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Szanowni Pañstwo, Kole¿anki i Koledzy

W dniach 19-21 wrze�nia 2007 roku w Pozna-
niu odbêdzie siê II Zjazd Polskiego Towarzystwa Nauk
Ogrodniczych. Zjazd ma charakter ogólnopolskiego
Kongresu Ogrodniczego i jest kontynuacj¹ podjêtej
w 2003 roku przez Zarz¹d G³ówny PTNO inicjatywy
cyklicznego organizowania spotkañ naukowych, sku-
piaj¹cych wszystkich ludzi nauki pracuj¹cych w ró¿-
nych dziedzinach ogrodnictwa w Polsce.

II Zjazd Polskiego Towarzystwa Nauk Ogrodniczych
II Zjazd Polskiego Towarzystwa Nauk Ogrodni-

czych bêdzie odbywa³ siê pod has³em �Nowoczesne
ogrodnictwo przyjazne cz³owiekowi i �rodowisku�.
W pierwszym dniu Zjazdu odbêdzie siê Walne Zgro-
madzenie Delegatów PTNO, które jest statutowym
obowi¹zkiem naszego towarzystwa. Kolejne dwa dni
Zjazdu to konferencja naukowa z referatami plenar-
nymi oraz sesj¹ posterow¹ i dyskusj¹.

Celem II Zjazdu PTNO jest miêdzy innymi sze-
roko rozumiana dyskusja nad zagadnieniami zwi¹za-

Szanownym Cz³onkom i Sympatykom Polskiego Towarzystwa Nauk Ogrodniczych,
 z okazji zbli¿aj¹cych siê �wi¹t Bo¿ego Narodzenia ¿yczymy, aby czas tych wyj¹tkowych
dni up³yn¹³ w rado�ci, szczê�ciu i wzajemnym zrozumieniu, a w Nowym 2007 Roku

spe³nia³y siê  wszystkie oczekiwania zawodowe  i osobiste.
                                                                           Zarz¹d G³ówny PTNO i Redakcja
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nymi z ogrodnictwem, jego znaczeniem i miejscem
w nowej rzeczywisto�ci Zjednoczonej Europy oraz pró-
ba wytyczenia nowych kierunków dzia³añ, zmierzaj¹cych
do zapewnienia jego dynamicznego rozwoju, a tak¿e
stworzenia przes³anek do konkurencyjno�ci na rynkach
pañstw zachodnich. Jednak najistotniejszym przes³aniem
II Zjazdu PTNO jest opracowanie naukowych podstaw
do wytwarzania produktów ogrodniczych o wysokiej ja-
ko�ci i walorach prozdrowotnych oraz wskazanie roli
nauki ogrodniczej w kszta³towaniu �rodowiska przyjazne-
go cz³owiekowi. Przejawem tego bêdzie prezentacja
najnowszych badañ naukowych obejmuj¹cych aspekty
jako�ci i warto�ci biologicznej produktów ogrodniczych,
a tak¿e kszta³towania otoczenia cz³owieka, uwzglêdnia-
j¹cego doznania estetyczne i tworz¹cego atmosferê sprzy-
jaj¹c¹ odpoczynkowi. Jednocze�nie wa¿nym elementem
II Zjazdu PTNO bêdzie prezentacja badañ naukowych
na rzecz rozwoju istniej¹cych i tworzenia nowych techno-
logii w produkcji ogrodniczej, które uwzglêdniaj¹ aspekty
ochrony �rodowiska przyrodniczego.

W ogólnym zarysie tematyka prezentowanych wy-
ników badañ bêdzie siê skupia³a wokó³ nastêpuj¹cych
zagadnieñ:
- warto�æ biologiczna i jako�æ owoców i warzyw,
- ro�liny zielarskie jako �ród³o substancji leczniczych,
- proekologiczne i ekologiczne metody uprawy ro�lin

ogrodniczych,

- ro�liny ogrodnicze jako wa¿ny element �rodowiska
cz³owieka,

- znaczenie ogrodnictwa w kszta³towaniu jako�ci ¿y-
cia,

- nowe ro�liny i technologie w produkcji ogrodniczej.
Na podkre�lenie zas³uguje tak¿e integracyjny

