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Wszystkim Cz³onkom i Sympatykom Polskiego Towarzystwa Nauk Ogrodniczych,
¿yczymy aby szczególny czas wi¹t Bo¿ego Narodzenia min¹³ w atmosferze
¿yczliwoci, dobroci serca i mi³oci, a Nowy 2005 Rok przyniós³ du¿o zdrowia,
nadziei oraz pomylnoci w realizacji wszystkich planów
Zarz¹d G³ówny i Redakcja

Konferencja Naukowa Polskie ogrodnictwo po wst¹pieniu
do Unii Europejskiej
24-26 czerwca 2004 roku - Miêdzyzdroje
Organizatorem Konferencji zorganizowanej pod has³em Polskie ogrodnictwo po wst¹pieniu do Unii Europejskiej by³ Oddzia³ Szczeciñski Polskiego Towarzystwa
Nauk Ogrodniczych, natomiast wspó³organizatorami by³y
Katedry: Warzywnictwa, Sadownictwa i Rolin Ozdobnych kierunku Ogrodnictwo AR w Szczecinie.
Konferencja zosta³a zorganizowana z okazji 50-lecia Akademii Rolniczej w Szczecinie. Mia³a na celu
wymianê informacji na temat najnowszych osi¹gniêæ
w dziedzinie agrotechniki warzyw, rolin sadowniczych
oraz rolin ozdobnych, wyników dotycz¹cych aktualnych badañ z zakresu hodowli, metod uprawy, upowszechniania zdrowej ¿ywnoci, produkcji szkó³karskiej i nasiennej, uprawy rolin przyprawowych
i leczniczych oraz najnowszych trendów w produkcji
ogrodniczej rolin uprawianych zarówno w warunkach
polowych, jak i pod os³onami.
Udzia³ w niej wziêli pracownicy naukowi z nastêpuj¹cych orodków akademickich: SGGW w Warszawie, AR w Lublinie, UWM w Olsztynie, AR we Wroc³awiu, AR w Krakowie, AR w Poznaniu, AR w Szczecinie,

Instytutów Warzywnictwa oraz Sadownictwa i Kwiaciarstwa w Skierniewicach, Wydzia³ów Ogrodniczych Uniwersytetów w Brnie oraz w Lednicach (Czechy), Uniwersytetu
Lwowskiego (Ukraina), Uniwersytetu Litewskiego (Litwa),
Uniwersytetu w Gorkach (Bia³oru), Uniwersytetu w Puebla
(Meksyk), Sadowniczego Centrum Badawczego w Jorku
(Niemcy), a tak¿e z Firmy Hydro Poland. Ponadto
reprezentowane by³y firmy: Hodowlano-Nasienna
z Nochowa, Polan Kraków, PNOS-y z O¿arowa Mazowieckiego, Torunia, Poznania, PlantiCo oraz Stacja Dowiadczalna w Regu³ach.
W pierwszym dniu konferencji, tj. 24 czerwca 2004 r.,
odby³a siê sesja naukowo-referatowa. Referaty by³y
przygotowane przez zg³oszone na konferencjê jednostki, a po recenzjach zosta³y one opublikowane
w Zeszytach Naukowych Akademii Rolniczej w Szczecinie (Folia Universitas Agriculturae Stetinensis, 2004).
Program obejmowa³ tak¿e sesjê terenow¹ w Karsiborzu - bazie produkcji warzyw dla aglomeracji winoujcie i Miêdzyzdroje, na plantacji borówki w Reptowie,
zapoznanie siê z produkcj¹ pod³o¿y ogrodniczych

Wydanie Biuletynu zosta³o sfinansowane przez Komitet Badañ Naukowych

w firmie Kronen oraz zwiedzanie firm Holpol i Bloemexim
- spó³ek kapita³u holenderskiego, zajmuj¹cych siê produkcj¹ rolin rabatowych i doniczkowych.
Konferencja by³a podzielona na 3 sekcje tematyczne.
W trakcie sesji plenarnej wyg³oszono nastêpuj¹ce referaty:
Prof. dr hab. Grzegorz Spychalski (AR Szczecin) Wyzwania marketingowe sektora produkcji ogrodniczej
w pierwszych latach funkcjonowania wspólnej polityki
rolnej,
Dr hab. Roman Ho³ubowicz (AR Poznañ) Strategie
rozwoju ogrodniczych firm hodowlano-nasiennych po
przyst¹pieniu Polski do Unii Europejskiej,
Dr Karl Heinz Tiemann (Sadownicze Centrum Badawcze, Jork - Niemcy) Spó³dzielcza, instrukta¿owa oraz
polityczna integracja rodzinnych gospodarstw sadowniczych w utrwalonych strukturach Unijnych na przyk³adzie Rejonu Dolnej £aby,
Mgr Helena Leszczyñska-Borys, dr Micha³ W. Borys
(Universidad Popular Autonoma del Estado de Puebla.
Pue. Meksyk) Znaczenie rolin ogrodniczych w kulturze i obyczajach mieszkañców Meksyku,
Dr Grzegorz Cieliñski (SGGW Warszawa, Hydro Poland) Rynkowe aspekty rozwoju technologii nawo¿enia
rolin sadowniczych w Polsce.

