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Jubileusz 40-lecia Wydzia³u Ogrodniczego w Lublinie
Wydzia³ Ogrodniczy Uniwersytetu Przyrodniczego
w Lublinie zosta³ utworzony moc¹ zarz¹dzenia Ministra
Owiaty i Szkolnictwa Wy¿szego 21 maja 1970 r. Fakt
ten by³ uwieñczeniem wieloletnich starañ grona osób
szczególnie zaanga¿owanych w stworzenie na Lubelszczynie - rejonie o bardzo d³ugich i bogatych tradycjach
ogrodniczych, mo¿liwoci kszta³cenia m³odzie¿y w tej
dziedzinie wiedzy na poziomie akademickim. Dzi trudno przeceniæ wk³ad Wydzia³u w rozwój ogrodnictwa na
Lubelszczynie, która nale¿y do najwa¿niejszych orodków produkcji owoców, warzyw, rolin ozdobnych i zielarskich oraz materia³u szkó³karskiego w naszym kraju.
Obchody Jubileuszu, które odby³y siê w Centrum
Kongresowym Uczelni w dniu 17 wrzenia 2010 r., by³y
okazj¹ do podsumowañ i planów na przysz³oæ, a tak¿e
czasem pamiêci o ludziach, którzy wytrwa³¹ prac¹ i wieloletnim wysi³kiem tworzyli Wydzia³. Jego pocz¹tki wi¹¿¹ siê
z osob¹ mgr Stanis³awa Zaliwskiego, póniejszego profesora, prekursora idei sadów kar³owych. W roku 1944 mgr
St. Zaliwski podj¹³ pracê na Wydziale Rolnym tworz¹cego siê wówczas Uniwersytetu Marii Curie-Sk³odowskiej
i prowadzi³ zajêcia z ogrodnictwa i sadownictwa.
W roku 1951 zosta³ utworzony Zak³ad Sadownictwa, przekszta³cony 3 lata póniej w Katedrê Ogrodnic-

twa. W roku 1963 uruchomiono specjalizacjê ogrodnicz¹, a po up³ywie kolejnych trzech lat utworzono Oddzia³
Ogrodniczy przy Wydziale Rolniczym ówczesnej Wy¿szej
Szko³y Rolniczej, która wyodrêbni³a siê z UMCS-u w roku
1955. W tym czasie, dziêki staraniom prof. dr St. Zaliwskiego i prof. dr hab. St. Bujaka, zosta³o zatrudnionych
grono znakomitych profesorów, którzy utworzyli kadrê
przysz³ego Wydzia³u Ogrodniczego. Byli to: Teresa
i Dzier¿ykraj Hulewiczowie, Zofia i Antoni Demianowiczowie, Marian Kossowski, Jan Szendel i Józef D¹browski. Pracê podjêli tak¿e absolwenci Wydzia³u Rolnego
macierzystej Uczelni - profesorowie Zofia Uziak, Józef
Nurzyñski i Janusz Lipecki, którzy pe³ni¹c kolejno funkcjê dziekana nowoutworzonego Wydzia³u Ogrodniczego
budowali jego fundamenty. Prof. dr hab. Józef Nurzyñski
pe³ni³ nastêpnie funkcjê Rektora Akademii Rolniczej
w Lublinie w latach 1990-1996.
Cztery lata po utworzeniu Wydzia³ uzyska³ prawo
nadawania stopnia doktora, a piêæ lat póniej - stopnia
doktora habilitowanego w dziedzinie nauk rolniczych,
dyscyplinie ogrodnictwo. W ci¹gu 40 lat na Wydziale przeprowadzono 191 przewodów doktorskich, 62 przewody
habilitacyjne oraz 33 postêpowania o nadanie tytu³u naukowego profesora. W roku powstania Wydzia³u kadrê

pracowników stanowi³o 47 nauczycieli akademickich, w tym
4 profesorów, 8 docentów, 11 adiunktów, 2 starszych wyk³adowców, 22 asystentów oraz 15 pracowników in¿ynieryjnotechnicznych. Obecnie pracuje 114 nauczycieli, w tym 18
profesorów tytularnych, 14 profesorów nadzwyczajnych UP,
8 adiunktów ze stopniem doktora habilitowanego, 63 adiunktów ze stopniem doktora, 5 starszych wyk³adowców, 6 asystentów oraz 49 pracowników in¿ynieryjno-technicznych.
Aktualnie w sk³ad Wydzia³u wchodz¹: Instytut Rolin Ozdobnych i Architektury Krajobrazu, Katedra Botaniki, Katedra
Entomologii, Katedra Fitopatologii i Mikologii, Katedra Fizjologii Rolin, Katedra Genetyki i Hodowli Rolin Ogrodniczych,
Katedra Ochrony i Kwarantanny Rolin, Katedra Sadownictwa, Katedra Uprawy i Nawo¿enia Rolin Ogrodniczych,
Katedra Warzywnictwa i Rolin Leczniczych, Zak³ad Ekologii Ogólnej oraz Zak³ad Ekonomiki Ogrodnictwa.
Prowadzone na Wydziale badania mo¿na uj¹æ w 4
tematy wiod¹ce: 1) Doskonalenie technologii zrównowa¿onej produkcji p³odów ogrodniczych; 2) Ocena i zachowanie biologicznych i zdrowotnych w³aciwoci owoców, warzyw i zió³; 3) Organizmy szkodliwe i po¿yteczne w ró¿nych
typach biocenoz; 4) Rewitalizacja krajobrazowa miast i wsi.
Obecnie w jednostkach Wydzia³u jest realizowanych 21
projektów badawczych finansowanych przez MNiSW.
W latach 2005-2009 pracownicy Wydzia³u opublikowali ³¹cznie 2083 prace, w tym 933 prace oryginalne i monografie,
668 doniesieñ naukowych, 476 artyku³ów naukowych oraz
6 podrêczników i skryptów. Pracownicy Wydzia³u s¹ redaktorami 6 wydawnictw ci¹g³ych lub serii wydawniczych czasopism naukowych: Acta Agrobotanica, Annales UMCS sec.
Horticultura, EJPAU sec. Horticulture, Acta Scientiarum
Polonorum sec. Hortorum Cultus, Wydawnictwa Naukowego FRNA Komitetu Agrofizyki PAN oraz Teki Komisji Architektury, Urbanistyki i Studiów Krajobrazowych. Ponadto 22
pracowników pe³ni ró¿ne funkcje w radach programowych
i redakcyjnych czasopism naukowych.
Oferta dydaktyczna Wydzia³u obejmuje dwa akredytowane kierunki dwustopniowych studiów stacjonarnych
- ogrodnictwo oraz utworzony w roku 2003 kierunek architektura krajobrazu. Na kierunku ogrodnictwo s¹ prowadzone specjalnoci: produkcja ogrodnicza i zielarska, tereny
zieleni i dekoracje rolinne, ochrona rolin i rodowiska przyrodniczego, zarz¹dzanie w ogrodnictwie oraz ekoturystyka. Kierunek architektura krajobrazu obejmuje specjalnoci: architektura krajobrazu otwartego oraz architektura
parków i ogrodów. Ponadto na kierunku ogrodnictwo s¹
prowadzone dwustopniowe studia niestacjonarne ze spe-

cjalnociami: produkcja ogrodnicza i zielarska oraz tereny zieleni. Od roku 1995 funkcjonuj¹ równie¿ studia trzeciego stopnia (doktoranckie). Aktualnie na kierunku ogrodnictwo studiuje 747 studentów studiów stacjonarnych i 331
studentów studiów niestacjonarnych; na kierunku architektura krajobrazu studiuje 293 studentów, a na studiach
trzeciego stopnia - 19 studentów. Studenci mog¹ rozwijaæ
swoje zainteresowania w maj¹cych wieloletni¹ tradycjê
Ko³ach Naukowych: Ogrodników, Biologów, Ekologów,
Ekonomistów Ogrodnictwa oraz w niedawno powsta³ym
Kole Naukowym Rysunku, Malarstwa i Fotografii Krajobrazu. Dotychczas studia na Wydziale Ogrodniczym ukoñczy³o 5665 absolwentów, w tym 4781 magistrów in¿ynierów i 884 in¿ynierów. Ponadto 52 osoby ukoñczy³y studia
trzeciego stopnia. Absolwenci mog¹ kontynuowaæ naukê
na prowadzonych na Wydziale studiach podyplomowych
Ochrona i kszta³towanie rodowiska przyrodniczego
oraz Zapewnienie jakoci w produkcji owoców
i warzyw.
Maj¹c na wzglêdzie zmiany dokonuj¹ce siê w strukturze organizacyjnej i tematyce prowadzonych badañ, jak
równie¿ wzrost liczby studentów kierunku architektura krajobrazu, Senat Uczelni na posiedzeniu w dniu 15. padziernika 2010 r. podj¹³ uchwa³ê o zmianie nazwy
Wydzia³u Ogrodniczego na Wydzia³ Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu.
Jubileusz to tak¿e czas pamiêci o przyjacio³ach.
Tym razem, w uznaniu zas³ug dla rozwoju nauk ogrodniczych oraz dla Wydzia³u Ogrodniczego, godnoci¹ doktora honoris causa Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie zosta³ uhonorowany prof. dr hab. Andrzej Libik.
Wczeniej godnoæ tê otrzymali m. in. profesorowie Emil
Chroboczek i Henryk Sk¹pski. Obchody Jubileuszu oraz
uroczystoæ nadania prof. A. Libikowi godnoci doktora
honoris causa uwietnili sw¹ obecnoci¹ cz³onkowie Komitetu Nauk Ogrodniczych, dziekani bratnich Wydzia³ów,
znakomici profesorowie reprezentuj¹cy orodki naukowe
z ca³ego kraju oraz liczni absolwenci i przyjaciele Wydzia³u Ogrodniczego. Kilkanacie gospodarstw indywidualnych
oraz przedsiêbiorstw zajmuj¹cych siê produkcj¹ i dystrybucj¹ nasion zaprezentowa³o swe osi¹gniêcia na zorganizowanej z okazji Jubileuszu wystawie ogrodniczej.
W dniu poprzedzaj¹cym obchody Jubileuszu ksi¹dz biskup
Mieczys³aw Cis³o odprawi³ w kociele akademickim uroczyst¹ Mszê wiêt¹ w intencji Wydzia³u Ogrodniczego.
Prof. dr hab. Andrzej Borowy

Prof. dr hab. Andrzej Libik
doktorem honoris causa
Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie
W bie¿¹cym roku Wydzia³ Ogrodniczy Uniwersytetu
Przyrodniczego w Lublinie obchodzi jubileusz 40-lecia istnienia w rodowisku akademickim Lublina. Z tej okazji 17
wrzenia w Centrum Kongresowym Uniwersytetu odby³y siê
g³ówne uroczystoci jubileuszowe, w których uczestniczy³y
w³adze Uczelni z JM Rektorem, prof. dr hab. Marianem
Weso³owskim, przedstawiciele rz¹du, w³adz administracyj-

nych i samorz¹dowych województwa i miasta Lublina, rektorzy i dziekani zaprzyjanionych uczelni, naukowcy z Polskiej Akademii Nauk i instytutów naukowych.
Obchody jubileuszu sta³y siê stosown¹ okazj¹
do uhonorowania osób szczególnie zas³u¿onych dla
rozwoju nauki ogrodniczej, jak równie¿ dla Wydzia³u
Ogrodniczego. Podczas uroczystego posiedzenia,
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Senat i Rada Wydzia³u Ogrodniczego uhonorowa³y
prof. dr hab. Andrzeja Libika z Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie nadaj¹c Mu tytu³ doktora honoris causa. Laudacjê wyg³osi³ prof. dr hab. Jan Dyduch, za
akt nominacyjny wrêczyli Rektor Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie prof. dr hab. Marian Weso³owski
wraz z Dziekanem Wydzia³u prof. dr hab. Andrzejem
Borowym.

cania atmosfery szklarniowej w CO2 za pomoc¹ wodnych
roztworów tego gazu. Prof. dr hab. Andrzej Libik jest
w naszym kraju pionierem chemicznej ochrony warzyw
przed chwastami. Opracowa³ te¿ technologiê ció³kowania upraw warzywnych, która ma szczególne znaczenie
w rozwijaj¹cej siê produkcji integrowanej i ekologicznej.
Udoskonali³ technologiê uprawy wielu gatunków warzyw
i oceni³ ich przydatnoæ w warunkach podgórskich, opra-

Prof. dr hab. Andrzej Libik urodzi³ siê 25 sierpnia
1941 roku w Krakowie. Tu ukoñczy³ szko³ê redni¹ i studia
o specjalnoci ogrodniczej na Wydziale Rolniczym Wy¿szej
Szko³y Rolniczej. Nastêpnie podj¹³ pracê w Katedrze Warzywnictwa, w której zdobywa³ kolejne stopnie, tytu³y naukowe i stanowiska: w 1972 r. stopieñ doktora, w 1986
doktora habilitowanego, 1995 tytu³ profesora, w 2003 stanowisko profesora zwyczajnego. W latach 1991-2009 kierowa³ t¹ katedr¹. Jako doktor odby³ roczny sta¿ naukowy
w pracowni herbologicznej prof. G.F. Warrena, na Uniwersytecie Purdue w USA. W kolejnych latach przebywa³ na
sta¿ach i misjach profesorskich w orodkach naukowych
Bu³garii, Danii, Hiszpanii, Kanady i Niemiec.
Dorobek naukowy Profesora obejmuje 204 publikacje, z których 85 to oryginalne prace twórcze, pozosta³e to
artyku³y i komunikaty prezentowane na konferencjach naukowych (51), artyku³y popularnonaukowe (66), instrukcje
wdro¿eniowe i ekspertyzy oraz podrêcznik akademicki
i dwa patenty. Bogaty dorobek naukowy wyró¿nia siê oryginalnoci¹ tematyki, kompleksowoci¹ badañ i przydatnoci¹ dla praktyki ogrodniczej. Profesor wspó³pracuje
z naukowcami z Instytutu Fizjologii Rolin PAN w Krakowie, Instytutu Agrofizjologii w Sofii, Instytutu Agrofizyki
w Petersburgu oraz Uniwersytetu Humboldta w Berlinie.
Osi¹gniêcia naukowe Profesora s¹ efektem wieloletnich, interdyscyplinarnych badañ nad dokarmianiem rolin dwutlenkiem wêgla. Wyniki tych badañ pos³u¿y³y do
opracowania metody carborain, stosowanej do wzboga-

cowa³ zasady regulowania mikroklimatu w tunelach foliowych, okreli³ wp³yw czynników fizjologicznych na wytwarzanie tanin, jako zwi¹zków warunkuj¹cych odpornoæ rolin na patogeny.
Prof. dr hab. Andrzej Libik jest wybitn¹ osobowoci¹ w dziedzinie nauk ogrodniczych w Polsce. Jego osi¹gniêcia w dzia³alnoci na rzecz rozwoju nauki polskiej s¹
dostrzegane i cenione w ca³ym rodowisku akademickim.
Wyrazem uznania jest powierzenie Panu Profesorowi wielu
zaszczytnych funkcji m.in.: przewodnicz¹cego Komitetu
Nauk Ogrodniczych PAN, sekretarza Komisji Nauk Rolniczych, cz³onka Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytu³ów Naukowych, przewodnicz¹cego Sekcji Ogrodniczej KBN, eksperta Pañstwowej Komisji Akredytacyjnej, cz³onka Rady
Naukowej Instytutu Warzywnictwa w Skierniewicach, cz³onka Rady Nauki w MNiSW oraz rad programowych kilku
czasopism naukowych. W Akademii Rolniczej w Krakowie
prof. dr hab. Andrzej Libik pe³ni³ funkcjê prorektora ds. nauki i wspó³pracy z zagranic¹ oraz prodziekana Wydzia³u
Ogrodniczego. Jest wspó³twórc¹ Polskiego Towarzystwa
Nauk Ogrodniczych i by³ jego wieloletnim prezesem. Jest
te¿ cz³onkiem Komitetu Narodowego International Society
for Horticultural Science.
By³ promotorem 4 przewodów doktorskich, a tak¿e
recenzentem 12 prac doktorskich, 7 rozpraw habilitacyjnych, opracowa³ 10 opinii o dorobku naukowym kandydatów na tytu³ profesora i jedn¹ do tytu³u doktora honoris
causa. Jako cz³onek Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytu3

Prof. dr hab. Andrzej Libik zawsze z wielk¹ ¿yczliwoci¹ s³u¿y³ sw¹ wiedz¹ i dowiadczeniem oraz przyjacielsk¹ rad¹. Za dotychczasow¹ owocn¹ wspó³pracê i gesty sympatii dla lubelskiego orodka naukowego, serdecznie
Panu Profesorowi dziêkujemy. Wierzymy, ¿e realizowane
formy wspó³pracy oraz przyjazne wiêzi bêd¹ dalej umacniane i rozwijane. Jednoczenie pragniemy wyraziæ wielk¹
radoæ i dumê z aktu nominacji Pana Profesora i w³¹czenia
Go do grona znamienitych profesorów naszego Uniwersytetu.

³ów Naukowych wykona³ ponad 100 opinii wniosków o nadanie stopnia doktora habilitowanego b¹d tytu³u profesora.
Za dotychczasowe zas³ugi zosta³ odznaczony m.in. Krzy¿em Oficerskim i Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski,
Srebrnym i Z³otym Krzy¿em Zas³ugi, Medalem Komisji Edukacji Narodowej, statuetk¹ Laur Wydzia³u V PAN, Odznak¹
Honorow¹ Zas³ugi dla Rolnictwa Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz wieloma innymi odznaczeniami resortowymi
i uczelnianymi.
Profesor dr hab. Andrzej Libik wielce zas³u¿y³ siê
tak¿e dla rozwoju Wydzia³u Ogrodniczego Uniwersytetu
Przyrodniczego w Lublinie. By³ koordynatorem tematów resortowych, do których w³¹cza³ jednostki naszego Wydzia³u
i konsultowa³ prowadzone badania. By³ recenzentem rozpraw doktorskich i habilitacyjnych oraz opiniowa³ wiele wniosków o nadanie pracownikom Wydzia³u stopnia doktora habilitowanego i tytu³u profesora. W uznaniu zas³ug zosta³
uhonorowany Jubileuszow¹ Srebrn¹ Ró¿¹ w 1995 r. oraz
Medalem 30-lecia Wydzia³u Ogrodniczego Akademii Rolniczej w Lublinie w 2000 r.

