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Szanowni Pañstwo
¯yczymy aby nadchodz¹ce wiêta Bo¿ego Narodzenia spêdzane w gronie najbli¿szych,
przepe³nione by³y ciep³em, spokojem, radoci¹ i wiar¹, ¿e w Nowym Roku spe³ni¹ siê
wszystkie nasze marzenia, nadzieje oraz plany
Zarz¹d G³ówny PTNO i Redakcja

Pe³ne teksty Folia Horticulturae dostêpne poprzez CABI
Jestem przekonany, ¿e wszystkich cz³onków PTNO
oraz autorów nie stowarzyszonych ucieszy fakt zamieszczenia naszego czasopisma Folia Horticulturae
w bazie pe³nych tekstów CAB International. Baza ta
jest dostêpna w ramach systemu online (CABI Full
Text Database) poprzez witrynê internetow¹ o adresie http://www.cabi.org/.
W bie¿¹cym roku Prezes PTNO Prof. dr hab. Stanis³aw Cebula oraz poni¿ej podpisany zawarli umowê
z CABI Publishing dotycz¹c¹ udostêpnienia pe³nych
tekstów artyku³ów zamieszczanych na ³amach naszego czasopisma w ramach internetowej platformy
bêd¹cej czêci¹ wiadczonego przez tê instytucjê serwisu. Dotychczas dostêpne by³y poprzez CAB jedynie
streszczenia artyku³ów publikowanych w Folia.

CAB posiada ponad 80. letnie dowiadczenie w gromadzeniu, katalogowaniu oraz rozprowadzaniu zasobów wiedzy w dziedzinie szeroko rozumianych nauk
przyrodniczych i stosowanych. Misj¹ CAB jest wspieranie zrównowa¿onego rozwoju s³u¿¹cego cz³owiekowi i rodowisku. wiatowa renoma tej instytucji jest
powszechnie znana w rodowiskach naukowych.
Mo¿na ¿ywiæ przekonanie, ¿e znacznie poszerzony,
globalny zasiêg oddzia³ywania i wiêksza dostêpnoæ
tekstów publikowanych w Folia Horticulturae znajdzie
wyraz w czêstszym wykorzystywaniu ich jako materia³ów ród³owych na ³amach innych czasopism
naukowych.
Redaktor Naczelny Folia Horticulturae
Dr hab. Jan Skrzyñski

Wydanie Biuletynu zosta³o sfinansowane przez Komitet Badañ Naukowych

Folia Horticulturae - bez zmian 5 punktów KBN
W ostatnim okresie otrzymywalimy od zaniepokojonych autorów wiele zapytañ dotycz¹cych zmienionej,
niskiej punktacji zamieszczanych na ³amach naszego
czasopisma tekstów. Mia³y miejsce tak¿e protesty kierowane w tej sprawie do Ministerstwa Nauki i Informatyzacji ze strony Prezydium PTNO, a tak¿e z wielu orodków.
Wed³ug ostatnich informacji z 5. 11. br., dostêpnych na
stronie internetowej MNiI Zespó³ oceniaj¹cy wartoæ czasopism postanowi³ zachowaæ dotychczasowe zasady

punktacji w odniesieniu do niektórych czasopism wród
których znajduje siê tak¿e Folia Horticulturae. Zatem
nadal autorom przys³uguje 5 punktów. W lad za stale
rosn¹cym poziomem wydawanych na naszych ³amach
prac Redakcja podejmuje ci¹gle starania o podwy¿szenie punktacji oraz umieszczenie naszego czasopisma
wród objêtych tzw. List¹ Filadelfijsk¹.
Redaktor Naczelny Folia Horticulturae
Dr hab. Jan Skrzyñski

W³adze Rektorskie Akademii Rolniczych
w kadencji 2005-2008
W wyborach w³adz Uczelni na kadencjê 2005-2008
dwoje cz³onków Polskiego Towarzystwa Nauk Ogrodniczych zosta³o Prorektorami:
prof. dr hab. Katarzyna Niemirowicz-Szczytt - Prorektor
ds. Nauki Szko³y G³ównej Gospodarstwa Wiejskiego
w Warszawie,

prof. dr hab. W³odzimierz Sady - Prorektor ds. Dydaktycznych i Studenckich Akademii Rolniczej w Krakowie.

W³adze Wydzia³ów Ogrodniczych Akademii Rolniczych
w kadencji 2005-2008
Akademia Rolnicza w Krakowie
Dziekan
prof. dr hab. Stanis³aw Ro¿ek
Prodziekani
ds. Studenckich
prof. dr hab. Kazimierz Wiech
ds. Nauki i Studiów Zaocznych
dr hab. Anna Pindel

ds. Studiów dla specjalnoci Kszta³towanie Terenów
Zieleni oraz Hodowla Rolin i Nasiennictwo
dr hab. Piotr Urbañski, prof. nadzw. AR
Szko³a G³ówna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Dziekan
dr hab. Marek Szyndel, prof. nadzw. SGGW
Prodziekani
ds. Nauki
prof. dr hab. Aleksandra £ukaszewska
ds. Dydaktyki-kierunek Ogrodnictwo
dr hab. Wojciech Burza
ds. Dydaktyki-kierunek Architektura Krajobrazu
dr hab. Barbara Szulczewska

Akademia Rolnicza w Lublinie
Dziekan
dr hab. Andrzej Borowy, prof. nadzw. AR
Prodziekani
ds. Studenckich i Dydaktyki Ogrodniczych Studiów
Zaocznych
prof. dr hab. Irena Kiecana
ds. Studenckich i Dydaktyki Studiów Dziennych oraz
Praktyk Zagranicznych
dr hab. Miros³aw Konopiñski

Akademia Rolnicza w Szczecinie
Dziekan Wydzia³u Kszta³towania rodowiska i Rolnictwa
prof. dr hab. Krystyna Ostrowska
Prodziekan
na kierunkach Architektura Krajobrazu oraz Ogrodnictwo
dr hab. Cezary Podsiad³o, prof. nadzw.

Akademia Rolnicza w Poznaniu
Dziekan
prof. dr hab. Zbigniew Weber
Prodziekani
ds. Nauki
dr hab. W³odzimierz Bre, prof. nadzw. AR
ds. Studiów dla specjalnoci Ogrodnictwo Ogólne
oraz Produkcja i Zarz¹dzanie
dr hab. Miros³awa Ziombra, prof. nadzw. AR

Akademia Rolnicza we Wroc³awiu
Dziekan Wydzia³u Rolniczego
prof. dr hab. in¿. Danuta Parylak

Prodziekan
ds. kierunków Ogrodnictwo (studia dzienne) i Ekonomia
(studia dzienne i zaoczne)
dr hab. in¿. Adam Szewczuk
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Awanse i wyró¿nienia
Tytu³ naukowy profesora uzyskali:
dr hab. Halina Laskowska prof. nadzw. i dr hab. Anna
Wagner prof. nadzw. z AR w Lublinie,
dr hab. Ludmi³a Startek prof. nadzw. z AR w Szczecinie.

i mgr Bartosz Ruprik - s³uchacze Studiów Doktoranckich
z AR w Poznaniu,
mgr Danuta Kucharska z ISK w Skierniewicach,
mgr in¿. Katarzyna Kujath i mgr in¿. Ireneusz Ochmian
z AR w Szczecinie,
mgr Sylwia Winiarska z AR we Wroc³awiu.

Stanowisko profesora zwyczajnego uzyskali:
prof. dr hab. Jan Ben, prof. dr hab. Stanis³aw Cebula
i prof. dr hab. Jan Kuæmierz z AR w Krakowie,
prof. dr hab. El¿bieta Weryszko-Chmielewska i prof. dr
hab. Maria Szymañska z AR w Lublinie.

Krzy¿em Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski
zostali wyró¿nieni:
prof. dr hab. Andrzej Libik z AR w Krakowie,
prof. dr hab. Krystyna Ostrowska z AR w Szczecinie.

Stanowisko profesora nadzwyczajnego uzyskali:
dr hab. Roman Ho³ubowicz z AR w Poznaniu,
dr hab. Renata Dobromilska z AR w Szczecinie.

Krzy¿em Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski
zosta³ wyró¿niony:
prof. dr hab. Zbigniew Weber z AR w Poznaniu.

Stopieñ doktora habilitowanego uzyskali:
dr Renata Wojciechowska z AR w Krakowie,
dr Jadwiga ¯ebrowska z AR w Lublinie,
dr Urszula Nawrocka-Grzekowiak z AR w Szczecinie,
dr Marek Gajewski, dr Janina Gajc-Wolska i dr Ewa
Osiñska z SGGW w Warszawie,
dr Katarzyna Adamczewska-Sowiñska, dr Anita Biesiada, dr Ireneusz Sosna i dr Adam Szewczuk z AR we
Wroc³awiu.

Z³otym Krzy¿em Zas³ugi zostali wyró¿nieni:
prof. dr hab. Maria Klein, dr Danuta Kraus, dr hab. Irena
£uczak i dr hab. Jan Skrzyñski z AR w Krakowie,
prof. dr hab. Bo¿enna Jakiewicz z AR w Lublinie.
Srebrnym Krzy¿em Zas³ugi zostali wyró¿nieni:
dr Iwona Kowalska, dr Maria Lech, dr Janina Marzec
i dr Zofia W³odarczyk z AR w Krakowie,
Stefan Abramik, dr hab. Miros³aw Konopiñski
i mgr El¿bieta Szember z AR w Lublinie,
dr hab. Maria Werner i dr Hanna Dorna z AR w Poznaniu.

Stopieñ doktora uzyskali:
mgr El¿bieta Jêdrszczyk z AR w Krakowie,
mgr Agnieszka Najda i mgr Piotr Sienkiewicz z AR
w Lublinie,
mgr Jolanta Adamiak, mgr Barbara Hawrylak, mgr Ma³gorzata Kawecka, mgr Katarzyna Kmieæ, mgr Anna
Kocira, mgr Barbara Marcinek, mgr Magdalena Pogorzelec, mgr Ma³gorzata Przegaliñska-Matyko i mgr Aneta
Sulborska - s³uchacze Studiów Doktoranckich AR
w Lublinie,
mgr Tomasz Bralewski, mgr Karolina J¹der, mgr Sofia
Celewicz-Go³dyn, mgr Aneta Czarna, mgr Wojciech
Kubasik, mgr Bartosz Melcer, mgr Krzysztof Palot,
mgr Anita Schroeter-Zakrzewska i mgr Bo¿ena Stêpka
z AR w Poznaniu,
mgr Dorota Adamska, mgr Piotr Gebler, mgr Andrzej
Jarosz, mgr Robert Pawlak, mgr Mariusz Salwin

Br¹zowym Krzy¿em Zas³ugi zostali wyró¿nieni:
dr Andrzej Kalisz z AR w Krakowie,
mgr in¿. Danuta Murawska z AR w Lublinie,
mgr Iwona Sas-Golak z AR w Poznaniu.
Medalem Komisji Edukacji Narodowej zostali wyró¿nieni:
dr hab. Marek D¹bski, dr hab. W³adys³aw Huszcza,
dr hab. El¿bieta Pogroszewska, dr hab. Krystyna
Pudelska, dr hab. Anna Wróblewska z AR w Lublinie,
prof. dr hab. Miko³aj Knaflewski i prof. dr hab. Janusz
Nowacki z AR w Poznaniu.
Gratulujemy !