Dr hab. in¿. Ludmi³a Startek, prof. nadzw. (AR Szczecin): Nowe trendy w uprawie, introdukcji i hodowli rolin cebulowych i bulwiastych (IX Miêdzynarodowe
Sympozjum Rolin Cebulowych, Japonia 2004).
Sadownictwo:
Prof. dr hab. Eugeniusz Pacholak (AR Poznañ):
Wp³yw nawo¿enia i nawadniania na wzrost i plonowanie
jab³oni odmiany Szampion w sadzie replantowanym
w latach 1994-2002,
Prof. dr hab. Janusz Lipecki (AR Lublin): Efekty stosowania ró¿nych nawozów azotowych w sadzie liwowym,
Prof. dr hab. Kazimierz Tomala (SGGW Warszawa):
Wp³yw krótkotrwa³ego traktowania jab³ek po zbiorze
10-procentowym CO2 na ich jakoæ po przechowywaniu
w kontrolowanej atmosferze,
Dr Adam Szewczuk (AR Wroc³aw): Ocena wzrostu i plonowania m³odych drzew brzoskwini Early Redhaven w zale¿noci od kszta³tu korony i zagêszczenia drzew,
Dr Waldemar Treder (ISiK Skierniewice): Wp³yw
wapnia w po¿ywce nawozowej na wzrost i owocowanie truskawek oraz jego zawartoæ w poszczególnych
organach rolin,
Dr Monika Bieniasz (AR Kraków): Zawi¹zanie owoców i nasion czterech odmian borówki wysokiej w zale¿noci od sposobu zapylania kwiatów,
Dr Anna Bieniek (UWM Olsztyn): Plonowanie i sk³ad
chemiczny owoców aktinidii ostrolistnej w warunkach
klimatycznych Olsztyna,
Dr Józef Grajkowski (AR Szczecin): Wp³yw dwóch
wysokoci ciêcia odnawiaj¹cego porzeczki czarnej odmiany 'Titania' na wzrost pêdów oraz ich przydatnoæ do
zbioru mechanicznego,
Mgr in¿. Arkadiusz Orkiszewski (Du Pont Poland):
Insektycyd Steward 30WG w zwalczaniu szkodników
sadu.

W drugim i trzecim dniu obrad odby³y siê sesje tematyczne:
Roliny Ozdobne:
Dr Jadwiga Treder (ISiK): Wp³yw nawo¿enia i rodzaju
pod³o¿y na wzrost i kwitnienie lilii orientalnych,
Dr Swiet³ana Galczenko Wasiljeva i dr Natalia Andreeva (Wszechrosyjski Instytut Badawczy Hydrotechniki i Melioracji - Riazañ): Zieleñ Moskwy,
Dr Justyna Lema-Rumiñska (ATR Bydgoszcz):
Wp³yw regulatorów wzrostu na regeneracjê kaktusa
Copiapoa tenuissima f. monstrosa Ritt. z eksplantatów
merystematycznych,
Mgr Bo¿ena Szewczyk (AR Kraków): Wykorzystanie przylaszczek w ogrodnictwie ozdobnym,
Prof. dr hab. Jerzy Hetman, mgr M. PrzegaliñskaMatyko (AR Lublin): Wp³yw ró¿nych sposobów formowania i ciêcia krzewów na plon ró¿y odmiany 'JACtu'Headliner uprawianej w tunelu foliowym bez ogrzewania,
Dr Joanna Przymêska (AR Poznañ): Wp³yw okresu
dni d³ugich na kwitnienie chryzantemy w ca³orocznej uprawie ga³¹zkowej,
Dr Marcin Kolasiñski (AR Poznañ, KNiSzO): Wp³yw
odczynu pod³o¿a na wzrost rolin metasekwoi chiñskiej
(Metasequoia glyptostroboides Chu Et Cheng) uprawianych w pojemnikach,
Dr Urszula Puczel, prof. dr hab. Jadwiga Wabiñska
(UWM Olsztyn): Plonowanie gomfreny kulistej (Gomphrena globosa L.) w gruncie i nieogrzewanym tunelu foliowym,
Dr in¿. Julita Rabiza-wider, dr in¿. Ewa Skutnik
(SGGW Warszawa): Wp³yw wybranych soli wapnia
na pozbiorcz¹ trwa³oæ lici cantedeschii i funkii,
Dr in¿. Katarzyna Strzelecka (AR Wroc³aw): Budowa anatomiczna jednorocznych pêdów wybranych gatunków ró¿aneczników zawsze zielonych,

Warzywnictwo:
Prof. dr hab. Pawe³ Nowaczyk: (ATR - Bydgoszcz)
Wspó³zale¿noæ wydajnoci biologicznej owoców
i p³odnoci u mieszañców F1 papryki rocznej (Capsicum annuum L.),
Dr Edward Kunicki (AR - Kraków): Zawartoæ niektórych sk³adników chemicznych w ró¿y broku³u zale¿nie od
pory zbioru,
Dr Andrzej Sa³ata (AR - Lublin): Wp³yw wieku rozsady na plonowanie karczocha (Cynara scolymus L.),
Prof. dr hab. Zofia Machowicz-Stefaniak (AR - Lublin): Grzyby zagra¿aj¹ce uprawie wybranych gatunków zió³ z rodziny Apiaceae w po³udniowo-wschodniej Polsce,
Dr Ewa Zalewska (AR - Lublin): Grzyby zasiedlaj¹ce nadziemne organy melisy lekarskiej (Melissa officinalis L.) i tymianku w³aciwego (Thymus vulgaris L.)
uprawianych na lubelszczynie,
Prof. dr hab. Miko³aj Knaflewski (AR - Poznañ):
Wp³yw warunków termicznych w ró¿nych okresach
wzrostu rolin na jakoæ ró¿ trzech odmian broku³u,
Dr hab. Wanda Wadas, prof. AP (Akademia Podlaska): Wp³yw stosowania bezkonstrukcyjnych os³on na
plon ziemniaka wczesnego w aspekcie wymagañ rynku krajowego i standardów europejskich,
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Dr hab. Renata Dobromilska (AR - Szczecin): Badania nad polepszeniem warunków wzrostu, plonowania i jakoci pomidora drobnoowocowego (Lycopersicon esculentum var. cerasiforme,
Dr Piotr Chohura (AR - Wroc³aw): Wp³yw pH po¿ywki na plonowanie pomidora szklarniowego uprawianego w we³nie mineralnej,

Prof. dr hab. Zenon Wêglarz, dr Anna Geszprych
(SGGW - Warszawa): Dziko rosn¹ce roliny lecznicze,
zasoby naturalne i ich zrównowa¿one u¿ytkowanie,
Dr Gra¿yna Pierzynowska-Korniak (UWM - Olsztyn):
Wp³yw metod uprawy i przechowywania na plon i jêdrnoæ korzeni spichrzowych dwóch odmian marchwi.
Dr hab. Ewa Rekowska
Dr Piotr Che³piñski