Z okazji otrzymania tytu³u doktora honoris causa,
Zarz¹d i cz³onkowie Lubelskiego Oddzia³u Polskiego Towarzystwa Nauk Ogrodniczych pragn¹ z³o¿yæ Panu Profesorowi serdeczne gratulacje i ¿yczyæ dalszych wspania³ych sukcesów w pracy zawodowej oraz zdrowia i wszelkiej
pomylnoci w ¿yciu osobistym.
Dr hab. Miros³aw Konopiñski prof. nadzw.
Przewodnicz¹cy Lubelskiego Oddzia³u PTNO

III Zjazd Polskiego Towarzystwa Nauk Ogrodniczych
Szanowni Pañstwo, Kole¿anki i Koledzy

roliny w produkcji ogrodniczej, biologiczne i agrotechniczne podstawy produkcji ogrodniczej, od¿ywcza i lecznicza
rola produktów ogrodniczych, integrowana ochrona rolin,
genetyka molekularna i biotechnologia w hodowli rolin
ogrodniczych czy rola rolin ozdobnych w kszta³towaniu
jakoci ¿ycia cz³owieka oraz ochrona rodowiska.
Prace zg³oszone na konferencjê bêd¹ publikowane w czasopismach naukowych: Folia Horticulturae, Acta
Scientiarum Polonorum Hortorum Cultus, Acta Agrobotanica, Annales UMCS sectio EEE Horticultura na zasadach
obowi¹zuj¹cych w wydawnictwie. Uczestnicy Zjazdu otrzymaj¹ materia³y konferencyjne, w których zostan¹ zamieszczone jednostronicowe streszczenia prac w jêzyku polskim i angielskim.
Pierwszy komunikat zosta³ ju¿ wys³any, a wkrótce do osób,
które zg³osi³y swoje uczestnictwo w konferencji, organizatorzy przel¹ drugi komunikat.
Pomimo, ¿e up³yn¹³ ju¿ termin zg³oszeñ, istnieje jeszcze
mo¿liwoæ przyjêcia nowych deklaracji uczestnictwa, pod
warunkiem pilnego przes³ania wymaganych informacji.
Informacje o Zjedzie, komunikaty i karty zg³oszeñ zamieszczamy na stronie internetowej PTNO
www.ptno.ogr.ur.krakow.pl oraz www.ogrodniczy.up.
lublin.pl.
Zg³oszenie uczestnictwa prosimy przesy³aæ na adres Sekretariatu Zjazdu: dr hab. Marzena B³a¿ewicz-Woniak prof. nadzw., Katedra Uprawy i Nawo¿enia Rolin
Ogrodniczych Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, ul.
Leszczyñskiego 58, 20-068 Lublin lub poczt¹ elektroniczn¹: marzena.wozniak@up.lublin.pl, tel. 81 524 71 23.
Serdecznie zapraszam wszystkich cz³onków Polskiego Towarzystwa Nauk Ogrodniczych i sympatyków ogrodnictwa do wziêcia udzia³u w trzecim ju¿, tak wielkim forum
naukowym rodowiska ogrodniczego, któremu zawsze przywieca troska o zdrowie i rodowisko cz³owieka.

W dniach 14-16 wrzenia 2011 roku odbêdzie siê
w Lublinie III Zjazd Polskiego Towarzystwa Nauk Ogrodniczych. Po Krakowie i Poznaniu, Lublin bêdzie miejscem
kolejnego spotkania ludzi nauki i praktyki, reprezentuj¹cych
wszystkie dziedziny ogrodnictwa w Polsce. Organizatorem
Zjazdu jest Lubelski Oddzia³ Polskiego Towarzystwa Nauk
Ogrodniczych dzia³aj¹cy na Wydziale Ogrodniczym Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.
W pierwszym dniu Zjazdu odbêdzie siê Walne Zgromadzenie Delegatów reprezentuj¹cych krajowe Oddzia³y
i Sekcje Towarzystwa. W drugim i trzecim dniu spotkania
planowana jest konferencja naukowa, w której programie
przewidziane s¹ referaty plenarne i obrady w sekcjach tematycznych oraz sesja posterowa. Po zakoñczeniu obrad,
w trzecim dniu Zjazdu uczestnicy konferencji bêd¹ mieli okazjê zwiedziæ wiod¹ce na Lubelszczynie przedsiêbiorstwa
produkcji ogrodniczej i miejsca atrakcyjne turystycznie.
III Zjazd Polskiego Towarzystwa Nauk Ogrodniczych
bêdzie odbywa³ siê pod has³em Nauka i praktyka ogrodnicza dla zdrowia i rodowiska. G³ównym miejscem spotkañ
bêdzie Centrum Kongresowe Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.
Celem organizowanej Ogólnopolskiej Konferencji
Naukowej jest prezentacja osi¹gniêæ nauki i praktyki ogrodniczej w zakresie nowych technologii produkcji ogrodniczej,
doboru rolin, poprawy jakoci owoców, warzyw i kwiatów
oraz pe³nego wykorzystania ich dobroczynnego wp³ywu na
zdrowie i rodowisko cz³owieka. W konferencji bêd¹ uczestniczyæ naukowcy z kraju i zagranicy oraz osoby pracuj¹ce
na rzecz ró¿nych dziedzin ogrodnictwa w Polsce. Obrady
bêd¹ toczy³y siê w czterech sekcjach tematycznych: I. warzywnictwo i roliny lecznicze; II. sadownictwo; III. roliny
ozdobne i architektura krajobrazu; IV. hodowla rolin, nasiennictwo i biotechnologia. W programie obrad znajd¹ siê
zagadnienia szczególnie istotne dla rozwoju ogrodnictwa
oraz zdrowego ¿ywienia cz³owieka i ochrony rodowiska.
Wród omawianych problemów dominowaæ bêd¹ m.in.:
proekologiczne metody uprawy rolin ogrodniczych, nowe

Do mi³ego spotkania w Lublinie!
Dr hab. Miros³aw Konopiñski, prof. nadzw.
Przewodnicz¹cy Lubelskiego Oddzia³u PTNO
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Awanse i wyró¿nienia
Tytu³ naukowy profesora uzyska³:
dr hab. Czes³aw Skrzypczak z ISK w Skierniewicach.

Medalem Komisji Edukacji Narodowej zostali wyró¿nieni:
dr hab. Edward Kunicki prof. UR i dr hab. Piotr Siwek
z UR w Krakowie.

Stanowisko profesora nadzwyczajnego uzyskali:
dr hab. Marzena B³a¿ewicz-Woniak, dr hab. Miros³aw Konopiñski, dr hab. Renata Nurzyñska-Wierdak, dr hab. El¿bieta Pogroszewska i dr hab. Krystyna Pudelska z UP
w Lublinie.

Br¹zowy Krzy¿ Zas³ugi otrzyma³:
dr Pawe³ Sienkiewicz z UP w Poznaniu.
Medal Z³oty za D³ugoletni¹ S³u¿bê otrzymali:
dr Zbyszek Blamowski, mgr in¿. Teresa Cholewa, in¿. Anna
Janisz, mgr in¿. Zenobia Kucia,
prof. dr hab. Halina Laskowska, mgr in¿. Danuta Murawska, mgr in¿. Salwina Palonka, mgr El¿bieta Szember
i mgr in¿. Lidia Szubert-Nowak z UP w Lublinie;
dr Jerzy Mazur z UP w Poznaniu.

Stopieñ doktora habilitowanego uzyskali:
dr Zofia Tomaszewska z UWM w Olsztynie;
dr Jan Kubi z UP w Poznaniu;
dr Monika Grzeszczuk i dr Jaros³aw Zieliñski z ZUT w Szczecinie;
dr Eleonora Gabryszewska z ISK w Skierniewicach.
Stopieñ doktora uzyskali:
mgr in¿. Katarzyna Cegliñska i mgr in¿. Marcin Kaca z UP
w Lublinie;
mgr in¿. Grzegorz Bykowski, mgr in¿. Ma³gorzata Cielak,
mgr in¿. Agata Koz³owska, mgr in¿. Hanna Pi¹tek, mgr in¿.
Justyna Ratajczak i mgr in¿. Krzysztof Wanga - s³uchacze
Studiów Doktoranckich UP w Poznaniu;
mgr in¿. Renata Kucharska i mgr in¿. Beata Kowalska z IW
w Skierniewicach;
mgr in¿. Anna Jarecka-Bonceli, mgr in¿. Anita Kura i mgr
in¿. Jerzy Szymula z ISK w Skierniewicach;
mgr in¿. Dariusz Dereñ z UP we Wroc³awiu;
mgr in¿. Izabela Skwerska- Wiszniewska z ZUT w Szczecinie.

Medal Srebrny za D³ugoletni¹ S³u¿bê otrzymali:
Hanna Kozio³, dr in¿. Alina Pastucha i El¿bieta Wojnowska z UP w Lublinie;
dr Jolanta Lisiecka z UP w Poznaniu.
Medal Br¹zowy za D³ugoletni¹ S³u¿bê otrzymali:
dr in¿. Piotr Sienkiewicz i dr Ewa Zalewska z UP w Lublinie.
Medal Zas³u¿ony dla Uniwersytetu Przyrodniczego
w Poznaniu otrzyma³:
prof. dr hab. Mieczys³aw Czekalski z UP w Poznaniu.
Gratulujemy!

VII Konkurs na Najlepsz¹ Pracê Magistersk¹
Na posiedzeniu Zarz¹du G³ównego w dniu 17.11.b.r.
zosta³y zatwierdzone wyniki Konkursu na Najlepsz¹ Pracê
Magistersk¹. We wszystkich Oddzia³ach PTNO na tegoroczny konkurs wp³ynê³o ³¹cznie 30 prac magisterskich.
Wiele z nich przedstawia³o bardzo wysoki poziom, a 7
zosta³o wyró¿nionych dyplomem oraz nagrod¹ 1000 z³.
W poszczególnych orodkach zwyciê¿y³y prace:
Oddzia³ Krakowski - mgr Corinna Fr¹czek Przydatnoæ rodzimych gatunków mchów w projektowaniu zieleni, promotor dr in¿. arch. Tatiana Tokarczuk i dr Ewa
Sitek;
Oddzia³ Lubelski - mgr Ewa Porêba Kwitn¹ce byliny ozdobne tam¹ pokarmow¹ dla pszczó³, promotor prof.
dr hab. El¿bieta Weryszko-Chmielewska;
Oddzia³ Olsztyñski - mgr Anna Dziedzic Kompozycje rolinne w ogrodzie rolin leczniczych Gdañskiego
Uniwersytetu Medycznego - znaczenie lecznicze, dekoracyjne oraz funkcja dydaktyczna, promotor dr in¿. Urszula
Puczel;
Oddzia³ Poznañski - mgr Aleksandra Legutko
Wp³yw nawo¿enia i terminu zbioru na plon i jakoæ surowca tymianku w³aciwego (Thymus vulgaris L.) w pierwszym
i drugim roku uprawy, promotor prof. dr hab. Anna Golcz;

Oddzia³ Szczeciñski - mgr Agata Szakowska
Wp³yw normy i terminu siewu nasion na plonowanie
i cechy jakociowe plonu krwici¹gu mniejszego (Sanguisorba minor Scop.), promotor dr hab. Dorota Jadczak
prof. ZUT;
Oddzia³ Warszawski - mgr Agata Metera i mgr
Katarzyna Mazur Wp³yw nawozów mineralno - organicznych na plonowanie wybranych warzyw liciowych: sa³aty (Lactuca sativa L.), endywii (Cichorium endivia L.)
i cykorii liciowej (Cichorium intybus var. foliosum Bisch.)
oraz ocena ich jakoci bezporednio po zbiorze i po przechowywaniu, promotor dr hab. Janina Gajc-Wolska prof.
SGGW;
Oddzia³ Wroc³awski - mgr Beata P³onka Fenologia kwitnienia, plonowanie i wzrost dwunastu zimowych
odmian jab³oni w warunkach Dolnego l¹ska w pi¹tym
roku po posadzeniu, promotor dr Maria Ma³añczuk-Licznar.
Wszystkim wyró¿nionym autorom oraz ich promotorom serdecznie gratulujemy.
Dr hab. Piotr Siwek
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Nowo przyjêci cz³onkowie
Oddzia³ Lubelski:
mgr in¿. Margot Dudkiewicz, asystentka w Instytucie Rolin
Ozdobnych i Architektury Krajobrazu UP w Lublinie;
mgr in¿. Magdalena Joniec, doktorantka w Instytucie Rolin
Ozdobnych i Architektury Krajobrazu UP w Lublinie.

mgr in¿. Iwona Humieniecka i Katarzyna Polanica z Katedry
Kszta³towania Terenów Zieleni UP w Poznaniu;
dr hab. Maria Morozowska i mgr in¿. Agata Wonicka, doktorantka z Katedry Botaniki UP w Poznaniu;
dr in¿. Grzegorz £ysiak i dr in¿. Krzysztof Rutkowski z Katedry Sadownictwa UP w Poznaniu.

Oddzia³ Olsztyñski:

Oddzia³ Szczeciñski:

dr hab. Bo¿ena Cwalina-Ambroziak, prof. UWM w Katedrze
Fitopatologii i Entomologii UWM w Olsztynie,
dr hab. Jerzy Przyborowski, prof. UWM w Katedrze Hodowli
Rolin i Nasiennictwa UWM w Olsztynie;
mgr in¿. Katarzyna Arcichowska i mgr in¿. Karol Wysocki,
doktoranci w Katedrze Ogrodnictwa UWM w Olsztynie.

mgr in¿. Rafa³ Rozwarski, mgr in¿. Irena D³ugosz, mgr in¿.
Anna Mila i mgr in¿. Andrzej Stera, doktoranci Wydzia³u
Kszta³towania rodowiska i Rolnictwa ZUT w Szczecinie.
Oddzia³ Warszawski:
dr Monika Latkowska z Katedry Rolin Ozdobnych SGGW.

Oddzia³ Poznañski:
mgr in¿. Anna Bocian i dr S³awomir Bocian z Plantico Zielonki
HiNO Go³êbiew;

Odeszli od nas
Dr Lidia Koz³owska
W dniu 16 grudnia 2009 roku, w wieku 55 lat zmar³a dr
Lidia Koz³owska, wieloletni pracownik Katedry Fizjologii Rolin Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.
p. dr Lidia Koz³owska urodzi³a siê 31 padziernika 1954 roku
w Lublinie. W tym miecie ukoñczy³a szko³ê podstawow¹,
a nastêpnie w roku 1973 VII Liceum Ogólnokszta³c¹ce im.
Marii Konopnickiej. Po uzyskaniu matury przez rok pracowa³a
w Orodku Obliczeniowym Fabryki Samochodów Ciê¿arowych
w Lublinie. W roku 1974 rozpoczê³a studia na Wydziale Ogrodniczym ówczesnej Akademii Rolniczej, a po ich ukoñczeniu
w roku 1979 podjê³a pracê zawodow¹ w Rolniczym Zak³adzie
Dowiadczalnym Uczelni w Felinie ko³o Lublina. Po odbyciu
sta¿u zawodowego w lipcu 1980 roku przesz³a do pracy
w Katedrze Fizjologii Rolin A R w Lublinie. Przez krótki okres
pracowa³a na stanowisku pracownika technicznego, a od
1 padziernika na stanowisku asystenta naukowo-dydaktycznego.
Od pocz¹tku swojej pracy zawodowej dr Koz³owska
zajmowa³a siê problematyk¹ zwi¹zan¹ z procesem ukorzeniania siê sadzonek zielnych i pó³zdrewnia³ych. Bada³a,
w warunkach kontrolowanych, wp³yw warunków rodowiska
na ten proces, a tak¿e efekty ró¿nych sposobów aplikacji regulatorów wzrostu. Tych zagadnieñ dotyczy³a tak¿e Jej praca
doktorska pt. Wp³yw niektórych czynników rodowiska na
produktywnoæ rolin matecznych i ukorzenianie siê sadzonek chryzantem odm. Horim Golden, któr¹ obroni³a w roku
1988. Po uzyskaniu stopnia doktora i awansie na stanowisko
adiunkta dr Koz³owska rozszerzy³a swoje zainteresowania badawcze o wp³yw wybranych inhibitorów wzrostu na rozwój

