyg³oszono nastêpuj¹ce
referaty:

10 stycznia � dr hab. Anna Bielenin z ISiK w Skier-
niewicach: �Wystêpowanie i szkodliwo�æ grzybów
z rodzaju Phytophtora dla upraw sadowniczych�,

21 lutego � dr Danuta Kozak z Katedry Ro�lin Ozdob-
nych  AR w Lublinie: �Biotechnologia w produkcji ogrod-
niczej � refleksje z XXVI Miêdzynarodowego Kongresu
Ogrodniczego w Kanadzie�,

24 lutego � prof. Naftaly Zieslin z Izraela: �The ef-
fect of plant management on content of endogenous
cytokinin in axillary buds in rose plants� i �Effect of
giberellins on rose flower senescence�,

16 maja � dr Andrzej Stêpniewski z Instytutu Agrofizyki
PAN w Lublinie: �6 Program Ramowy Unii Europejskiej jako
�ród³o finansowania badañ naukowych w Polsce�.

Poznañ

Poznañski Oddzia³ PTNO zorganizowa³ 3 zebrania
naukowe, na których wyg³oszono nastêpuj¹ce referaty:

31 stycznia � dr Marek Siwulski: �Grzyby lecznicze�
i mgr Tomasz Bralewski: �Nasiennictwo w Hiszpanii�,

28 lutego � dr hab. Anna Lisiecka, prof. nadzw.:
�Keukenhoff � najpiêkniejszy park Europy� i mgr Tomasz
Bralewski: �Kongres Ogrodniczy w Toronto�,

21 marca � dr Agnieszka Krzymiñska: �Ogród Her-
renhausen w Hanowerze� i �Wystawa florystyczna
ESSEN 2002�.

Skierniewice

Skierniewicki Oddzia³ PTNO wspólnie z Zarz¹dem
Skierniewickiego Oddzia³u Polskiego Towarzystwa Bo-
tanicznego zorganizowa³ w dniu 20 maja 2003  roku
sesjê terenow¹ w Bolimowskim Parku Krajobrazowym.

Zarz¹d Oddzia³u zorganizowa³ 2 spotkania nauko-
we, na których przedstawiono nastêpuj¹ce referaty:
� prof. dr hab. Joanna Nowak: �Parki Kanady�,
� dr Jadwiga Treder �Ogrodnictwo w Kanadzie�.

opublikowa³a przesz³o 50 prac naukowych i popularno-
naukowych. (Jedn¹ z nich, traktuj¹c¹ o ukorzenianiu
sadzonek drzew z rodzaju Cryptomeria, Japoñczycy prze-
t³umaczyli potem na jêzyk japoñski i zamie�cili
w jednym z tamtejszych fachowych czasopism). Do Jej
dorobku w upowszechnianiu wiedzy ogrodniczej nale¿y
te¿ zaliczyæ liczne niepublikowane referaty (ponad 30),
w których porusza³a ró¿ne zagadnienia zwi¹zane z pro-
blematyk¹ zieleni ozdobnej, a tak¿e wyk³ady i pogadan-
ki na ten temat wyg³aszane przy ró¿nych okazjach dla
�rodowisk nauczycieli, architektów, dzia³kowiczów, czy
te¿ ogrodników praktyków.

Dr Izabella Miczyñska od pocz¹tku swojej dzia³alno-
�ci zawodowej bra³a bardzo aktywny udzia³ zarówno
w ¿yciu naukowym, jak i kontaktach z praktyk¹ ogrodni-
cz¹. Wyniki swoich prac prezentowa³a na zjazdach
i konferencjach w kraju i za granic¹ (Lipsk, Budapeszt).
By³a cz³onkiem Sekcji Dendrologicznej Polskiego Towa-
rzystwa Botanicznego, Komisji Urbanistyki i Architektury
oddzia³u krakowskiego PAN, Stowarzyszenia In¿ynierów
i Techników Ogrodnictwa, Towarzystwa Ogrodniczego,
a tak¿e Sekcji Architektury Krajobrazu SARP w Krako-
wie. Prawie we wszystkich tych organizacjach pe³ni³a
w pewnym okresie funkcjê przewodnicz¹cego lub
v-przewodnicz¹cego w oddzia³ach krakowskich. Przez
kilka lat by³a te¿ cz³onkiem IFLA (International Federa-
tion of Landscape Architects).

Za swoj¹ dzia³alno�æ w s³u¿bie spo³eczeñstwu uzy-
ska³a kilka dyplomów uznania i nagród, m.in.: Ministra
Nauki, Szkolnictwa Wy¿szego i Techniki, JM Rektora
AR w Krakowie oraz nagrodê Miasta Krakowa, zosta³a
te¿ odznaczona Z³otym Krzy¿em Zas³ugi, Z³otym Me-
dalem Ministra Kultury za opiekê nad zabytkami, Z³ot¹
Odznak¹ za Pracê Spo³eczn¹ dla Miasta Krakowa oraz
Odznak¹ Honorow¹ NOT.