Awanse i wyró¿nienia
Tytu³ naukowy profesora uzyskali:

Z³otym Krzy¿em Zas³ugi zostali wyró¿nieni:

dr hab. Stanis³aw Mazur i dr hab. Maria Piskornik z AR
w Krakowie,
dr hab. Bo¿enna Jakiewicz prof. nadzw. z AR w Lublinie,
dr hab. Monika Koz³owska prof. nadzw., dr hab. Wojciech Tyksiñski prof. nadzw., dr hab. Krystyna Tylkowska prof. nadzw. i dr hab. Barbara Wilkaniec prof. nadzw.
z AR w Poznaniu,
doc. dr hab. Teresa Orlikowska z ISK w Skierniewicach,
doc. dr hab. Ryszard Kosson z IW w Skierniewicach.

dr Anna Rymar z AR w Krakowie,
prof. dr hab. Irena Kiecana z AR w Lublinie,
prof. dr hab. Andrzej Komosa i dr hab. Stanis³awa Korszun prof. nadzw. z AR w Poznaniu.
Srebrnym Krzy¿em Zas³ugi zostali wyró¿nieni:
dr in¿. Ma³gorzata Frazik-Adamczyk, dr in¿. Teresa Jaworska, dr in¿. Maria Lipowiecka, mgr Ma³gorzata Gustkowiacz i Leszek Mazur z AR w Krakowie,
dr Andrzej Sa³ata i mgr in¿. Zofia Koter-Magacz z AR
w Lublinie,
dr hab. Jolanta Floryszak-Wieczorek, dr hab. Roman
Ho³ubowicz i mgr Anna Zaworska z AR w Poznaniu,
dr hab. Renata Dobromilska z AR w Szczecinie.

Stanowisko profesora zwyczajnego uzyska³:
prof. dr hab. Stanis³aw Ro¿ek z AR w Krakowie.
Stanowisko profesora nadzwyczajnego uzyskali:
dr hab. Henryk Ko³oczek z AR w Krakowie,
dr hab. Zenia Micha³ojæ z AR w Lublinie.

Br¹zowym Krzy¿em Zas³ugi zostali wyró¿nieni:
mgr in¿. Krzysztof Ro¿ek, mgr in¿. Helena Szafranek-Komoniewska, in¿. Helena Tarko, Barbara Pakos i Maciej
Rosiak z AR w Krakowie,
mgr in¿. Teresa Poliñska z AR w Lublinie,
Wies³aw Biernacki z AR w Poznaniu.

Stopieñ doktora habilitowanego uzyska³:
dr Waldemar Treder z ISK w Skierniewicach.
Stopieñ doktora uzyskali:

Medalem Komisji Edukacji Narodowej zostali wyró¿nieni:

mgr in¿. Jolanta Ka³muk, mgr in¿. Magdalena Simlat
i mgr in¿. Ewa Sitek z AR w Krakowie,
mgr Piotr Bary³a, mgr Agata Konarska, mgr Marek Kopacki i mgr Artur Serafin z AR w Lublinie,
mgr Monika Be³kot, mgr Piotr Chmielowiec, mgr Diana
Dyrda, mgr Magdalena Kap³an i mgr Tomasz Lipa
- s³uchacze Studiów Doktoranckich AR w Lublinie,
mgr Beata Borowiak-Sobkowiak, mgr Maria Chojnacka, mgr Krzysztof Górecki, mgr S³awomir Janyszek, mgr
Renata Piskorz, mgr Tomasz Spi¿ewski, mgr Agnieszka Targoñska i mgr Roman W¹sala z AR w Poznaniu,
mgr Leszek Kucharczyk, mgr Beata Ku³ek, mgr Agnieszka Suder-Byttner, mgr Agnieszka Wilkaniec i mgr Katarzyna Zygmunt - s³uchacze Studiów Doktoranckich AR
w Poznaniu,
mgr Artur Godyñ, mgr Adam Marosz, mgr Beata Meszka i mgr Anna Pobudkiewicz z ISK w Skierniewicach,
mgr Beata P³oszaj z AR w Szczecinie,
mgr Marta Siwirska z AR we Wroc³awiu.

prof. dr hab. Zbigniew Burgie³ z AR w Krakowie,
dr Zofia Kolasa z AR w Lublinie,
dr Joanna Krause z AR w Poznaniu.
Nagrodê Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi otrzymali:
prof. dr hab. J. Szwejda, dr M. Rogowska, dr W. Macias i prof. dr hab. F. Adamicki z IW w Skierniewicach
za: Kompleksowe opracowanie naukowych i praktycznych podstaw ochrony chrzanu przed chorobami i szkodnikami z uwzglêdnieniem przechowywania w okresie pozbiorczym.
Zarz¹d Towarzystwa Przyjació³ ISK przyzna³ w sierpniu 2004 roku dwie nagrody dla pracowników Instytutu
Sadownictwa i Kwiaciarstwa w Skierniewicach:
1. prof. dr hab. Danuta Goszczyñska za Efektywne promowanie Instytutu Sadownictwa i Kwiaciarstwa, dbanie o jego wizerunek oraz podnoszenie presti¿u naukowego w Polsce i na wiecie.
2. dr Tadeusz Jakubowski za opracowanie i napisanie
monografii Uprawa moreli.

Krzy¿em Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski
zostali wyró¿nieni:
prof. dr hab. Stanis³aw Cebula z AR w Krakowie,
prof. dr hab. Marian Or³owski z AR w Szczecinie.