i plonowanie niektórych gatunków warzyw ciep³olubnych (pomidor, ogórek, papryka s³odka) w warunkach stresu ch³odu.
W roku 1993 doskonali³a swój warsztat badawczy przebywaj¹c na 8-miesiêcznym sta¿u naukowym najpierw w Uniwersytecie Birmingham w Wielkiej Brytanii, a póniej w Miêdzynarodowym Ogrodniczym Instytucie Badawczym
w Wellesbourne.
W okresie 29 lat pracy w Katedrze Fizjologii Rolin
zawsze realizowa³a pe³ne obowi¹zuj¹ce na Jej stanowisku
obci¹¿enie dydaktyczne, a czêsto tak¿e pracowa³a w czasie
ponadwymiarowym. Prowadzi³a wszystkie formy zajêæ dydaktycznych w Uczelni ze studentami studiów stacjonarnych
i niestacjonarnych na miejscu w Lublinie, a na pocz¹tku swej
pracy tak¿e w Zamiejscowym Orodku Kszta³cenia w Bia³ej
Podlaskiej. Za pracê naukowo-badawcz¹ i dydaktyczn¹
w roku 1998 zosta³a odznaczona Srebrnym Krzy¿em Zas³ugi, a tak¿e kilkakrotnie by³a wyró¿niana nagrodami Rektora.
Dr Lidia Koz³owska by³a niezwykle utalentowanym
nauczycielem akademickim, oddanym pracy dydaktycznej,
ciep³ym, wyrozumia³ym i ¿yczliwym dla studentów, a jednoczenie wymagaj¹cym. Za te cechy charakteru by³a przez
nich lubiana i szanowana. W pracy badawczej by³a nad wyraz obowi¹zkowa, wrêcz pedantyczna. Wszyscy podziwialimy dr Koz³owsk¹ za heroiczn¹ walkê z chorob¹. Zapamiêtamy J¹ jako osobê nies³ychanie skromn¹, pracowit¹
i rzeteln¹, zawsze ¿yczliw¹ i gotow¹ do pomocy innym.
Czeæ Jej Pamiêci
Prof. dr hab. Edward Borowski
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Prof. dr hab. Danuta Rzepka-Plevne
26 stycznia 2010 roku
zmar³a prof. dr hab. Danuta
Rzepka-Plevne za³o¿yciel
i kierownik Zak³adu Hodowli
Rolin Ogrodniczych, Zachodniopomorskiego Uniwersytetu
Technologicznego w Szczecinie.
Urodzi³a siê 9 lutego
1942 roku w Kielcach. W dzieciñstwie do roku 1947 przebywa³a wraz z rodzicami w Niemczech.
Po ukoñczeniu II Liceum Ogólnokszta³c¹cego im.
niadeckich w Kielcach rozpoczê³a studia na Wydziale
Rolniczym ówczesnej Wy¿szej Szko³y Rolniczej w Szczecinie (obecnie ZUT), które ukoñczy³a w 1966 roku uzyskuj¹c tytu³ magistra in¿yniera rolnictwa.
W czasie pierwszych lat pracy naukowej zajmowa³a siê zagadnieniami zwi¹zanymi z popraw¹ cech u¿ytkowych ¿yta, zw³aszcza odpornoci na porastanie. Pracê magistersk¹ pt.: Wartoæ wypiekowa pszenicy ozimej
z pó³nocnych rejonów kraju wykona³a w Katedrze Hodowli Rolin i Nasiennictwa pod kierunkiem prof. dr Andrzeja S³aboñskiego. Ju¿ w czasie wykonywania pracy
Profesor zaproponowa³ Jej pozostanie w Katedrze na
sta¿u asystenckim. Od 4 lutego 1976 do 15 marca 1994
roku pracowa³a na etacie adiunkta w Katedrze Hodowli
Rolin.
Stopnie naukowe nada³a Jej Rada Wydzia³u Rolniczego Akademii Rolniczej w Szczecinie. Stopieñ doktora nauk rolniczych otrzyma³a w listopadzie 1975 roku,
na podstawie rozprawy pt.: Ocena odpornoci na
porastanie i spoczynku po¿niwnego ¿yta di- i tetraploidalnego, wykonanej pod kierunkiem prof. dr Andrzeja
S³aboñskiego a stopieñ doktora habilitowanego nauk
rolniczych w zakresie hodowli rolin 6 kwietnia 1991
roku, na podstawie rozprawy habilitacyjnej Studia nad
mieszañcami miêdzygatunkowymi Secale sp. pod k¹tem przydatnoci niektórych ich cech w hodowli ¿yta
S. cereale L..
W wyniku prowadzonych prac badawczych pani
Profesor otrzyma³a oko³o 77 rodów ¿yta wyprowadzonych
z mieszañców miêdzygatunkowych S. cereale x S. montanum, S. cereale x S. kuprijanovii, S. cereale x S. vavilovii i ulepszonych pod wzglêdem cech u¿ytkowych poprzez krzy¿owania wsteczne z odmianami uprawnymi.
Wszystkie wymienione tu rody charakteryzowa³y siê dobr¹ plennoci¹ oraz odpornoci¹ na m¹czniaka prawdziwego lub rdzê brunatn¹ ¿yta b¹d te¿ odpornoci¹ na
porastanie ziarna na pniu. Rody te jako cenny materia³
wyjciowy przekaza³a do Pracowni Zasobów Genowych
IHAR w Radzikowie. Inne, przekazane równie¿ hodowcom,
materia³y wyjciowe do hodowli ¿yta charakteryzowa³y siê
obni¿onymi wymaganiami pokarmowymi w pod³o¿u.
Tytu³ naukowy profesora nauk rolniczych na wniosek Centralnej Komisji Kwalifikacyjnej z listopada 2000 roku

otrzyma³a z r¹k Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Aleksandra Kwaniewskiego 10 stycznia 2001 roku.
Stale uzupe³nia³a swoj¹ wiedzê z zakresu genetyki
i hodowli rolin na sta¿ach krajowych i zagranicznych:
w Zak³adzie Rolin Zbo¿owych IHAR, Oddzia³ w Krakowie i w Stacji Hodowli Rolin Laski oraz w Katedrze Genetyki Mendlowskiego Uniwersytetu Rolniczego (MZLU)
w Brnie. W 1994 roku przebywa³a w Institut für Gärtnerischer Pflanzenbau Uniwersytetu Humboldta w Berlinie,
w Institut für Pflanzenbau und Pflanzenzüchtung Uniwersytetu Technicznego w Monachium oraz w Institut für Phytomedizin Uniwersytetu Hohenheim w Stuttgarcie.
W latach 1994-2010 zmieni³a nieco specjalnoæ naukow¹ i zainteresowa³a siê coraz intensywniej rozwijaj¹c¹
siê biotechnologi¹, wykorzystuj¹c biologiê molekularn¹
i metody rolinnych kultur in vitro do hodowli rolin. Do
zainteresowañ naukowych pani Profesor w latach 19942010 nale¿a³o:
- wytwarzanie materia³ów wyjciowych do hodowli odmian
¿yta tolerancyjnych na niedobory azotu i potasu w pod³o¿u z wykorzystaniem metod biotechnologicznych,
- poszukiwanie markerów molekularnych sprzê¿onych
z wa¿nymi cechami u¿ytkowymi rolin uprawnych: tolerancj¹ na niedobory pokarmowe (¿yto, pszen¿yto) i tolerancj¹ na zasolenie i suszê - pomidor,
- mikrorozmna¿anie wybranych gatunków rolin ozdobnych,
- mutageneza chemiczna - jako ród³o nowych materia³ów
wyjciowych do hodowli.
Od 15 marca 1994 pe³ni³a funkcjê kierownika Zak³adu
Hodowli Rolin Ogrodniczych. Zak³ad ten organizowa³a od
podstaw, kieruj¹c równoczenie Laboratorium Kultur Tkankowych, które organizowa³a wraz z prof. dr hab. Mari¹ Krystyn¹ Ostrowsk¹ prodziekan ds. Ogrodnictwa.
Wyniki badañ przedstawi³a w 200 publikacjach
i doniesieniach naukowych autorskich lub wspó³autorskich. Od 1969 roku prowadzi³a nieprzerwanie zajêcia
dydaktyczne ze studentami. Pocz¹tkowo by³y to æwiczenia laboratoryjne, a od 1991 roku - wyk³ady i seminaria.
Wyk³ady prowadzi³a z przedmiotów: genetyka i hodowla
rolin ogrodniczych, hodowla odpornociowa, genetyka
patogenów, wstêp do biotechnologii, biotechnologia, biotechnologia w hodowli rolin, mikrorozmna¿anie rolin,
terapia genowa (przedmiot do wyboru), a w latach 1999
- 2002 - równie¿ z genetyki i selekcji ryb oraz in¿ynierii
genetycznej.
Do wszystkich zajêæ przygotowywa³a siê zawsze
starannie poprzez ledzenie odpowiedniego pimiennictwa oraz opracowywanie i przygotowanie materia³ów
dydaktycznych i konspektów.
By³a promotorem oko³o 90 prac magisterskich.
Prace te by³y wykonywane na kierunkach rolnictwo,
ogrodnictwo, ochrona rodowiska, biotechnologia i rybactwo. Bra³a czynny udzia³ w kszta³ceniu kadry naukowej poprzez promotorstwo 7 prac doktorskich.
Pe³ni³a liczne funkcje dydaktyczno-wychowawcze, organizacyjne i spo³eczne. By³a opiekunem tzw. przedwstêp7

nych praktyk studenckich, opiekunem grupy studenckiej I roku,
dwukrotnie opiekunem roku (1976-1981 i 1991-1996). By³a
cz³onkiem Senatu Akademii Rolniczej w Szczecinie (19911993 i 1996-1999), pe³nomocnikiem Rektora ds. studenckich
praktyk zagranicznych (1995-1996), organizuj¹c od pocz¹tku tego typu dzia³alnoæ na Uczelni, promuj¹c równoczenie
wyjazdy naukowe, a nie zarobkowe. Pracê tê kontynuowa³a,
jako prorektor ds. kszta³cenia, 1996-1999 daj¹c studentom
mo¿liwoæ wykonywania w orodkach zagranicznych prac
magisterskich.
Za pracê dydaktyczno-organizacyjn¹ na Uczelni by³a odznaczona w 1976 roku Br¹zowym, a w 2002 Z³otym Krzy¿em
Zas³ugi, odznak¹ Gryfa Pomorskiego i Medalem Pami¹tkowym
20 - lecia Akademii Rolniczej w Szczecinie. W 1996 roku otrzy-

ma³a medal Komisji Edukacji Narodowej, a w 1999 roku Medal Zas³u¿onego dla Akademii Rolniczej.
W latach 2000-2003 pracowa³a na etacie profesora
na Politechnice Koszaliñskiej, gdzie prowadzi³a zajêcia
z hodowli odpornociowej, biotechnologii w ochronie rodowiska i ¿ywnoci genetycznie modyfikowanej.
Pani Profesor pozostanie w naszej pamiêci jako
wysoko ceniony naukowiec i nauczyciel akademicki, wychowawca wielu pokoleñ m³odzie¿y akademickiej i kadry
naukowej, utalentowany organizator, jako serdeczna Kole¿anka, Cz³owiek wielkiego serca i umys³u.
¯egnamy Pani¹ Profesor z wielkim ¿alem i smutkiem.
Dr Danuta Kulpa

Doc. dr Henryk Mackiewicz
18 sierpnia 2010 r. zmar³
nieod¿a³owanej pamiêci doc.
dr Henryk Mackiewicz.
Urodzi³ siê w Poniewie¿u na Litwie.
Szko³ê redni¹ zacz¹³ w Kiejdanach na Litwie a ukoñczy³ j¹ w Liceum Ogólnokszta³c¹cym im. Kopernika w Bydgoszczy. Studia
rolnicze z tytu³em magistra in¿yniera, ze stopniem dr. nauk rolniczych
ukoñczy³ w Wy¿szej Szkole Rolniczej w Poznaniu. Po ukoñczeniu studiów powiêci³ siê ca³kowicie
pracy naukowej w zakresie genetyki i hodowli rolin rolniczych
i ogrodniczych. Pracowa³ na ró¿nych stanowiskach, zaczynaj¹c
od asystenta hodowli rolin rolniczych i ogrodniczych. Pozna³ tam
gruntownie i wszechstronnie hodowlê rolin, pracuj¹c nad wieloma gatunkami rolin.
W Stacji Hodowli Rolin Rolniczych w Szelejewie pracowa³ nad hodowl¹ buraka cukrowego, pszenicy, koniczyny, rzodkiewki oleistej odmiany 'Tetra Poznañska', konopi odmiany 'Bia³obrzeska'. By³ jednoczenie autorem tych odmian.
W Stacji Hodowli Rolin Ogrodniczych w I³ówcu wyhodowa³ odmianê rzodkiewki 'Tetra I³ówiecka', groch cukrowy 'I³ówiecki' i kapustê. By³ równie¿ wspó³autorem znanej w Polsce
odmiany cebuli 'Wolska' i ogórka F1 'Hela'.
Du¿e zainteresowanie prac¹ naukow¹ na polu genetyki, cytologii, a zw³aszcza poliploidalnoci sk³oni³y go do podjêcia pracy naukowej w placówkach naukowych: w Zak³adzie
Genetyki Rolin PAN w Poznaniu, w Instytucie W³ókien £ykowych w Poznaniu (gdzie zosta³ samodzielnym pracownikiem
naukowym), w Zak³adzie Genetyki i Hodowli Rolin Warzywnych Instytutu Warzywnictwa w Regu³ach - jako kierownik tej
Pracowni, a po przejciu na emeryturê w Katedrze Genetyki,
Hodowli i Biotechnologii Rolin SGGW do 2006 roku.
Swoj¹ wiedzê naukow¹ pog³êbi³ odbywaj¹c sta¿ naukowy w znanym na wiecie instytucie rolniczym w Wersalu we
Francji.
G³êbok¹ wiedzê docenta Mackiewicza wykorzystano za
granic¹ oferuj¹c za porednictwem Polservice pracê na stanowisku profesora genetyki w uniwersytecie w Kisangani,
w Zairze.

Ostatnie lata swojej pracy naukowej zarówno w Instytucie Warzywnictwa jak i ostatnio w Katedrze Genetyki,
Hodowli i Biotechnologii Rolin SGGW powiêci³ poliploidalnoci rolin dyniowatych: ogórka, melona i kawona. Tetraploidalne odmiany tych gatunków charakteryzuj¹ siê bardzo dobr¹ jakoci¹ u¿ytkow¹ i dobrym przystosowaniem
do niekorzystnych warunków rodowiska. Szczególnie fascynowa³a Pana Henryka chêæ zastosowania biofermentorów do produkcji sadzonek tetraploidalnych odmian rolin
dyniowatych.
Poza prac¹ naukow¹ by³ bardzo aktywny w nastêpuj¹cych towarzystwach naukowych: Polskie Towarzystwo
Botaniczne, Polskie Towarzystwo Genetyczne, Europejskie
Towarzystwo Genetyki i Hodowli Rolin Eucarpia i Polskie Towarzystwo Nauk Ogrodniczych. By³ organizatorem
i uczestnikiem kongresów i sympozjów naukowych w kraju
i za granic¹.
Opublikowa³ oko³o 50 prac naukowych.
Znalimy Go jako niezwykle skromnego, przyjacielskiego i komunikatywnego cz³owieka, który zawsze
widzia³ w drugim cz³owieku wiêcej dobra ni¿ z³a. Charakteryzowa³a Go odpowiedzialnoæ, sumiennoæ i zami³owanie do wykonywanej pracy. Wielkie dowiadczenie
¿yciowe stara³ siê przekazywaæ najbli¿szym wspó³pracownikom.
Docent Henryk Mackiewicz by³ pracowity i imponowa³ swoj¹ wiedz¹, dowiadczeniem i subtelnym dowcipem,
otwartoci¹ oraz gotowoci¹ bezinteresownej pomocy blinim bêd¹cym w potrzebie. Takim dobrym cz³owiekiem pozostanie na zawsze w naszej pamiêci - bêdzie nam go bardzo brakowa³o.
Prof. dr hab. Roch W³odzimierz Doruchowski,
emerytowany kierownik Zak³adu Genetyki Hodowli
i Biotechnologii Instytutu Warzywnictwa w Skierniewicach
Prof. dr hab. Franciszek Adamicki
Dyrektor Instytutu Warzywnictwa w Skierniewicach
Prof. dr hab. Stefan Malepszy
Kierownik Katedry Genetyki Hodowli i Biotechnologii
Rolin SGGW, Cz³onek Korespondent PAN
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Dr in¿. Wojciech Angelus
W dniu 29 sierpnia 2010
roku zmar³ nagle w Krakowie dr
in¿. Wojciech Angelus, wieloletni
Naczelny Hodowca Krakowskiej
Hodowli Rolin Ogrodniczych.
Dr in¿. Wojciech Angelus
urodzi³ siê 5 lutego 1921 roku
w Krakowie. Pochodzi³ ze znanej,
zas³u¿onej dla ogrodnictwa rodziny Freege, za³o¿ycieli w 1863 r.
w Krakowie firmy ogrodniczej,
póniej hodowlano-nasiennej. wiadectwo dojrza³oci uzyska³ 19 maja 1939 roku koñcz¹c Liceum im. Króla Jana Sobieskiego. Ca³y okres okupacji spêdzi³ w Krakowie.
Od 1942 roku pracowa³ w rodzinnej firmie Hodowla
Rolin Emil Freege w charakterze pracownika umys³owego.
W roku 1943 rozpocz¹³ tajne studia na Wydziale RolniczoLenym Uniwersytetu Jagielloñskiego, które kontynuowa³ po
zakoñczeniu wojny. Dyplom magistra in¿yniera rolnictwa uzyska³ w czerwcu 1947 roku i podj¹³ pracê w dziale hodowli
rolin w firmie Hodowla Rolin Emil Freege.
Ca³e swoje ¿ycie zawodowe zwi¹za³ z hodowl¹ rolin
i rodzinn¹ firm¹, która w 1950 roku na podstawie dekretu Ministra Rolnictwa przesz³a pod przymusowy zarz¹d pañstwowy, a 1 lipca 1957 roku zosta³a upañstwowiona. W 1962 roku
zosta³ g³ównym hodowc¹ w Centralnej Stacji Hodowli Rolin
Ogrodniczych Bronowice; na tym stanowisku pracowa³ tak¿e po reorganizacji firmy w 1965 roku. W tym samym roku
uzyska³ stopieñ doktora nauk rolniczych Wy¿szej Szko³y Rolniczej w Lublinie po przed³o¿eniu i obronie pracy pt. Studia
nad hodowl¹ heterozyjn¹ kapusty g³owiastej (Brassica oleracea L. convar. capitata).
Dr in¿. Wojciech Angelus by³ uczniem i nastêpc¹ prof.
dr Jerzego Korohody i jako jego wychowanek zosta³ umieszczony w drzewie genealogicznym polskich hodowców w szkole sobieszyñsko-pu³awskiej. By³ inicjatorem prac nad hodow-

l¹ odpornociow¹ fasoli na choroby grzybowe, dziêki czemu
wprowadzono do rejestru i uprawy pierwsze polskie odmiany fasoli odporne na Colletotrichum lindemuthianum. By³ tak¿e wspó³autorem merystematycznej metody hodowli i produkcji sadzonek godzików wolnych od chorób wirusowych.
Przy wspó³pracy z prof. B. Kubickim rozpocz¹³ w Krakowskiej Hodowli prace nad hodowl¹ heterozyjn¹ ogórków gruntowych, które zaowocowa³y wprowadzeniem do uprawy szeregu wartociowych odmian - niektóre z nich s¹ nadal
uprawiane. Ze szczególnym zaanga¿owaniem zajmowa³ siê
hodowl¹ kapusty g³owiastej. Opracowa³ tzw. metodê semivitro umo¿liwiaj¹c¹ oznaczenie samoniezgodnoci linii w hodowli heterozyjnej kapusty. By³ tak¿e inicjatorem produkcji
nasion, a nastêpnie hodowli mieszañców pomidora szklarniowego w SHRO Krzeszowice. By³ autorem lub wspó³autorem 30 odmian rolin warzywnych takich gatunków jak: fasola zwyk³a, ogórek gruntowy, kukurydza cukrowa, marchew
i pomidor szklarniowy. Og³osi³ drukiem 14 publikacji, w tym
rozdzia³y w podrêcznikach, a ponadto wielu artyku³ów popularnych dotycz¹cych hodowli rolin warzywnych.
Dr in¿. Wojciech Angelus w³o¿y³ du¿y wk³ad osobisty
w rozwój Polskiego Towarzystwa Nauk Ogrodniczych, którego by³ jednym ze wspó³za³o¿ycieli i cz³onkiem od jego powstania, tj. od roku 1987. Pe³ni³ funkcjê przewodnicz¹cego
G³ównego S¹du Kole¿eñskiego. Do roku 1999 by³ równie¿
cz³onkiem zespo³u redakcyjnego Folia Horticulturae od
pierwszego numeru, który ukaza³ siê w 1989 roku. Za zas³ugi
dla PTNO zosta³ uhonorowany najwy¿szym wyró¿nieniem cz³onkostwem honorowym.
Odszed³ od nas cz³owiek o otwartym umyle, szerokiej wiedzy i du¿ej kulturze osobistej, ceniony i szanowany
w rodowisku hodowców i wród spo³ecznoci akademickiej.
6 wrzenia 2010 roku po¿egnalimy dr in¿. Wojciecha Angelusa na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie.
Pozostanie na zawsze w naszej pamiêci!
Dr Izabela ¯uradzka