charakter II Zjazdu PTNO, na co wskazuje zg³oszenie
przez ponad 200 uczestników swego udzia³u, w�ród któ-
rych znalaz³y siê osoby reprezentuj¹ce wszystkie jed-
nostki naukowe zwi¹zane z ogrodnictwem, tj. pracow-
nicy Akademii i Uniwersytetów Rolniczych oraz
Instytutów Bran¿owych, a tak¿e Polskiej Akademii
Nauk. Swój udzia³ zg³osili równie¿ pracownicy szkó³
ogrodniczych, instruktorzy o�rodków doradztwa rolni-
czego oraz producenci-ogrodnicy.

Wszelkich informacji na temat Zjazdu udziela-
j¹: dr hab. Józef Piróg - pirog@au.poznan.pl, tel. 061
848 79 70 oraz dr in¿. Jolanta Lisiecka - lisica@au.poz-
znan.pl , tel 061 8448 79 71.

Serdecznie zapraszam wszystkich cz³onków
PTNO, a tak¿e inne zainteresowane osoby do wziêcia
udzia³u w ciekawie zapowiadaj¹cym siê Zje�dzie.

W imieniu organizatorów
dr hab. Marek Siwulski

50 - lat Wydzia³u Ogrodniczego Akademii Rolniczej
im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu

Historia tworzenia Wydzia³u Ogrodniczego
i kszta³cenia w zakresie ogrodnictwa na poziomie szko³y
wy¿szej w Wielkopolsce nie ogranicza siê do ostatnich
50 lat. Przedmiot ogrodnictwo wyk³adano ju¿ w latach
1870-1876 w Wy¿szej Szkole Rolniczej w ¯abikowie.
Na Wydziale Rolniczo-Le�nym Uniwersytetu Poznañ-
skiego w latach 1920-1948 z przerwami istnia³a Kate-
dra Ogrodnictwa. Szczególny udzia³ w tworzeniu Wy-
dzia³u Ogrodniczego mia³a Pañstwowa Szko³a
Ogrodnictwa dzia³aj¹ca w latach 1926-1939 i 1946-
1951. Posiada³a ona status szko³y wy¿szej bez praw
akademickich. W roku 1951 wraz z utworzeniem Wy-
¿szej Szko³y Rolniczej zlikwidowano Pañstwow¹ Szko-
³ê Ogrodnictwa, a jej maj¹tek przekazano Studium
Ogrodniczemu istniej¹cemu od roku 1948. Kolejnymi
etapami by³o przekszta³cenie w roku 1954 Studium
Ogrodniczego w Oddzia³ Ogrodniczy przy Wydziale
Rolniczym WSR w Poznaniu, a 31 sierpnia 1956 roku
w Wydzia³ Ogrodniczy.

Aktualnie na Wydziale zatrudnionych jest 121 na-
uczycieli akademickich, w tym 16 z tytu³em profesora,
19 doktorów habilitowanych, 56 doktorów i 30 magistrów.
Na Wydziale zatrudnionych jest ponadto 56 pracowni-
ków nie bêd¹cych nauczycielami.

Od 1959 roku Wydzia³ ma prawo nadawania stop-
nia doktora, a od 1977 roku doktora habilitowanego. Od

tego czasu wypromowano 198 doktorów i przeprowa-
dzono 48 kolokwiów habilitacyjnych.

Wydzia³ Ogrodniczy pocz¹tkowo posiada³ 7 ka-
tedr (Ro�lin Ozdobnych, Sadownictwa, Warzywnictwa,
Entomologii, Fitopatologii, Techniki Ochrony Ro�lin
oraz Genetyki i Hodowli Ro�lin), a obecnie ma ich 14.
W roku 1970 z Wydzia³u Rolniczego na Wydzia³ Ogrod-
niczy przeniesiono katedry: Botaniki i Fizjologii Ro�lin,
a z Wydzia³u Ogrodniczego na Rolniczy katedry: Ge-
netyki i Hodowli Ro�lin oraz Ekonomiki i Organizacji
Przedsiêbiorstw Ogrodniczych. Na uwagê zas³uguje
utworzenie nowych katedr: Terenów Zieleni (1990),
Nauk Spo³ecznych (1991), Nawo¿enia Ro�lin Ogrod-
niczych (1993), Ochrony i Kszta³towania �rodowiska
(1994), Dendrologii i Szkó³karstwa (2005) oraz Nasien-
nictwa Ogrodniczego (2005). Obok dydaktyki i prac
naukowych po�rednio lub bezpo�rednio dotycz¹cych
produkcji ogrodniczej rozpoczêto dzia³alno�æ zwi¹za-
n¹ z urz¹dzaniem i konserwacj¹ terenów zieleni w ogro-
dach przy domach i pa³acach, w parkach i wzd³u¿ szla-
ków komunikacyjnych oraz z ochron¹ �rodowiska.