Gratulujemy !
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Miêdzynarodowe Wyró¿nienia Naukowców Wydzia³u
Ogrodniczego Akademii Rolniczej w Poznaniu
w Jokioinen (Finlandia) w 1999 roku. W ramach Komisji III zorganizowa³ grupê robocz¹, Histic soils, która
w 2003 roku doprowadzi³a do wydania w USA ksi¹¿ki
Organic soils and peat materials for sustainable agriculture.
Dr hab. Barbara Politycka (Katedra Fizjologii Rolin)
na IV Miêdzynarodowej Konferencji Allelopatycznej odbywaj¹cej siê w dniach 23-25 sierpnia br. w Hisar (Indie)
przedstawi³a dwa plenarne referaty: Soil sickness and
allelopathy i Pot cultures - simple tool and complex problem. Podczas konferencji prezes International Allelopathy Foundation - prof. S. S. Narwal, wrêczy³ piêciu
naukowcom wyró¿nienia za osi¹gniêcia w dziedzinie
allelopatii. Dr hab. Barbara Politycka zosta³a wyró¿niona miêdzy innymi za pionierskie badania w zakresie zmêczenia gleby spowodowanego akumulacj¹ zwi¹zków allelopatycznych.

W roku 2004 dwoje pracowników naukowo-dydaktycznych Wydzia³u Ogrodniczego AR w Poznaniu otrzyma³o presti¿owe miêdzynarodowe wyró¿nienia.
Prof. dr hab. Piotr Ilnicki (Katedra Ochrony i Kszta³towania rodowiska) w czerwcu na XII Miêdzynarodowym
Kongresie Torfowym w Tampere (Finlandia) otrzyma³ tytu³ Honorary Member of International Peat Society. Jest
on jedynym w ten sposób wyró¿nionym Polakiem. Jego
dzia³alnoæ w tym Towarzystwie datuje siê od pocz¹tku
lat siedemdziesi¹tych. Pocz¹tkowo by³ cz³onkiem zarz¹du, a nastêpnie od 1995 roku przewodnicz¹cym Komisji
III - zajmuj¹cej siê rolniczym wykorzystaniem torfowisk.
W latach 1988-1996 by³ cz³onkiem zarz¹du, a w kadencji 1996-2000 pe³ni³ funkcje vice-prezydenta IPS. W kraju
w latach 1970-2004 by³ cz³onkiem zarz¹du Polskiego Komitetu Narodowego Miêdzynarodowego Towarzystwa
Torfowego. Przewodniczy³ mu w latach 1993-1999.
Aktywnie uczestniczy³ w szeciu kongresach organizowanych przez IPS i zorganizowa³ miêdzynarodowe
sympozjum w Saint Malo (Francja) w 1997 roku oraz

Dr hab. W³odzimierz Bre, prof. nadzw.
prodziekan ds. nauki

Nowo przyjêci cz³onkowie
Oddzia³ krakowski:

Oddzia³ poznañski:

dr in¿. Ewa Hanus-Fajerska, mgr in¿. El¿bieta Jêdrszczyk,
mgr in¿. Katarzyna Król,
dr in¿. Ma³gorzata Malik, mgr in¿. Ewa Seweryn, dr in¿. Ewa
Stompor-Chrzan i mgr Marzena Warcho³ - AR Kraków.

dr Przemys³aw B¹belewski - AR we Wroc³awiu,
dr hab. Romuald Górski - AR w Poznaniu.

Oddzia³ lubelski:

dr Maria Wolender i mgr in¿. Anna B³aszczuk - AR
w Szczecinie.

Oddzia³ szczeciñski:

mgr in¿. Marzena Parzymies - doktorantka w Katedrze
Rolin Ozdobnych AR w Lublinie.

Informacje o dzia³alnoci oddzia³ów
Kraków

Lublin

Krakowski Oddzia³ PTNO w 2004 roku zorganizowa³ trzy
zebrania naukowe, na których wyg³oszono nastêpuj¹ce referaty: - mgr in¿. Barbara B³aszczyk: Podró¿e Florystyczne - Amsterdam i Essen,
- prof. Klaus J. Appenroth: Germination of tomato seeds is induced by light and mediated by several members of phytochrome family,
- dr in¿. Jan B³aszczyk: Organizacja produkcji owoców
na przyk³adzie Grupy Producentów Elbe - Obst.
Ponadto cz³onkowie Oddzia³u w styczniu uczestniczyli
w kuligu w Puszczy Niepo³omickiej, natomiast we wrzeniu w wyprawie do Bu³garii.

W Lubelskim Oddziale PTNO w 2004 roku odby³y
siê cztery spotkania naukowe, na których wyg³oszono
nastêpuj¹ce referaty:
23 stycznia - prof. dr hab. Eberhard Makosz z AR w Lublinie: Sadownictwo w niektórych krajach
wiata,
26 marca - dr hab. Anna Wagner prof. AR w Lublinie: Alternatywne metody ochrony rolin przed
chorobami,
23 kwietnia - dr Beata Wrona z AR w Krakowie: Badania nad wystêpowaniem i etiologi¹ brudnej plamistoci jab³ek,
5 listopada - prof. dr hab. Tadeusz Wolski z AR w Lublinie:
Profilaktyka i terapia skutków wadliwego ¿ywienia.
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Poznañ

Zebraniu przewodniczy³ Kierownik Gospodarstwa mgr
in¿. Józef Winnik, który przedstawi³ dzia³alnoæ i osi¹gniêcia firmy. W nastêpnej kolejnoci dr Piotr Che³piñski zapozna³ cz³onków z planami dzia³alnoci Oddzia³u w roku 2005.
Pod patronatem Oddzia³u PTNO w Szczecinie zorganizowano tak¿e dwa wyjazdy studyjne: do Ogrodu
Botanicznego w Berlinie (27 maja 2004 roku) oraz do
Bawarii (1-6 wrzenia br.).
W dniach 24-26 czerwca 2004 r. - Oddzia³ Szczeciñski Polskiego Towarzystwa Nauk Ogrodniczych zorganizowa³ w Miêdzyzdrojach Konferencjê Naukow¹ nt.
Polskie ogrodnictwo po wst¹pieniu do Unii Europejskiej.
Zarz¹d G³ówny PTNO na posiedzeniu w dniu 23
czerwca 2004 roku, podj¹³ uchwa³ê o przyznaniu z okazji 50. lecia Akademii Rolniczej w Szczecinie medalu
PTNO, JM Rektorowi prof. dr hab. Andrzejowi Nowakowi, który wrêczono podczas uroczystej inauguracji
roku akademickiego 1 padziernika br.