Prof. dr hab. Jan Rumpel
8 listopada 2010 r. odszed³ od nas nagle i niespodziewanie, pozostawiaj¹c w g³êbokim
smutku rodzinê, kolegów i przyjació³, jak równie¿ producentów warzyw, dla których s³u¿y³ do ostatnich dni swojego ¿ycia. Urodzi³ siê
6 marca 1930 r. w Raszczycach.
Ukoñczy³ studia in¿ynierskie na
Wydziale Ogrodniczym Szko³y
G³ównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie i tam rozpocz¹³ pracê jako asystent. W latach 1955 -1963 by³ kierownikiem gospodarstwa w Zak³adzie Dowiadczalnym IUNG
w Skierniewicach. W trakcie pracy ukoñczy³ studia magisterskie na tym samym Wydziale i w roku 1962 otrzyma³ tytu³
magistra. Nastêpnie kierowa³ Dzia³em Dowiadczalnym Warzywniczego Zak³adu Dowiadczalnego Instytutu Warzywnic-

twa w Skierniewicach. W roku 1967 zosta³ mianowany kierownikiem Dzia³u naukowego WZD w Rekowie, a póniej
przeszed³ do pracy w centrali Instytutu Warzywnictwa. W latach 1968-1972 by³ kierownikiem Pracowni ds. Upraw Warzyw na Glebach Torfowych i adiunktem Zak³adu Nawo¿enia. Odby³ sta¿ naukowy w USA zapoznaj¹c siê z badaniami
i produkcj¹ warzyw na glebach torfowych. Zdobyte dowiadczenia i wiedza podczas sta¿u naukowego w Stanach Zjednoczonych, jak równie¿ licznie prowadzone badania w kraju,
pozwoli³y na opracowanie rozprawy doktorskiej i uzyskanie
stopnia doktora na Wydziale Ogrodniczym SGGW w 1972
roku. W roku 1995 uzyska³ stopieñ doktora habilitowanego
w zakresie ogrodnictwa specjalnoci-warzywnictwo w Akademii Rolniczej w Krakowie, a w 1999 roku tytu³ profesora
nauk rolniczych. Od 1 kwietnia 1973 roku a¿ do przejcia na
emeryturê w roku 2000 kierowa³ Zak³adem Warzywnictwa
Gruntowego.
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Du¿e dowiadczenia w pracy naukowej zdoby³ odbywaj¹c d³u¿sze lub krótsze sta¿e naukowe zagranic¹ m.in.
w USA (4 razy), Niemczech, Wielkiej Brytanii, Bu³garii oraz
podczas licznych wizyt w innych krajach, jak równie¿ bior¹c
udzia³ w kongresach i konferencjach miêdzynarodowych.
Prof. Jan Rumpel by³ jednym ze wspó³organizatorów powsta³ego w roku 1964 Instytutu Warzywnictwa w Skierniewicach
i bliskim wspó³pracownikiem prof. Emila Chroboczka. By³ organizatorem licznych konferencji krajowych i miêdzynarodowych, cz³onkiem wielu krajowych i zagranicznych Towarzystw
Naukowych.
By³ inicjatorem nowych kierunków badañ z zakresu warzywnictwa, takich jak: uprawa warzyw na glebach torfowych,
czy zastosowanie os³on do przyspieszenia terminu zbioru warzyw gruntowych. Uczestniczy³ czynnie we wdro¿eniu do praktyki kompleksowych zmechanizowanych technologii produkcji pomidorów, cebuli, marchwi i kapusty. Opublikowa³ ponad
100 oryginalnych prac naukowych, wiele monografii i opracowañ, by³ promotorem prac doktorskich, recenzentem dorobku
naukowego na stopieñ dr. habilitowanego i tytu³ profesora.
By³ doskona³ym badaczem poszukuj¹cym ci¹gle nowych rozwi¹zañ prowadz¹cych do unowoczenienia produkcji warzywniczej w Polsce, wysoce cenionym przez praktyków ekspertem w zakresie warzywnictwa polowego. By³ wiatowej s³awy
specjalist¹ z zakresu agrotechniki warzyw gruntowych, wniós³
trwa³y wk³ad w rozwój polskiego warzywnictwa. O du¿ym au-

torytecie i uznaniu w rodowisku naukowym Profesora Jana
Rumpla mo¿e wiadczyæ opinia Prof. dr. hab. Andrzej Libika
z UR w Krakowie, który stwierdzi³: ¿e polska nauka straci³a
jednego z najlepszych warzywników.
Za swoje osi¹gniêcia w pracy naukowej i wdro¿eniowej kilkakrotnie wraz z zespo³em otrzymywa³ nagrody Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, a tak¿e liczne odznaczenia
pañstwowe i resortowe.
Po odejciu na emeryturê nadal pozostawa³ w sta³ym kontakcie z Instytutem, szczególnie bliskie by³y Mu sprawy warzywnictwa polskiego. Czynnie uczestniczy³ w szkoleniach producentów i napisa³ kilka ksi¹¿ek. ¯ywo interesowa³
siê restrukturyzacj¹ Instytutów Skierniewickich i prosi³, aby
dopilnowaæ by sprawy warzywnictwa w nowej jednostce by³y
równie wa¿ne jak innych dzia³ów ogrodnictwa.
Charakteryzowa³a Go odpowiedzialnoæ, sumiennoæ
i zami³owanie do wykonywanej pracy. Wielkie dowiadczenie ¿yciowe stara³ siê przekazywaæ najbli¿szym wspó³pracownikom. £¹cz¹c siê w ¿a³obie, ¿egnamy wybitnego naukowca, prawego i szlachetnego cz³owieka, naszego Kolegê,
wspó³pracownika i przyjaciela. Czyniê to w imieniu Dyrekcji,
Rady Naukowej, pracowników Instytutu Warzywnictwa im.
Emila Chroboczka w Skierniewicach.
Na zawsze pozostaniesz w naszej pamiêci!
Prof. dr hab. Franciszek Adamicki

Informacje o dzia³alnoci Oddzia³ów
Kraków

2. 19 marca - Prof. dr hab. Dobros³aw Bagiñski z UP
w Lublinie: Pasja w jêzyku sztuki wspó³czesnej.
3. 25 maja - Prof. dr hab. Wies³aw Oleszek z Zak³adu Biochemii i Jakoci Plonów, IUNG-PIB w Pu³awach:
Wykorzystanie wtórnych metabolitów rolinnych - fakty i mity.
4. 27 padziernika - Prof. dr hab. Tadeusz Kêsik z UP
w Lublinie: Dzieje upraw polowych i ogrodniczych w dolinach trzech wielkich rzek Bliskiego Wschodu.
Posiedzenia Zarz¹du Lubelskiego Oddzia³u PTNO,
ktore odby³y siê 18 lutego, 14 wrzenia, 1 padziernika i 26
padziernika 2010 r. dotyczy³y przede wszystkim spraw zwi¹zanych z organizacj¹ w 2011 r. III Zjazdu PTNO.

Krakowski Oddzia³ PTNO w 2009 roku zorganizowa³
nastêpuj¹ce spotkania i zebrania naukowe:
1. Wystawa fotograficzna Ogrodnictwo w obiektywie - wystawa pokonkursowa;
2. Prelekcja zwyciêzcy konkursu na najlepsz¹ pracê magistersk¹ - mgr Izabela Kêdra;
3. Spotkanie powiêcone 20 rocznicy mierci prof. dr hab.
T. Wojtaszka (15.02.);
4. W³odzimierz Sza³añski - Szczepionki mikoryzowe w ogrodnictwie (25.03.);
5. Dr hab. Dariusz Grzebelus - Australia zza okna laboratorium (15.04.);
6. Prof. dr Ahmet Balkaya z Ondokuz Mayis University, Samsun - Turcja - Warzywnictwo w Turcji (25.05.);
7. Konferencja Biofortyfikacja warzyw w jod jako alternatywny sposób uzupe³niania dziennej dawki tego pierwiastka
w diecie cz³owieka (29.10.);
8. Prof. Ana Perez i prof. Puri Lison Universidad Politecnica
de Valencia Breeding for resistance to tomato yellow leaf
curl virus in tomato (18.11.).

Olsztyn
18 grudnia 2009 roku odby³o siê spotkanie naukowe,
na którym prof. dr hab. Tadeusz Banaszkiewicz przedstawi³
wyk³ad nt.: Ewolucja stosowania pestycydów. Podczas kolejnego spotkania Olsztyñskiego Oddzia³u PTNO, 26 marca
2010 roku, wyk³ad wyg³osi³a dr in¿. Zofia Tomaszewska nt.
Cytryniec chiñski - rolina ozdobna i lecznicza.
Ponadto cz³onkowie oddzia³u PTNO brali czynny
udzia³ w VIII Olsztyñskich Dniach Nauki i Sztuki, prowadz¹c
nastêpuj¹ce prezentacje i warsztaty:
1. Jaki to owoc i jak smakuje? - dr in¿. Anna Bieniek;
2. Warsztaty florystyczne - mgr in¿. Urszula Szymañska;
3. Jak formowaæ i ci¹æ drzewa oraz krzewy owocowe - dr
hab. Jan Kopytowski, prof. UWM;
4. Szczepienie i okulizacja - metody rozmna¿ania drzew
i krzewów owocowych - dr in¿. Bogumi³ Markuszewski;

Lublin
Od 1 stycznia do 30 padziernika 2010 r. odby³y siê cztery spotkania naukowe, na których wyg³oszono 4 referaty.
1. 4 marca - Dr hab. Renata Nurzyñska-Wierdak prof. nadzw.
z UP w Lublinie: Roliny aromatyczne i ich znaczenie w lecznictwie oraz architekturze krajobrazu.
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5. Ogród bawi i uczy - dr in¿. Anna Francke, dr in¿. Joanna
Majkowska-Gadomska, dr in¿. Urszula Puczel i mgr in¿. Katarzyna Arcichowska.

- Kultury tkankowe w ochronie gatunków gin¹cych i zagro¿onych- dr hab. Eleonora Gabryszewska;
- Doc. dr hab. Marek Kubik naukowiec, mi³onik przyrody,
pisarz - dr Ludwika Kawa-Miszczak przedstawi³a wspomnienie o Marku Kubiku.
W okienku botanicznym dr Dariusz Sochacki przedstawi³ Tulipany holenderskie i polskie.
Podczas wyjazdów terenowych cz³onkowie skierniewickiego oddzia³u PTNO zapoznali siê z walorami przyrodniczymi i kulturowymi Lipiec Reymontowskich, zwiedzili rezerwat Kwana Buczyna (ochrona lasu mieszanego bukowo
- dêbowego o cechach kwanej buczyny, wystêpowanie buka
na granicy zasiêgu) oraz prywatne muzeum regionalne Marii
i Zbigniewa Stañ (Region Ksiêstwa £owickiego - Galeria
pami¹tek i staroci regionalnych).

Poznañ
Poznañski Oddzia³ PTNO w 2010 roku zorganizowa³
trzy spotkania naukowe, na których wyg³oszono nastêpuj¹ce
referaty:
- 22 stycznia - Wp³yw podk³adki i formy korony na wzrost,
plon, jakoæ oraz zdolnoæ przechowalnicz¹ odmian gruszmgr in¿. Tomasz Dylewski - laureat nagrody za najlepsz¹ pracê
magistersk¹;
W jaki sposób roliny wyra¿aj¹ swoje ¿yczenia - sposoby
komunikowania siê rolin z innymi organizmami- prof. dr hab.
Barbara Politycka z Katedry Fizjologii Rolin UP w Poznaniu;
Ogrodnictwo i krajobrazy w Chinach - dr Tomasz Bralewski
z Katedry Nasiennictwa Ogrodniczego UP w Poznaniu;
- 26 lutego - Postêp techniczny podstaw¹ badañ naukowych
i produkcji w ogrodnictwie - dr hab. Józef Piróg, prof. nadzw.
z Katedry Warzywnictwa UP w Poznaniu;
Kongres Czereniowy - najciekawsze kierunki badañ naukowych; wra¿enia z pobytu w Chile i Argentynie - dr in¿.
Robert Kurlus z Katedry Sadownictwa UP w Poznaniu;
Ogród Botaniczny w Singapurze - dr in¿. Jolanta Lisiecka
z Katedry Warzywnictwa UP w Poznaniu;
- 26 marca - Zieleñ ciêta w kompozycjach kwiatowych - dr
hab. Agnieszka Krzymiñska z Katedry Rolin Ozdobnych UP
w Poznaniu;
Indie - kraj wielu religii - mgr Marek Niezbora³a z Katedry
Warzywnictwa UP w Poznaniu;
Etiopia - w kolebce cywilizacji - dr in¿. Ewa Dankowska
i prof. dr hab. Tadeusz Baranowski z Katedry Metod Ochrony
Rolin UP w Poznaniu;
- 23 kwietnia - Porównanie uprawy konwencjonalnej i ekologicznej rolin zielarskich - mgr in¿. Romuald Mordalski
z Instytutu W³ókien Naturalnych i Rolin Zielarskich w Poznaniu;
Etiopia cz. II - Szlakiem etnograficznym - prof. dr hab. Tadeusz Baranowski i dr in¿. Ewa Dankowska z Katedry Metod
Ochrony Rolin UP w Poznaniu.
Ponadto Zarz¹d Oddzia³u Poznañskiego PTNO zorganizowa³ 20 i 21 maja spotkanie plenerowe w Berlinie i okolicach, w którym wziê³o udzia³ 26 osób.

Szczecin
Szczeciñski Oddzia³ PTNO zorganizowa³ w 2010 roku
jedno zebranie naukowe i trzy spotkania wyjazdowe.
Pierwsze spotkanie cz³onków Ko³a odby³o siê 5 marca,
w gmachu budynku Zachodniopomorskiego Uniwersytetu
Technologicznego w Szczecinie. Podczas tego spotkania wyg³oszono 3 referaty. Pierwszy referat wyg³osi³ dr Tomasz Bralewski z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu pt. Warzywnictwo w Chinach, drugi - zaprezentowa³ dr Piotr ¯urawik
z Zak³adu Rolin Ozdobnych - Storczyki roliny znane i ma³o
znane. W trzecim wyst¹pieniu przedstawiciel firmy Dupoint
mgr in¿. Arkadiusz Orkiszewski, omówi³ nowe rodki ochrony
rolin stosowane w produkcji ogrodniczej.
W 2010 roku zorganizowano dla cz³onków Ko³a dwa
wyjazdy studyjne: 15 i 16 maja - na Pojezierze Meklemburskie i 15-22 sierpnia - Szlakiem wina i szampana (Niemcy Francja).
Zarz¹d Oddzia³u zorganizowa³ równie¿ sesjê wyjazdow¹ do prywatnego producenta borówki amerykañskiej pana
Bohdana Marcinkowskiego (6 wrzenia br.- Reptowo), gdzie
zwiedzano najnowszej generacji ch³odniê z kontrolowan¹ atmosfer¹.
Warszawa
W lutym b.r. odby³o siê w SGGW seminarium naukowe zorganizowane przez zarz¹d OW PTNO, na którym dr
Jurgita Kulaitiene z Uniwersytetu Rolniczego w Kownie (Litwa), przebywaj¹ca na sta¿u naukowym na Wydziale Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu SGGW, wyg³osi³a prelekcjê
na temat badañ nad dyni¹ oleist¹ prowadzonych przez ni¹
w macierzystej Uczelni. W spotkaniu wziêli udzia³ pracownicy Wydzia³u i doktoranci (oko³o 15 osób).
12 sierpnia odby³ siê otwarty XVI Dzieñ Melona
w SGGW, zorganizowany przez Katedrê Genetyki, Hodowli
i Biotechnologii Rolin z udzia³em cz³onków OW PTNO.
W spotkaniu uczestniczy³o oko³o 40 osób, reprezentuj¹cych
ró¿ne orodki naukowe. 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 listopadzie b.r. odby³o siê w SGGW zorganizowane
przez zarz¹d OW PTNO seminarium naukowe, na którym goszcz¹ce z wizyt¹ w SGGW prof. Honorata Danilcenko

Skierniewice
Skierniewicki Oddzia³ PTNO wspólnie z Zarz¹dem
Skierniewickiego Oddzia³u Polskiego Towarzystwa Botanicznego zorganizowa³ kilka spotkañ naukowych, na których
wyg³oszono nastêpuj¹ce referaty:
- Bakterie w rodowisku rolin - wrogowie czy sprzymierzeñcy - prof. dr hab. Piotr Sobiczewski,
- Przyroda i lokalne spo³ecznoci obszarów chronionych
w Katalonii - dr Anna Traut-Seliga (PWSZ w Skierniewicach),
- Tajemnice genomów - sekwencja genomowa ogórka prof. dr hab. Stefan Malepszy (Katedra Genetyki, Hodowli
i Biotechnologii Rolin SGGW);
- Programmed cell death - a demise or a way to live - prof.
dr Elena Tomova Jakimova z Instytutu Rolin Ozdobnych
(Sofia, Bu³garia);
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i prof. Elvyra Jariene z Litewskiego Uniwersytetu Rolniczego
w Kownie (Litwa) wyg³osi³y prelekcjê na temat dydaktyki prowadzonej w macierzystej Uczelni oraz tematów realizowanych tam
w ramach programów europejskich. W spotkaniu wziêli udzia³
pracownicy Wydzia³u, doktoranci i studenci (oko³o 25 osób).
W listopadzie b.r. odby³o siê seminarium naukowe
zorganizowane przez zarz¹d OW PTNO, na którym dr Antra
Balode z £otewskiego Uniwersytetu Rolniczego w Jelgawie
(£otwa) wyg³osi³a prelekcjê na temat stanu produkcji ogrodniczej na £otwie oraz badañ prowadzonych w macierzystej
Uczelni. W spotkaniu wziêli udzia³ pracownicy Wydzia³u, doktoranci i studenci (oko³o 30 osób).
Zarz¹d Oddzia³u Warszawskiego PTNO zorganizowa³
w b.r. dwie autokarowe wycieczki naukowe, w których wziêli
udzia³ cz³onkowie Towarzystwa, pracownicy Wydzia³u, doktoranci i magistranci, w sumie ponad 90 osób. Wycieczki mia³y
na celu zapoznanie uczestników z nowoczesnymi technologiami upraw ogrodniczych, uwzglêdniaj¹cymi zasady uprawy
integrowanej. W wybranych gospodarstwach zwiedzaj¹cy
mieli mo¿noæ zapoznaæ siê z nowoczesnymi obiektami do
produkcji warzyw, rolin sadowniczych i ozdobnych, a tak¿e
przedyskutowaæ z producentami problemy produkcji ogrodniczej w Polsce. Celem pierwszej z wycieczek by³o nowoczesne gospodarstwo szklarniowe pañstwa Floriañczyków, po³o¿one ko³o Karczewa, produkuj¹ce pomidory na we³nie
mineralnej. Podczas drugiej z wycieczek zwiedzono gospodarstwo sadownicze i szkó³karskie po³o¿one ko³o Skierniewic oraz gospodarstwo pañstwa Krasoniów, ko³o Piotrkowa
Trybunalskiego, produkuj¹cych rozsady warzyw wed³ug najnowszych technologii.