Dr Izabella Miczyñska by³a doskona³ym dydakty-
kiem, a przy tym prawdziwym przyjacielem m³odzie¿y.
Lubi³a kontakty z m³odzie¿¹ studenck¹, wspiera³a j¹
w sytuacjach trudnych, zawsze bardzo sumienne przy-
gotowywa³a siê do zajêæ. Swoimi magistrantami intere-
sowa³a siê i utrzymywa³a z nimi kontakty nieraz przez
d³ugie jeszcze lata po opuszczeniu przez nich Uczel-
ni. Studenci bardzo J¹ cenili. By³a cz³owiekiem o wy-
sokiej kulturze, pogodzie ducha i osobistym uroku,
a jednocze�nie wyj¹tkowej prawo�ci i ogromnej ¿yczli-
wo�ci dla ludzi. To zjednywa³o Jej nie tylko powszech-
ny szacunek, ale i przyja�ñ w�ród tych, z którymi siê
zetknê³a w swojej pracy zawodowej. Tak¹ zachowamy
J¹ w naszej pamiêci.

   Opracowa³a na podstawie materia³ów dostarczonych
   przez prof. dr hab. Kazimierza Miczyñskiego
                                                     Dr Monika Bieniasz
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Sprawozdania z sympozjów i konferencji
X Miêdzynarodowa Konferencja Szparagowa

Miêdzynarodowa Konferencja Szparagowa, organi-
zowana corocznie w Nowym Tomy�lu przez Katedrê
Warzywnictwa Akademii Rolniczej im. A. Cieszkowskie-
go w Poznaniu oraz Polski Zwi¹zek Producentów Szpa-
raga w Poznaniu, odby³a siê w tym roku ju¿ po raz
dziesi¹ty w dniach 27 - 28 czerwca.

Wziêli w niej udzia³ przedstawiciele 7 krajów euro-
pejskich: Niemiec, W³och, Grecji, Francji i Holandii �
zaliczanych do najwiêkszych producentów szparagów
w Europie oraz produkuj¹cych ich mniej, jak Austria
i Polska. Tematem Konferencji by³y najwa¿niejsze zmia-
ny w produkcji szparaga w ci¹gu ostatnich 10 lat.

Profesor Christian Wonneberger z Wy¿szej Szko³y
Ogrodniczej w Osnabrück w Niemczech zwróci³ uwagê
na znaczne zwiêkszenie powierzchni uprawy szparaga
w jego kraju z prawie 5 tys. ha w 1990 r. do ponad 14 tys.
ha w 2002 r. Szparagi sta³y siê w tym kraju warzywem
o najwiêkszej powierzchni uprawy. Obecnie produkuje siê
ponad 57 tys. ton bielonych wypustek (w 1990 r.
12 tys. ton). Zastosowano wiele nowych rozwi¹zañ tech-
nologicznych, takich jak folia do okrywania wa³ów (oko-
³o 3/4 upraw jest okrywanych), nowoczesne maszyny
do zbiorów i sortowania, linie do pakowania oraz urz¹-
dzenia do sch³adzania lodowat¹ wod¹, które mo¿na
obejrzeæ na organizowanych co roku targach w Leese
(Dolna Saksonia) lub w Bruchsal (Badenia-Wirtenber-

gia). Niemcy s¹ równie¿ du¿ym importerem szparagów
�wie¿ych (40 tys. ton w 2001 r.) i przetworzonych.
Ciekawostk¹ jest Europejskie Muzeum Szparaga, które
istnieje w Schrobenhausen w Bawarii od 1985 roku.

Powierzchnia uprawy szparaga w Grecji, wed³ug in-
formacji dr Anastasiosa Siomosa z Katedry Ogrodnic-
twa Uniwersytetu im. Arystotelesa w Salonikach, spad³a
w ostatnich latach z 7,5 tys. ha w roku 1999 do 5,2 tys.
ha w 2002. Aby przyspieszyæ zbiory i uzyskaæ lepsz¹
cenê, wprowadzono nowe rodzaje folii do przykrywania
wa³ów. Wiele zmian dotyczy równie¿ traktowania po-
sprzêtnego i przygotowania do sprzeda¿y.

Sytuacja w produkcji szparaga w Austrii zosta³a krótko
przedstawiona w pracy Josefa Harbicha. Stwierdzi³ on,
¿e nie ma takiej drugiej ro�liny jak szparag, u której
nast¹pi³y tak wielkie zmiany w polowej produkcji. Doty-
cz¹ one zarówno uprawianych odmian, sposobu sa-
dzenia karp, przykrywania ró¿nymi rodzajami folii oraz
traktowania posprzêtnego. Powierzchnia uprawy wynosi
350 ha, jednak zbyt szparagów jest coraz trudniejszy
z powodu ich importu.

Hans Kalter z firmy Nunhems Zaden BV w Holandii
powiedzia³, ¿e zmiany w produkcji dotycz¹ miêdzy in-
nymi zwiêkszenia odleg³o�ci miêdzy rzêdami (obecnie
od 1,65 do 2,5 m), ale jednocze�nie zagêszczenia
ro�lin w rzêdzie (3 do 5, a nawet 6 na metr bie¿¹cy).