Poznañski Oddzia³ PTNO w 2004 roku zorganizowa³ trzy spotkania naukowe, na których wyg³oszono nastêpuj¹ce referaty:
23 stycznia - dr in¿. Ewa Dankowska: Biologia, szkodliwoæ i mo¿liwoci zwalczania limaków,
- dr Katarzyna Seidler-£o¿ykowska: Integrowana ochrona rolin w Izraelu,
- mgr in¿. Grzegorz Bykowski: Wra¿enia z wyjazdu studyjnego na Litwê,
27 lutego
- dr Katarzyna Seidler-£o¿ykowska: Hodowla rolin leczniczych,
- prof. dr hab. Andrzej Komosa: Aeroponiczna
uprawa rolin ogrodniczych,
- prof. dr hab. Tadeusz Baranowski: Problem
szrotówka kasztanowcowiaczka w Polsce,
26 marca - dr in¿. Maria Ma³añczuk-Licznar: Uprawa i odmiany jab³oni w po³udniowym Tyrolu,
- dr in¿. Grzegorz £ysiak: Metody przechowywania brzoskwiñ w Stanie Georgia (USA) oraz
Wra¿enia turystyczne z po³udniowych stanów
USA.

Warszawa

Skierniewice

W 2004 roku Zarz¹d Oddzia³u Warszawskiego zorganizowa³ 3 spotkania naukowe cz³onków i sympatyków Towarzystwa: z prof. E. Niemczykiem na temat Integrowana uprawa w sadach, z prof. E. ¯urawiczem
na temat Hodowla rolin sadowniczych, z dr W. Trederem na temat Uprawy sadownicze a nawadnianie
oraz z prof. W. P³ocharskim na temat Jakoæ owoców.
W dniu 19 sierpnia odby³ siê otwarty X Dzieñ Melona w SGGW, zorganizowany z udzia³em cz³onków
PTNO przez Katedrê Genetyki, Hodowli i Biotechnologii Rolin. W spotkaniu uczestniczy³o ok. 50 osób.
W czêci referatowej przedstawiono trzy doniesienia
na tematy zwi¹zane z hodowl¹ melona. Jak co roku,
zaprezentowano nowe odmiany melonów i innych gatunków warzyw bêd¹ce wynikiem prac hodowlanych Katedry. Prezentacja by³a po³¹czona z degustacj¹ melonów i zwiedzaniem Pola Dowiadczalnego.
W dniu 5 wrzenia odby³o siê ogólnopolskie spotkanie zorganizowane przez Katedrê Sadownictwa
i Przyrodniczych Podstaw Ogrodnictwa z udzia³em
cz³onków PTNO pod has³em W Sadowniczej Rodzinie. Spotkanie odby³o siê na Polu Dowiadczalnym
Katedry w Wilanowie. Uczestniczy³o w nim oko³o 500
osób, g³ównie producentów-sadowników. Uczestnicy
mieli mo¿liwoæ zwiedzenia sadu dowiadczalnego
i obiektów Katedry. W spotkaniu uczestniczy³y równie¿
firmy z bran¿y sadowniczej.

Skierniewicki Oddzia³ PTNO wspólnie z Zarz¹dem
Skierniewickiego Oddzia³u Polskiego Towarzystwa Botanicznego zorganizowa³ cztery spotkania naukowe powiêcone nastêpuj¹cym tematom:
- doc. dr hab. Jan Borkowski: Znaczenie Biochikolu, Bioseptu, Tytanitu i innych preparatów ekologicznych
w ogrodnictwie,
- Janusz Czeczot: Flora pó³nocnych rejonów Dalekiego
Wschodu,
- mgr Ewa Taczanowska: Najnowsze tendencje w uk³adaniu kompozycji kwiatowych,
- dr Urszula Smoliñska: Rola mikoryzy w uprawie roslin.
Natomiast w dniu 15 kwietnia 2004 roku cz³onkowie
obu Towarzystw uczestniczyli w zebraniu terenowym, na
którym dr Dariusz Sochacki zaprezentowa³ kolekcje tulipanów i narcyzów.
Szczecin
Szczeciñski Oddzia³ PTNO w 2004 roku zorganizowa³ dwa spotkania. Na pierwszym z nich 26 kwietnia,
prezes dr Piotr Che³piñski, przedstawi³ sprawozdanie
z dzia³alnoci Oddzia³u w 2003 roku i omówi³ sprawy organizacyjne. Drugie spotkanie odby³o siê 8 padziernika br. w Gospodarstwie Sadowniczym - Trzciñsko Zdrój.

Sprawozdania z sympozjów, konferencji, seminariów i spotkañ
IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa
Biologia kwitnienia rolin i alergie py³kowe
W dniach 13-14 listopada 2003 roku odby³a siê
w Akademii Rolniczej w Lublinie oraz w siedzibie Lubelskiego Towarzystwa Naukowego IV Ogólnopolska Kon-

ferencja Naukowa na temat Biologia kwitnienia rolin
i alergie py³kowe. Organizatorami Konferencji byli: Katedra Botaniki Akademii Rolniczej w Lublinie, Wydzia³
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II Nauk Biologicznych Lubelskiego Towarzystwa Naukowego, Polskie Towarzystwo Botaniczne oraz Polskie Towarzystwo Przyrodników im. Kopernika.
W Konferencji uczestniczy³o ponad 90 osób z orodków naukowych w Polsce oraz 3 osoby z zagranicy.
Tematyka Konferencji obejmowa³a nastêpuj¹ce zagadnienia:
1. Wp³yw czynników zewnêtrznych na przebieg kwitnienia rolin.
2. Nowe aspekty badañ nad zapylaniem i zap³odnieniem rolin.
3. Budowa nektarników i nektarowanie rolin.
4. Budowa osmoforów i emisja substancji zapachowych.
5. Przebieg pylenia i wydajnoæ py³kowa rolin owadopylnych.
6. Monitoring zawartoci py³ku alergogennego w atmosferze.
7. Rola owadów w procesie zapylania rolin.
8. Alergie py³kowe.
Dwudniowe obrady by³y prowadzone w 4 sesjach tematycznych:
1) Biologia kwitnienia i zapylania rolin,
2) Wp³yw czynników ekologicznych na kwitnienie
i owocowanie rolin,
3) Py³ek w aeroplanktonie ród³em alergii py³kowych,
4) Monitoring py³ku i zarodników grzybów. Alergie
wziewne.
Na Konferencji wyg³oszono 24 referaty i przedstawiono 54 postery. W czasie sesji plenarnej wyg³oszono 4 referaty:

- Rola barwy i zapachu kwiatów oraz nektaru i py³ku
w zapylaniu rolin - prof. dr hab. Tadeusz Wolski i prof.
dr hab. El¿bieta Weryszko-Chmielewska.
- Apomiksja - aktualna problematyka badañ w zakresie embriologii rolin i genetyki molekularnej - dr
Maria Kociñska-Paj¹k i prof. dr hab. Renata nie¿ko.
- Struktura i funkcja py³ku - prof. dr hab. El¿bieta
Weryszko-Chmielewska.
- Py³ek rolin jako ród³o aeroalergenów - dr Piotr
Rapiejko.
Du¿a czêæ prezentowanych wyników badañ koncentrowa³a siê na wp³ywie ró¿nych czynników na procesy kwitnienia i owocowania rolin oraz na wartoci pszczelarskiej wielu gatunków rolin, wyra¿onej obfitoci¹
nektarowania i mas¹ wytworzonego py³ku.
Wyniki prac z zakresu aerobiologii dotyczy³y koncentracji py³ku i zarodników grzybów wykazuj¹cych alergenne dzia³anie w atmosferze ró¿nych regionów Polski oraz w przestrzeniach zamkniêtych, co ma du¿e
znaczenie dla osób cierpi¹cych na alergie py³kowe.
Przedstawiono równie¿ prace obejmuj¹ce wykorzystanie py³ku do bioindykacyjnej oceny poziomu zanieczyszczenia rodowiska.
Streszczenia zg³oszonych prac zosta³y wydrukowane w materia³ach konferencyjnych, natomiast pe³ne teksty zosta³y opublikowane w Annales UMCS Sectio EEE
Horticultura, po uzyskaniu pozytywnych recenzji.
Prof. dr hab. El¿bieta Weryszko-Chmielewska

IV International Congress Allelopathy
W dniach od 23 do 25 sierpnia 2004 roku w Hisar
(Indie) odby³ siê IV International Congress Allelopathy
in Sustainable Terrestrial and Aquatic Ecosystem zorganizowany przez International Allelopathy Foundation
i Indian Society of Allelopathy. Kongresowi przewodniczy³ profesor S.S. Narwal - prezes International Allelopathy Foundation i vice-prezes International Allelopathy
Society.
W trzydniowych obradach wziê³o udzia³ oko³o 200
osób z 12 krajów. Polskê reprezentowa³a dr hab. Barbara Politycka z Katedry Fizjologii Rolin Akademii Rolniczej im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu, która
przewodniczy³a dwom sesjom i wyg³osi³a dwa referaty jeden dotycz¹cy zmêczenia gleby i udzia³u zwi¹zków allelopatycznych w tym zjawisku, drugi na temat zastosowania kultur wazonowych w badaniach zjawiska allelopatii.
Obrady prowadzone by³y w 9 sesjach tematycznych,
na których zaprezentowano ponad 100 referatów i do-

niesieñ. Podczas obrad omawiano nastêpuj¹ce zagadnienia:
1) udzia³ zwi¹zków allelopatycznych w zjawisku zmêczenia gleby,
2) strategie uwzglêdniaj¹ce wykorzystanie zjawiska
allelopatii w walce z chwastami,
3) wzajemne oddzia³ywania allelopatyczne rolin
w ró¿nych systemach uprawowych,
4) zale¿noci pomiêdzy rolinami charakteryzuj¹cymi siê wysokim potencja³em allelopatycznym a mikroorganizmami, nicieniami i owadami,
5) problemy metodyczne.
Podczas kongresu 5 naukowców (w tym autorka
tego sprawozdania) otrzyma³o wyró¿nienia za osi¹gniêcia naukowe w badaniach zjawiska allelopatii.
Materia³y z kongresu zostan¹ opublikowane w Allelopathy Journal.
Dr hab. Barbara Politycka

Dni Korbola w Poznaniu
G³ównym pomys³odawc¹ i organizatorem tego wiêta by³ prof. Tadeusz Baranowski i wspó³pracownicy
z Katedry Metod Ochrony Rolin. W tych dniach mo¿na
by³o nie tylko spróbowaæ zupy i racuchów z dyni przy-

W dniach 3-4.09.2004r. w Stacji Dowiadczalnej Marcelin Wydzia³u Ogrodniczego AR w Poznaniu zorganizowano Dzieñ Korbola (w gwarze poznañskiej to dynia) po³¹czony ze zwiedzaniem obiektów.
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gotowanych przez pracowników Studium Gospodarstwa
Wiejskiego, ale równie¿ zapoznaæ siê z bogatymi
kolekcjami dydaktycznymi Wydzia³u Ogrodniczego (trawy, roliny przyprawowe i zielarskie, dalie, chryzantemy
gruntowe, jednoroczne roliny rabatowe, papryka, sa³ata,
roliny kapustne). Mo¿na równie¿ by³o obejrzeæ i zapoznaæ
siê z upraw¹ truskawki na podwy¿szonych zagonach

oraz z pierwsz¹ w Polsce aeroponiczn¹ upraw¹ pomidora.
Na Dniach Korbola nie zabrak³o te¿ akcentu w postaci
innego warzywa - ober¿yny. Tê ma³o jeszcze znan¹ rolinê zaprezentowa³a (³¹cznie z kulinarnymi przepisami)
dr hab. Anna Golcz z Katedry Nawo¿enia Rolin Ogrodniczych.
Dr Ewa Dankowska