Konkurs na Najlepsz¹ Pracê Magistersk¹
Celem Konkursu jest promocja nowoczesnych rozwi¹zañ i osi¹gniêæ naukowych w ogrodnictwie, zawartych
w pracach magisterskich absolwentów uczelni rolniczych
w Polsce.
O Konkursie powiadamiaj¹ Oddzia³y PTNO za porednictwem dziekanów wydzia³ów ogrodniczych oraz innych
jednostek prowadz¹cych studia magisterskie w zakresie ogrodnictwa. Podstaw¹ uczestnictwa w Konkursie
jest przedstawienie obronionej do koñca wrzenia w bie¿¹cym roku kalendarzowym pracy magisterskiej w Od-

dziale PTNO, który powinien wy³oniæ najlepsz¹ pracê
i zg³osiæ do Zarz¹du G³ównego do 15 listopada, który
zatwierdza wybór. Prace s¹ oceniane pod wzglêdem:
nowatorstwa tematu i zastosowanych metod badawczych, formy przedstawienia wyników, znaczenia wyników pracy dla nauki i praktyki ogrodniczej oraz wykorzystania literatury. W Konkursie jest przewidziana
nagroda w wysokoci 1000 z³ brutto dla autora najlepszej pracy magisterskiej z poszczególnego Oddzia³u
PTNO oraz dyplom dla promotora.
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Wyniki I edycji w 2004 r.
W konkursie wziê³y udzia³ wszystkie oddzia³y terenowe, a w poszczególnych orodkach zosta³o zg³oszone
³¹cznie 29 prac: Poznañ - 2, Szczecin - 5, Kraków - 6,
Lublin - 5, Warszawa - 11.
Zwyciêzcami w poszczególnych orodkach zosta³y
prace:
Poznañ - Ocena przydatnoci czterech gatunków bylin
o ozdobnych liciach do uprawy w pojemnikach - mgr
Agata Henzel, promotor dr hab. Stanis³awa Szczepaniak;
Warszawa - Wp³yw sk³adu gazowego kontrolowanej
atmosfery na jakoæ i zdolnoæ przechowalnicz¹ gruszek
odmiany Concorde - mgr Joanna Tomczak, promotor
prof. dr hab. Kazimierz Tomala;
Lublin - Obserwacje nad biologi¹ wzrostu i rozwoju
oraz walorami dekoracyjnymi szczodraka (Leuzea sp.) mgr Edyta Raczyñska, promotor prof. dr hab. Jan Dyduch;
Szczecin - Metageneza chemiczna nasion petunii
ogrodowej (Petunia x Hybrida) - mgr Aneta Choch³owska, promotor dr Mi³osz Smolik;
Kraków - Choroby infekcyjne wierka k³uj¹cego (Picea pungens Engelm.) i wierka k³uj¹cego odmiany
'Glauca' (P.pungens Engelm. 'Glauca') w kolekcji ogrodu botanicznego UJ w Krakowie - mgr Waldemar Mirski, promotor dr Maria Bartyñska.
Wyniki II edycji w 2005 r.
W konkursie wziê³y udzia³ wszystkie oddzia³y terenowe,
a w poszczególnych orodkach zosta³o zg³oszone ³¹cznie 26 prac: Poznañ - 2, Szczecin - 4, Kraków - 9,
Lublin - 5, Warszawa - 6.

Zwyciêzcami w poszczególnych orodkach zosta³y
prace:
Poznañ - Wp³yw kwasu giberelinowego i sposobu
przygotowania k³¹czy na wzrost i kwitnienie cantedeskii (Zantedeschia Spreng.) - mgr Anna Ratajczyk, promotor dr Beata Janowska;
Warszawa - Wp³yw stanu dojrza³oci zbiorczej i przechowywania na cechy sensoryczne, fizyczne i sk³ad
chemiczny ober¿yny - mgr Daria Arasimowicz, promotor dr hab. Marek Gajewski;
Lublin - Wzrost, kwitnienie i walory dekoracyjne
krwawnika pospolitego (Achillea millefolium L.) w krajobrazie miejskim Lublina i na Pojezierzu £êczyñskoW³odawskim - mgr Karolina Klimkiewicz, promotor dr
Marzena B³a¿ewicz-Woniak;
Szczecin - Wp³yw preparatu HydroPlus Actisil oraz
biostymulatora SGA na wzrost, rozwój i kwitnienie chryzantem (Chrysantemum x grandiflorum Ramat. Kitam.)
- Gabriela Siera, promotor prof. dr hab. Ludmi³a Startek;
Kraków - Wp³yw stanowiska glebowego oraz terminu pobierania próbek do analiz na zawartoæ sk³adników pokarmowych w liciach czterech odmian borówki
wysokiej (Vaccinium corymbosum L.) - Krzysztof Kolarski, promotor prof. dr hab. W³odzimierz Sady.
Zapraszamy do udzia³u w kolejnej edycji.
Dr hab. Piotr Siwek

Nowo przyjêci cz³onkowie
Oddzia³ warszawski:
mgr in¿. Edyta Kosterna - Akademia Podlaska w Siedlcach.

Oddzia³ lubelski:
mgr in¿. Ewa Ferens - doktorantka w Katedrze Uprawy i Nawo¿enia Rolin Ogrodniczych AR w Lublinie.

Oddzia³ skierniewicki:
mgr Urszula K³osiñska i mgr Justyna Damiêcka - IW
w Skierniewicach.

Oddzia³ poznañski:
prof. dr hab. Zbigniew Weber - AR w Poznaniu.

Odeszli od nas
Profesor Stanis³aw Zagaja
1925-2004
Profesor Zagaja urodzi³ siê 11 maja 1925 roku
w Szczurowej pow. Brzesko. W 1946 roku ukoñczy³
III Pañstwowe Gimnazjum i Liceum im. Adama Mickiewicza w Tarnowie. W latach 1946-1950 studiowa³
na Wydziale Rolniczo - Lenym Uniwersytetu Jagielloñskiego w Krakowie, gdzie uzyska³ dyplom mgr.
in¿. nauk rolniczych ze specjalnoci¹ sadownictwo.
W latach 1950-1952 pracowa³ na stanowisku asystenta w Dziale Sadowniczym Zak³adu Dendrologii
i Pomologii PAN w Kórniku k. Poznania, specjalizuj¹c siê w problematyce szkó³karskiej.
W roku 1953 podj¹³ pracê w Instytucie Sadownictwa Skierniewicach. W latach 1957-1959 odbywa³

studia doktoranckie na Rutgers University w New Brunswick, NJ, USA, zakoñczone uzyskaniem stopnia doktora filozofii ze specjalnoci¹ sadownictwo. W roku 1962
otrzyma³ stopieñ naukowy doktora habilitowanego na
Wydziale Ogrodniczym SGGW w Warszawie. W roku
1970 uzyska³ tytu³ profesora nadzwyczajnego, a w 1972
- profesora zwyczajnego. W latach 1965-1967 pracowa³ z ramienia FAO - jako dyrektor generalny Crop Research and Introduction Center w Izmirze w Turcji, gdzie
kierowa³ zabezpieczaniem sadowniczych zasobów genowych w tym kraju.
W czasie pracy w Instytucie Sadownictwa (póniej
przemianowanym na Instytut Sadownictwa i Kwiaciar4

stwa) pe³ni³ wiele wa¿nych funkcji kierowniczych. W latach 1953-1955 by³ kierownikiem Zak³adu Szkó³karstwa,
w roku 1956 by³ kierownikiem Sadowniczego Zak³adu
Dowiadczalnego w wierklañcu k. Tarnowskich Gór,
w latach 1959-1976 - kierownikiem Zak³adu Hodowli,
Oceny Odmian i Szkó³karstwa Rolin Sadowniczych,
w latach 1970-1984 - zastêpc¹ dyrektora Instytutu ds.
naukowych, a w latach 1985-1990 dyrektorem Instytutu,
nastêpnie odszed³ na emeryturê.
Od 1970 roku by³ wspó³pracownikiem Polsko-Amerykañskiej Wymiany Rolniczej sponsorowanej w USA przez
Church of the Brethren, a w latach 1985-1993 by³ jej
wspó³dyrektorem. W roku 1983 zosta³ wybrany na cz³onka korespondenta Polskiej Akademii Nauk, a w roku 1998
na cz³onka rzeczywistego PAN. Pracowa³ aktywnie w Komitecie Nauk Ogrodniczych PAN od chwili jego powo³ania,
a w latach 1978-1987 pe³ni³ funkcjê przewodnicz¹cego.
By³ cz³onkiem Miêdzynarodowego Towarzystwa Nauk
Ogrodniczych, w latach 1986-1994 reprezentowa³ Polskê w Radzie Towarzystwa. By³ te¿ cz³onkiem Polskiego
Towarzystwa Nauk Ogrodniczych, nastêpnie jego cz³onkiem honorowym. Przez wiele kadencji by³ cz³onkiem
Rady Naukowej Instytutu, a tak¿e Centralnej Komisji
Kwalifikacyjnej. W latach 1972-1973 pe³ni³ funkcjê dyrektora Departamentu Nauki w Ministerstwie Rolnictwa.
Ogromny dorobek naukowy Profesora Zagaji obejmuje
ponad 100 oryginalnych i ksi¹¿kowych publikacji naukowych, wspó³autorstwo kilku podrêczników akademickich
i wielu ksi¹¿ek i artyku³ów popularno-naukowych z zakresu sadownictwa. By³ promotorem wielu doktorów
i opiekunem kilku habilitacji. Jego wychowankami s¹
m.in.: prof. dr hab. Alojzy Czynczyk, prof. dr hab. Zygmunt Grzyb, prof. dr hab. Edward ¯urawicz, doc. dr hab.
Andrzej Przyby³a, dr Józef Gwozdecki, dr Witold Kamiñski i dr Tadeusz Jakubowski.
Pasj¹ zawodow¹ Profesora Zagaji by³a genetyka i hodowla rolin sadowniczych. Kieruj¹c Zak³adem Hodowli, Oceny Odmian i Szkó³karstwa Rolin Sadowniczych
Profesor podj¹³ trudne zadanie wyhodowania podk³adek
kar³owych pod jab³onie, wytrzyma³ych na nasze surowe
warunki klimatyczne. Wysi³ek ten zakoñczy³ siê sukcesem, otrzyma³ kilka podk³adek o ró¿nej sile wzrostu, które
znalaz³y zastosowanie w uprawie jab³oni i zyska³y wiatowy rozg³os. S¹ to m.in. podk³adki: P 14, P 16, P 22, P 59,
P 60 czy szeroko znane w Polsce odmiany jab³oni 'Ligol'
czy 'Redkroft'. Profesor zainicjowa³ i rozbudowa³ tak¿e
program hodowli liwy, wini, maliny, porzeczki czarnej
i truskawek. Praca nad ulepszaniem podk³adek i hodow-

l¹ nowych odmian rolin sadowniczych jest dzisiaj kontynuowana w Instytucie przez asystentów i wychowanków Profesora.
Przedmiotem szczególnego zainteresowania Profesora by³a wspó³praca ze wiatow¹ nauk¹ sadownicz¹.
Profesor by³ gociem wielu zagranicznych uniwersytetów i naukowych instytutów sadowniczych w Europie,
USA, Japonii, Chinach i by³ym Zwi¹zku Radzieckim.
By³ prawdziwym ambasadorem polskiej nauki sadowniczej za granic¹. Z jego inicjatywy w Instytucie goci³o wielu znakomitych naukowców z ca³ego wiata, reprezentuj¹cych ró¿ne specjalnoci nauki sadowniczej.
Profesor Zagaja anga¿owa³ siê mocno we wspó³pracê
z organizacjami sadowników kraju, zw³aszcza ze Spó³dzielczoci¹ Ogrodnicz¹, aby osi¹gniêcia Instytutu by³y
szybko wprowadzone do praktyki.
Profesor Stanis³aw Zagaja by³ laureatem wielu wyró¿nieñ, miêdzy innymi Nagrody V Wydzia³u Nauk Rolniczych i Lenych PAN w 1976 r., Pañstwowej Zespo³owej Nagrody I Stopnia w 1978 r. za opracowanie
nowoczesnych metod produkcji owoców. W 1977 roku
otrzyma³ list gratulacyjny Sekretarza Stanu Rolnictwa
USA, a w roku 2000 medal Oczapowskiego V Wydzia³u PAN. By³ odznaczony Krzy¿ami: Kawalerskim, Oficerskim i Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski
oraz wieloma innymi odznaczeniami pañstwowymi,
resortowymi i regionalnymi.
Profesor Stanis³aw Zagaja by³, obok Profesora Pieni¹¿ka, jednym z twórców naszego Instytutu i organizatorem nauki sadowniczej w Polsce. Ma ogromny osobisty wk³ad zarówno w rozwój Instytutu, jak i widoczny teraz
powszechnie wysoki poziom naszego sadownictwa.
By³ wybitn¹ osobowoci¹, stawia³ wysokie wymagania wspó³pracownikom, ale przede wszystkim sobie.
Czasami bywa³ impulsywny, ale zawsze by³ sprawiedliwy w ocenach, nie uprzedza³ siê, nie pamiêta³ doznanych urazów. Nie odmawia³ konkretnej pomocy, zawsze
mo¿na by³o liczyæ na Jego przyjazn¹ i pomocn¹ d³oñ.
Bêdzie nam brakowaæ cennych spostrze¿eñ, krytycznych uwag i twórczych rad Profesora Zagaji.
Nieod¿a³owanej pamiêci Profesor Zagaja zmar³ 16
grudnia 2004 roku, pónym wieczorem w Skierniewicach, w otoczeniu Rodziny. Na zawsze po¿egnalimy
Go w czasie uroczystoci pogrzebowych w dniu 20 grudnia. Zosta³ pochowany na cmentarzu w. Józefa w Skierniewicach.
Prof. dr hab. Edward ¯urawicz