Szczecin

W 2003 roku zorganizowano dwa posiedzenia
(w tym jedno sprawozdawczo-wyborcze) oraz wyjazd
studyjny na Miêdzynarodow¹ Wystawê Ogrodnicz¹ IGA
2003 w dniu 23 maja.

Na spotkaniu Oddzia³u PTNO, które odby³o siê
27 wrze�nia w Gospodarstwie Sadowniczym �Agrofir-
my� w Witkowie, kierownik Gospodarstwa � Adam Ku-
ry³o zaprezentowa³ dzia³alno�æ i osi¹gniêcia firmy. Po-
nadto przedstawi³ korzy�ci i zagro¿enia polskiego
ogrodnictwa wynikaj¹ce z przyst¹pienia Polski do Unii
Europejskiej. W spotkaniu uczestniczyli równie¿ przed-
stawiciele trzech firm w osobach: Krystian Jakubowski
reprezentuj¹cy Spó³kê Syngenta Crop Protection, Stani-
s³aw Januszczak � dyrektor d/s handlu WARPLON Sp.
z o.o. oraz Józef Herbatowski � dyrektor hurtowni �rod-
ków ochrony ro�lin w Baczynie, który zapozna³ uczest-
ników spotkania z aktualnymi programami ochrony ro-
�lin sadowniczych, polecanymi przez wiod¹cych
producentów �rodków chemicznych dla ogrodnictwa.

Warszawa

Zarz¹d Oddzia³u Warszawskiego w kwietniu br. zor-
ganizowa³ spotkanie cz³onków i sympatyków Towarzy-
stwa z dr A. Go³osem, radc¹ Ambasady Holandii, na
temat polityki rolnej krajów cz³onkowskich Unii Europej-
skiej.

W dniu 13 sierpnia odby³ siê otwarty Dzieñ Melona
w SGGW, zorganizowany z udzia³em cz³onków PTNO
przez Katedrê Genetyki, Hodowli i Biotechnologii Ro-
�lin. W spotkaniu uczestniczy³o 60 osób. Jak co roku,
zaprezentowano nowe odmiany melonów i innych ga-
tunków warzyw bêd¹ce wynikiem prac hodowlanych
Katedry.

W dniu 7 wrze�nia odby³ siê VII Dzieñ Otwarty Pola
Do�wiadczalnego Wydzia³u Ogrodnictwa i Architektury
Krajobrazu SGGW w Wilanowie, zorganizowany z udzia-
³em cz³onków PTNO przez Katedrê Sadownictwa i Przy-
rodniczych Podstaw Ogrodnictwa. W spotkaniu uczest-
niczy³o ok. 500 osób � pracowników naukowych
i producentów ogrodników oraz przedstawiciele firm
pracuj¹cych na rzecz ogrodnictwa i wydawnictw prasy
ogrodniczej. Uczestnicy zwiedzili Pole Do�wiadczalne,
zapoznaj¹c siê z pracami badawczymi prowadzonymi
przez Katedrê. Miêdzy innymi zapoznano siê z now¹
ch³odni¹ do�wiadczaln¹ Wydzia³u oraz urz¹dzeniem
BIBET do mycia, czyszczenia i nape³niania wod¹ opry-
skiwaczy, wykonanym wed³ug norm Unii Europejskiej.

W dniu 26 wrze�nia odby³ siê otwarty II Dzieñ Dyni
w SGGW, zorganizowany z udzia³em cz³onków PTNO
przez Katedrê Genetyki, Hodowli i Biotechnologii Ro-
�lin. W spotkaniu uczestniczy³o 40 osób. Podobnie jak
w ubieg³ym roku, zaprezentowano odmiany dyni i omó-
wiono wyniki prac badawczych nad tym warzywem pro-
wadzonych przez Katedrê.
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Ogólnopolska Konferencja Naukowa  �Nowe ro�liny ozdobne
w uprawach gruntowych i pod os³onami�

W dniach 26 - 27 czerwca 2003 r. odby³a siê
w Olsztynie Ogólnopolska Konferencja Naukowa nt.
�Nowe ro�liny ozdobne w uprawach gruntowych i pod
os³onami�, zorganizowana przez Katedrê Ogrodnictwa
Wydzia³u Kszta³towania �rodowiska i Rolnictwa Uniwer-
sytetu Warmiñsko - Mazurskiego oraz Komitet Nauk
Ogrodniczych PAN. Wziê³o w niej udzia³ 60 osób zaj-
muj¹cych siê badaniami z zakresu ro�lin ozdobnych
w o�miu uczelniach rolniczych (Bydgoszcz, Kraków,
Lublin, Olsztyn - UWM, Poznañ, Szczecin, Warszawa,
Wroc³aw).

W dwóch sesjach referatowych wyst¹pili przede
wszystkim m³odzi pracownicy nauki - prezentuj¹c wyni-
ki najnowszych badañ prowadzonych w poszczegól-
nych o�rodkach akademickich. Materia³y z Konferencji
opublikowano w Zeszytach Problemowych Postêpów
Nauk Rolniczych (nr 491).