II Ogólnopolskie Sympozjum Mineralnego Od¿ywiania
Rolin Sadowniczych
W dniach 7-8 wrzenia odby³o siê II Ogólnopolskie
Sympozjum Mineralnego Od¿ywiania Rolin Sadowniczych, zorganizowane przez Katedrê Sadownictwa
i Przyrodniczych Podstaw Ogrodnictwa SGGW, przy aktywnym udziale cz³onków Oddzia³u PTNO oraz we wspó³pracy z Katedr¹ Sadownictwa AR w Poznaniu. W Sympozjum uczestniczy³o oko³o 80 osób z ró¿nych orodków
naukowych kraju oraz goci z Kanady, W³och, Wêgier,
W. Brytanii i Litwy. Wyg³oszono 16 referatów, a w czêci
posterowej uczestnicy przedstawili 25 posterów. Doniesienia uczestników Sympozjum dotyczy³y wielu intere-

suj¹cych zagadnieñ zwi¹zanych z od¿ywianiem mineralnym ró¿nych gatunków rolin sadowniczych - m.in.
jab³oni, wini, borówki wysokiej, maliny, czeremchy pónej i porzeczki. W drugim dniu obrad odby³a siê wycieczka na Pole Dowiadczalne w Wilanowie, gdzie uczestnicy Seminarium mieli mo¿liwoæ zapoznania siê
z nowoczesn¹ ch³odni¹ Wydzia³u Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu SGGW oraz zwiedzenia sadu dowiadczalnego.
Dr Marek Gajewski

III Seminarium Naukowo - Wdro¿eniowe
Dyniowate - dla zdrowia
W dniu 28 wrzenia odby³o siê w SGGW III Seminarium Naukowo-Wdro¿eniowe Dyniowate - dla zdrowia,
zorganizowane z udzia³em cz³onków PTNO przez Katedrê Genetyki, Hodowli i Biotechnologii Rolin. W spotkaniu uczestniczy³o 50 osób. Podobnie jak w ubieg³ym
roku, zaprezentowano odmiany dyni. W czêci referatowej przedstawiono dwa referaty naukowe na temat prac
badawczych prowadzonych nad dyni¹ w SGGW. Refe-

rat dr M. Gajewskiego dotyczy³ zale¿noci miêdzy barw¹ mi¹¿szu dyni olbrzymiej a zawartoci¹ karotenoidów,
natomiast referat mgr J. Niewczas dotyczy³ zmian we
frakcji sacharydów podczas przechowywania dyni olbrzymiej. Uczestnicy mieli mo¿liwoæ degustacji rozmaitych
potraw z dyni, przygotowanych przez organizatorów
Seminarium.
Dr Marek Gajewski

Miêdzynarodowe Forum Dyskusyjne
Produkty lecznicze rolinne - tradycja czy wyzwanie?
Po raz pierwszy mia³am niezwyk³¹ przyjemnoæ
uczestniczyæ w III Miêdzynarodowym Forum Fitoterapeutycznym. Odby³o siê ono 12 listopada 2004 roku w sercu redniowiecznego portu nad Mot³aw¹ w Gdañsku. Organizatorem spotkania by³o Innowacyjno-Wdro¿eniowe
Laboratorium Farmaceutyczne Labofarm pod przewodnictwem w³aciciela Centrum Fitoterapii pana mgr farm.
Tadeusza Pawe³ka.
W forum uczestniczyli wybitni specjalici z dziedziny
zielarstwa, pracownicy naukowi Akademii Medycznych,
Uniwersytetów, Akademii Rolniczych i Instytutów oraz
lekarze, farmaceuci i zainteresowani problematyk¹ fitoterapii z kraju i zagranicy. Temat wiod¹cy spotkania to
Produkty lecznicze rolinne - tradycja czy wyzwanie ?
Obrady przeprowadzono w czterech zespo³ach dyskusyjnych: badania naukowe i kszta³cenie; status i autoryzacja marketingowa; standaryzacja i kontrola jakoci; dystrybucja hurtowa i detaliczna.