Wroc³aw
W bie¿¹cym roku Wroc³awski Oddzia³ PTNO zorganizowa³ 3 spotkania o charakterze seminaryjnym oraz jeden
wyjazd terenowy. Tematyka zebrañ przedstawia³a siê nastêpuj¹co:
1) 28 stycznia prof. dr hab. Andrzej Komosa wyg³osi³ referat
pt. Aeroponiczna uprawa rolin;
2) 26 lutego zosta³y wyg³oszone dwa referaty autorstwa
dr Marii Ma³añczuk-Licznar: Uprawa drzew pestkowych
i ziarnkowych u naszych po³udniowych s¹siadów oraz
Lednice na Morawie - ogrodnicze serce Republiki Czeskiej;
3) 24 wrzenia odby³o siê wyjazdowe spotkanie Wroc³awskiego Oddzia³u PTNO. W ramach wycieczki wizytowano Gospodarstwo Ogrodnicze 'Grajewscy' w wiebodzicach specjalizuj¹ce siê w produkcji doniczkowych rolin ozdobnych
oraz szkó³kê rolin ozdobnych 'Gospodarstwo Ogrodnicze
Roman Bodnar' w Rogonicy.
We wrzeniu 2010 roku w Katedrze Ogrodnictwa
gocili Thore Bjertnes i Claus Borch-Jenssen z miejscowoci Tonsdberg (Norwegia). Ju¿ prawie 20 lat minê³o od pocz¹tku wspó³pracy i wyjazdów pierwszych studentów do gospodarstwa Thore Bjertnesa, który jest znanym producentem
sa³aty w krajach skandynawskich. Zaproszeni gocie w ramach spotkania w PTNO we Wroc³awiu, wyg³osili dwa wyk³ady Vegetable production in Norway - today and in the
future oraz Social policy and environment in horticulture
production.

Sprawozdania z sympozjów, konferencji, seminariów i spotkañ
VI Miêdzynarodowe Targi Agrotechniki Sadowniczej
15 i 16 stycznia b.r. odby³y siê w Warszawie VI Miêdzynarodowe Targi Agrotechniki Sadowniczej, po³¹czone
z konferencj¹ naukow¹. Targi zosta³y zorganizowane przez
Katedrê Sadownictwa, przy udziale cz³onków OW PTNO.
Cieszy³y siê ogromnym zainteresowaniem zwiedzaj¹cych.
W czasie trwania targów zosta³y wyg³oszone nastêpuj¹ce referaty naukowe i popularnonaukowe:
- "Niekontrolowany przep³yw materia³u rolinnego a wzrost
zagro¿enia przez patogeny" - A. Bielenin;
- "Metody regulowania intensywnoci wzrostu i owocowania
jab³oni" - C. Floerchinger;
- "Choroby przechowalnicze jab³ek i gruszek" - H. Bryk;
- "Strategia nawo¿enia jab³oni azotem" - D. Wrona;
- "Dok¹d zmierza ochrona przed chwastami w sadach i jagodnikach" - J. Lisek;
- "Najwy¿sze dopuszczalne poziomy pozosta³oci pestycydów w wie¿ych owocach eksportowanych do Federacji Rosyjskiej" - A. £¹czyñski;

- Mo¿liwoci minimalizowania negatywnych skutków zjawiska odpornoci na fungicydy - A. Bielenin;
- Szkodniki kory i drewna - wzrost zagro¿enia, szkodliwoæ
i zwalczanie - R. W. Olszak;
- Nawo¿enie sadów gruszowych potasem w wietle badañ
- E. Jadczuk-Tobjasz;
- Wykorzystanie ochrony biologicznej w integrowanej produkcji jab³ek - S. Kunz;
- Przydatnoæ produkcyjna nowych odmian gruszy I. Sosna;
- Sposoby poprawy jakoci przechowalniczej jab³ek K. Tomala i in.;
- Odmiany o owocach deserowych - alternatywa w obecnej
uprawie wini - E. Szpadzik, E. Jadczuk-Tobjasz.
Dr hab. Marek Gajewski, prof. SGGW

XV Spotkanie Sadowników w Grójcu
11 i 12 lutego 2010 r. odby³o siê XV Spotkanie Sadowników w Grójcu, którego organizatorami byli ISK i Zwi¹zek
Sadowników Rzeczpospolitej Polskiej. Jubileuszowe spotka-

nie odby³o siê pod honorowym patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Marsza³ków Województw Mazowieckiego i £ódzkiego.
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53 Ogólnopolska Konferencja Ochrony Rolin Sadowniczych
25 i 26 lutego 2010 r. odby³a siê 53 Ogólnopolska Konferencja Ochrony Rolin Sadowniczych, której organizatorami byli ISK i firma Bayer CropScience. Tematem tegorocznego spotkania w Ossie by³a Ochrona upraw sadowniczych

w wietle nowych wymogów UE. W spotkaniu wziê³o udzia³
ponad 800 osób - sadowników oraz 30 firm zwi¹zanych
z bran¿¹ sadownicz¹.

II Wystawa Tulipanów
20 i 21 marca 2010 r. odby³a siê II Wystawa Tulipanów, której organizatorami byli Muzeum-Pa³ac w Wilanowie
oraz Stowarzyszenie Producentów Ozdobnych Rolin Cebulowych w Skierniewicach. Wystawê florystyczn¹ zorganizo-

wan¹ we wnêtrzach Pa³acu Wilanowskiego przygotowali pracownicy ISK. Na wystawie zaprezentowano oko³o 50 odmian
tulipanów, w tym najnowsz¹ odmianê papuzi¹ 'Agalia' wyhodowan¹ w Oddziale Rolin Ozdobnych ISK w Skierniewicach.

Ogólnopolska Konferencja Nauka Praktyce Intensyfikacja uprawy
krzewów jagodowych przez wdra¿anie najnowszych wyników badañ
20 i 21 kwietnia 2010 r. odby³a siê Ogólnopolska Konferencja - Nauka Praktyce Intensyfikacja uprawy krzewów
jagodowych przez wdra¿anie najnowszych wyników badañ,
której organizatorem by³ ISK oraz Komitet Nauk Ogrodniczych
Polskiej Akademii Nauk. Pierwszy dzieñ konferencji dotyczy³

zagadnieñ zwi¹zanych z upraw¹ porzeczki i agrestu, natomiast drugiego dnia mówiono o uprawie borówki wysokiej.
W konferencji w ci¹gu dwóch dni uczestniczy³o oko³o 500
s³uchaczy.

Miêdzynarodowa Konferencja Effect of Pre- and Postharvest Factors on
Health Promoting Components and Quality of Horticultural Commodities
24 i 25 maja 2010 roku w Gmachu G³ównym ISK
w Skierniewicach odby³a siê Miêdzynarodowa Konferencja
Effect of Pre- and Postharvest Factors on Health Promoting
Components and Quality of Horticultural Commodities, której organizatorami by³y ISK oraz IW w Skierniewicach, przy

wspó³pracy z Sekcj¹ Przechowalnictwa Komitetu Nauk Ogrodniczych Polskiej Akademii Nauk oraz EUFRIN - Fruit Quality
Working Group. Spotkanie odby³o siê pod patronatem Polskiej Akademii Nauk oraz Polskiego Towarzystwa Nauk
Ogrodniczych.

Ogólnopolska Konferencja Naukowa
Nowe tendencje w ¿ywieniu rolin ogrodniczych
17 i 18 czerwca 2010 roku w samym sercu Puszczy
Zielonki niedaleko Poznania, w malowniczo po³o¿onym orodku naukowo-dydaktycznym, odby³a siê Konferencja Naukowa po³¹czona z XIII Zjazdem Katedr Uprawy Roli i ¯ywienia
Rolin Ogrodniczych.
Myl¹ przewodni¹ spotkania by³y s³owa Jana Paw³a II
(notabene zamieszczone równie¿ w materia³ach konferencyjnych):
Ziemia powierzona jest cz³owiekowi, aby uprawiaj¹c j¹ i troszcz¹c siê o ni¹, zaspakaja³ on swoje potrzeby i zdobywa³ dla
siebie chleb powszedni
Kiedy jednak cz³owiek, zamiast byæ stró¿em, staje sie tyranem natury, wczeniej czy póniej buntuje siê przeciwko jego
niedba³oci
Orêdzie na XXIII wiatowy Dzieñ Turystyki
Watykan, 24 czerwca 2002 r.

w Poznaniu, a jego uczestnikami naukowcy z Uniwersytetów w Lublinie, Krakowie, Wroc³awiu i Olsztynie oraz
SGGW i Instytutu Warzywnictwa w Skierniewicach.
Wród obecnych byli Profesorowie - nasi Mistrzowie
w zakresie uprawy i ¿ywienia rolin oraz ich uczniowie,
którzy spotkali siê po raz pierwszy 24 lata temu i brali
udzia³, co dwa lata, w kolejnych konferencjach po dzi
dzieñ. Natomiast liczna grupa m³odszych pracowników,
w tym doktorantów, sprawi³a, ¿e zjazdy te s¹ ci¹gle m³ode, a to bardzo optymistyczne. Zaszczyci³y nas swoj¹
obecnoci¹ równie¿ w³adze naszego Uniwersytetu : Prorektor prof. dr hab. Monika Koz³owska oraz Prodziekan
dr hab. Stanis³awa Szczepaniak, prof. nadzw.
W czêci referatowej konferencji prof. dr hab. Józef Nurzyñski z Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie zwróci³ uwagê na mo¿liwoci wykorzystania ro¿nych
pod³o¿y - torfu, s³omy pszen¿yta, s³omy rzepakowej,
we³ny mineralnej i co ciekawe - piasku gruboziarnistego
- przy zró¿nicowanej koncentracji sk³adników pokarmowych w strefie korzeniowej do uprawy pomidora.

Organizatorami zjazdu byli pracownicy Katedry
Nawo¿enia Rolin Ogrodniczych Wydzia³u Ogrodnictwa
i Architektury Krajobrazu Uniwersytetu Przyrodniczego
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Dr in¿. Agnieszka Lis-Krzycin z Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie omówi³a proces produkcji nawozów szklistych, poda³a ich sk³ad oraz scharakteryzowa³a dzia³anie tej
grupy nawozów. Wykaza³a, ¿e nawozy szkliste mo¿na stosowaæ w proekologicznym nawo¿eniu rolin.
Prof. dr hab. Helena Gawroñska z SGGW na podstawie rozleg³ych badañ morfologicznych i fizjologicznych przedstawi³a stymuluj¹cy wp³yw Asahi SL/Atonik na wybrane gatunki
rolin (rzepak ozimy, rzodkiewnik pospolity i szar³at ozdobny).
Autorka podkreli³a, i¿ jest on szczególnie przydatny w okresie
stresu, zw³aszcza wywo³anego susz¹, ³agodzi bowiem istotnie
jego skutki. Dowiod³a ponadto, ¿e biostymulator ten dzia³a pozytywnie tak¿e na roliny uprawiane w optymalnych warunkach.
Autorka tego sprawozdania z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu omówi³a wyniki badañ z zakresu ¿ywienia
rolin przyprawowych, ze szczególnym uwzglêdnieniem bazylii i tymianku. Przedstawi³a tak¿e zagadnienia zwi¹zane
z rol¹ mikoryzy w pobieraniu sk³adników mineralnych przez te
roliny. Zwróci³a szczególn¹ uwagê na znaczenie rolin zielarskich we wspó³czesnym wiecie, tak¿e w inspiracji twórczej malarzy i poetów.
Zgodnie z tradycj¹ organizatorów, aby efektywniej wykorzystaæ czas konferencji, a tak¿e ze wzglêdu na oszczêdnoci finansowe, nie by³o sesji posterowej, a w zamian odby³a
siê dyskusja nad wynikami badañ przedstawionymi w materia³ach konferencyjnych, z którymi wczeniej zapoznali siê
uczestnicy konferencji.
Uwieñczeniem umys³owego maratonu by³a uroczysta kolacja z muzyk¹ w tle w wykonaniu kapeli folklorystycz-

nej Wiwaty, której wykonawcy swym niepowtarzalnym urokiem sprowokowali wszystkich do wspólnego piewu i tañców. Organizatorzy konferencji serdecznie dziêkuj¹ równie¿
Sponsorom za finansowe wsparcie.
Oficjalnym punktem programu drugiego dnia obrad by³ wyjazd do Wierzenicy - dawnego maj¹tku Augusta hrabiego Cieszkowskiego herbu Do³êga, patrona
Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. W wierzenickim kociele w. Miko³aja ksi¹dz Przemys³aw Kompf zapozna³ uczestników konferencji z tym co cenne i unikalne w wi¹tyni, a zwi¹zane bezporednio z postaci¹
wybitn¹ i znakomit¹ - filozofa, ekonomisty, spo³ecznika,
polityka i gospodarza. Natomiast Pan W³odzimierz Buczyñski - pasjonat, zainteresowany szczególnie postaci¹ i dokonaniami Augusta Cieszkowskiego, zaprezentowa³ Jego sylwetkê od strony Jego zwi¹zków
z ogrodnictwem. W jad³ospisie hrabiego by³y miêdzy innymi: winogrona, poziomki, morele i jab³ka ze starego
sadu nieopodal dworku, za dla zdrowia do roso³u dodawa³ talerzyk posiekanego szczypiorku. Dowiedzielimy
siê równie¿ o zwi¹zkach Cieszkowskiego z innymi orodkami w kraju, reprezentowanymi przez uczestników konferencji, miêdzy innymi o nadaniu Mu w 1887 roku tytu³u
doktora honoris causa Uniwersytetu Jagielloñskiego.
Pozosta³y mi³e wspomnienia, inspiracja do dalszych
badañ i oczekiwanie do nastêpnego spotkania, w tym samym gronie, za dwa lata, tym razem w Krakowie.
Prof. dr hab. Anna Golcz

Ogólnopolska Konferencja Naukowa
Proekologiczna uprawa warzyw - problemy i perspektywy
Ogólnopolska Konferencja Naukowa zorganizowana
przez Katedrê Warzywnictwa Akademii Podlaskiej w Siedlcach oraz Oddzia³ PTNO w Warszawie odby³a siê 24 i 25
czerwca 2010 roku. Patronat nad konferencj¹ obj¹³ Minister
Rolnictwa i Rozwoju Wsi dr in¿. Marek Sawicki. Miejscem obrad
by³ Dwór Mocibrody niedaleko Siedlec. W konferencji wziê³o
udzia³ 95 osób ze wszystkich krajowych orodków naukowych
prowadz¹cych badania z zakresu warzywnictwa, a tak¿e zaproszeni gocie.
Konferencjê otworzy³ JM Rektor Akademii Podlaskiej
prof. dr hab. Antoni Jówko. Przed rozpoczêciem obrad pracownicy Katedry Warzywnictwa i przedstawiciele rodowiska naukowego podziêkowali Pani Profesor Romualdzie Jab³oñskiej-Ceglarek za d³ugoletni¹ pracê dla dobra nauki oraz
¿yczliwoæ i pomoc, jakiej dowiadczali przez wiele lat
wspó³pracy. Pani Profesor, twórca Katedry Warzywnictwa
na Wydziale Przyrodniczym Akademii Podlaskiej i d³ugoletni jej kierownik, 1 padziernika 2009 roku przesz³a na
emeryturê. Nastêpnie Pani Dyrektor Biura Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi - dr in¿. Anita Szczykutowicz odczyta³a
okolicznociowy adres skierowany przez Pana Ministra
RiRW dr in¿. Marka Sawickiego do uczestników konferencji i przedstawi³a zadania realizowane w ramach programu
Poznaj Dobr¹ ¯ywnoæ maj¹cego na celu promocjê polskich produktów ¿ywnociowych najwy¿szej jakoci.