Profesor Aleksander Rejman
1914 - 2005
17 lutego 2005 roku, w wieku 91 lat, odszed³ na zawsze od nas Profesor Aleksander Rejman. Szkó³karz,
wybitny pomolog oraz znany i ceniony w Polsce i na
wiecie hodowca nowych odmian rolin sadowniczych.
Przede wszystkim nauczyciel akademicki, wychowawca licznej rzeszy studentów Wydzia³u Ogrodniczego
SGGW. Natura obdarzy³a Go niezwyk³¹ skromnoci¹

i szlachetnoci¹, a jednoczenie bogat¹ wyobrani¹,
wra¿liwoci¹ na dobro, piêkno i prawdê.
Profesor Aleksander Rejman urodzi³ siê w 1914 r.
w Czarnej k. £añcuta, by³ jednym z dziewiêciu braci.
Ojciec, Micha³, prowadzi³ 2-hektarowe gospodarstwo
i równoczenie pracowa³ na kolei. Umar³ gdy Aleksander mia³ 6 lat. Gospodarstwo obj¹³ i prowadzi³ dalej wraz
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z matk¹ brat W³adys³aw - wówczas 16-letni. Matka, Anna,
mimo trudnych warunków stara³a siê zapewniæ wykszta³cenie synom. Starsi bracia pomagali m³odszym. Dziêki
temu Aleksander podj¹³ naukê w Liceum w £añcucie
i po maturze, zdanej w 1934 r., podj¹³ studia na Wydziale Ogrodniczym SGGW. Jako jedyny wyró¿niaj¹cy siê
student na trzecim roku studiów uzyska³ stypendium pañstwowe, a w maju 1938 r. zosta³ mianowany m³odszym
asystentem prof. W³odzimierza Gorjaczkowskiego. Dyplom
magistra ogrodnictwa ze specjalnoci¹ sadownictwo uzyska³ w 1939 r. W czasie okupacji, w latach 1939-45, kierowa³ Sadem Pomologicznym w Skierniewicach, troszcz¹c
siê o zachowanie bezcennych zasobów kolekcji odmian
i dzikich form drzew owocowych. Prowadzi³ obserwacje nad
uszkodzeniami mrozowymi drzew po zimie 1939/40 r.,
a tak¿e podj¹³ pierwsze prace hodowlane.
Po wojnie w 1945 r. Aleksander Rejman wznowi³ dzia³alnoæ dydaktyczn¹ i naukow¹ w Katedrze Sadownictwa SGGW. W 1952 r. obroni³ pracê doktorsk¹ pt. Studia nad przechowywaniem 12 odmian jab³ek, wykonan¹
pod kierunkiem profesora Szczepana A. Pieni¹¿ka
i zosta³ awansowany na stanowisko adiunkta. W 1959 r.
otrzyma³ nominacjê na docenta, a w 1963 r. na profesora nadzwyczajnego. W 1968 r. Rada Pañstwa nada³a
mu tytu³ profesora zwyczajnego. W tym te¿ roku obj¹³
stanowisko kierownika Katedry Sadownictwa. W latach
1975-1981 pe³ni³ funkcjê dyrektora Instytutu Produkcji
Ogrodniczej, w sk³ad którego wchodzi³ wtedy Zak³ad Sadownictwa. Po zmianie struktury Uczelni w 1982 r. ponownie obj¹³ funkcjê kierownika Katedry Sadownictwa
i pe³ni³ j¹ do 1984 r., kiedy przeszed³ na emeryturê.
W latach 1961-1962 a nastêpnie w latach 1972-1975
pe³ni³ obowi¹zki dziekana Wydzia³u. Kilkakrotnie pe³ni³
równie¿ obowi¹zki prodziekana. Szczególnie bliskie by³o
Profesorowi szkolenie na studiach zaocznych. By³ te¿
pierwszym prodziekanem na Wydziale do spraw studiów
zaocznych i po raz pierwszy opracowa³ i przedstawi³
Radzie Wydzia³u plan studiów zaocznych. W latach
1966-1970 by³ prorektorem SGGW.
Zawsze by³ bardzo oddany sprawom Uczelni oraz studentom, których traktowa³ po ojcowsku, wnikaj¹c czêsto, jako dziekan i prodziekan, w trudne sprawy osobiste
m³odych ludzi. Dziêki temu Profesor cieszy³ siê wielkim
uznaniem i sympati¹ absolwentów Wydzia³u, wród których by³o wielu przoduj¹cych sadowników i szkó³karzy.
Najwiêkszym osi¹gniêciem Profesora Aleksandra Rejmana, w czasie pe³nienia przez Niego funkcji kierownika Katedry Sadownictwa i dyrektora Instytutu Produkcji
Ogrodniczej, by³o stworzenie bazy dla dzia³alnoci badawczej i dydaktycznej przez utworzenie pól dowiadczalnych - Pola Wydzia³u Ogrodniczego w Wilanowie
oraz Pola Borówek Uprawnych w B³oniu k. Pra¿mowa.
By³ cz³owiekiem niezwykle wytrwa³ym. Nie zra¿a³ siê
tym, ¿e kilka obiektów w Ursynowie i w Wolicy, s³u¿¹cych Katedrze w latach 1958-1977, uleg³o kolejnej likwidacji na rzecz rozbudowy miasta i Uczelni. W 1976 r. po
raz czwarty w swoim ¿yciu, bêd¹c cz³owiekiem ponad
60-letnim, zak³ada³ pierwsze kwatery pod nowy sad dowiadczalny w Wilanowie, który do tej pory jest chlub¹
Katedry Sadownictwa.
Oprócz pracy w SGGW pracowa³ b¹d wspó³pracowa³
z Instytutem Sadownictwa w Skierniewicach, od pocz¹t-

ku jego powstania - od 1951 r. a¿ do roku 1990. W
Instytucie miêdzy innymi kierowa³ Zak³adem Hodowli i
Aklimatyzacji Rolin Sadowniczych oraz kilkakrotnie
pe³ni³ funkcje Przewodnicz¹cego Rady Naukowej Instytutu.
Zainteresowania naukowe Profesora Aleksandra Rejmana koncentrowa³y siê g³ównie na hodowli jab³oni oraz
ocenie odmian rolin sadowniczych. Drug¹ Jego specjalnoci¹ by³o szkó³karstwo. Najwiêcej czasu i zapa³u
jednak powiêci³ hodowli. Prace hodowlane rozpocz¹³
zaraz po zimie 1939/40. W wyniku prac Profesora
i jego wspó³pracowników powsta³o szereg cennych odmian jak: Fantazja, Alwa, Marwit (Rataj), Witos i Sawa.
Profesor Rejman zainicjowa³ i rozwin¹³ program hodowli
jab³oni odpornych na parcha. Mia³ tak¿e sukcesy
w selekcji odmian moreli, jak Wczesna i Póna z Ursynowa a tak¿e Julia - siewka 'Early Orange' (dojrzewaj¹ca ok. 10 lipca) i 'Late Aleksander' - siewka odmiany
kanadyjskiej (dojrzewa pod koniec wrzenia). Ponadto
do uprawy w polskich sadach wprowadzi³ gruszê 'Konferencjê' (zrazy sprowadzi³ z Danii); do tego czasu odmiana ta w Polsce nie by³a znana. Jego zas³ug¹ by³o
opracowanie systemu oceny wartoci u¿ytkowej odmian
podstawowych gatunków rolin sadowniczych. Na podstawie dowiadczeñ porównawczo-odmianowych prowadzonych pod Jego kierunkiem, ustalano obowi¹zuj¹ce dobory odmian. To dziêki wieloletniemu dowiadczeniu oraz wyczuciu tego co mo¿e byæ wa¿ne
w przysz³oci, Profesor wytyczy³ dwa podstawowe kierunki badawcze Katedry - hodowlê odpornociow¹ jab³oni oraz wprowadzanie do uprawy nowych odmian
sadowniczych. Profesor Aleksander Rejman nale¿a³
z pewnoci¹ do grona ludzi, których postawa i dzia³alnoæ przyczyni³y siê znacz¹co do kszta³towania obrazu polskiego sadownictwa oraz obrazu Szko³y G³ównej
Gospodarstwa Wiejskiego. Jako wychowanek SGGW
odda³ tej Uczelni znacznie wiêcej ni¿ od Niej otrzyma³.
W dorobku naukowym Profesora jest autorstwo lub
wspó³autorstwo 17 broszur i ksi¹¿ek, w tym, wyró¿nione nagrodami ministra, podrêczniki akademickie Pomologia i Szkó³karstwo Rolin Sadowniczych oraz
33 prace naukowe. Niezwykle imponuj¹ca jest dzia³alnoæ popularyzatorska Profesora. Jest on autorem oko³o
290 artyku³ów popularno-naukowych opublikowanych
w czasopismach ogrodniczych. Na uwagê zas³uguje
fakt, ¿e a¿ ponad 120 sporód nich zosta³o opublikowanych na emeryturze, w tym ostatni w 2003 roku.
Czo³owi polscy producenci s¹ w du¿ej czêci wychowankami Profesora - czêsto w drugim lub nawet w trzecim pokoleniu.
Profesor Rejman by³ wspania³ym dydaktykiem, ³¹cz¹cym teoriê z praktyk¹. Wypromowa³ 10 doktorów i ponad 150 magistrantów ogrodnictwa. Za swoj¹ wielokierunkow¹ dzia³alnoæ jako badacza, nauczyciela
akademickiego oraz organizatora ¿ycia naukowego nauczycieli i wychowawcy m³odej kadry Profesor Aleksander Rejman otrzyma³ wiele zaszczytnych nagród
i odznaczeñ. Wa¿niejsze z nich to cztery nagrody indywidualne i udzia³ w jednej nagrodzie zespo³owej Ministra Szkolnictwa Wy¿szego, nagroda Ministerstwa
Rolnictwa za wyhodowanie odmiany jab³oni Fantazja,
udzia³ w nagrodzie pañstwowej I stopnia - za opraco6

wanie i wdro¿enie do praktyki nowoczesnych metod produkcji owoców, Krzy¿ Kawalerski Orderu Odrodzenia
Polski, Medal Komisji Edukacji Narodowej, Medal PAN
im. Micha³a Oczapowskiego, Z³ota Odznaka Za Zas³ugi dla SGGW. W³asna uczelnia uhonorowa³a Profesora najwy¿sz¹ godnoci¹ akademick¹ - zaszczytnym tytu³em honoris causa Szko³y G³ównej Gospodarstwa
Wiejskiego.
Profesor Aleksander Rejman mia³ jedn¹ tak bardzo
rzadk¹ dzisiaj cechê - nigdy nie mówi³ le o innych, nawet
o swoich przeciwnikach, którzy niejednokrotnie nie
szczêdzili Mu goryczy. Czêsto pozostawa³ w cieniu innych. Cechowa³a Go ¿yczliwoæ i wielka tolerancja dla

studentów. By³ cz³owiekiem znanym i lubianym, szlachetnym i wra¿liwym na wszelkie z³o. W obcowaniu ze
wspó³pracownikami by³ wyrozumia³y i uczynny. By³ zawsze otoczony swoimi uczniami, dla których stanowi³
wzór obywatela i patrioty.
Czêsto powtarzamy: Cz³owiek tak d³ugo ¿yje, jak d³ugo pozostaje pamiêæ o nim. A pozostaje po nim tyle, ile
dobrego zrobi³ dla innych.
Jestem przekonana, ¿e pamiêæ o Profesorze Aleksandrze Rejmanie na zawsze pozostanie w sercach nie tylko Rodziny, lecz tak¿e licznych wychowanków, przyjació³ i znajomych Profesora.
Prof. dr hab. Ewa Jadczuk

Profesor W³adys³aw Ignacy Szlachetka
1935 - 2005
korzystaniem zró¿nicowanych temperatur dobowych
w trakcie letniego spoczynku. Prof. W. Szlachetka opracowa³ te¿ metodê pêdzenia tulipanów, która dziêki zamra¿aniu ukorzenionych cebul pozwala uzyskiwaæ kwiaty w ci¹gu ca³ego roku. Wyniki Jego badañ nad pêdzeniem
tulipanów i narcyzów przy sztucznym wietle i w namiotach foliowych pozwoli³y zwiêkszyæ poda¿ krajowych
kwiatów ciêtych. Jesienn¹ poda¿ ciêtych tulipanów
mo¿na zwiêkszyæ równie¿ dziêki wynikom ostatnich
badañ nad przydatnoci¹ do pêdzenia cebul sprowadzanych z Tasmanii. Przedmiotem zainteresowañ Prof.
W. Szlachetki by³y równie¿ inne geofity - lilie, tuberoza
oraz zimowit. Od 1994 roku prowadzi³ On równie¿ badania nad przerywaniem spoczynku i pêdzeniem lilaków w okresie jesienno-zimowym. Mia³ bardzo bogaty
dorobek publikacyjny, by³ wspó³autorem podrêczników
o uprawie rolin ozdobnych. Dziel¹c siê swoj¹ wiedz¹,
aktywnie wspó³pracowa³ ze Stowarzyszeniem Producentów Rolin Cebulowych. Jego poznañska rzetelnoæ
i pracowitoæ oraz zdolnoci organizacyjne zosta³y docenione i wykorzystane w PAN, gdzie przez 25 lat, od
roku 1978, pe³ni³ nieprzerwanie funkcjê sekretarza Komitetu Nauk Ogrodniczych.
Prof. W. Szlachetka by³ niezwykle cenionym dydaktykiem. Studenci, doceniaj¹c Jego wiedzê i ojcowskie
podejcie do magistrantów, co roku rywalizowali o mo¿liwoæ wykonywania pracy magisterskiej pod Jego kierunkiem. Tych prac zosta³o wykonanych ponad 150.
Jego zaanga¿owanie zosta³o uhonorowane przez W³adze Uczelni siedmioma nagrodami indywidualnymi.
Jego wychowankowie s¹ czo³owymi producentami rolin ozdobnych, a Profesor zaszczepi³ w nich chêæ dzielenia siê sw¹ wiedz¹ z m³odszym pokoleniem.
Stracilimy w Nim Przyjaciela, wspó³pracownika i nauczyciela, wietnego organizatora, ¿yczliwego i bardzo
skromnego Cz³owieka.
Takim pozostanie w naszej pamiêci.