W opinii organizatorów Konferencja przyczyni³a siê
do okre�lenia obecnej sytuacji w sektorze ro�lin ozdob-
nych oraz poszukiwania nowych rozwi¹zañ. Jeszcze
niedawno dzia³ ro�lin ozdobnych oferowa³ rynkowi skrom-
ny potencja³ gatunkowy i odmianowy, a obecnie naj-
wiêcej nowo�ci. Dzisiejszy rynek ma coraz bogatszy

asortyment ro�lin ozdobnych. Trzeba siê jednak zgo-
dziæ, ¿e jest w tym znaczny udzia³ ro�lin z importu.
W miarê zanikania barier celnych i tworzenia jednolite-
go rynku europejskiego import ten mo¿e nadal wzra-
staæ. Przed nauk¹ i praktyk¹ ogrodnicz¹ wy³ania siê
wiêc ambitne zadanie podjêcia konkurencyjnej pro-
dukcji. Na tle krajów zachodnich Polska jest ju¿ licz¹-
cym siê producentem szkó³karskiego materia³u ozdob-
nego. Osi¹gamy europejski poziom w stosowaniu
biotechnologii w rozmna¿aniu ro�lin ozdobnych. Wiê-
cej do zrobienia mamy natomiast w hodowli i produkcji
kwiatów ciêtych uprawianych w gruncie oraz ro�lin
doniczkowych. Chodzi wiêc o produkty atrakcyjne dla
konsumenta krajowego i jednocze�nie konkurencyjne
dla odbiorcy zagranicznego. Ciekaw¹ czê�ci¹ Konfe-
rencji by³a sesja w Ogrodzie Dydaktyczno - Do�wiad-
czalnym UWM w Olsztynie, gdzie podziwiano kolekcjê
nowo�ci odmian ro�lin ozdobnych, kwitn¹cych od wcze-
snej wiosny do pó�nej jesieni. Uczestnicy z uznaniem
wyra¿ali siê o tak bogatym i warto�ciowym zbiorze
ro�lin.

                      Prof. dr hab. Jadwiga Wa�biñska

Zaleca siê równie¿ zmniejszenie g³êboko�ci sadzenia
do 22 cm a nawet 10 cm, poniewa¿ uwa¿a siê, ¿e
powoduje to przyspieszenie zbiorów. Okres zbiorów
w szparagarniach skraca siê do 4-6 lat. Z powodu
braku ziemi na zak³adanie nowych plantacji w Holandii,
wbrew zaleceniom, próbuje siê sadziæ nowe szparagi
na tym samym stanowisku, jednak wtedy uzyskuje siê
cieñsze wypustki.

Produkcjê szparaga we W³oszech omówi³ dr Agosti-
no Falavigna z Instytutu Badawczego Ro�lin Warzyw-
nych w Montanaso Lombardo we W³oszech. Wynios³a
ona w ubieg³ym roku blisko 42 tys. ton (g³ównie zielone
wypustki). W ci¹gu ostatniego dziesiêciolecia wzros³a
dwukrotnie powierzchnia upraw pod os³onami (z 0,5 do
1,3 tys. ha), dziêki czemu z krajowej produkcji szparagi
s¹ dostarczane na rynek od koñca lutego do pocz¹tku
czerwca. Powierzchnia uprawy w polu nie zmieni³a siê
i wynosi oko³o 5 tys. ha. Eksport szparagów w 2001 r.
wyniós³ 1,3 tys. ton, natomiast import 5,5 tys. ton.

Wed³ug Marie-Jose Etienne, koordynatora Zwi¹zku
Producentów Szparaga we Francji, produkcja szparaga
w ubieg³ym roku wynios³a 23,7 tys. ton. (90% to wy-
pustki bielone), z czego 7 tys. ton zosta³o wyeksporto-
wane (g³ównie do Szwajcarii). Szparagi s¹ uprawiane
na powierzchni 8 tys. ha, jednak na skutek wysokich
kosztów produkcja zmniejsza siê, wzrasta natomiast
import (18 tys. ton w 2002 r., g³ównie z Hiszpanii).
Zaobserwowaæ mo¿na tak¿e przyspieszenie produkcji
o miesi¹c (obecnie 41% zbiorów przypada na kwiecieñ).

Patrick Aumede, wiceprezes EUROASPER (Europej-
ski Zwi¹zek Producentów Szparaga), do którego nale¿¹
cztery kraje (Francja, Hiszpania, W³ochy i Niemcy), przed-
stawi³ cele powo³ania tego zwi¹zku oraz jego zadania.

Produkcja szparaga w Polsce, któr¹ omówi³ prof. dr
hab. M. Knaflewski, wzros³a w ci¹gu ostatniej dekady
z oko³o 2 tys. ton do oko³o 3 tys. ton. Wielko�æ ekspor-
tu szparaga �wie¿ego nie uleg³a wiêkszym zmianom
i wynosi wed³ug oficjalnych danych oko³o 1,5 tys. ton,
z czego 70% eksportujemy do Niemiec, resztê do Ho-
landii, Belgii i innych krajów.

W ubieg³ych kilkunastu latach w naszym kraju rów-
nie¿ mo¿na obserwowaæ znaczne zmiany w produkcji
szparaga dotycz¹ce odmian, agrotechniki, a przede
wszystkim traktowania wypustek po zbiorze (jak naj-
szybsze szokowe ch³odzenie w wodzie o temperaturze
blisko 0oC, wysoka wilgotno�æ w ch³odni, wypustki na
eksport posypywane lodem).