Pierwszej sesji referatowej przewodniczy³ prof. dr hab.
Eugeniusz Ko³ota. Referaty wiod¹ce wyg³osili prof. dr hab.
Andrzej Borowy - Zastosowanie rolin okrywowych w uprawie warzyw oraz dr hab. Marek Siwulski, prof. nadzw. Grzyby uprawne a ekologia. Tematem przewodnim referatu prof. dr hab. A. Borowego by³a ochronna rola rolin przed niszcz¹cym dzia³aniem czynników klimatycznych na rodowisko glebowe. Autor stwierdzi³, ¿e ció³ka
z rolin okrywowych wp³ywa tak¿e na ograniczenie zachwaszczenia, zmniejsza pora¿enie rolin uprawnych
przez niektóre choroby i szkodniki. Obumar³e resztki rolin okrywowych stanowi¹ pokarm dla organizmów glebowych, stymuluj¹c w ten sposób rozwój ¿ycia biologicznego i przyczyniaj¹c siê do wzrostu zawartoci próchnicy.
Ta znana od dawna funkcja rolin okrywowych pozostawa³a niedoceniana w czasach intensyfikacji rolnictwa. Po
raz pierwszy zosta³a zauwa¿ona w rolnictwie ekologicznym i obecnie d¹¿noæ do jak najd³u¿szego okrycia gleby rolinami jest jedn¹ z cech tego systemu uprawy.
W dalszej czêci referatu Pan Profesor przedstawi³ wyniki badañ w³asnych z wykorzystaniem ¿yta jako roliny
okrywowej w uprawie buraka æwik³owego, fasoli szparagowej, kapusty g³owiastej bia³ej, marchwi, selera korzeniowego i pomidora. Stosowanie rolin okrywowych
w uprawie warzyw ³¹czy w sobie wiele korzyci zwi¹za14

nych z ochron¹ rodowiska przyrodniczego i wpisuje siê
bardzo dobrze w zasady rolnictwa ekologicznego i zrównowa¿onego.
Dr hab. Marek Siwulski, prof. nadzw. podkreli³, ¿e
pojêcie ekologia obejmuje bardzo szeroki zakres interakcji
miêdzy organizmami ¿ywymi a rodowiskiem. Uprawa grzybów ze wzglêdu na swoj¹ specyfikê jest w zasadzie monokultur¹, w której istnieje bardzo du¿e zagro¿enie ze strony
czynników chorobotwórczych i szkodników. Dzia³ania interwencyjne w uprawie grzybów stosowane s¹ w bardzo ograniczonym zakresie. G³ówn¹ uwagê zwraca siê na profilaktykê. W uprawie pieczarek wykorzystuje siê zwykle preparaty
chemiczne o niskiej toksycznoci i krótkim okresie karencji.
Jest to wymuszone przez krótki cykl produkcyjny oraz du¿¹
zdolnoæ akumulacji substancji chemicznych. Coraz czêciej
wykorzystuje siê preparaty biologiczne. Bardzo ciekawym zagadnieniem w aspekcie ekologicznym jest wykorzystanie pod³o¿a po uprawie grzybów. Pod³o¿e po uprawie pieczarki ma
wysok¹ wartoæ nawozow¹, porównywaln¹ z nawozami organicznymi, a pod pewnymi wzglêdami nawet je przewy¿sza.
Drugiej sesji referatowej przewodniczy³ prof. dr hab.
Miko³aj Knaflewski. Z du¿ym zainteresowaniem spotka³ siê
referat prof. dr hab. Andrzeja Komosy: Wp³yw zró¿nicowanych poziomów azotu w po¿ywkach na plonowanie i stan
od¿ywienia pomidora uprawianego na we³nie mineralnej
i w³óknie drzewnym. Pan Profesor zwróci³ uwagê na potrzebê poszukiwania biodegradowalnych pod³o¿y do uprawy
warzyw pod os³onami, mog¹cych zast¹piæ dotychczas stosowane pod³o¿e z we³ny mineralnej. Takim pod³o¿em mo¿e
byæ w³ókno drzewne, które otrzymuje siê ze zrêbków drewna
sosnowego w wyniku przeróbki termicznej. W³ókno drzewne
charakteryzuje siê szerokim stosunkiem C:N = 123-127, co

jest przyczyn¹ sorpcji biologicznej azotu. Podjête przez zespó³ Pana Profesora badania dotyczy³y optymalizacji stê¿enia azotu w po¿ywkach stosowanych do fertygacji w uprawie
pomidorów szklarniowych na w³óknie drzewnym.
Mgr Izabela Gryza w referacie Wp³yw os³on bezporednich z w³ókniny biodegradowalnej na plonowanie i jakoæ
cebuli zimuj¹cej wskaza³a na mo¿liwoæ zast¹pienia w uprawie warzyw tradycyjnych foli polietylenowych przez polimery
biodegradowalne. Materia³y te po zakoñczeniu uprawy mog¹
zostaæ przyorane lub przeznaczone na kompost nie zanieczyszczaj¹c rodowiska naturalnego. Przedstawione przez
Pani¹ magister wyniki badañ dotyczy³y wykorzystania w³óknin biodegradowalnych w uprawie cebuli zimuj¹cej.
W sesji posterowej przedstawiono 80 plakatów naukowych na temat przyjaznych rodowisku metod produkcji
warzyw w polu i pod os³onami. Dominowa³y prace z zakresu
warzywnictwa polowego - 61 prac, pozosta³e dotyczy³y uprawy pod os³onami. Roliny warzywne by³y obiektem badañ
w 66 pracach, roliny zielarskie w 8 pracach, grzyby w 3 pracach, truskawka w 2 pracach i malina w 1 pracy. Wiod¹c¹
problematyk¹ badawcz¹ by³y zagadnienia agrotechniczne
pog³êbione o ¿ywienie rolin, a tak¿e o sk³ad chemiczny warzyw i rolin zielarskich. W 8 pracach uwzglêdniono uprawê
ekologiczn¹, a w 4 zagadnienia dotycz¹ce przechowywania
warzyw. Przedstawiono tak¿e 3 prace genetyczno-hodowlane. W badaniach uwzglêdniono wiele gatunków rolin warzywnych. Dominowa³y prace dotycz¹ce warzyw cebulowych,
kapustnych, korzeniowych i psiankowatych. Przedstawione
prace s¹ przyk³adem pozytywnych zmian zachodz¹cych
w polskim warzywnictwie, ukierunkowanych na produkcjê warzyw o wysokiej wartoci od¿ywczej, z zastosowaniem metod przyjaznych rodowisku przyrodniczemu, dowodem na
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stopniowe wychodzenie z ery chemiczno-technicznej i wkraczanie w erê ekorozwoju. Sesjê posterow¹ podsumowa³y
Panie prof. dr hab. Helena £abuda i prof. dr hab. Halina Buczkowska.
Ogólnopolska Konferencja Naukowa nt. Proekologiczna uprawa warzyw - problemy i perspektywy, po³¹czona by³a
ze Zjazdem Katedr Warzywnictwa ze wszystkich uczelni rolniczych w kraju.
W drugim dniu konferencji odby³ siê panel wyjazdowy bêd¹cy integraln¹ jej czêci¹. Uczestnicy zwiedzili
Przedsiêbiorstwo Handlowo Produkcyjne Unikost Sp. j.
w Go³¹bku zajmuj¹ce siê produkcj¹ pod³o¿a do uprawy

pieczarki oraz pieczarkarniê Pana J. Sztandery w miejscowoci Czerniejew, bêd¹c¹ jednym z najnowoczeniejszych
tego typu obiektów w kraju. Panel wyjazdowy stworzy³ mo¿liwoæ zapoznania siê z technologiami produkcji pod³o¿a
i metodami uprawy pieczarki stosowanymi w tych przedsiêbiorstwach. Uczestnicy konferencji podzielili siê wiedz¹
i wymienili dowiadczenia z osobami odpowiedzialnymi za
jakoæ produkcji w obu firmach. Na zakoñczenie panelu
wyjazdowego uczestnicy konferencji zwiedzili Siedlce,
w tym Pa³ac Ogiñskich - obecnie siedzibê w³adz Akademii
Podlaskiej, organizatora konferencji.
Prof. dr hab. Anna Zaniewicz - Bajkowska

12 Miêdzynarodowa Konferencja nt. Zarazy Ogniowej
(12th International Workshop on Fire Blight)
16 i 20 sierpnia 2010 r. w salach Hotelu Sofitel Victoria w Warszawie odby³a siê 12 Miêdzynarodowa Konferencja nt. Zarazy Ogniowej (12th International Workshop
on Fire Blight) pod auspicjami Miêdzynarodowego Towarzystwa Nauk Ogrodniczych (ISHS). Organizatorem kon-

ferencji by³ Instytut Sadownictwa i Kwiaciarstwa im.
Szczepana Pieni¹¿ka. Honorowy patronat nad konferencj¹ obj¹³ Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Marek Sawicki. Konferencja by³a wspó³organizowana z europejskim
programem Cost Action 864.

28 MIÊDZYNARODOWY KONGRES OGRODNICZY
LIZBONA, 22-27 SIERPNIA 2010 ROKU
lono na dwie czêci. Tak wiêc w olbrzymiej hali wystawowej ka¿dy by³ wywieszony przez dwa dni. W okrelonym czasie autorzy byli zobowi¹zani do obecnoci przy
swoich posterach i do udzielania objanieñ oraz odpowiedzi na pytania zainteresowanych osób. Niektóre postery zosta³y wytypowane do 3-minutowej prezentacji
(poster short oral presentation). By³y dwie mo¿liwoci prezentacji: albo wgrania swojego posteru do komputera
kongresowego jako e-posteru i objanienia pewnych jego
czêci, które mo¿na by³o wybraæ i powiêkszaæ, albo przygotowania odrêbnej prezentacji w programie Power Point.
Kolokwia by³y form¹ obrad, podczas których wybrani
eksperci przedstawiali prezentacje na okrelony temat. Podobne w formie by³y seminaria, do których dobierano specjalistów do referowania prac zwi¹zanych z tematem seminarium. Najbardziej otwart¹ form¹, znan¹ z innych konferencji
naukowych, by³y sympozja, które dotyczy³y poszczególnych
dzia³ów ogrodnictwa, jak na przyk³ad warzywnictwa, ale tak¿e
zagadnieñ ogólnych, których przyk³adem mog¹ byæ uprawy
bezglebowe. Sesje tematyczne obejmowa³y bardziej podstawowe zagadnienia, jak np. fizjologia rolin, mikrorozmna¿anie czy modele wzrostu i plonowania. Abstrakty wszystkich
prezentowanych prac zosta³y przekazane uczestnikom Kongresu w postaci drukowanej i na dyskietce.
Trudno w tak krótkim artykule omawiaæ szczegó³ow¹
tematykê kongresu, st¹d przedstawione zostan¹ tylko pewne wiod¹ce problemy nauk ogrodniczych.
Mottem tegorocznego kongresu by³o Nauka i ogrodnictwo dla ludzi, st¹d wiele wyst¹pieñ dotyczy³o globalnej
sytuacji ludnoci w wiecie. Kongres by³ platform¹ dla wymiany informacji i oceny relacji miêdzy naukowcami, producentami, konsumentami i spo³eczeñstwem. Nawi¹zywano

Organizowane przez Miêdzynarodowe Towarzystwo
Nauk Ogrodniczych co 4 lata kongresy s¹ najwiêkszymi
w wiecie naukowymi konferencjami dotycz¹cymi ogrodnictwa. Tegoroczny, 28. Kongres, odbywaj¹cy siê w dniach
22-27 sierpnia w Lizbonie, zgromadzi³ 3300 uczestników reprezentuj¹cych 110 krajów wiata. Z Polski wziê³o w nim udzia³
ponad 70 uczestników; najwiêcej, bo oko³o 30 osób z Instytutu Sadownictwa i Kwiaciarstwa w Skieniewicach. Obrady odbywa³y siê w 22 salach konferencyjnych w Centrum Kongresowym po³o¿onym nad brzegiem Tagu.
Otwarciu Kongresu towarzyszy³y dwa referaty naukowe. Jeden z nich dotyczy³ zachowania bioró¿norodnoci genetycznej poprzez banki genów, a drugi by³ powiêcony mo¿liwociom ograniczenia g³odu i niszczenia rodowiska przez
zastosowanie in¿ynierii genetycznej.
Oprawê artystyczn¹ ceremonii otwarcia stanowi³ koncert czteroosobowego zespo³u wirtuozów gitary i na zakoñczenie wieloosobowy zespó³ m³odych bêbnistów powoduj¹cych olbrzymi ha³as, ale skutecznie wyprowadzaj¹cych
uczestników z sali kongresowej do ogrodów pobliskiego pa³acu Burnay, gdzie odby³o siê powitalne przyjêcie.
Przez nastêpne 4 dni toczy³y siê naukowe obrady
i sesje posterowe. Kolejny dzieñ by³ przeznaczony na fachowe wycieczki, umo¿liwiaj¹ce zapoznanie siê z produkcj¹ ogrodnicz¹ w Portugalii i Hiszpanii. Obrady obejmowa³y kolokwia (8), sympozja (18), seminaria (14), sesje
tematyczne (18) warsztaty (workshops 28) i spotkania biznesowe (13). Na kongres zosta³o zg³oszonych 4390 posterów, ale nie wszystkie dotar³y, st¹d sporo by³o pustych
miejsc na tablicach. Organizatorzy zapewnili mo¿liwoæ
wydrukowania posteru za rozs¹dna op³at¹. Nie trzeba go
by³o wiêc woziæ ze sob¹. Ogóln¹ liczbê posterów podzie16

kolejnoci warunków produkcji zdrowej ¿ywnoci, w tym
ograniczenia pozosta³oci pestycydów. Wa¿ne jest tutaj
tak¿e zapobieganie ska¿eniu rodowiska. Z prezentowanych prac wynika du¿e zainteresowanie ekologiczn¹ produkcj¹ ogrodnicz¹ okrelan¹ w jêzyku angielskim jako
organic. Dotyczy to w szczególnoci Unii Europejskiej
i innych krajów rozwiniêtych, ale ma miejsce tak¿e w krajach rozwijaj¹cych siê. Wed³ug informacji przedstawionych na Kongresie produkcja ekologiczna jest prowadzona w ró¿nym zakresie w 154 krajach. Referaty odnosz¹ce
siê do ekologicznej produkcji obejmowa³y liczne warzywa (pomidory, cebulê, sa³atê, ogórki, fasolê, kapustê g³owiast¹, broku³y i melony) i owoce (truskawki, borówkê
i jab³ka). Wród autorów prezentowanych na ten temat
prac byli równie¿ przedstawiciele naszego kraju.
Prezydent Miêdzynarodowego Towarzystwa Nauk
Ogrodniczych dr Norman E. Looney podczas ceremonii otwarcia, nawi¹zuj¹c do motta Kongresu, powiedzia³: My, naukowcy zajmuj¹cy siê ogrodnictwem jestemy grup¹ zawodow¹
dzia³aj¹c¹ na rzecz dobrobytu i dobrego zdrowia; grup¹ powszechnie powa¿an¹ ze wzglêdu na ³¹czenie bioró¿norodnoci rolin z jakoci¹ ¿ycia ludzi. Co wiêcej nauka ogrodnicza uwa¿a sprawy jakoci po¿ywienia i ¿ycia za równie wa¿ne
dla mieszkañców miast i wsi. Rzeczywicie, mamy du¿o do
zaoferowania obywatelom tej planety - Naukê i Ogrodnictwo
dla Ludzi - ale Miêdzynarodowy Kongres Ogrodniczy 2010
poka¿e, ¿e my mamy równie¿ du¿o do zaoferowania sobie
wzajemnie. Jestem przekonany, ¿e uczestnicy Kongresu
mog¹ bez wahania podpisaæ siê pod tymi stwierdzeniami.
Nastêpny 29. Miêdzynarodowy Kongres Ogrodniczy
odbêdzie siê w dniach 17-24 sierpnia 2014 roku w Brisbane
w Australii.

do g³ównych problemów, jak g³ód, bieda, niedobór naturalnych rodków produkcji, ocieplenie klimatu. Poszukiwano rozwi¹zañ tych problemów poprzez ogrodnictwo, aby zapewniæ
ludziom zw³aszcza biednym lepsz¹ jakoæ ¿ycia w przyjaniejszym rodowisku.
Du¿¹ uwagê przywi¹zywano w prezentowanych pracach do obni¿enia kosztów i zu¿ycia zasobów naturalnych
w technologiach stosowanych w ogrodnictwie. Przyk³adem
mog¹ byæ d¹¿enia do zmniejszenia zu¿ycia wody. Rozwi¹zaniem mo¿e byæ tutaj nawadnianie na poziomie suboptymalnym, które nie tylko prowadzi³o do zmniejszenia iloci wody
u¿ytej do nawadniania sa³aty czy winoroli, ale tak¿e do przed³u¿enia trwa³oci sa³aty w obrocie.
Ogrodniczym dowodem na ocieplenie klimatu mo¿e
byæ pojawianie siê nowych chorób lub szkodników na terenach ch³odniejszego klimatu, a tak¿e wczeniejsze dojrzewanie niektórych rolin. To ostatnie stwierdzono u winoroli w Rumunii równoczenie ze wzrostem zawartoci
cukrów i antocyjanów. Ocieplenie klimatu jest przyczyn¹
czêciej obecnie wystêpuj¹cych ekstremalnych warunków
jak susza, powodzie, du¿e spadki temperatur, upa³y albo
obfite opady niegu. Stresy wywo³ane przez te warunki
wymagaj¹ przeciwdzia³ania. Najpierw jednak konieczne
jest rozpoznanie reakcji rolin na warunki stresowe. Niektóre substancje biologicznie czynne wytwarzane z morskich wodorostów mog¹ zmniejszyæ negatywne dla rolin skutki warunków stresowych.
Poszukiwane s¹ nowe rozwi¹zania ograniczaj¹ce
zu¿ycie energii do ogrzewania szklarni lub umo¿liwiaj¹ce
wykorzystanie innych róde³ energii np. pompy cieplne
czy turbiny powietrzne. Innym pomys³em jest doskonalenie izolacji szklarni chroni¹cej przed utrat¹ ciep³a.
Jakoæ ¿ycia (life quality) sta³a siê w ostatnich latach bardzo nonym tematem dla wielu programów badawczych w krajach rozwiniêtych i rednio rozwiniêtych, do
których jest zaliczana Polska. Dotyczy to w pierwszej

Prof. dr hab. Miko³aj Knaflewski
Mgr in¿. Chen Wenjing

XIII Dzieñ Otwarty w Sadzie Dowiadczalnym SGGW w Wilanowie
11 wrzenia odby³o siê coroczne ogólnopolskie
spotkanie zorganizowane przez Katedrê Sadownictwa
z udzia³em cz³onków OW PTNO, pod nazw¹ XIII Dzieñ
Otwarty w Sadzie Dowiadczalnym SGGW w Wilanowie.
Spotkanie odby³o siê na terenie Pola Dowiadczalnego
Wydzia³u Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu w Warszawie-Wilanowie. Uczestniczy³o w nim ponad 1000 osób,
g³ównie producentów-sadowników. Uczestnicy zwiedzili
sad dowiadczalny i obiekty Katedry, w tym nowoczesn¹
ch³odniê z kontrolowan¹ atmosfer¹. Zapoznali siê równie¿ z dowiadczeniami prowadzonymi w sadzie. W spotkaniu uczestniczy³y równie¿ firmy z bran¿y sadowniczej.
W ramach dnia otwartego odby³a siê konferencja naukowa nt. Czynniki wp³ywaj¹ce na plonowanie i jakoæ owoców rolin sadowniczych. Na konferencji zaprezentowano nastêpuj¹ce doniesienia:
- 'Holiday' - odmiana jab³oni zas³uguj¹ca na uwagê F. Jaumieñ i R. Dziuban;
- Jesienne nawo¿enie azotem w sadzie jab³oniowym D. Wrona;