Urodzi³ siê Wielkopolaninem - 1 kwietnia 1935 r.
w Ci¹¿eniu n. Wart¹, w powiecie wrzesiñskim. Szkolê
podstawow¹ ukoñczy³ w 1949 r., a Pañstwowe Technikum Ogrodnicze w Powierciu pow. Ko³o w 1953 r.
W latach 1953-1954 pracowa³ jako technik ogrodnik na
stanowisku m³odszego agronoma w szkó³kach drzewek
owocowych w Pañstwowym Gospodarstwie Rolnym w
Turwi pow. Kocian. Po zdanym egzaminie wstêpnym
w 1954 r. zosta³ studentem Wydzia³u Ogrodniczego
SGGW w Warszawie. Studia in¿ynierskie ukoñczy³
w 1958 r., a magisterskie w 1960 r.
Na IV roku studiów Wydzia³u Ogrodniczego prof. Stanis³aw Wóycicki przyj¹³ Go do pracy w charakterze instruktora do prowadzenia praktyk semestralnych z rolin
ozdobnych dla studentów III roku Wydz. Ogrodniczego
/1958/. Natomiast od I lutego 1959 r. zosta³ pracownikiem Katedry Rolin Ozdobnych, pocz¹tkowo w Rolniczym Zak³adzie Dowiadczalnym SGGW w Oborach p.
Warszaw¹. Z Katedr¹ Rolin Ozdobnych zwi¹zane by³o
ca³e jego ¿ycie zawodowe - przeszed³ w niej wszystkie
stopnie wtajemniczenia nauczyciela akademickiego: od
m³odszego asystenta przez asystenta, adiunkta, docenta
do profesora nadzwyczajnego. Tytu³ naukowy profesora uzyska³ 9 grudnia 2002 roku.
Wybór tematu pracy magisterskiej i dowiadczenia
zdobyte w Zak³adzie Dowiadczalnym Obory nad upraw¹ tulipanów zadecydowa³y o ca³ej Jego póniejszej
dzia³alnoci naukowej. Profesor W. Szlachetka by³ jednym z najwiêkszych w Polsce specjalistów w dziedzinie
uprawy rolin cebulowych. Jego wieloletnie badania nad
upraw¹ tulipanów pozwoli³y ustaliæ zale¿noæ miêdzy
warunkami siedliska i warunkami klimatycznymi a plonem cebul tulipanów i okreliæ przydatnoæ pewnych
regionów Polski do ich uprawy. Profesor wykaza³ równie¿ przydatnoæ gleb lekkich do reprodukcji hiacyntów,
narcyzów, kosaæców i szafranów. Na stan reprodukcji
tulipanów w Polsce wp³ynê³y te¿ wyniki kilkunastoletnich badañ nad selekcj¹ cebul tulipanów, której celem
jest zapobieganie ich degeneracji. Du¿e znaczenie ma
te¿ opracowana metoda rozmna¿ania hiacyntów z wy-

Prof. dr hab. Aleksandra £ukaszewska
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Profesor Zbigniew Strojny
1944-2005
Zbigniew Strojny urodzi³ siê 14 sierpnia 1944 roku
w Oglêdowie. W 1968 roku ukoñczy³ Wydzia³ Ogrodniczy SGGW w Warszawie uzyskuj¹c tytu³ magistra in¿yniera ogrodnictwa. W tym samym roku zacz¹³ pracowaæ w
Instytucie Sadownictwa i Kwiaciarstwa w Skierniewicach, z którym zwi¹za³ niemal ca³¹ swoj¹ dzia³alnoæ
naukow¹ i organizacyjn¹. By³ jednym z trzech pierwszych
pracowników zatrudnionych w tworz¹cym siê w koñcu lat
szeædziesi¹tych Zak³adzie Rolin Ozdobnych. Uczestniczy³ w organizowaniu bazy naukowej tego Zak³adu oraz
rozpocz¹³ pierwsze prace badawcze nad nawadnianiem
narcyzów.
W latach 1970-1973 odby³ studia doktoranckie na Wydziale Ogrodniczym SGGW, gdzie pod kierunkiem prof.
dr hab. Henryka Chmiela wykona³ i obroni³ z wyró¿nieniem pracê doktorsk¹ pt. Wp³yw skrajnych dawek magnezu, boru i ¿elaza na wzrost i kwitnienie wybranych
rolin ozdobnych. Zdobyta podczas sta¿u naukowego
w latach 1976-77 w USA wiedza by³a impulsem do podjêcia badañ nad ca³oroczn¹ upraw¹ chryzantem doniczkowych. Wyniki tych badañ zosta³y opracowane w postaci rozprawy habilitacyjnej pt. Sterowana uprawa z³ocieni
doniczkowych w Polsce, na podstawie której uzyska³ stopieñ doktora habilitowanego w roku 1991 i stanowisko
docenta w roku 1992. Tytu³ profesora nauk rolniczych uzyska³ w 2002 roku. Profesor Strojny pe³ni³ te¿ funkcje administracyjne - by³ wieloletnim kierownikiem Pracowni
Nawo¿enia Rolin Ozdobnych oraz spo³eczne, nale¿a³ do
wielu towarzystw naukowych krajowych i miêdzynarodowych.
Utrzymywa³ liczne kontakty zagraniczne. Dwukrotnie
przebywa³ na d³ugoterminowych sta¿ach w USA, gdzie
wspó³pracowa³ z wybitnymi specjalistami z zakresu nawo¿enia i uprawy rolin szklarniowych oraz pod³o¿y ogrodniczych. Wyniki swoich badañ prezentowa³ wielokrotnie
na miêdzynarodowych kongresach i konferencjach.
Wspó³pracowa³ z wieloma znanymi na wiecie placówkami naukowymi w Europie Zachodniej, uczestniczy³ te¿

m.in. w miêdzynarodowym programie standaryzacji
metod oznaczania w³aciwoci fizycznych pod³o¿y
ogrodniczych. Jego dorobek naukowy i popularyzatorski jest bardzo du¿y i obejmuje oko³o 200 publikacji
naukowych, broszur, instrukcji wdro¿eniowych, artyku³ów popularno-naukowych i ekspertyz oraz 2 ksi¹¿ki i 5
rozdzia³ów w ksi¹¿kach, 2 wiadectwa autorskie odmian
chryzantemy.
Du¿y dorobek naukowy pozwala zaliczyæ Profesora
Strojnego do najlepszych w kraju i wysoko cenionych
na wiecie specjalistów w zakresie uprawy, nawadniania i nawo¿enia rolin ozdobnych, wprowadzania nowych nawozów do produkcji ogrodniczej oraz pod³o¿y
ogrodniczych i uprawy chryzantem. Podejmowane
przez niego prace badawcze zawsze dotyczy³y aktualnych problemów produkcji ogrodniczej, które rozwi¹zywa³ na wysokim poziomie. Jego osi¹gniêcia spotyka³y siê z du¿ym zainteresowaniem zarówno rodowisk
naukowych, jak i producentów rolin ozdobnych. Dziêki
niezwyk³emu zaanga¿owaniu, wrêcz pasji i pracowitoci opracowa³ wiele nowoczesnych metod uprawy
rolin, które by³y wprowadzone do praktyki ogrodniczej i szeroko upowszechnione. Prowadzi³ liczne szkolenia dla producentów rolin ozdobnych, pracowników
laboratoriów i instruktorów. By³ rzeczoznawc¹ NOT.
Przez kilka lat prowadzi³ wyk³ady na kursie magisterskim SGGW, wyk³ada³ te¿ w Wy¿szej Szkole Ekonomiczno-Humanistycznej w Skierniewicach na studiach
dziennych i zaocznych. By³ te¿ konsultantem i promotorem kilku prac dyplomowych i magisterskich.
Prof. dr hab. Zbigniew Strojny zmar³ 2 kwietnia 2005
roku. Odszed³ od nas cz³owiek prawy, skromny, powszechnie szanowany, lubiany, kole¿eñski, pracowity
i jednoczenie wybitny fachowiec w dziedzinie ogrodnictwa.
Prof. dr hab. Mieczys³aw Grzesik

Informacje o dzia³alnoci oddzia³ów
Kraków

4 marca - dr Magdalena Gantner z AR w Lublinie: Stan i perspektywy uprawy leszczyny. Problematyka upraw w wietle miêdzynarodowych Kongresów
w USA i Hiszpanii;
15 marca - prof. dr hab. Edward ¯urawicz z ISiK
w Skierniewicach: Mo¿liwoci produkcji truskawki
w Polsce przy wykorzystaniu metod uprawy sterowanej;
21 czerwca - prof. dr hab. Tadeusz Zawadzki
z UMCS w Lublinie: Grawipercepcja rolin;
11 lipca - prof. S.S. Narwal z National Fellow Department of Agronomy, Haryana Agricultural University, prezes Towarzystwa Allelopatycznego w Indiach,

Krakowski Oddzia³ PTNO w 2005 roku zorganizowa³
2 spotkania naukowe, na których wyg³oszono nastêpuj¹ce referaty:
1. Wybrane aspekty metabolizmu azotanów w warzywach
- dr hab. Renata Wojciechowska;
2. Ogrody japoñskie - prof. dr hab. Anna Bach.
Lublin
W okresie od 1 stycznia 2005 do 12 padziernika 2005
w Lubelskim Oddziale PTNO odby³y siê cztery spotkania
naukowe, na których wyg³oszono nastêpuj¹ce referaty:
8

Redaktor Naczelny Allelopathy Journal: Allelopatia nowa dziedzina nauki.
Lubelski Oddzia³ Polskiego Towarzystwa Nauk Ogrodniczych by³ wspó³organizatorem Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Problemy w produkcji krzewów ró¿
w nowych warunkach ekonomicznych po akcesji z Uni¹
Europejsk¹, która odby³a siê 16 lutego 2005 w Lublinie.

dowców Rolin Ogrodniczych Zmiennoæ genetyczna utrzymywanie, tworzenie i wykorzystywanie w hodowli
rolin.
Szczecin
Szczeciñski Oddzia³ PTNO w 2005 roku zorganizowa³ trzy spotkania:
13 kwietnia - dr Katarzyna Kujath wyg³osi³a referat
dotycz¹cy tajników uprawy pomidorów drobnoowocowych typu cherry;
16 czerwca - spotkanie dotyczy³o nawi¹zania wspó³pracy Wy¿szej Szko³y Rolniczej w Neubrandenburgu
z Polskim Towarzystwem Nauk Ogrodniczych;
trzecie spotkanie odby³o siê w indywidualnym gospodarstwie sadowniczym mgr Paw³a Bekasiaka.
Ponadto cz³onkowie PTNO uczestniczyli w dwóch wyjazdach studyjnych: 2 czerwca na Rugiê i do Rostoku
oraz od 3 do 12 wrzenia do Prowansji i Burgundii we
Francji.

Poznañ
Poznañski Oddzia³ PTNO w 2005 roku zorganizowa³
trzy spotkania naukowe, na których wyg³oszono nastêpuj¹ce referaty:
28 stycznia - dr hab. Barbara Politycka: Zjawisko
zmêczenia gleby w wietle najnowszych pogl¹dów
oraz Wra¿enia z pobytu w Indiach;
- prof. dr hab. Piotr Ilnicki: Programy rolnorodowiskowe w Polsce po wejciu do Unii Europejskiej;
18 lutego - prof. dr hab. Wojciech Tyksiñski: Metale
ciê¿kie a zdrowie cz³owieka;
- dr Joanna Krause: Produkcja cebul kwiatowych
w krajach Unii Europejskiej;
- prof. dr hab. Janusz Olejnik : Efekt cieplarniany - dobrodziejstwo czy zagro¿enie;
1 kwietnia - dr hab. Stanis³awa Korszun, prof. nadzw.:
Odmiany mi³orzêbu dwuklapowego polskiej selekcji,
- dr in¿. arch. El¿bieta Raszeja: Problematyka ochrony
krajobrazu w planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;
- dr hab. Anna Lisiecka, prof. nadzw.: Kwiaty w naszym ¿yciu.