Drugiego dnia Konferencji przed Miejskim Domem
Kultury w Nowym Tomy�lu mia³ miejsce Festyn Szpara-
gowy, w którym udzia³ wziê³o ponad 4 tys. uczestni-
ków. Podczas festynu odby³ siê miêdzy innymi koncert
Krzysztofa Krawczyka, natomiast Maciej Kuroñ czêsto-
wa³ zup¹ szparagow¹ (ponad 1,3 tys. porcji), któr¹ na
tê okazjê przygotowa³ na rynku w czasie trwania szpa-
ragowego �wiêta.

                                  Mgr Anna Zaworska
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Miêdzynarodowe Sympozjum �Modele wzrostu ro�lin
i sterowanie jako�ci¹ w produkcji ogrodniczej�

W dniach od 24 do 28 sierpnia bie¿¹cego roku
odby³o siê w Poczdamie miêdzynarodowe Sympozjum
na temat �Modele wzrostu  ro�lin i sterowanie jako�ci¹
w produkcji ogrodniczej�. Sympozjum zosta³o zorgani-
zowane przez Miêdzynarodowe Towarzystwo Nauk
Ogrodniczych oraz Instytut Warzywnictwa i Ro�lin
Ozdobnych w Grossbeeren w Niemczech. Uczestni-
czy³o w nim 66 osób z 20 krajów.

Na Sympozjum omawiano zagadnienia dotycz¹ce
modelowania wzrostu warzyw i ro�lin ozdobnych jak
równie¿ in¿ynierii ogrodniczej.  Dla potrzeb produkcji
ogrodniczej modele matematyczne rozpoczêto tworzyæ
ju¿ w latach sze�ædziesi¹tych ubieg³ego wieku. Mog¹
byæ one wykorzystywane do optymalizacji produkcji,
edukacji, transferu technologii jak równie¿ prognozo-
wania wielko�ci plonów i ich jako�ci. Maj¹ tak¿e du¿e
znaczenie poznawcze, gdy¿ porz¹dkuj¹ dotychczas
zgromadzon¹ wiedzê oraz wskazuj¹ na obszary dot¹d
s³abo poznane. Nowoczesne technologie umo¿liwiaj¹
ich coraz szersze wykorzystanie, miêdzy innymi do
automatyzacji produkcji ogrodniczej.

W najbli¿szych latach na rynku powinny siê poja-
wiæ na przyk³ad inteligentne komputery steruj¹ce na-
wo¿eniem na podstawie przeprowadzonych symulacji
wzrostu ro�lin z wykorzystaniem modeli matematycz-
nych. Komputer bêdzie sam ustala³ sk³ad po¿ywki oraz
dobiera³ potrzebn¹ ilo�æ nawozów, dawkê i czêstotli-
wo�æ nawadniania. Praca ogrodnika ograniczy siê tyl-
ko do nadzoru i uzupe³nienia nawozów w zbiornikach.
Nie bêdzie konieczne podawanie komputerowi ile po-
szczególnych sk³adników pokarmowych powinno byæ
w po¿ywce.

Najwiêcej prac prezentowanych na Sympozjum do-
tyczy³o modelowania wzrostu i plonowania pomidora
uprawianego w szklarniach oraz weryfikacji ju¿ opra-
cowanych modeli dla tej ro�liny. Przedstawiono miêdzy
innymi wyniki weryfikacji w warunkach produkcyjnych
modeli wzrostu pomidora TOMGRO oraz TOMSIM,
a tak¿e modele opisuj¹ce wybarwianie papryki i pomi-
dorów w uprawie pod os³onami.

Zaprezentowano równie¿ dwa modele okre�laj¹ce
kumulowanie azotanów w sa³acie. W obydwóch mode-

lach przyjêto hipotezê, ¿e dla wzrostu sa³aty konieczne-
jest utrzymanie okre�lonego potencja³u osmotycznego
w ro�linie. Przy niskiej intensywno�ci fotosyntezy spo-
wodowanej niedoborem �wiat³a, w ro�linie jest wytwa-
rzana ma³a ilo�æ cukrów. W zwi¹zku z tym ro�lina dla
utrzymania optymalnego potencja³u pobiera i kumuluje
wiêcej azotanów. Problem nawo¿enia azotowego poja-
wia³ siê w wielu modelach. Niektóre z nich znalaz³y ju¿
zastosowanie w praktyce. Od kilku lat wielu producen-
tów w Wielkiej Brytanii korzysta z systemu wspomaga-
nia decyzji, w sk³ad którego wchodzi model opisuj¹cy
efekt nawo¿enia azotowego. Obecnie trwaj¹ prace nad
rozbudow¹ i rozszerzeniem tego systemu na inne kraje
w Europie. U³atwienie dostêpu do systemów wspoma-
gania decyzji opartych na modelach matematycznych
jest wa¿nym problemem, nad którym trwaj¹ miêdzy in-
nymi prace w Japonii. Opracowano tam eksperymental-
ny system dzia³aj¹cy w Internecie, który w przysz³o�ci
móg³by wykonywaæ symulacje wzrostu ró¿nych ro�lin
uprawnych. System ten mo¿e ³¹czyæ siê z dowoln¹
stacj¹ meteorologiczn¹ na �wiecie i przeprowadziæ sy-
mulacjê wzrostu wykorzystuj¹c uzyskane dane.