- Krótka historia hodowli borówki wysokiej - C. Piestrzeniewicz;
- Ocena skutecznoci preparatów biologicznych w ograniczaniu gnicia jab³ek - A. Podhorska, K. Tomala,
R. Dziuban, A. Krawczyk;
- Jakoæ i trwa³oæ przechowalnicza owoców gruszy
azjatyckiej - T. Krupa, M. Kopera;
- Sk³ad gazowy w ch³odniach KA - korzyci i zagro¿enia K. Tomala, K. Jeziorek;
- Wp³yw warunków ch³odni zwyk³ej i kontrolowanej
atmosfery na w³aciwoci przechowalnicze jab³ek 'Red
Boskoop' - B. Kocewiak, K. Tomala;
- Wp³yw preparatu 'Smartfresh' (1-MCP) i warunków
KA na jakoæ i zdolnoæ przechowalnicz¹ jab³ek 'Ligol' K. Jeziorek;
- Przechowywanie liwek - R. Dêbski, K. Tomala, T. Krupa.
Dr hab. Marek Gajewski, prof. SGGW
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Konferencja pt. Roliny Ozdobne - Cz³owiek - rodowisko
16 i 17 wrzenia 2010 r. na Wydziale Ogrodniczym
Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Ko³³¹taja w Krakowie
odby³a siê konferencja pt. Roliny Ozdobne - Cz³owiek - rodowisko. Organizatorami tego wydarzenia byli pracownicy
Katedry Rolin Ozdobnych. W ramach corocznych spotkañ
tzw. katedr jednoimiennych zaproszono 80 przedstawicieli z 9
jednostek naukowych z ca³ej Polski zajmuj¹cych siê zagadnieniami naukowymi i dydaktycznymi zwi¹zanymi z rolinami
ozdobnymi.
W otwarciu konferencji wziê³y udzia³ w³adze rektorskie oraz dziekañskie, reprezentowane przez prof. dr hab.
Krystynê Koziec oraz prof. dr hab. Stanis³awa Mazura. Otwieraj¹c konferencjê, kierownik Katedry Rolin Ozdobnych prof.
dr hab. Anna Bach, przypomnia³a historiê powstawania katedry, przedstawi³a obecny profil dzia³alnoci naukowej pracowników tej jednostki, podkreli³a tak¿e, jak trudne zadania
czekaj¹ specjalistów z dziedziny rolin ozdobnych
w zakresie wypracowania nowych kierunków ich zastosowania, a tak¿e efektywnej uprawy w niezwykle wymagaj¹cych warunkach ekonomicznych.
Na sesjê referatow¹ z³o¿y³y siê wyst¹pienia przedstawicieli zaproszonych jednostek naukowych. Tematyka wyst¹pieñ dotyczy³a szeroko rozumianego wp³ywu rolin na otoczenie i funkcjonowanie cz³owieka. Szczególn¹ uwagê
zwracano na istotne znaczenie hortiterapii w procesie osób
dochodz¹cych do zdrowia oraz na koniecznoæ powstawania
za³o¿eñ ogrodowych dla osób z dysfunkcj¹ wzroku. Na konferencji zaprezentowano nastêpuj¹ce tematy:
- Roliny ozdobne wiejskich cmentarzy Dolnego l¹ska - stan
obecny i przysz³oæ, dr Regina Dêbicz, Uniwersytet Przyrodniczy we Wroc³awiu;
- Ogrody dla osób z dysfunkcj¹ wzroku - oczekiwania i realia, dr Anita Wony, Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy;
- Zabytkowe ogrody przyszpitalne, mgr in¿. Margot Dudkiewicz, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie;
- Hortiterapia - znaczenie rolin ozdobnych w procesie dochodzenia do zdrowia, dr Bo¿ena Szewczyk-Taranek, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie;
-Aktualny stan wiedzy na temat chorób ró¿y powodowanych
przez wirusy i fitoplazmy, prof. dr hab. Maria Kamiñska, Instytut Sadownictwa i Kwiaciarstwa w Skierniewicach;

-Znaczenie zielni ciêtej w produkcji kwiaciarskiej dr Ewa
Skutnik, Szko³a G³ówna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie;
-Rola i zadania Miêdzynarodowej Organizacji Florystycznej FLORINT, dr Piotr Salachna, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie;
- Uprawa astra krzaczastego w doniczkach, dr Anita Schroeter-Zakrzewska, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu;
- Celozja srebrzysta - zastosowanie rolin oraz mo¿liwoci
uprawy w Polsce, dr Urszula Puczel, Uniwersytet Warmiñsko-Mazurski w Olsztynie.
Kolejnym punktem konferencji by³a dyskusja na temat nowelizacji ustawy o szkolnictwie wy¿szym, w zakresie
zmian dotycz¹cych kszta³cenia. Przedstawiciele orodków
dydaktycznych mieli mo¿liwoæ przedstawiæ swoje opinie na
temat tej ustawy, a podjêta przez uczestników konferencji
dyskusja wiadczy o tym, ¿e koordynacja i wspó³praca ró¿nych jednostek z poszczególnych uczelni pozwoli na opracowanie najkorzystniejszych zasad kszta³cenia zgodnych ze
specyfik¹ dziedziny roliny ozdobne.
Wszyscy uczestnicy zjazdu otrzymali materia³y konferencyjne, w tym egzemplarz Zeszytów Problemowych Postêpów
Nauk Rolniczych (nr 551), w ca³oci powiêcony organizowanej konferencji.
Zjazd katedr jednoimiennych odby³ siê w budynku
Wydzia³u Ogrodniczego, a obradom konferencyjnym towarzyszy³a wystawa prac projektowych rysunków studentów
specjalnoci Sztuka Ogrodowa. W przerwie sesji referatowej uczestnicy mieli okazjê zwiedziæ katedraln¹ kolekcjê rolin ozdobnych oraz nowo wybudowane szklarnie przy Wydziale Ogrodniczym.
W drugim dniu uczestnicy zjazdu odbyli warsztaty terenowe. Zapoznali siê z zasadami nowoczesnej, ca³orocznej produkcji ró¿ szklarniowych w gospodarstwie Wojciecha
Worytkiewicza w Brzeziu pod Krakowem oraz z zasadami
urz¹dzania i pielêgnacji pól golfowych w Paczó³towicach.
Uczestnicy konferencji zwiedzili równie¿ XVII wieczny kompleks klasztorny Karmelitów Bosych w Czernej i jego otoczenie - rezerwat przyrody.
Dr Anna Kapczyñska
Dr Bo¿ena Paw³owska

Inauguracyjne Seminarium Projektu Zrównowa¿one stosowanie fumigantów chemicznych do kontroli organizmów szkodliwych w glebie w sektorze ogrodniczym (SustUse Fumigants)
23 wrzenia 2010 r. w siedzibie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w Warszawie odby³o siê inauguracyjne seminarium Projektu Zrównowa¿one stosowanie
fumigantów chemicznych do kontroli organizmów szkodliwych w glebie w sektorze ogrodniczym (SustUse Fumi-

gants). Finansowanie projektu odbywa siê z udzia³em
instrumentu finansowego LIFE Wspólnoty Europejskiej.
W sk³ad konsorcjum projektu wchodz¹ Instytut Sadownictwa i Kwiaciarstwa im. Szczepana Pieni¹¿ka i JWC
Project.
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Ogólnopolska Konferencja Ozdobne Roliny Cebulowe
27 i 28 wrzenia 2010 roku odby³a siê w ISK Ogólnopolska Konferencja nt. Ozdobnych Rolin Cebulowych,
wspó³organizowana przez Stowarzyszenie Producentów
Ozdobnych Rolin Cebulowych (SPORC). Podczas sesji

referatowej wyg³oszono 5 wyk³adów, w tym cztery przez
goci zagranicznych (Co Buschman i H. Westerhof z Holandii oraz V. Beinoris z Litwy).

VIII Seminarium Naukowo-Wdro¿eniowe Dyniowate - dla zdrowia
29 wrzenia odby³o siê w SGGW VIII Seminarium Naukowo-Wdro¿eniowe Dyniowate - dla zdrowia, zorganizowane przez Katedrê Genetyki, Hodowli i Biotechnologii Rolin SGGW, przy czynnym udziale cz³onków OW PTNO.
W spotkaniu uczestniczy³o oko³o 50 osób z ró¿nych orodków naukowych oraz producenci warzyw. Podobnie jak
w ubieg³ym roku, zaprezentowano rozmaite odmiany dyni zwyczajnej i dyni olbrzymiej. Przedstawiono równie¿ wyniki najnowszych badañ nad dyni¹, prowadzone w SGGW. Dr A.

Korzeniewska zaprezentowa³a owoce i omówi³a w³aciwoci
odmian dyni wyhodowanych w SGGW. Uczestnicy mieli mo¿liwoæ degustacji rozmaitych potraw z dyni, oraz zwiedzenia
pola dowiadczalnego z kolekcj¹ prezentuj¹c¹ bioró¿norodnoæ rolin dyniowatych. Pracownicy Katedry Rolin Ozdobnych przygotowali, jak co roku, ciekawe kompozycje florystyczne z rolinami dyniowatymi.
Dr hab. Marek Gajewski, prof. SGGW

XLVI Ogólnopolska Naukowa Konferencja Sadownicza
Nauka Praktyce
29 i 30 wrzenia 2010 r. odby³a siê XLVI Ogólnopolska Naukowa Konferencja Sadownicza Nauka Praktyce,
której organizatorami byli ISK i Komitet Nauk Ogrodniczych

Polskiej Akademii Nauk. Spotkanie odby³o siê pod honorowym patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, natomiast
Partnerem Regionalnym by³ Urz¹d Marsza³kowski w £odzi.

Ogólnopolska Naukowa Konferencja Warzywnicza
Postêp w integrowanej produkcji warzyw kapustowatych
Konferencja pod tym tytu³em odby³a siê 21 padziernika. Organizatorem konferencji by³ Instytut Warzywnictwa
im. Emila Chroboczka w Skierniewicach. Uczestnicy w liczbie 104 osób reprezentowali uczelnie, instytuty bran¿owe, firmy nasienne krajowe i zagraniczne. Referat wprowadzaj¹cy
wyg³osi³ dyrektor Instytutu Warzywnictwa prof. dr hab. Franciszek Adamicki Nowe kierunki w badaniach i produkcji warzyw kapustowatych. Warzywa kapustne mia³y i nadal maj¹
du¿e znaczenie wród rolin uprawnych, wa¿nych gospodarczo w Polsce. Stale wzrasta zapotrzebowanie na dobrej jakoci kalafiory i broku³y dla przemys³u przetwórczego oraz
na kapustê pekiñsk¹ przeznaczon¹ do d³ugotrwa³ego przechowania i na inne warzywa kapustne. W sesji plenarnej prowadzonej przez prof. dr. hab. Józefa Robaka wiod¹cymi tematami by³y zagadnienia dotycz¹ce hodowli odpornociowej
warzyw kapustnych na choroby oraz ochrony przed najgroniejszymi agrofagami z zastosowaniem nowoczesnych metod i rodków w integrowanym systemie uprawy.
Konferencja mia³a charakter miêdzynarodowy, poniewa¿ jeden z referatów dotyczy³ kierunków w hodowli odpornociowej warzyw kapustnych w firmie Bejo Zaden B.V Holandia. W ostatnich latach wprowadzono do uprawy
nowoczesne odmiany warzyw kapustnych o zró¿nicowanym
stopniu podatnoci na choroby infekcyjne i nieinfekcyjne
w tym warzyw kapustnych odpornych na Plasmodiophora
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brassicae, sprawcy ki³y kapusty wyprodukowanych przez firmê Syngenta Seeds-Holandia.
Nowym kierunkiem w ochronie rolin jest wykorzystanie potencjalnych mo¿liwoci wyci¹gów i ekstraktów rolinnych
w ograniczaniu szkodliwoci wielu najgroniejszych chorób infekcyjnych rolin warzywnych w tym warzyw kapustowatych.
Od 2014 roku w UE obowi¹zywaæ bêdzie system integrowanej uprawy i ochrony warzyw i owoców. Aby sprostaæ tym wymaganiom nale¿y zmodyfikowaæ i udoskonalaæ programy
ochrony, w których powa¿n¹ rolê bêd¹ odgrywa³y efektywne
rodki pochodzenia naturalnego, rodki biologiczne i odmiany
odporne, a stosowanie rodków ochrony konwencjonalnej ma
byæ niezbêdnym minimum. O potencjalnych mo¿liwociach zastosowania rodków naturalnych w ochronie rolin kapustowatych mówi³ prof. dr hab. Józef Robak i Pierre-Yves Boulet
z Francji.
Z du¿ym zainteresowaniem wys³uchano referatów
prof. dr hab. Kazimierza Wiecha z Krakowa dotycz¹cego
Owadów ograniczaj¹cych liczebnoæ szkodników kapusty
g³owiastej oraz prof. dr hab. Jerzego Szwejdy z Instytutu
Warzywnictwa w Skierniewicach, dotycz¹cego Fitofagicznej entomofauny warzyw kapustowatych w Polsce. Dr Maria Rogowska przedstawi³a nowy i grony problem w ochronie warzyw kapustowatych dotycz¹cy dr¹¿yn i chowaczy,
zasiedlaj¹cych liczne plantacje towarowe rolin kapustowa-

tych w Polsce. Powa¿nym problemem w ochronie warzyw
przed szkodnikami jest aktualnie brak efektywnych zapraw
nasiennych i naturalnych rodków do zwalczania szkodników.
Obecnie prowadzone badania w Instytucie Warzywnictwa
mog¹ daæ efekty dopiero za kilka lat.
Jeszcze bardziej powa¿ny problem stanowi kurcz¹cy
siê program walki z chwastami. Ciekawy referat przedstawili
dr Zbigniew Anyszka i prof. dr hab. Adam Dobrzañski. Roliny
warzywne jako ma³oobszarowe s¹ w niewielkim stopniu objête zainteresowaniem producentów rodków ochrony rolin. Dr
Zbigniew Anyszka przedstawi³ najnowsze wyniki badañ dotycz¹ce mo¿liwoci zwalczania chwastów metodami mechanicznymi. Odpowiednio skonstruowane narzêdzia i maszyny mog¹
znacznie ograniczyæ lub nawet wyeliminowaæ stosowanie herbicydów w uprawach warzyw kapustnych. Odpowiednia agrotechnika i szybkie okrywanie powierzchni ziemi przez roliny
kapustne stwarza szczególn¹ mo¿liwoæ ograniczania stosowania herbicydów.
W sesji posterowej przedstawiono 14 doniesieñ, które
w du¿ej czêci powiêcone by³y nowym mo¿liwociom ochrony przedzbiorczej przed chorobami. Dotyczy³y one wykorzystania nowoczesnych rodków ochrony konwencjonalnej i pochodzenia naturalnego w przedzbiorczej ochronie kapusty
g³owiastej i kapusty pekiñskiej oraz ich wp³ywu na zdolnoæ
przechowalnicz¹. Du¿e, potencjalne mo¿liwoci w ochronie
przedzbiorczej wykazuje najnowszy rodek naturalny, wyci¹g
z krzewu herbacianego, którego jeden z produktów jest ju¿
oficjalnie zarejestrowany do stosowania w uprawie rolin wa-

rzywnych. Nowe mo¿liwoci w zmniejszaniu szkodliwoci
wywo³anej przez ki³ê kapusty (Plasmodiophora brassicae)
stwarzaj¹ ekstrakty z kilku rolin zielarskich. Kilka doniesieñ
posterowych dotyczy³o wp³ywu warunków pakowania i przechowywania warzyw kapustnych i sa³aty w zmodyfikowanej
atmosferze na zawartoæ zwi¹zków biologicznie czynnych
podwy¿szaj¹cych ich jakoæ zdrowotn¹, w tym polifenoli
i zdolnoci przeciwutleniajace.
Obecny by³ tak¿e problem mo¿liwoci ochrony warzyw kapustowatych z uwzglêdnieniem problematyki rolnictwa ekologicznego przedstawiony przez dr Katarzynê Radziemsk¹
i wspó³autorów z Instytutu Ochrony Rolin PIB w Poznaniu.
W aspekcie jakoci broku³u i zawartoci zwi¹zków prozdrowotnych w zale¿noci od warunków przechowania autorzy:
Ewa Bade³ek, Franciszek Adamicki i Ryszard Kosson donosz¹, ¿e ró¿e broku³u przechowywane w kontrolowanej atmosferze o okrelonym sk³adzie CO2 i O2 mog¹ zawieraæ po
okresie przechowania (100 dni) zró¿nicowan¹ zawartoæ
suchej masy, cukrów prostych, cukrów ogó³em, sulforofanu
i witaminy C.
Dr Irena Babik i in¿. El¿bieta Panasiuk zaprezentowa³y interesuj¹ce zagadnienie dotycz¹ce wykorzystania w³ókniny polipropylenowej i siatek przeciw owadom w ekologicznych systemach uprawy warzyw kapustowatych. S¹ to jedyne
w chwili obecnej efektywne mo¿liwoci ochrony warzyw kapustnych przed mietkami.
Prof. dr hab. Józef Robak

Berlin i okolice - wra¿enia z plenerowego spotkania cz³onków Poznañskiego Oddzia³u PTNO
Nie by³ to jednak koniec naszego pierwszego dnia
w stolicy Niemiec. Po zakwaterowaniu w wygodnych apartamentach i krótkim odpoczynku wiele osób wyruszy³o ochoczo na indywidualne zwiedzanie miasta lub uczestniczy³o
w spotkaniach towarzyskich. Nie wiedzielimy jeszcze jak
pe³en wra¿eñ bêdzie nastêpny dzieñ naszej wyprawy. Rozpoczêlimy go doæ wczesnym rankiem od spotkania z przemi³¹, i jak siê póniej okaza³o wietnie przygotowan¹ Pani¹
przewodnik. Ze wzglêdu na niewielk¹ odleg³oæ od miejsca
naszego noclegu, pierwszym zwiedzanym przez nas obiektem by³a fontanna Neptuna, wzorowana na rzymskich fontannach Berniniego i fontannie Latony w Wersalu. Z jej perspektywy podziwialimy, niestety tylko z zewn¹trz, najwy¿sz¹
budowlê w Niemczech, czyli wie¿ê telewizyjn¹. Kolejny przystanek zrobilimy przy pozosta³ociach Muru Berliñskiego,
bogato pokrytych barwnymi graffiti. Nastêpnie z okien autokaru na przemian ogl¹dalimy to dawn¹ wschodni¹, to zachodni¹ czêæ Berlina. Na chwilê zatrzymalimy siê przed
siedzib¹ Niemieckiego Parlamentu, czyli Reichstagiem
zwieñczonym imponuj¹c¹ szklan¹ kopu³¹, projektu s³ynnego brytyjskiego architekta Normana Forstera, z której
mo¿na podziwiaæ panoramê miasta. Niestety, aby siê do
niej dostaæ trzeba by³o czekaæ w d³ugiej kolejce, a my
nie mielimy na to czasu. Powêdrowalimy wiêc pod
po³o¿on¹ opodal kolejn¹ symboliczn¹ budowlê Berlina Bramê Brandenbursk¹, a stoj¹c w jej cieniu patrzylimy