Warszawa
W 2005 roku Zarz¹d Oddzia³u Warszawskiego zorganizowa³ dwa spotkania naukowe, w których uczestniczyli
cz³onkowie Towarzystwa i osoby zainteresowane:
z Raananem Katzirem z Sustainable Agriculture Consulting Group na temat Sustainable vegetable production in Israel oraz z mgr Bartoszem Pytkowskim z firmy
nasiennej Bejo Zaden Polska, na temat: Przydatnoæ
nowych odmian warzyw z hodowli Bejo Zaden do uprawy w warunkach Polski.
Zorganizowano równie¿ cztery autokarowe wycieczki naukowe, w których wziêli udzia³ cz³onkowie Towarzystwa,
doktoranci i magistranci kierunku ogrodniczego, w celu
zapoznania siê z nowymi technologiami produkcji warzyw:
- do gospodarstwa Krasoñ-rozsady pod Piotrkowem
Trybunalskim, produkuj¹cego rozsady warzyw polowych
z zastosowaniem sytemu VEFI i nowoczesnych technologii pielêgnacji rozsady;
- do gospodarstwa szklarniowego pañstwa Kociszewskich w Karczewie k/Otwocka, produkuj¹cego warzywa
szklarniowe w pod³o¿ach inertnych w nowoczesnym
obiekcie;
- na dni otwarte firm nasiennych Bejo Zaden Polska
i Rijk Zwaan;
- na tradycyjny Dzieñ Marchwi w gospodarstwie SGGW
w ¯elaznej k/Skierniewic.

Skierniewice
Skierniewicki Oddzia³ PTNO wspólnie z Zarz¹dem
Skierniewickiego Oddzia³u Polskiego Towarzystwa Botanicznego zorganizowa³ cztery spotkania naukowe powiêcone nastêpuj¹cym tematom:
- dr hab. Janina Gajc-Wolska: Warzywa z upraw ekologicznych i ich rola na rynku europejskim;
- dr hab. Barbara Dyki: Apoptoza komórek rolinnych,
- dr Ryszard Górecki: Krzem - pierwiastek dobroczynny dla rolin, przyjazny dla cz³owieka;
- dr Jadwiga Treder: Zastosowanie krzemu i preparatu
Resistim w uprawie ogórka.
Skierniewicki Oddzia³ Polskiego Towarzystwa Nauk
Ogrodniczych by³ wspó³organizatorem Ogólnopolskiej
Konferencji Naukowej Postêp w produkcji rolin ozdobnych oraz X Ogólnopolskiego Naukowego Zjazdu Ho-

Sprawozdania z konferencji, zjazdów seminariów i spotkañ
Ogólnopolska Konferencja Naukowa
Postêp w produkcji rolin ozdobnych
W dniach 31 stycznia - 1 lutego 2005 roku odby³a siê
Ogólnopolska Konferencja Naukowa Postêp w produkcji rolin ozdobnych zorganizowana przez Instytut
Sadownictwa i Kwiaciarstwa w Skierniewicach. Konfe-

rencja po³¹czona by³a z obchodami 35 - lecia Dzia³u
Rolin Ozdobnych Instytutu oraz ze Zjazdem Katedr
Jednoimiennych Rolin Ozdobnych. Konferencjê zaszczycili sw¹ obecnoci¹ przedstawiciele Ministerstwa
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Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Pañstwowego Inspektoratu
Ochrony Rolin i Nasiennictwa, przedstawiciele stowarzyszeñ, grup oraz zwi¹zków producentów ró¿, anturium,
rolin doniczkowych, cebulowych i szkó³karskich. Obrady zgromadzi³y blisko 200 osób. Konferencja sk³ada³a
siê z sesji plenarnej, referatowej i posterowej. Referat
wprowadzaj¹cy na sesji plenarnej na temat 35-lecia Dzia³u Rolin Ozdobnych w Instytucie wyg³osi³ dyrektor Instytutu Sadownictwa i Kwiaciarstwa ds. Rolin Ozdobnych
profesor dr hab. Mieczys³aw Grzesik. Na sesji plenarnej wyg³oszono tak¿e referaty nt. rozwoju polskiego
kwiaciarstwa w minionym 15-leciu (prof. dr hab. Lilianna
Jab³oñska), zmian w szklarniowej produkcji rolin ozdobnych w Polsce (prof. dr hab. Anna Lisiecka), wp³ywu rolin ozdobnych na zdrowie cz³owieka (prof. dr hab. Joanna Nowak) i roli rynku hurtowego w obrocie kwiatami

(mgr Grzegorz Hempowicz). Sesje referatowe i posterowe podzielone by³y na trzy sekcje: roliny szklarniowe, szkó³karstwo oraz nasiennictwo, roliny cebulowe
i byliny. Na sesjach referatowych wyg³oszono ³¹cznie
38 referatów oraz zaprezentowano 80 posterów. Wiêkszoæ prac prezentowanych na Konferencji zosta³a
opublikowana w Zeszytach Problemowych Postêpów
Nauk Rolniczych, a streszczenia wszystkich referatów
i posterów w Materia³ach Konferencyjnych. Konferencja da³a mo¿liwoæ zapoznania siê z prowadzonymi
badaniami w poszczególnych orodkach naukowych,
nawi¹zania wspó³pracy i wymiany pogl¹dów, co z pewnoci¹ bêdzie sprzyja³o rozwojowi nowoczesnej myli
technologicznej w produkcji rolin ozdobnych.
Dr Bo¿ena Matysiak

X Ogólnopolski Naukowy Zjazd Hodowców Rolin Ogrodniczych
Zmiennoæ genetyczna - utrzymywanie, tworzenie
i wykorzystywanie w hodowli rolin
Jubileuszowy, X Ogólnopolski Naukowy Zjazd Hodowców Rolin Ogrodniczych zosta³ zorganizowany w dniach
15-16 lutego 2005 roku w Skierniewicach przez Zak³ad
Hodowli Rolin Sadowniczych Instytutu Sadownictwa
i Kwiaciarstwa oraz Polskie Towarzystwo Nauk Ogrodniczych - Sekcjê Hodowli Rolin i Nasiennictwa.
Motywem przewodnim Zjazdu by³a Zmiennoæ genetyczna - utrzymywanie, tworzenie i wykorzystywanie
w hodowli rolin i przewija³a siê w referatach plenarnych i dwóch sekcjach tematycznych: Warzywnictwo
oraz Sadownictwo i Roliny Ozdobne.
W Zjedzie udzia³ wziê³o 150 osób. Byli to pracownicy
naukowi z Wy¿szych Uczelni, Instytutów Badawczo-Rozwojowych, specjalici z Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, G³ównego Inspektoratu Inspekcji Ochrony
Rolin i Nasiennictwa, Centralnego Orodka Badania
Odmian Rolin Uprawnych oraz hodowcy ze spó³ek hodowlano-nasiennych. Wyg³oszono 8 referatów na sesji
plenarnej, 26 w sekcjach tematycznych oraz zaprezentowano 75 posterów. Na konferencji prezentowane by³y
wyniki badañ z zakresu genetyki, hodowli, zasobów genowych oraz oceny odmian rolin ogrodniczych, które
bêd¹ wykorzystane w hodowli twórczej tych rolin. Bez
hodowli, która takie odmiany dostarcza, nie mo¿e byæ

nowoczesnego ogrodnictwa - odmiany to najwa¿niejsze rodki produkcji wspó³czesnego ogrodnictwa. Pozwalaj¹ one na coroczne uzyskiwanie du¿ych plonów
o wysokiej wartoci u¿ytkowej i umo¿liwiaj¹ produkcjê
p³odów ogrodniczych przy ograniczonym stosowaniu
pestycydów. Pozwala to na obni¿enie kosztów produkcji, zmniejszenie ska¿enia rodowiska oraz uzyskiwanie produktów ogrodniczych bez szkodliwych dla zdrowia ludzkiego pozosta³oci rodków chemicznych.
Istnieje zatem potrzeba cyklicznych spotkañ w gronie
specjalistów - genetyków i hodowców rolin ogrodniczych oraz przedstawicieli administracji pañstwowej,
odpowiedzialnych za postêp biologiczny w Polsce
w celu prezentowania najnowszych wyników badañ, wymiany dowiadczeñ oraz wspólnego rozwi¹zywania
problemów polskiego nasiennictwa ogrodniczego.
Materia³y ze Zjazdu sk³ada³y siê z 2 tomów, które obejmowa³y:
- tom 1: pe³ne referaty zaproszonych goci oraz jednostronicowe streszczenia wszystkich doniesieñ i posterów,
- tom 2: monografia obejmuj¹ca pe³ne teksty prezentowanych na Zjedzie referatów i posterów, spe³niaj¹cych kryteria publikacji naukowych.
Mgr in¿. Mariusz Lewandowski

Konferencja Naukowa
Problemy w produkcji krzewów ró¿ w nowych warunkach ekonomicznych
po akcesji z Uni¹ Europejsk¹
rem Konferencji by³a Katedra Ekonomiki Ogrodnictwa,
we wspó³pracy z Polskim Towarzystwem Nauk Ogrodniczych Oddzia³ w Lublinie, Stowarzyszeniem In¿ynierów i Techników Ogrodnictwa Oddzia³ w Lublinie oraz

W dniu 16 lutego 2005 roku odby³a siê w Akademii
Rolniczej w Lublinie Konferencja Naukowa Problemy
w produkcji krzewów ró¿ w nowych warunkach ekonomicznych po akcesji z Uni¹ Europejsk¹. Organizato10

Zrzeszeniem Producentów Ró¿, Materia³u Szkó³karskiego, Owocowego i Ozdobnego Koñskowola. Udzia³
w niej wziê³o oko³o 80 osób, w tym cz³onkowie Oddzia³u
lubelskiego PTNO, pracownicy naukowi Katedry Ekonomiki Ogrodnictwa, Katedry Rolin Ozdobnych, Katery Ochrony i Kwarantanny Rolin, Instytutu Sadownictwa
i Kwiaciarstwa w Skierniewicach w osobie dr in¿. A. Marosza, a ponadto doktoranci i studenci Wydzia³u Ogrodniczego Akademii Rolniczej w Lublinie, producenci i przedstawiciele firm zwi¹zanych bezporednio lub porednio ze
szkó³karstwem ró¿. Reprezentowane by³y nastêpuj¹ce firmy: Przedsiêbiorstwo Nasiennictwa Ogrodniczego i Szkó³karstwa Oddzia³ w Lublinie, COBORU S³upia Wielka,
Wojewódzki Inspektorat Pañstwowej Inspekcji Ochrony
Rolin i Nasiennictwa, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Ogród Botaniczny UMCS w Lublinie oraz
Ogród Botaniczny w Powsinie, Rosa Æwik, Yara Poland,
Florexpol, Plantpress i Hortpress,.
Tematyka Konferencji obejmowa³a zagadnienia ekonomiczne oraz technologiczne. Przedstawiono wyniki
badañ z zakresu metod uprawy podk³adek pod ró¿e
(prof. dr hab. J. Hetman, mgr in¿. J Adamiak) i krze-

wów ró¿ w uprawie w tunelach foliowych (prof. dr hab.
J. Hetman, mgr in¿. M. Przegaliñska-Matyko) oraz
ochrony szkó³ki ró¿ przed chorobami (prof. dr hab.
A. Wagner). W czêci prezentuj¹cej zagadnienia ekonomiczne omówiony zosta³ potencja³ produkcyjny szkó³karstwa ró¿ w Polsce i jego perspektywy (dr in¿.
A. Marosz), koszty i op³acalnoæ produkcji na przyk³adzie szkó³ek ró¿ po³o¿onych w powiecie pu³awskim (dr
in¿. Eugenia Czernyszewicz), wymagania w obrocie
ozdobnym materia³em szkó³karskim na Wspólnym Rynku i z krajami trzecimi (mgr in¿. M. Wyla) oraz mo¿liwoci wsparcia gospodarstw szkó³karskich przy pomocy instrumentów stosowanych w ramach Wspólnej
Polityki Rolnej (mgr M. Nieróbca). Referat dr in¿.
J. Adlera z COBORU w S³upi Wielkiej dotyczy³ aktualnych spraw zwi¹zanych z ochron¹ prawn¹ odmian rolin, zw³aszcza ró¿ w Polsce, Unii Europejskiej i na wiecie. Problemy w produkcji krzewów ró¿ i dowiadczenia
z dzia³ania w ramach Zrzeszenia Koñskowola przedstawili producenci. Wyg³oszone referaty zosta³y wydrukowane w materia³ach konferencyjnych.
Dr Eugenia Czernyszewicz