W�ród modeli opisuj¹cych wzrost ro�lin ozdobnych
wa¿n¹ grup¹ s¹ modele umo¿liwiaj¹ce przeprowadze-
nie wizualizacji wzrostu ro�liny. Modele takie znajduj¹
równie¿ zastosowanie w warzywnictwie.

Polskê reprezentowali prof. dr hab. Miko³aj Kna-
flewski i dr W³odzimierz Krzesiñski z Katedry Warzyw-
nictwa Akademii Rolniczej im. Augusta Cieszkowskie-
go w Poznaniu, którzy przedstawili model wzrostu
i plonowania marchwi. W modelu tym opisano efekt
dzia³ania na marchew zró¿nicowanych warunków kli-
matycznych zale¿nych od roku i terminu uprawy.

Na podstawie przedstawionych prac na Sympozjum
nale¿y stwierdziæ, ¿e w prowadzonych badaniach d¹¿y
siê do poznania i opisania przyczyn zró¿nicowania
wzrostu ro�lin. Wielko�æ plonu i jego jako�æ s¹ wiêc
efektem koñcowym wzrostu. W sumie zaprezentowano
26 referatów oraz 26 posterów. Prace z tego Sympo-
zjum bêd¹ opublikowane w Acta Horticulturae.

                           Dr W³odzimierz Krzesiñski
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Ogólnopolska Konferencja Naukowa �Dolistne dokarmianie ro�lin�

W dniach 16-17 wrze�nia 2003 roku odby³a siê
w Akademii Rolniczej w Lublinie Ogólnopolska Konfe-
rencja Naukowa pt. �Dolistne dokarmianie ro�lin�. Or-
ganizatorem Konferencji by³y: Katedra Ro�lin Przemy-
s³owych i Leczniczych, Katedra Uprawy i Nawo¿enia
Ro�lin Ogrodniczych AR oraz Instytut Agrofizyki PAN
im. B. Dobrzañskiego.

Konferencja mia³a na celu prezentacjê oryginalnych
teoretycznych i do�wiadczalnych badañ z zakresu

dolistnego dokarmiania ro�lin. Jednocze�nie nale¿y
podkre�liæ, ¿e ostatnia konferencja na ten temat
w Polsce by³a zorganizowana  w IUNG Pu³awy
w 1988 roku.

W Konferencji wziê³o udzia³ ponad 100 osób,
w tym równie¿ przedstawiciele O�rodków Doradztwa
Rolniczego i  Producentów Nawozów. Podczas sesji
plenarnej wyg³oszono dwa referaty wprowadzaj¹ce:



Ró¿aneczniki tolerancyjne na zawarto�æ wapnia w glebie

Eucarpia Symposium on Fruit Breeding and Genetics

W dniach 1 - 5 wrze�nia 2003 roku odby³o siê
w Angers (Francja) kolejne Sympozjum Eucarpia doty-
cz¹ce genetyki i hodowli ro�lin sadowniczych. W Sym-
pozjum wziê³o udzia³ 217 uczestników z 35 krajów,
w tym 9 osób z Polski. Czterodniowe obrady prowadzo-
ne by³y w 8 sesjach tematycznych: 1. Nowe podej�cie
do hodowli ro�lin sadowniczych. 2. Osi¹gniêcia
w hodowli odporno�ciowej. 3. Osi¹gniêcia w hodowli
jako�ciowej. 4. Genetyczne uwarunkowania architektury
drzewa. 5. Kultury in vitro i transformacja genetyczna.
6. Utrzymywanie i badania zasobów genowych.

7. Nowe osi¹gniêcia w hodowli ro�lin sadowniczych.
8. Badania odmian i podk³adek.

Na sesjach zaprezentowano 72 doniesienia, a w ses-
jach posterowych 131 posterów.

W ramach jednodniowej wycieczki zwiedzany by³
Instytut INRA w Angers, sady produkcyjne firmy Du
Valois oraz sady i szkó³ki firmy Davodeau � Ligonniere.
Materia³y z Sympozjum opublikowane zostan¹ w Acta
Horticulture.