Kameralna atmosfera sal centralnego Muzeum Morskiego sprzyja³a prezentacji najnowszych badañ naukowych oraz swobodnej i bezporedniej dyskusji. Po wytwornym bankiecie, w trakcie którego odby³ siê koncert
jazzowy, mia³a miejsce sesja plenarna, w której moderatorzy kolejnych zespo³ów prezentowali wnioski z dyskusji. W podsumowaniu Forum przedstawiono miêdzy
innymi perspektywy produktu leczniczego rolinnego
w Polsce i w Unii Europejskiej. Starannie wydane materia³y konferencyjne zawieraj¹ teksty wyst¹pieñ w jêzyku
polskim i angielskim.
Udzia³ w forum pozwoli³ mi na nowo odkryæ, ¿e obcowanie z rolinami leczniczymi jest naturalnym sposobem
bycia, a jak pisa³ ksi¹dz Jan Twardowski zbli¿a do Boga
i pozwala lepiej poznaæ cz³owieka.
Kultura i natura harmonijnie wspó³istnia³y na tym spotkaniu. Lecznicze produkty rolinne to tradycja i wyzwanie.
Dr hab. Anna Golcz
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× Taxodiomeria - nowy mieszaniec miêdzyrodzajowy
wród drzew iglastych
W pó³nocnoamerykañskim czasopimie Sida
w 2003 roku opisano mieszañca miêdzyrodzajowego
miêdzy cyprynikiem meksykañskim (ostrolistnym) - Taxodium mucronatum Ten. i szydlic¹ (kryptomeri¹) Fortune'a - Cryptomeria fortunei Hooibr., która obecnie ma
rangê odmiany chiñskiej kryptomerii japoñskiej - Cryptomeria japonica var. sinensis Sieb. ex Sieb. et Zucc.
Cyprynik meksykañski wystêpuje w Meksyku, gdzie
s³ynne drzewo tego gatunku nazywane tam Montezuma
Cypress, rosn¹ce w miejscowoci Santa Maria del Tule,
w pobli¿u Oaxaca, zaliczane jest do najstarszych i najgrubszych drzew wiata. Ma wysokoæ oko³o 40 m, obwód pnia oko³o 60 m, a przypisuje mu siê wiek oko³o 10
tysiêcy lat, co jest ma³o prawdopodobne. Uwa¿a siê, ¿e
powsta³o ono w wyniku zroniêcia siê pniami grupy
drzew, a wiek szacuje siê na oko³o 1000 lat. Szydlica
japoñska odmiana chiñska ma swoj¹ ojczyznê w po³udniowo-wschodnich Chinach.
Siedem ró¿nych instytutów naukowych w Szanghaju
opisa³o nowe drzewo jako × Taxodiomeria peizhongii Peizhong, powsta³e w wyniku zapylenia krzy¿owego wykonanego w 1963 roku w Nanjing, a w 1975 roku tak¿e
w Szanghaju stwierdzono, ¿e jest to mieszaniec miêdzyrodzajowy. Wygl¹dem zewnêtrznym mieszaniec ten
bardziej przypomina cyprynik meksykañski.
× Taxodiomeria ma spiralnie zwieszaj¹ce siê jednoroczne pêdy, które krótko przed rozwojem nowych pêdów na wiosnê odpadaj¹, a pozostaj¹ drewniej¹ce pêdy
z p¹czkami. Ig³y maj¹ oko³o 1 cm d³ugoci i s¹ u³o¿one
dwustronnie. W odró¿nieniu od cyprynika drzewa mieszañca nie maj¹ pnia w dolnej czêci pofalowanego i na
stanowiskach wilgotnych nie rozwijaj¹ pneumatoforów.
Pnie na wysokoci 5 do 8 m rozwidlaj¹ siê na dwie lub
wiêcej ga³êzi g³ównych i buduj¹ najpierw piramidaln¹ lub
cylindryczn¹ koronê, póniej przemieniaj¹c¹ siê w eliptyczn¹ lub przyjmuj¹c¹ kszta³t korony gruszy. Kora (martwica korkowa) jest w¹sko pod³u¿nie i poprzecznie spê-

kana. Mêskie kotkowate kwiatostany rozwijaj¹ siê jesieni¹ i maj¹ 6-12 cm d³ugoci.
Amerykañski rodzic cyprynik meksykañski zosta³
wprowadzony do uprawy w Chinach w 1925 roku. Do
czasów dzisiejszych prze¿y³y tam tylko dwa drzewa.
Jeden okaz ¿eñski bêd¹cy rodzicem opisywanego mieszañca, ronie na terenie kampusu Uniwersytetu Dongnan w Nanjing. Drugi rodzic szydlica Fortune'a ronie
na obszarze po³o¿onym na po³udnie od rzeki Jangcy.
Krzy¿owanie wykona³ prof. Ye Peizhong w 1963 roku
w Nanjing. Zebrano trzy szyszki. Z wydobytych z nich
nasion wyros³o 12 siewek pokolenia F1, ale dalej prze¿y³o tylko 5 siewek. Do roku 1972 pozyskano z nich
6 tysiêcy sadzonek. Drzewa z nich otrzymane rosn¹
w Szanghaju, Hangzhou, Wuhan i w innych miastach
chiñskich. Nie wzbudzaj¹ tam jednak ¿adnej szczególnej uwagi.
Z 260 drzew mieszañca rosn¹cych w Szanghaju,
pod kierunkiem prof. Cheng Xu-Ke i Jin Guo-Pei w latach 1975-1983, w wyniku rozmna¿ania wegetatywnego otrzymano tysi¹ce rolin. Rozmno¿ono je w szkó³kach w Songijang i Yangjing.
Opisany tutaj mieszaniec miêdzyrodzajowy jest
drzewem pó³ zawsze zielonym, szybko rosn¹cym, odpornym na wiatry i nie wymagaj¹cym w odniesieniu do
gleby, której pH mo¿e wynosiæ 6,5-8,6. Znosi w glebie
zawartoæ soli do 0,4%. W szkó³ce Chuansha, najwiêkszej w Szanghaju na 1,8 ha ronie oko³o 1500 drzew
mieszañca. Maj¹ one przeciêtn¹ rednicê pnia 30-40 cm.
× Taxodiomeria peizhongii nie jest u nas jeszcze
znana i rzecz jasna nie ma jeszcze polskiej nazwy. Proponujê nazwaæ tego mieszañca cyprynikowiec Peizhonga. Zasoby genowe drzew iglastych wzbogaci³y
siê o jeden nowy takson. Czy drzewo to bêdzie mog³o
byæ uprawiane w Polsce? Jeszcze nie wiadomo.
Prof. dr hab. Mieczys³aw Czekalski

Planowane imprezy
- XII Miêdzynarodowa Konferencja Szparagowa,1 marca 2005, Nowy Tomyl. Bli¿sze informacje na stronie:
www.szparag.pl,
- XI International Asparagus Symposium, 16-19 czerwca 2005, Horst/Venlo, The Netherlands. Bli¿sze informacje na stronie: www.ias2005.com ,
- Konferencja Wspó³czesne systemy uprawy a plonowanie i wartoæ biologiczna warzyw, 23-24 czerwca 2005 r.,
AR Wroc³aw,

- V Ogólnopolska Konferencja Naukowa Biologia kwitnienia rolin i alergie py³kowe, listopad 2005 r. Organizatorami Konferencji bêd¹ Katedra Botaniki Akademii
Rolniczej w Lublinie, Wydzia³ II Nauk Biologicznych
Lubelskiego Towarzystwa Naukowego, PolskieTowarzystwo Botaniczne oraz Polskie Towarzystwo Przyrodników im. Kopernika.
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