Konferencja Naukowa
Wspó³czesne systemy uprawy a plonowanie i wartoæ biologiczna warzyw
23-24 czerwca 2005 roku, Wroc³aw
W dniach 23 - 24 czerwca 2005 roku we Wroc³awiu
odby³a siê Konferencja Naukowa pod has³em Wspó³czesne systemy uprawy a plonowanie i wartoæ biologiczna warzyw zorganizowana przez Katedrê Ogrodnictwa Akademii Rolniczej we Wroc³awiu przy
wspó³udziale Polskiego Towarzystwa Nauk Ogrodniczych i Komitetu Nauk Ogrodniczych PAN.
Przedmiotem obrad by³o przedstawienie najnowszych
wyników badañ prowadzonych w ró¿nych orodkach
naukowych w Polsce. Wymiana informacji dotyczy³a
przede wszystkim gatunków warzyw, ale tak¿e rolin
zielarskich i grzybów. Szczególn¹ uwagê zwrócono na
ocenê wielkoci oraz jakoci ich plonu pod wp³ywem
takich zabiegów agrotechnicznych jak: sposób produkcji rozsady, terminy siewu i sadzenia rolin, nawo¿enie,
nawadnianie, zastosowanie p³askich os³on, sposób uprawy. Porównywano równie¿ przydatnoæ odmian do uprawy w zró¿nicowanych warunkach. Zagadnienia te rozpatrywano w aspekcie ró¿nych systemów uprawy,
w warunkach polowych i pod os³onami.
W Konferencji wziêli udzia³ pracownicy naukowi z nastêpuj¹cych orodków naukowych: AT-R w Bydgoszczy,
AR w Krakowie, AR w Lublinie, UWM w Olsztynie, AR
w Poznaniu, AP w Siedlcach, AR w Szczecinie, SGGW
w Warszawie, AR we Wroc³awiu oraz IW w Skierniewicach. Reprezentowane równie¿ by³y firmy - sponsorzy
konferencji: PPO Siechnice Sp. z o. o., Rijk Zwaan
Polska Sp. z o. o., Intermag Sp. z o. o., ADOB P.P.C.,
Ekoplon S.A., Agroma Ltd, Scotts Poland Sp. z o. o.,
Zak³ady Zieleni Miejskiej we Wroc³awiu.
W pierwszym dniu Konferencji odby³y siê sesje referatowe oraz sesja posterowa poprzedzone referatami

zamówionymi, wyg³oszonymi przez prof. dr hab. Tadeusza Kêsika (AR Lublin) pt. Wspó³czesne systemy uprawy roli oraz prof. dr hab. Andrzeja Komosê (AR Poznañ) - pt. Aktualne tendencje w ¿ywieniu rolin
warzywnych uprawianych pod os³onami.
W nastêpnej czêci obrad przedstawiono nastêpuj¹ce referaty:
Dr Anna Francke (UWM Olsztyn): Wp³yw stosowania
os³on p³askich na wielkoæ i jakoæ plonu rzodkiewki;
Prof. dr hab. Marian Or³owski, dr Dorota Jadczak, mgr
Agnieszka ¯urawik (AR Szczecin): Wp³yw os³ony oraz
rednicy sadzonych cebulek na wielkoæ i jakoæ plonu
szalotki uprawianej na zbiór pêczkowy;
Mgr Joanna Stefaniak, mgr Krzysztof Wanga, dr W³odzimierz Krzesiñski, prof. dr hab. Marian Gapiñski (AR
Poznañ): Wp³yw sposobu przyspieszania na plonowanie odmian wczesnych ziemniaka;
Dr hab. Piotr Siwek, prof. dr hab. Andrzej Libik (AR Kraków): Wp³yw os³on z folii i w³ókniny w uprawie wczesnej selera naciowego na wielkoæ i jakoæ plonu;
Dr Lubos³awa Nowaczyk, prof. dr hab. Pawe³ Nowaczyk
(AR Bydgoszcz): Przydatnoæ wybranych form mieszañcowych Capsicum frutescens x Capsicum annuum
L. typu soft-flesh do produkcji;
Dr Katarzyna Adamczewska-Sowiñska (AR Wroc³aw):
Dzia³anie nastêpcze ¿ywych ció³ek w uprawie selera
korzeniowego;
Dr Anna Zaniewicz-Bajkowska, dr Jolanta Franczuk, dr
Robert Rosa, Wies³aw Olszewski, Tomasz £ukowski (AR
Siedlce): Poplonowe nawozy zielone i s³oma w uprawie selerów korzeniowych. Zawartoæ kadmu w liciach
i korzeniach spichrzowych;
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Mgr Ma³gorzata Pelc, prof. dr hab. Zenon Wêglarz, mgr
Jolanta ¯och (SGGW Warszawa): Plonowanie i sk³ad
chemiczny ziela czterech gatunków wierzbownicy (Epilobium sp.);
Dr Gra¿yna Zawilak, prof. dr hab. Jan Dyduch (AR Lublin):
Zawartoæ niektórych sk³adników chemicznych w liciu
podagrycznika pospolitego (Aegopodium podagraria L.).
W sesji posterowej przedstawiono 65 posterów dotycz¹cych zagadnieñ zwi¹zanych z tematem Konferencji.

Wszystkie zaprezentowane na Konferencji prace zosta³y poddane recenzji a nastêpnie opublikowane w Zeszytach Naukowych Akademii Rolniczej we Wroc³awiu.
W drugim dniu uczestnicy Konferencji zwiedzili PPO
Siechnice - jeden z najnowoczeniejszych zak³adów
szklarniowych w Polsce produkuj¹cy metod¹ integrowan¹ warzywa szklarniowe: pomidor, ogórek i paprykê
oraz doniczkowe, ciête i rabatowe roliny ozdobne.
Dr hab.Katarzyna Adamczewska-Sowiñska,
Dr hab. Anita Biesiada

Sympozjum Szparagowe w Holandii
W czerwcu 2005 roku odby³o siê w Holandii
(Venlo) XI Miêdzynarodowe Sympozjum Szparagowe
(www.ias2005.com) organizowane w ramach spotkañ
grupy roboczej Asparagus (www.ishs.org) Miêdzynarodowego Towarzystwa Nauk Ogrodniczych (ISHS).
Uczestniczy³o w nim ponad 150 osób z Europy, Azji,
Afryki i obydwu Ameryk. Zagadnienia omawiane na
Sympozjum zosta³y podzielone na 5 grup tematycznych:
uprawa, choroby i szkodniki, ¿ywnoæ funkcjonalna, hodowla i biotechnologia, fizjologia i traktowanie posprzêtne
oraz rynek i marketing.
W ramach zagadnieñ dotycz¹cych uprawy omówiono
szeroko technologiê produkcji szparaga w ró¿nych rejonach na wiecie, w tym równie¿ w rejonach pustynnych
Peru i Chin. Zaprezentowano równie¿ przydatnoæ kilkunastu ró¿nych folii do przykrywania wa³ów szparaga.
Przedstawiono ocenê ekonomiczn¹ mechanicznego
zbioru szparagów. Osobna sesja powiêcona by³a zwalczaniu chorób i szkodników szparaga, na której stosunkowo du¿o mówiono na temat chorób replantacyjnych.
W sesji powiêconej ¿ywnoci funkcjonalnej zaprezentowano 4 referaty dotycz¹ce wartoci biologicznej szparaga. Du¿ym zainteresowaniem cieszy³a siê sesja na
temat fizjologii szparaga i traktowania posprzêtnego, na
której zaprezentowano 8 referatów. Wiele uwagi powiêcono systemowi wspomagania decyzji opartym na zawartoci cukrów w rolinie szparaga. System ten zosta³
opracowany w Nowej Zelandii (AspireNZ), a nastêpnie
wykorzystano go w Stanach Zjednoczonych (AspireUS).
Obecnie trwaj¹ prace nad wdro¿eniem tego systemu
w Niemczech. System ten dostêpny jest on-line w internecie (http://asparagus-info.org). W czasie sesji powiêconej hodowli i biotechnologii wyg³oszono 7 referatów,
dotycz¹cych g³ównie zastosowania in¿ynierii genetycznej do uzyskiwania nowych odmian szparaga.
Z Polski w Sympozjum udzia³ wziêli prof. Miko³aj Knaflewski, dr W³odzimierz Krzesiñski i mgr Adam ¯urawicz z AR w Poznaniu, dr Roman Rolbiecki i dr Dariusz
Panka z ATR w Bydgoszczy oraz dr Teresa Rodkiewicz
z AR w Lublinie. W sesjach referatowych Roman Rolbiecki zaprezentowa³ wyniki przedstawiaj¹ce efekty nawadniania 24 odmian szparaga, Teresa Rodkiewicz
przedstawi³a referat nt. zmian zawartoci witaminy C

i ogólnej liczby antyoksytandów w wypustkach szparaga. W³odzimierz Krzesiñski, wyg³osi³ referat nt. wp³ywu
czynników klimatycznych na zawartoæ cukrów i ekstraktu w zielonych wypustach szparaga (wspó³autorzy:
Stachowiak, Knaflewski, G¹secka i ¯urawicz). Pracownicy naszej uczelni - AR Poznañ zaprezentowali tak¿e
4 postery. Dwa z nich powsta³y we wspó³pracy Katedry
Warzywnictwa z Katedrami Fitopatologii i Chemii, a dotyczy³y wp³ywu chorób wirusowych na plonowanie szparaga (Knaflewski, Fiedorow, Paw³owski) i wystêpowania grzybów w wypustkach szparaga oraz mykotoksyn
przez nie produkowanych (Knaflewski, Goliñski, Kostecki, Wakiewicz, Weber). Pozosta³e postery dotyczy³y ustalenia minimalnej temperatury do kie³kowania
i wschodów nasion szparaga (Miko³aj Knaflewski) oraz
wp³ywu czynników klimatycznych na plonowanie szparaga (Krzesiñski, Knaflewski).
Sympozjum by³o doskonale zorganizowane. Dzieñ
rozpoczyna³ siê sesj¹ referatow¹ przeplatan¹ sesj¹ posterow¹. Po po³udniu uczestnicy mogli zobaczyæ dowiadczenia odmianowe, a tak¿e odwiedziæ firmy zajmuj¹ce siê hodowl¹ nowych odmian oraz produkcj¹ karp
szparaga. Zaprezentowano równie¿ maszyny wykorzystywane w uprawach szparagów. Du¿e zainteresowanie wród uczestników Sympozjum wzbudzi³y pokazy
maszyn u³atwiaj¹cych zbiór oraz do obierania bia³ych
szparagów. Wieczorami odbywa³y siê warsztaty, na których omawiano najnowsze zagadnienia dotycz¹ce hodowli nowych odmian szparaga i zastosowania w niej
in¿ynierii genetycznej. Omawiano tak¿e mo¿liwoci w³¹czenia innych krajów do systemu wspomagania decyzji Aspire NZ, wystêpowanie chorób replantacyjnych,
¿ywnoæ funkcjonaln¹, a tak¿e biologiczn¹ i integrowan¹ uprawê szparagów. Czasami warsztaty koñczy³y siê
po pó³nocy.
Na Sympozjum zosta³y wybrane nowe w³adze grupy
roboczej, Asparagus ISHS (www.ishs.org/sci/V07.htm).
Przewodnicz¹cym tej grupy na kolejne 4 lata zosta³ prof.
dr hab. Miko³aj Knaflewski. Nastêpne, XII Miêdzynarodowe Sympozjum Szparagowe odbêdzie siê w roku
2009 w Peru.
Dr W³odzimierz Krzesiñski
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XXII Dzieñ Borówkowy w SGGW
W dniu 6 lipca odby³ siê tradycyjny XXII Dzieñ Borówkowy w SGGW. Uczestniczy³o w nim oko³o 100 osób
interesuj¹cych siê upraw¹ borówki wysokiej. W ramach
tego dnia zorganizowano Konferencjê Naukow¹ pod
has³em Przyrodnicze uwarunkowania uprawy borówki
wysokiej (Vaccinium corymbosum L.), na której zaprezentowano kilkanacie referatów:
- dr M. Bieniasz - Ocena plonowania oraz wp³ywu sposobu zapylania kwiatów na zawi¹zywanie owoców i nasion 4 odmian borówki wysokiej;
- dr K. Giejdasz - Potrzeby zapylania borówki wysokiej
i jej owady zapylaj¹ce;
- mgr T. Krupa i prof. dr hab. K. Tomala - W trosce by
jagody borówki nie przegra³y z szar¹ pleni¹;
- dr K. Pliszka - Pierwsza polska odmiana borówki wysokiej;
- dr K. Pliszka - Regulowanie dojrzewania owoców borówki wysokiej;
- mgr T. Krupa i prof. dr hab. K. Tomala - Jakoæ jagód
borówki wysokiej przechowywanych w ch³odni zwyk³ej
i warunkach KA;
- mgr T. Krupa i prof. dr hab. K. Tomala - W³aciwoci
przeciwutleniaj¹ce jagód borówki wysokiej odmiany
'Bluecrop';