20 i 21 maja 2010 roku odby³o siê kolejne spotkanie
plenerowe cz³onków i sympatyków Poznañskiego Oddzia³u
Polskiego Towarzystwa Nauk Ogrodniczych, w którym wziê³o
udzia³ 28 osób. Celem naszej wyprawy by³ Berlin i jego okolice. Pe³ni obaw o pogodê, gdy¿ tegoroczny maj nie obchodzi³
siê z nami zbyt ³askawie, wczesnym rankiem ruszylimy
w kierunku zachodniej granicy.
Berliñsk¹ przygodê rozpoczêlimy w Ogrodzie Botanicznym, który z ponad 43 hektarami i oko³o 22 tysi¹cami ró¿nych gatunków rolin jest trzecim pod wzglêdem wielkoci
ogrodem botanicznym wiata, rocznie odwiedzanym przez
oko³o pó³ miliona goci. Jego prapocz¹tki siêgaj¹ II po³owy
XVI wieku, natomiast intensywny rozwój datuje siê od roku
1809, w którym ogród zosta³ przejêty przez Uniwersytet Humboldta w Berlinie.
Zwiedzanie ogrodu rozpoczêlimy od bogatej kolekcji rolin
z ró¿nych stref klimatycznych, tj. imponuj¹cego 13-hektarowego parku geograficznego, a nastêpnie podziwialimy 14hektarowe arboretum z bogat¹ kolekcj¹ rodzimych gatunków.
Silne wra¿enie wywar³ na nas ponad stuletni ogromny kompleks szklarniowy z ró¿norodnymi gatunkami rolin, g³ównie
ze strefy tropikalnej i subtropikalnej. Piêkna majowa aura pozwoli³a nam cieszyæ siê w pe³ni urokami ogrodu w³oskiego
oraz ogrodu zapachu i dotyku. Niestety nie starczy³o nam ju¿
czasu na odwiedzenie znajduj¹cego siê na terenie ogrodu
Muzeum Botanicznego.
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na jedn¹ z najpiêkniejszych alei w miecie - s³ynn¹ Unter
den Linden Allee.
Wstrz¹saj¹ce wra¿enie wywar³ na nas monumentalny Pomnik Pomordowanych ¯ydów Europy, sk³adaj¹cy siê
z 2711 betonowych bloków. Kolejnym antywojennym akcentem naszego zwiedzania by³, wybudowany pod koniec XIX
wieku, Koció³ Pamiêci Cesarza Wilhelma.
Pe³ni berliñskich wra¿eñ, oko³o po³udnia wyruszylimy
do odleg³ego o 40 km uroczego Poczdamu, w którym g³ównym celem by³o zwiedzenie kompleksu pa³acowo - parkowego Sanssouci. Ta wzniesiona w latach 1745-1747 letnia rezydencja Fryderyka II Wielkiego zrobi³a na nas niesamowite

wra¿enie. Z zapartym tchem podziwialimy zarówno cuda
architektury, jak i natury. Spacer po tak piêknym obiekcie
i przy fantastycznej pogodzie dostarczy³ nam niezapomnianych prze¿yæ estetycznych. ¯al by³o wyje¿d¿aæ, ale czeka³a
nas jeszcze d³uga droga do Poznania i kolejna atrakcja, mianowicie wizyta w Centrum Ogrodniczym Kölle. Tu mielimy
mo¿liwoæ dokonania ogrodniczych zakupów i spo¿ycia posi³ku. Drogê do domu umili³o nam wspólne piewanie i wymiana wra¿eñ. Zaczêlimy te¿ snuæ plany przysz³orocznego
spotkania plenerowego naszego Oddzia³u
Dr Jolanta Lisiecka

Sagowce - dinozaury wród rolin
Sagowce to roliny filogenetycznie bardzo stare. Pojawi³y siê na Ziemi na pocz¹tku ery mezozoicznej, czyli 245
milionów lat temu. Szczyt rozwoju osi¹gnê³y w okresie jurajskim (208 do 145,6 mln lat temu), a regres ich nast¹pi³
w okresie kredowym (144 do 65 mln lat temu). Wed³ug niektórych danych istnia³y ju¿ pod koniec ery paleozoicznej (250
do 247,5 mln lat temu). W okresie jurajskim wspó³istnia³y
z dinozaurami. Panowanie dinozaurów skoñczy³o siê w koñcu ery mezozoicznej (65 mln lat temu). Przyczyn¹ ich wyginiêcia by³a prawdopodobnie jaka globalna katastrofa. A sagowce przetrwa³y do dzisiaj! Oko³o 140 gatunków, nale¿¹cych
do 11(12) rodzajów wystêpuje na obszarach tropikalnych
i subtropikalnych w lasach, ale tak¿e na pustyniach. Zgrupowane s¹ w trzech rodzinach: cykasowatych (Cycadaceae),
stangeriowatych (Stangeriaceae) i zamiowatych (Zamiaceae). Rodziny te wchodz¹ w sk³ad podgromady nagozal¹¿kowych, klasy sagowców, czyli rolin o pierwotnych cechach
budowy i skomplikowanym rozmna¿aniu generatywnym.
Sagowce to drzewa lub krzewy zawsze zielone. Drzewa maj¹ silny, zwykle nierozga³êziony pieñ zwany k³odzin¹,
rozmaitej wysokoci, zwieñczony na wierzcho³ku pióropuszem
wielkich, u³o¿onych spiralnie, przewa¿nie pojedynczopierzaciez³o¿onych lici. We wszystkich organach rolin wystêpuj¹ przewody luzowe. Wszystkie sagowce s¹ dwupienne.
Najbardziej pierwotne kwiaty ¿eñskie maj¹ cykasy. Na wierzcho³ku pnia od czasu do czasu zamiast lici rozwijaj¹ siê
owocolistki (makrosporofile), a w dolnej ich czêci na brzegach powstaje po kilka zal¹¿ków (makrosporangia), które po
dojrzeniu przekszta³caj¹ siê w nasiona. Kwiaty mêskie
u wszystkich gatunków zbudowane s¹ podobnie. Prêciki u³o¿one s¹ spiralnie na d³ugiej osi, u nasady po stronie dolnej
maj¹ liczne woreczki py³kowe (mikrosporangia). Zebrane s¹
one w organ przypominaj¹cy szyszkê (strobil). Kwiaty ¿eñskie tworz¹ tak¿e szyszkê. Szyszki ¿eñskie wiêkszoci
sagowców s¹ wiêksze od szyszek mêskich. U niektórych
gatunków wa¿¹ ponad 20 kg. Zapylenie, zw³aszcza zap³odnienie s¹ bardzo skomplikowane i wymagaj¹ du¿o ciep³a, wilgotnoci i muchówek przenosz¹cych py³ek. Warto wiedzieæ,
¿e spermatozoidy (plemniki) u sagowców s¹ najwiêksze
w wiecie zwierzêcym i rolinnym - maj¹ rednicê do 0,3 mm
i s¹ opatrzone spiraln¹ wstêg¹ rzêsek. Od zapylenia do zap³odnienia up³ywa kilka miesiêcy. Jeli w wyniku zap³odnienia powsta³o kilka zarodków, to po pewnym czasie zostaje

tylko jeden, pozosta³e obumieraj¹. Z przekszta³conego zal¹¿ka powstaje nasienie. Zarodek ma 2 licienie, które przy
kie³kowaniu pozostaj¹ w nasieniu i dostarczaj¹ materia³ów
od¿ywczych. Nasiona wiêkszoci sagowców krótko zachowuj¹ ¿ywotnoæ. Nie mo¿na ich suszyæ i przechowywaæ
w bankach nasion. Nasiona kie³kuj¹ powoli i czas wzrostu
roliny jest d³ugi. Dlatego na obszarach naturalnego wystêpowania nielegalnie pozyskuje siê du¿e, czêsto dojrza³e okazy.
Dzikie populacje sagowców s¹ ma³o liczne. Niektóre
gatunki ju¿ wyginê³y, kilka istnieje tylko w uprawie, dziêki rozmno¿eniu ich przez ogrodników. Moda na posiadanie tych
rolin sprawia, i¿ s¹ one pozyskiwane nielegalnie ze stanowisk naturalnych, i tak samo nielegalnie znajduj¹ siê w handlu. Gin¹ równie¿ wraz z wycinaniem lasów oraz w wyniku
rugowania ich ze swoich siedlisk, dla przygotowania miejsca
pod uprawê rolin u¿ytkowych, np. bananowców. Mimo regulacji wprowadzonych przez Konwencjê Waszyngtoñsk¹ (CITES), Miêdzynarodow¹ Uniê Ochrony Przyrody (IUCN) i jej
specjaln¹ komisjê Spieces Survival Commision Cycad Specialist Group, umieszczenia wielu gatunków na Czerwonej
Licie 2000 oraz innych uregulowañ prawnych, nadal przemyt sagowców przynosi zysk. W Republice Po³udniowej Afryki, urz¹d ochrony przyrody wszczepia mikrochipy w pnie dziko rosn¹cych sagowców, aby zniechêciæ z³odziei i wiedzieæ,
gdzie znajduje siê ukradziona rolina.
Sagowce to przede wszystkim roliny ozdobne, s³u¿¹ce do dekoracji ogrodów na ciep³ych obszarach Ziemi,
a na ch³odnych - zdobi¹ wnêtrza rozmaitego przeznaczenia.
Ceniony jest ich elegancki pokrój. W Europie jako roliny
ozdobne stosunkowo najczêciej s¹ stosowane cykasy: poredni (Cycas media) i podwiniêty (C. revoluta). Cykas poredni wystêpuje w australijskim stanie Queensland. Odrasta tam w nastêpstwie po¿arów. Wprawdzie ogieñ niszczy
¿ywe tkanki nadziemnej czêci roliny, to nasady lici okrywaj¹ce pieñ chroni¹ wierzcho³ek wzrostu. Ponowny wzrost
zwykle zaczyna siê zaraz po po¿arze i rolina odradza siê
zupe³nie nieuszkodzona. Dla tego gatunku oraz kilku innych
po¿ar jest konieczny do wydania du¿ej liczby nasion. K³odzina cykasa poredniego osi¹ga wysokoæ 3-5 m; w uprawie
jest ni¿sza. Licie d³ugoci 50-125 cm, m³ode pokryte gêsto
br¹zowymi w³oskami, póniej nagie. Listki s¹ lancetowate,
d³ugoci 6-25 cm i szerokoci 3,5-7 mm, na wierzcho³ku zaostrzone.
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Cykas podwiniêty wystêpuje w Japonii i Chinach. Jest
modelow¹ rolin¹ chronion¹ dziêki uprawie. Rozmna¿any jest
w wielkich ilociach w specjalistycznych szkó³kach, niemal na
ca³ym wiecie. Mimo, ¿e nasiona s¹ wci¹¿ zbierane
z dziko rosn¹cych rolin, nie jest to du¿e zagro¿enie dla ¿ywotnych dzikich populacji. Walcowata, gruba k³odzina osi¹ga
wysokoæ do 3 m. Licie d³ugoci 50-200 cm s¹ ciemnozielone, sztywne i skórzaste. Lancetowate listki o brzegu podwiniêtym do do³u, na wierzcho³ku koñczy kolec. M³ode, rozwijaj¹ce siê licie s¹ zwiniête pastora³owato. W swojej ojczynie
by³ niegdy uwa¿any za cenn¹ rolinê u¿ytkow¹.
Z rdzenia jego pnia pozyskiwano m¹czkê skrobiow¹, tzw. sogetsu sago, po¿ywienie wykorzystywane w czasie g³odu
i klêsk ¿ywio³owych. W³aciwe sago otrzymuje siê z rdzenia
palm sagownic (Metroxylon sagu) pochodz¹cych z wysp Archipelagu Malajskiego.
Jako roliny ozdobne stosowane s¹ ponadto: Cycas
cairnsiana, C. circinalis, C. condaoensis, C. megacarpa, C.
hoabhinensis, C. rumphii i C. siamensis. Najbardziej zagro¿ony wyginiêciem jest Cycas taiwaniana, a coraz bardziej dostêpny staje siê C. panzhihuaensis, dziêki jego starannej ochronie. Zainicjowa³a j¹ kopalnia wêgla w górniczym miecie
Panzhihua w Chinach, poprzez pomoc w za³o¿eniu tymczasowego rezerwatu, w którym znajduje siê jedna z najwiêkszych kolonii tej roliny. M³ode roliny wyros³e z nasion pozyskanych w tym rezerwacie przeznacza siê na sprzeda¿ oraz
do reintrodukcji w wolnej przyrodzie.
Oprócz cykasów rozpowszechnia siê uprawa gatunków z rodzaju Zamia. Dziko wystêpuj¹ w Ameryce Pó³nocnej i Po³udniowej. Rosn¹ na zró¿nicowanych siedliskach: na
sawannach, w lasach i zarolach, cienistych, gêstych, tropikalnych lub w górskich lasach deszczowych. Zamie na obszarach tropikalnych i subtropikalnych s¹ cenionymi rolinami ogrodowymi, maj¹ atrakcyjne licie i szyszki. Zamia
furfuracea i Z. pumila subsp. pumila dobrze rosn¹
w ciep³ym klimacie strefy umiarkowanej. Sprowadzane
z Holandii s¹ u nas dostêpne w niektórych centrach ogrodniczych. Z. furfuracea tworzy krótk¹ k³odzinê, z której wyrastaj¹ licie pierzaste z³o¿one z 4-8 par jajowatych, ¿ywozielonych, skórzastych listków, na spodniej stronie pokrytych
br¹zowymi filcowatymi w³oskami. Bardzo efektowna rolina, przydatna do dekoracji wnêtrz. Z. furfuracea ma status
roliny nara¿onej na wyginiêcie i, jak na ironiê, jest jednym
z najpopularniejszych sagowców w uprawie. Na szczêcie
udaje siê dobrze w uprawie i w ci¹gu kilku lat wydaje nasiona, dlatego okazy rozmna¿ane w zak³adach ogrodniczych
s¹ ³atwo dostêpne. Zamia niska (Z. pumila subsp. pumila),
to pierwszy opisany w 1659 roku gatunek rodzaju Zamia.
Dziko rosn¹ce jej populacje s¹ mocno zagro¿one,
z powodu wycinania lasów i przez zbieraczy. Poniewa¿ okaza³a siê ³atwa w uprawie, pozyskiwanie rolin w rodowisku naturalnym nied³ugo przestanie byæ op³acalne. Wystêpuje w Stanach Zjednoczonych na Florydzie oraz na
wyspach miêdzy Ameryk¹ Pó³nocn¹ i Po³udniow¹. Licie
maj¹ d³ugoæ 10-60 cm, s¹ pierzastoz³o¿one z 4-20 par pod³u¿nych listków, d³ugoci 5-24 cm i szerokoci 2-6 mm.
Gatunek bardzo zmienny.
Dostêpna jest u nas tak¿e zamia Lindena (Z. lindenii),
wystêpuj¹ca w Ekwadorze. Cylindryczna k³odzina osi¹ga wy-

sokoæ 1-2,5 m i rednicê 12-25 cm. Licie z³o¿one z 20 lub
wiêcej par listków s¹ w¹skolancetowate, d³ugoci 20-35 cm
i szerokoci 2,5-3,5 cm.
Wartociowymi gatunkami s¹ równie¿: Z. fairchildiana, Z. fischeri, Z. loddigesii, Z. muricata, Z. obliqua, Z. pseudoparasitica, Z. wallisii i Z. skinneri Warsz. Ostatni wymieniony gatunek opisa³ Polak Józef Warszewicz (1812-1866),
botanik, ogrodnik i podró¿nik. Zamia ta wystêpuje w Ameryce Centralnej. W Ameryce Po³udniowej J. Warszewicz opisa³ oko³o 30 nowych wtedy gatunków storczyków. W kraju
pe³ni³ funkcjê inspektora w Ogrodzie Botanicznym Uniwersytetu Jagielloñskiego w Krakowie.
Oprócz sagowców ju¿ wymienionych, zagro¿onymi w mniejszym lub wiêkszym stopniu w wolnej przyrodzie s¹ gatunki nale¿¹ce do rodzajów: Bowenia (2 gatunki), Ceratozamia (10), Dioon (10), Encephalartos (46),
Lepidozamia (2), Macrozamia (12-15), Microcycas calocoma i Stangeria eriopus.
Jak ogrodnicy mog¹ pomóc chroniæ sagowce? Po
pierwsze: zachowaæ ostro¿noæ i nie wspieraæ nielegalnego obrotu dzikimi rolinami i nasionami. Najlepiej kupowaæ okazy rozmno¿one w szkó³ce z nasion lub odroli
pniowych rolin bêd¹cych w uprawie. Po drugie: jest piêæ
cech wskazuj¹cych na nielegalne pozyskanie sagowców:
rolina jest rzadkim gatunkiem, nieuprawianym; rolina
nie ma kompletnego systemu korzeniowego i wygl¹da,
jakby zosta³a wykopana z naturalnego stanowiska; rolina nosi na sobie lady przebywania w naturalnym siedlisku, np. dziury wygryzione przez je¿ozwierza, nieregularne przyrosty wskutek okresów suszy; dostawca nie
umie nic powiedzieæ o pochodzeniu roliny; rolina jest
nadzwyczaj tania - fakt szczególnie podejrzany, jeli okaz
jest du¿y. Po trzecie: nale¿y wspieraæ dzia³ania ogrodów
botanicznych i agencji rz¹dowych w zakresie ochrony
siedlisk, rozmna¿ania rolin (to domena ogrodników)
i ich reintrodukcji w wolnej przyrodzie. Po czwarte: ze
wzglêdu na modê na sagowce nale¿y popieraæ powstawanie du¿ych ich kolekcji, które mog¹ zawieraæ istotny
zasób niektórych zagro¿onych gatunków.
Wspó³czesne cywilizacje nie mog¹ dopuciæ do zniszczenia rolin, które wygra³y walkê prowadzon¹ przez miliony lat, z niezliczonymi gronymi przeciwnociami losu. Dinozaury j¹ przegra³y. Tym bardziej ceñmy Sagowce!
Korzysta³em z: Marinelli J. red., 2006. Wielka Encyklopedia Rolin. Tytu³ orygina³u PLANT. Dorling Kindersley Limitet, London. Wyd. Polskie Bertelsmann Media, Warszawa.
wiat Ksi¹¿ki.
Strasburger E. i inni., 1978. Lehrbuch der Botanik für Hochschulen. 31 Augabe. G. Fischer, Stuttgart - New York.
Czekalski M., 1996. Roliny ozdobne do dekoracji wnêtrz.
Paprotniki, nagozal¹¿kowe, okrytozal¹¿kowe - dwulicienne. Wyd. AR w Poznaniu.
Prof. dr hab. Mieczys³aw Czekalski
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
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