                                       Dr Tadeusz Jakubowski
                                       Prof. dr hab. Krystyna Elkner

1.  Teoretyczne aspekty dolistnego dokarmiania ro-
�lin � Dr hab. Zenia M. Micha³ojæ,

2.  Praktyczne aspekty dolistnego dokarmiania ro-
�lin � Prof. dr hab. Czes³aw Szewczuk.

Nastêpnie 4 referaty dotycz¹ce badañ nad dolist-
nym dokarmianiem ro�lin:

1. Efektywno�æ wykorzystania  azotu z mocznika
(15N) stosowanego dolistnie lub doglebowo przez psze-
nicê ozim¹ i bobik � Dr Anna Kocoñ,

2.  Reakcja jab³oni odmiany 'Jonagold' na nawo¿e-
nie dolistne borem � Dr Pawe³ Wójcik,

3. Wp³yw dolistnego dokarmiania ziemniaka na plon,
jego strukturê, zdrowotno�æ i trwa³o�æ przechowalni-
cz¹ bulw � Dr hab. El¿bieta Bolig³owa,

4.  Wp³yw Tytanitu na plony i jako�æ ro�lin ozdob-
nych � Dr Wojciech Durlak.

Ponadto Producenci Nawozów (Intermag � Olkusz,
ADOB � Poznañ) przedstawili mo¿liwo�ci i sposoby
wykorzystania swoich produktów w dokarmianiu dolist-
nym ro�lin.

Podczas sesji plakatowej przedstawiono 34 orygi-
nalne prace naukowe. Przedstawione referaty i ory-
ginalne prace naukowe, jak równie¿ dyskusja nasuwa-
j¹ nastêpuj¹ce wnioski pokonferencyjne:

1. Istnieje potrzeba przeprowadzenia badañ maj¹-
cych na celu okre�lenie wp³ywu ³¹cznego stosowania
agrochemikaliów z uwzglêdnieniem kosztów  tych za-
biegów na:

� wielko�æ i jako�æ plonów,
� zmniejszenie ilo�ci �rodków ochrony ro�lin,
� skuteczno�æ zwalczania agrofagów.
2. Wskazane s¹ badania nad wp³ywem stosowa-

nych chelatorów na przyswajalno�æ mikroelementów
metalicznych.

3. Wskazano na brak oceny wp³ywu zró¿nicowa-
nych stê¿eñ mocznika na:

� przyswajalno�æ innych sk³adników pokarmowych
oraz substancji czynnych ze �rodków ochrony ro�lin,
w przypadku ich ³¹cznego stosowania,

� pora¿enie ro�lin przez choroby i szkodniki.
4. Zasugerowano potrzebê przeprowadzenia kom-

pleksowych badañ nad dolistnym dokarmianiem ro�lin,
zapraszaj¹c do wspó³pracy fizjologów, biotechnologów,
chemików i biochemików.

Zarówno referaty jak i oryginalne prace naukowe pre-
zentowane na plakatach zosta³y wydrukowane w 85 nume-
rze Acta Agrophysica PAN, 2003 roku, który w ca³o�ci
zosta³ po�wiêcony dolistnemu dokarmianiu ro�lin.

Uczestnicy wskazali na potrzebê zorganizowania
kolejnej konferencji na temat dolistnego dokarmiania
ro�lin. Organizatorzy zapewnili, ¿e do³o¿¹ wszelkich
starañ aby taka konferencja odby³a siê w Lublinie
w 2005 lub 2007 roku.

                            Dr hab. Zenia M. Micha³ojæ
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Ozdobne ro�liny wrzosowate, w tym najpiêkniejsze
w�ród nich ró¿aneczniki, maj¹ specyficzne wymagania
glebowe. Aby dobrze ros³y i obficie co roku kwit³y,
niezbêdny jest bardzo kwa�ny lub kwa�ny odczyn gle-
by. Spe³nienie tego warunku nie zawsze jest mo¿liwe,
dlatego jest on jednym z najwa¿niejszych, utrudniaj¹-
cych uprawê i szerokie rozpowszechnienie wspomnia-
nych ro�lin. Osi¹gniêcia naukowe, hodowlane i prak-
tyczne ostatnich lat, pozwalaj¹ mieæ nadziejê na
z³agodzenie lub mo¿e nawet wyeliminowanie koniecz-
no�ci uprawy ró¿aneczników wy³¹cznie na glebach

o odczynie bardzo kwa�nym i kwa�nym, czyli zawiera-
j¹cych ma³e ilo�ci dostêpnego dla ro�lin wapnia.

W Instytucie Hodowli Ro�lin Ozdobnych w Ahrens-
burgu w Niemczech wykonano do�wiadczenia maj¹ce
na celu okre�lenie tolerancji ró¿aneczników na zawar-
to�æ wapnia w pod³o¿u. Testowano 180 gatunków
i odmian. Pod³o¿e sk³ada³o siê z torfu i przekomposto-
wanych igie³ sosnowych w stosunku objêto�ciowym jak
1:1. Dodawano do niego wêglan wapnia (CaCO3)
w dawce 1; 5 i 10 g/dm3. W pod³o¿u o zawarto�ci
wapnia 10 g CaCO3 w 1 dm3 179 taksonów obumar³o.
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Planowane imprezy

� Euroasper IV Kongres Szparagowy, 1 - 2 marca 2004 r.,
Bolonia, W³ochy

� XI Miêdzynarodowa Konferencja Szparagowa,
9 marca 2004 r., Nowy Tomy�l

� Zjazd Naukowy �Polskie ogrodnictwo po wst¹pieniu do
Unii Europejskiej�, 24 - 26 czerwca 2004 r.,
Miêdzyzdroje

� X Miêdzynarodowe Sympozjum �Timing of field pro-
duction in vegetable crops�, Bonn, 29 sierpnia
2004 r., Niemcy

� V Miêdzynarodowe Sympozjum �In vitro culture and
horticultural breeding�, 12 - 17 wrze�nia 2004 r.,
Godollo, Wêgry

� IX Miêdzynarodowe Sympozjum �Growing media and
hydroponics�, listopad, Almeria, Hiszpania, 2004 r.