- dr K. cibisz - Zasady racjonalnego nawo¿enia borówki wysokiej;
- doc. dr hab. W. Treder - Mikronawadnianie i fertygacja borówek;
- dr Danuta Krzewiñska i doc. dr hab. K. Smolarz - Wp³yw
kilku sposobów przygotowania gleby na wzrost i owocowanie borówki wysokiej odmiany 'Bluecrop';
- mgr B. Koziñski - Wp³yw pielêgnacji gleby i nawo¿enia azotowego na rozwój systemu korzeniowego borówki
wysokiej odmiany 'Bluecrop';
- mgr B. Koziñski i dr W. Stêpieñ - Wstêpne wyniki badañ nad wp³ywem ciêcia odm³adzaj¹cego na wzrost
i plonowanie rolin borówki wysokiej w warunkach zró¿nicowanego nawo¿enia mineralnego;
- dr K. cibisz i mgr R. Krzy¿anowski - Ocena przydatnoci metody rozmna¿ania przez sadzonki zdrewnia³e
dla dwóch odmian borówki wysokiej;
- dr K. Pliszka - Borówka wysoka - rolina jagodowa
wioski globalnej;
- doc. dr hab. K. Smolarz - Borówka wysoka - posezonowe uwagi.
Dr hab. Marek Gajewski

XI Dzieñ Melona
W dniu 11 sierpnia odby³ siê otwarty XI Dzieñ Melona w SGGW, zorganizowany z udzia³em cz³onków
PTNO przez Katedrê Genetyki, Hodowli i Biotechnologii Rolin. W spotkaniu uczestniczy³o 55 osób. W czêci referatowej przedstawiono dwa referaty: prof dr. hab.
K. Niemirowicz-Szczytt na temat prac badawczych na
rzecz hodowli w KGHiBR oraz dr A. Korzeniewskiej na

temat nowych odmian rolin warzywnych hodowli
KGHiBR. 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.
Dr hab. Marek Gajewski

Dzieñ otwarty w Sadzie Dowiadczalnym SGGW w Wilanowie
W dniu 4 wrzenia odby³o siê ogólnopolskie spotkanie zorganizowane przez Katedrê Sadownictwa i Przyrodniczych Podstaw Ogrodnictwa z udzia³em cz³onków
PTNO pod nazw¹ Dzieñ otwarty w Sadzie Dowiadczalnym SGGW w Wilanowie. Spotkanie odby³o siê
na Polu Dowiadczalnym Katedry w Warszawie-Wilanowie. Uczestniczy³o w nim oko³o 300 osób, g³ównie
producentów-sadowników. Uczestnicy mieli mo¿liwoæ
zwiedzenia sadu dowiadczalnego i obiektów Katedry.
Zapoznali siê z dowiadczeniami prowadzonymi w sa-

dzie. W spotkaniu uczestniczy³y równie¿ firmy z bran¿y
sadowniczej. W czêci referatowej zaprezentowano nastêpuj¹ce doniesienia:
- dr C. Piestrzeniewicz - Jakie podk³adki dla jab³oni 'Rubin'?;
- prof. dr hab. A. Sadowski - Sadzenie drzewek dwuletnich jest op³acalne;
- prof. dr hab. K. Tomala - Termin zbioru jab³ek i gruszek nie mo¿e byæ przypadkowy.
Dr hab. Marek Gajewski

IV Seminarium Naukowo-Wdro¿eniowe Dyniowate - dla zdrowia
W dniu 29 wrzenia odby³o siê w SGGW IV Seminarium Naukowo-Wdro¿eniowe Dyniowate - dla zdrowia,

zorganizowane z udzia³em cz³onków PTNO przez
Katedrê Genetyki, Hodowli i Biotechnologii Rolin.
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W spotkaniu uczestniczy³o 50 osób z kraju oraz gocie
z Uniwersytetu Rolniczego w Kownie. Podobnie jak
w ubieg³ym roku, zaprezentowano rozmaite odmiany dyni
zwyczajnej i dyni olbrzymiej. W czêci referatowej przedstawiono trzy referaty naukowe. Referat dr A. Korzeniewskiej dotyczy³ prac hodowlanych nad dyni¹ olbrzymi¹, referat dr A. Seroczyñskiej i wspó³autorów dotyczy³ zró¿nicowania zawartoci zwi¹zków karotenoidowych w owocach dyni olbrzymiej, a referat prof. dr hab.
K. Niemirowicz-Szczytt i dr T. Kotliñskiej stanowi³

prezentacjê kolekcji rolin dyniowatych w Polsce.
Uczestnicy mieli mo¿liwoæ degustacji rozmaitych potraw z dyni, przygotowanych przez organizatorów
Seminarium oraz zwiedzenia pola dowiadczalnego
z kolekcj¹ prezentuj¹c¹ bioró¿norodnoæ rolin dyniowatych. Pracownicy Katedry Rolin Ozdobnych
przygotowali ciekawe kompozycje florystyczne z rolinami dyniowatymi.
Dr hab. Marek Gajewski

Ogrodnictwo w Bu³garii
Bu³garia kojarzy siê z upalnym latem i s³oñcem, które
sprawia ¿e jest to kraj o bardzo korzystnym klimacie dla
upraw wielu rolin ogrodniczych. Tradycje upraw siêgaj¹ okresu trackiego, a wiêc wielu wieków przed nowo¿ytn¹ er¹. Po wojnach ba³kañskich, które mia³y miejsce na
pocz¹tku ubieg³ego stulecia wielu Bu³garów emigrowa³o
na pó³noc, ucz¹c miejscow¹ ludnoæ Austrii, Czech
i Polski uprawy warzyw i winoroli. W rejonie Igo³omii
i Wadowic do dzisiaj wspomina siê o ogrodnikach - emigrantach z po³udnia.
Bu³garia jest krajem o charakterze górzystym. Na
³agodnych stokach Rodopów od strony po³udniowej
znajduj¹ siê du¿e plantacje winoroli, jab³oni oraz grusz.
Produkcja warzywnicza natomiast koncentruje siê na
Nizinie Naddunajskiej, szczególnie bli¿ej ujcia Dunaju
do Morza Czarnego (Dobrud¿a) oraz na Nizinie Trakijskiej (po³udniowa czêæ kraju). S¹ to tereny o glebach
¿yznych, gdzie jak mawiaj¹ starsi mieszkañcy nawet
kiedy kij wbijesz w ziemiê to puci korzenie. Po 1990 r.
w wyniku przemian politycznych w gospodarce bu³garskiej zasz³y du¿e zmiany. Szczególnie dotkliwie odbi³y
siê one na produkcji ogrodniczej. Po przywróceniu w³asnoci ziemskiej sprzed ostatniej wojny wielu obywateli
zosta³o nieoczekiwanie w³acicielami maj¹tku ziemskiego. W efekcie oko³o po³owy u¿ytków rolnych w Bu³garii
jest aktualnie nie uprawianych. Ten trudny okres najlepiej przetrwa³y winnice, z których wina i koncentraty
alkoholowe mo¿na spotkaæ w prawie ka¿dym sklepie
w bardzo du¿ym wyborze. Uczestnicy wyprawy do Bu³garii we wrzeniu 2004 r., któr¹ zorganizowa³ krakowski
oddzia³ PTNO mogli podziwiaæ najwiêksz¹ na Ba³kanach
kolekcjê winoroli, obejmuj¹c¹ ponad 500 odmian.
Oprócz lokalnych znajduj¹ siê tam odmiany z innych
krajów wiata m. in. Francji, W³och, Wêgier, USA. Najbardziej jednak popularne s¹ stare sprawdzone odmiany przeznaczone do produkcji win - 'Pamid', 'Mawrud',
'Dimiat, 'Sziroka Melnishka Loza', 'Songularski Misket',
'Plovdivski Misket', 'Kadarka' i jeszcze kilka innych. Na
rynku wie¿ych owoców króluje 'Bulgar', który dojrzewa
we wrzeniu oraz wczeniejszy 'Kardynal'.
W uprawach sadowniczych na czo³o wybi³y siê ostatnio
maliny, uprawiane g³ównie w rejonach górskich i podgórskich. Dla wielu mieszkañców tego kraju przynosi
to du¿e dochody. W rejonie Sofii (Byrzia, Berkowica)
powsta³y ju¿ wyspecjalizowane szkó³ki, a produkcja
owoców jest rozrzucona po ca³ym kraju. Tradycyjnie

uprawia siê tam jab³onie (odm. 'Golden' i 'Red Delicius'),
w mniejszym stopniu grusze (odm. 'Konferencja', 'Bera
Hardego', 'Bonkreta Wiliamsa'). Z uwagi na du¿¹ iloæ
witamin oraz pektyn, a tak¿e silny aromat du¿¹ popularnoci¹ ciesz¹ siê pigwy, lokalne odmiany 'Pazard¿ishka',' Asenowgradska'.
W dziedzinie warzywnictwa Bu³garia przez wiele lat
wyró¿nia³a siê sporód krajów ba³kañskich. Zmiany systemowe wp³ynê³y jednak negatywnie na skalê produkcji warzyw polowych. Jedynie ludzie zwi¹zani z upraw¹ papryki (farmerzy, naukowcy, handlowcy) zwarli
szeregi, zak³adaj¹c zwi¹zek producentów papryki. Uprawia siê tutaj paprykê na wie¿y rynek i dla przetwórstwa. Robi wra¿enie ró¿norodnoæ odmian - sto¿kowate wielkoowocowe, pomidorokszta³tne, rogopodobne
oraz ma³e, bardzo ostre odmiany typu 'Shipka'. Na potrzeby rynku wewnêtrznego oraz na eksport uprawia
siê tradycyjnie arbuzy (odm. 'Crimson Sweet'), melony
(odm. 'Medena Rosa', 'Persijski 5') i dynie olbrzymie
('Bia³a Tikwa'). Du¿e zapotrzebowanie jest tak¿e na cebulê, czosnek i ober¿ynê - tradycyjne warzywa, które
nadaj¹ osobliwy smak bu³garskiej kuchni. Na mniejsz¹
skalê ni¿ jeszcze kilka lat temu uprawia siê pomidory
i ogórki, bazuj¹c na starych odmianach lokalnych np.
pomidory 'Trapezica', ogórki 'Starozagorski'.
Ogromny kryzys nast¹pi³ w produkcji warzyw pod
os³onami. Po upadku rynku wschodniego na wczesne
warzywa prawie ca³kowicie zniknê³y tunele foliowe, które
jeszcze 15 lat temu zajmowa³y oko³o 1000 ha. Wybitymi szybami i rdzewiej¹c¹ konstrukcj¹ strasz¹ wielohektarowe kompleksy szklarniowe (w 1990 r. 600 ha).
Zainteresowanie ci¹gle wzbudza s³ynna Dolina Ró¿,
która rozpociera siê od Karlova do Kazanlyku, w centralnej czêci Bu³garii. W³anie w Kazanlyku znajduje
siê zak³ad produkuj¹cy olejek ró¿any, a tak¿e instytut
i muzeum ró¿y. Pomieszczenia muzealne pokazuj¹
historiê pozyskiwania olejku ró¿anego z trzydziestop³atkowej ró¿y damasceñskiej. Ze zbiorem p³atków,
przypadaj¹cym na prze³om maja i czerwca wi¹¿¹ siê
coroczne wiêta ró¿y po³¹czone z barwnym korowodem, a nawet wyborem Miss Ró¿y. Warto odwiedziæ to
miejsce choæby po to aby dowiedzieæ siê, ¿e na 1 g czystego olejku potrzebne jest oko³o 300 kwiatów.
Dr hab. Piotr Siwek
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Protea i roliny pokrewne
Roliny ozdobne z rodziny srebrnikowatych, do której
nale¿y rodzaj Protea, s¹ coraz popularniejsze na ca³ym
wiecie, w tym tak¿e w Europie. Oferowane s¹ g³ównie
jako kwiaty ciête, utrzymuj¹ce d³ugo trwa³oæ pozbiorcz¹. Drug¹ ich wielk¹ zalet¹ s¹ oryginalnie piêkne i ró¿nobarwne kwiatostany. Docieraj¹ one równie¿ do naszego kraju i mo¿na je nabyæ np. w Poznaniu, nawet
w ma³ych kwiaciarniach. W miecie tym, w padzierniku 2005 roku cena detaliczna jednego kwiatu srebrnika
(Protea) wynosi³a 20-30 z³, w zale¿noci od gatunku
i odmiany. Najwiêkszymi eksporterami kwiatów ciêtych
tych rolin s¹ Australia i Republika Po³udniowej Afryki.
Ze wzglêdu na bardzo trudn¹ uprawê poza dwoma wymienionymi pañstwami, bêd¹ one u nas pochodzi³y wy³¹cznie z importu, ale stan¹ siê czêstym komponentem
rozmaitych kompozycji z kwiatów ciêtych. Dlatego warto
powiêciæ im trochê uwagi.
Do egzotycznej rodziny srebrnikowatych (Proteaceae)
nale¿y oko³o 55 rodzajów i 1200 gatunków, przede
wszystkim drzew i krzewów, wystêpuj¹cych wy³¹cznie
na pó³kuli po³udniowej, tj. w Afryce Po³udniowej i Australii. S¹ to roliny o cechach kserofitów, czyli przystosowane do ¿ycia na siedliskach suchych fizycznie lub fizjologicznie. Licie maj¹ pojedyncze lub podzielone bez
przylistków, czêsto skórzaste i zwykle srebrzyste na spodzie, dziêki w³oskom. Kwiaty grzbieciste zebrane s¹
w g³ówkowatych kwiatostanach rozmaitej wielkoci i barwy. S¹ one obu- lub jednop³ciowe, 4-krotne, maj¹ 4 prêciki i zal¹¿niê z jednego owocolistka (jednokomorow¹),
z d³ug¹ i zagiêt¹ szyjk¹ s³upka. Owocem mo¿e byæ pestkowiec, orzeszek lub torebka. Nasiona s¹ bezbielmowe.
Dla ogrodnictwa ozdobnego najwa¿niejszymi rodzajami s¹: banksja (Banksia), drjandra (Dryandra), srebrzan (Leucadendron), leukospermum (Leucospermum), srebrnik (Protea), grewilia (Grevillea) i telopea
(Telopea).
Oko³o 49 gatunków banksji wystêpuje w Australii,
a tylko jeden na Nowej Gwinei. W Australii rosn¹ przede
wszystkim na obszarach pó³pustynnych. Owoce, przewa¿nie zdrewnia³e mieszki, otwieraj¹ siê dopiero podczas po¿aru buszu, i wtedy wysypuj¹ siê z nich nasiona. Po¿ar jest niezbêdny do ich naturalnego obsiewania
i odnawiania siê. Te zawsze zielone krzewy osi¹gaj¹
kilka metrów wysokoci, a zdobi¹ je nadzwyczaj atrakcyjne kwiatostany, d³ugoci 10-30 cm. Banksje coraz
czêciej w formie kwiatów ciêtych wykorzystywane s¹
w bukieciarstwie. Mog¹ rosn¹æ tak¿e w pojemnikach, latem wystawianych na zewn¹trz w miejscu lekko ocienionym. Zimuj¹ w pomieszczeniu jasnym i ch³odnym,
o temperaturze oko³o 10°C. Poza ojczyzn¹ przydatne s¹
tylko do uprawy w ogrodzie zimowym lub szklarni. S¹ jednak bardzo k³opotliwe, poniewa¿ nie znosz¹ wapnia, zalegania wilgoci, a przede wszystkim nadmiaru nawozu. Jedn¹
z najpiêkniejszych jest banksja szkar³atna (B. coccinea),
o efektownych szkar³atnych kwiatostanach.
Rodzaj drjandra (Dryandra) jest reprezentowany
przez mniejsz¹ liczbê gatunków, wystêpuj¹cych w Australii. W bukieciarstwie maj¹ zastosowanie m.in. drjandra dêbolistna (D. quercifolia) i piêkna (D. formosa).

Gatunki rodzaju srebrzan (Leucadendron) maj¹ swoj¹
ojczyznê w Afryce Po³udniowej, w Kraju Przyl¹dkowym
(Przyl¹dek Dobrej Nadziei, pañstwo rolinne Capensis).
L. argenteum jest narodowym drzewem Republiki Po³udniowej Afryki. W bukieciarstwie maj¹ zastosowanie liczne gatunki, np.: L. discolor - ma podsadki dwubarwne ¿ó³to-czerwone, L. laureolum - podsadki ¿ó³te, L. salignum podsadki ¿ó³te lub czerwone, L. orientale - podsadki czerwono-zielone. Wiêkszoæ gatunków jest reprezentowana
przez odmiany, o podsadkach rozmaitej barwy.
Ojczyzn¹ rolin z rodzaju Leucospermum jest Afryka
Po³udniowa. Charakteryzuj¹ siê one g³ówkowatymi kwiatostanami z d³ugimi szyjkami s³upków. W bukieciarstwie
bywaj¹ stosowane m.in. L. cordifolium - o pomarañczowych s³upkach i L. reflexum - o cytrynowo¿ó³tych s³upkach oraz liczne odmiany.
Srebrnik (Protea) to rodzaj licz¹cy oko³o 100 gatunków i obok banksji najczêciej stosowany w bukieciarstwie. Wystêpuje przede wszystkim w Afryce Po³udniowej, lecz niektóre gatunki siêgaj¹ do okolic przyrównikowych. W obrocie handlowym, na gie³dach kwiatowych
oferowane s¹ kwiaty ciête, takich gatunków jak np.:
P. compacta, P. eximia, P. longifolia, P. cynaroides,
P. grandiceps, P. magnifica, P. laurifolia, P. neriifolia
i P. repens oraz wielu odmian. Uprawiane s¹ na du¿¹
skalê w Australii. Osi¹gaj¹ wysokoæ od 50 cm do kilku
metrów. Najwiêksze kwiatostany, rednicy prawie 30 cm
ma P. cynaroides, o delikatnie pokrytych w³oskami podsadkach, barwy bia³ej, ró¿owej do czerwonej. Aksamitnie ró¿owe kwiaty ma P. repens, znana w Afryce Po³udniowej jako krzew cukrowy i rolina miododajna.
Srebrniki, jak dotychczas s¹ rozmna¿ane przewa¿nie
z nasion. Uprawa ich poza RPA i Australi¹ jest bardzo
trudna, bowiem nawet w ojczynie nie s¹ w pe³ni ¿ywotne i nie osi¹gaj¹ najwiêkszej dekoracyjnoci.
Do rodzaju grewilia (Grevillea) nale¿y oko³o 250 gatunków drzew i krzewów, w wiêkszoci wystêpuj¹cych
w Australii, jedynie kilka pochodzi z wysp Archipelagu
Malajskiego. Najbardziej popularn¹ jako doniczkowa rolina ozdobna jest grewilia mocna (G. robusta), pochodz¹ca z Queenslandu i Nowej Po³udniowej Walii w Australii. Jest tam drzewem wyrastaj¹cym do 45 m
wysokoci. Licie ma podwójniepierzastoz³o¿one, du¿e,
mniej lub wiêcej srebrzyste. Jaskrawoczerwone, efektowne kwiaty zebrane s¹ w gêstych, szczytowych kwiatostanach. Rozmna¿ana jest z nasion. Mo¿liwe jest tak¿e
rozmna¿anie za pomoc¹ sadzonek pêdowych, lecz ukorzeniaj¹ siê one kilka miesiêcy. W Europie, w szklarniach,
ogrodach zimowych i we wnêtrzach mieszkalnych nie
kwitnie.
Roliny z rodzaju Telopea wystêpuj¹ w Australii, we
wschodniej czêci stanu Wiktoria do po³udniowowschodniego wybrze¿a Nowej Po³udniowej Walii. Rosn¹ tam jako drzewa wysokoci 10-14 m, na glebach
przepuszczalnych, stanowiskach os³oniêtych, z opadem
rocznym przekraczaj¹cym 750 mm.
W bukieciarstwie - jak dot¹d - najwiêksze znaczenie
ma Telopea speciosissima (New South Wales Waratah
lub krótko Waratah). Tworzy wysmuk³e krzewy o skó15

rzastych liciach i okaza³ych, wielkich, karmazynowych
kwiatostanach (o kszta³cie podobnym do kwiatostanów
srebrnika). Kwitnie od koñca wiosny do lata. Jest pospolit¹ rolin¹ Gór B³êkitnych w pobli¿u Sydney i znajduje
siê w herbie Nowej Po³udniowej Walii. Wszystkie gatunki
tego rodzaju nie znosz¹ gleb zawieraj¹cych wapñ, ani
o odczynie obojêtnym. Rosn¹ najlepiej na glebach kamienistych i doskonale przepuszczalnych (zdrenowanych), raczej ubogich, o odczynie bardzo kwanym i kwanym. Dotychczas na kwiaty ciête jest uprawiana ekstensywnie. Znane s¹ odmiany o g³ówkowatych kwiatostanach bia³ych (White Waratah), ró¿owych (Pink Waratah) i czerwonych (Red Waratah).
Du¿e i ci¹gle wzrastaj¹ce zainteresowanie oraz zapotrzebowanie na kwiaty ciête rolin z rodziny srebrnikowatych, spowodowa³o podjêcie kompleksowych badañ,
dotycz¹cych mo¿liwoci ich uprawy na du¿¹ skalê. Projekt ten nosi³ oryginaln¹ nazwê Research Crop Production Aspects of Proteaceae to Improve the Product Quality Traded in the International Ornamental Industry
i by³ realizowany w latach 1997-2001. Bud¿et projektu
wynosi³ 291 tysiêcy Euro i by³ rozdzielony miêdzy czterema pañstwami partnerskimi: Afryka Po³udniowa (56%),
Zimbabwe (11%), Hiszpania (13%) i Francja (21%). Projekt by³ koordynowany przez Agriculture Research Council Fynbos Unit w Afryce Po³udniowej. W ujêciu syntetycznym wyniki badañ przedstawiono w czterech
grupach.
Warunki produkcji. Gleba pochodzenia wulkanicznego z wyspy Tenerify, charakteryzuj¹ca siê zawartoci¹
gliny i zasoboci¹ w mineralne sk³adniki pokarmowe,
w porównaniu z gleb¹ wystêpuj¹c¹ w Przyl¹dkowym Pañstwie Rolinnym - Capensis, okaza³a siê ogólnie odpowiednia do uprawy Leucospermum, niektórych gatunków Leucadendron i kilku gatunków z rodzaju Protea.
W poszczególnych krajach wyst¹pi³o jednak pewne zró¿nicowanie we wzrocie i kwitnieniu rolin.
¯ywienie rolin. Badane roliny maj¹ ma³e wymagania
pokarmowe. Chocia¿ w obrêbie gatunków i odmian
wyst¹pi³y du¿e ró¿nice w tym wzglêdzie. Odmiany
gatunków Leucospermum mia³y podobne wymagania, ale
by³y one oko³o cztery razy wiêksze od odmian Protea.
Nawozy najlepiej dostarczaæ w formie p³ynnej. Azot jest
potrzebny zw³aszcza dla wzrostu wegetatywnego.
Rozmna¿anie. Wykazano, ¿e poszczególne roliny
w obrêbie gatunków i odmian, cechuje indywidualna

zdolnoæ do wytwarzania korzeni przybyszowych, na
ich sadzonkach. Dlatego poszukiwano mo¿liwoci rozmna¿ania przez szczepienie. Szczepienie polepsza
tak¿e adaptacjê odmian do niekorzystnych warunków
glebowych oraz tolerancjê na choroby odglebowe.
W obrêbie rodzaju Protea jako podk³adki wytypowano
piêæ ró¿nych odmian o wysokiej zdolnoci adaptacyjnej do niekorzystnych warunków i zaszczepiono na nich
odmiany rosn¹ce powoli i o s³abej zdolnoci adaptacyjnej. Okaza³o siê, ¿e szczepienie jest kosztowne
i przynosi zaledwie umiarkowane korzyci. W pierwszym sezonie po szczepieniu roliny nie kwit³y wcale
lepiej od tych nieszczepionych, dlatego obecnie szczepienia dla Protea siê nie zaleca.
Inicjacja kwitnienia u Protea przebiega korzystniej
w dniu d³ugim. Rodzaj ten mo¿na podzieliæ na dwie grupy: Protea eximia i niektóre mieszañce od niej siê wywodz¹ce mog¹ kwitn¹æ w ci¹gu ca³ego roku, a u pozosta³ych gatunków i mieszañców licie musz¹ osi¹gn¹æ
fizjologiczn¹ dojrza³oæ podczas zimy, aby mog³a nast¹piæ inicjacja kwiatów.
Czernienie lici. Kwiatostany Protea po ciêciu zachowuj¹ d³ugo trwa³oæ, lecz licie maj¹ sk³onnoæ do
czernienia. Jest to istotny problem wystêpuj¹cy podczas eksportu ciêtych kwiatów. Szczególnie ³atwo czerniej¹ licie odmiany 'Sylvia'. Przyczyn¹ czernienia mo¿e
byæ zwiêkszona zawartoæ wapnia i potasu w liciach.
Po ciêciu kwiaty zaleca siê umieciæ w pomieszczeniu o temperaturze 0-1°C. Przed pakowaniem do wysy³ki korzystne mo¿e byæ umieszczenie ich w wodzie
z rozpuszczon¹ glukoz¹. Chocia¿ wed³ug badañ wykonanych w Uniwersytecie w Zimbabwe i potwierdzonych
w Uniwersytecie La Laguna na Tenerifie, cukier wyd³u¿y³ istotnie trwa³oæ kwiatów ciêtych tylko Protea cynaroides.
Choroby to obecnie jedna z najtrudniejszych przeszkód w uprawie rolin z rodziny srebrnikowatych. Gronymi patogenami s¹ grzyby z rodzajów Elsinoë, Colletotrichum i Botryosphaeria oraz Fusarium oxysporum
i Phytophthora cinnamomi. Wymienione patogeny oraz
wiele innych czynników - to przyczyny wiêdniêcia rolin.
Podczas pisania tego materia³u korzysta³em czêciowo z artyku³u Pani Dr. Gail Littlejohn pt. Research sheds
new light on Protea, Flower Tech, 2002 (7): 22-25.
Prof. dr hab. Mieczys³aw Czekalski
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