Prze¿y³ tylko ró¿anecznik drobnokwiatowy (R. micran-
thum Turcz.). Wyselekcjonowane ro�liny tego gatunku
wytrzyma³y dawkê 20 g CaCO3 w 1 dm3 pod³o¿a i pH 7,1.
Ro�liny te s¹ cennym materia³em do interspecyficznego
krzy¿owania w celu wyhodowania ró¿aneczników kar³o-
watych lub drobnolistnych, tolerancyjnych na wapñ.
Ró¿anecznik drobnokwiatowy jest w Polsce ca³kowicie
zimotrwa³y.

Ró¿anecznik ow³osiony (R. hirsutum L.), opisywany
w literaturze jako tolerancyjny na wapñ, przy dawce 10 g
CaCO3 na 1 dm3 pod³o¿a wprawdzie nie mia³ na po-
cz¹tku objawów chlorozy, ale jego wzrost (siewek) by³
silnie zahamowany. Siewki tego gatunku rosn¹ce w po-
jemnikach, w pod³o¿u z 5 lub 10 g CaCO3 na 1 dm3

wytwarza³y nowe korzenie, lecz wkrótce sta³y siê one
ciemnobr¹zowe. Silna chloroza z powodu braku ¿elaza
(Fe) pojawi³a siê u ro�lin rosn¹cych w pod³o¿u z 10 g
CaCO3 w 1 dm3 mniej wiêcej po 10 miesi¹cach. Tak
wiêc ró¿anecznik ow³osiony okaza³ siê tylko lekko tole-
rancyjny na wapñ. Obydwa wymienione gatunki ró¿a-
neczników nie mog¹ byæ stosowane jako podk³adka dla
taksonów wielkolistnych i wielkokwiatowych. R. 'Cunnin-
gham's White' jako standardowa podk³adka tolerowa³
dawkê 5 g CaCO3 na 1 dm3 pod³o¿a (Chaanin 1996).

W Instytucie w Ahrensburgu uda³o siê w koñcu spo-
�ród siewek siedmiu gatunków i jedenastu mieszañców,
wyselekcjonowaæ ro�liny tolerancyjne na du¿¹ zawar-
to�æ wapnia w pod³o¿u i na pH 5,7. Selekcjê ro�lin
prowadzono z zastosowaniem kultur in vitro, a tak¿e na
ro�linach rosn¹cych w pod³o¿u z dodatkiem CaCO3

(dawka CaCO3 w przeliczeniu na 1 ha wynosi³a 20,3
ton) i pH 6,9. Uzyskane podk³adki, miêdzy innymi

R. 10, R. 16 i R. 37 wykazywa³y wysoki stopieñ ada-
ptacji do niekorzystnych warunków glebowych, w po-
równaniu z tradycyjnymi podk³adkami stosowanymi
w szkó³karstwie, np. ró¿anecznik pontyjski, fioletowy
(=katawbijski) i R. 'Cunningham's White' (Preil i Ebbin-
ghaus 1994). Dodatkowo wyselekcjonowano spo�ród
1,8 miliona siewek 20 odmian szlachetnych toleruj¹-
cych obojêtny odczyn gleby. W 1997 roku 26 szkó³ek
niemieckich w regionie Oldenburga, okre�laj¹cych siê
jako INKARHO® (�Interessengemeinschaft Kalktoleran-
ter Rhododendron-Unterlagen�, co w wolnym t³uma-
czeniu oznacza �Zrzeszenie producentów podk³adek
ró¿aneczników tolerancyjnych na wapñ�), wprowadzi³o
krzewy tych 20 odmian, szczepionych na tolerancyj-
nych podk³adkach, na rynek europejski na du¿¹ skalê.
Dziêki nim, spodziewany jest wzrost sprzeda¿y ró¿a-
neczników w rejonach, gdzie poprzednio obecno�æ
gleb o odczynie obojêtnym uniemo¿liwia³a ich uprawê.
Oferowane s¹ szczepione krzewy zró¿nicowanej wiel-
ko�ci w pojemnikach o pojemno�ci od 4 do 20 dm3.
Cena ro�lin szczepionych na podk³adce toleruj¹cej wapñ
jest o oko³o 20% wy¿sza od ro�lin nie szczepionych.
Ro�liny szczepione rosn¹ najlepiej w pod³o¿u o pH 5,5
do 7,0, ale toleruj¹ nawet pH 7,8. Rosn¹ one tak¿e
szybciej, dlatego wymagaj¹ intensywniejszego nawo-
¿enia. Wchodz¹ równie¿ wcze�niej w okres kwitnienia.
Przewiduje siê, ¿e je¿eli szczepione ro�liny zostan¹
dobrze przyjête przez klientów, to mo¿e siê to przy-
czyniæ do zmniejszenia zapotrzebowania na torf.

 Prof. dr hab. Mieczys³aw Czekalski