G³ówny budynek Wydzia³u, obecne Kolegium im.
Wac³awa Zembala, zosta³ wybudowany dla Pañstwo-
wej Szko³y Ogrodnictwa i uroczy�cie otwarty przez Pre-
zydenta Rzeczypospolitej Ignacego Mo�cickiego 5 pa�-
dziernika 1936 roku, a wiêc 70 lat temu. W budynku
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tym mie�ci³a siê przez wiele lat administracja Wy¿szej
Szko³y Rolniczej. Budynek ten zosta³ ca³kowicie odre-
montowany i zmodernizowany. £adnie obecnie siê pre-
zentuje na tle nowych za³o¿eñ zieleni i ma³ej architek-
tury. Dzisiaj w tym budynku siedzibê ma piêæ katedr.
Kolejne trzy katedry znajduj¹ siê na So³aczu, dwie
w Baranowie oraz dwie w Marcelinie. Te dwie ostatnie
katedry to przeniesione z Ogrodów: Katedra Metod
Ochrony Ro�lin do odrestaurowanego pa³acu i Katedra
Nawo¿enia Ro�lin Ogrodniczych do nowego budynku,
w którym znalaz³y siê równie¿ pomieszczenia dla stu-
dentów odbywaj¹cych praktyki.

W koñcu roku 2005 oddano do u¿ytku nowy budy-
nek przy ul. Botanicznej, wype³niaj¹cy przestrzeñ miê-
dzy sal¹ gimnastyczn¹ a bibliotek¹. Do tego budynku
przenios³y siê z 'pawilonu' przy ulicy D¹browskiego dwie
katedry: Ochrony i Kszta³towania �rodowiska oraz Tere-
nów Zieleni. Znajduj¹ siê w nim tak¿e sale dydaktyczne
i Wydzia³owa Pracownia Komputerowa, która s³u¿y re-
alizacji zajêæ programowych, a tak¿e jest udostêpniana
do pracy w³asnej studentom. Posiada ona po³¹czenie in-
ternetowe, które maj¹ wszystkie katedry i biblioteka, po-
dobnie jak wszystkie sale dydaktyczne s¹ wyposa¿one
w projektory multimedialne. W opuszczonych przez obie
katedry pomieszczeniach w 'pawilonie' zosta³y urz¹dzo-
ne sale dydaktyczne.

Biblioteka wydzia³owa ma ponad 23 tysi¹ce ksi¹-
¿ek z zakresu ogrodnictwa i dziedzin pokrewnych. Pre-
numeruje ona oko³o 100 czasopism, a na stanie wy-
dawnictw ci¹g³ych jest oko³o 750 tytu³ów. Niewielka
czytelnia mo¿e pomie�ciæ 18 osób.

W realizacji zadañ badawczych i dydaktycznych
wa¿n¹ rolê spe³niaj¹ stacje do�wiadczalne. Wiêkszo�æ
katedr ma swoje stacje w Marcelinie, natomiast Kate-
dra Sadownictwa posiada 50 ha sadu do�wiadczalnego
w Przybrodzie, a Katedry Dendrologii i Szkó³karstwa oraz
Nasiennictwa Ogrodniczego - gospodarstwo do�wiad-
czalne w Baranowie. W roku 2000 nast¹pi³o przejêcie
przez Ogród Botaniczny UAM Stacji Do�wiadczalnej
Ogrody, bêd¹cej wcze�niej obiektem s³u¿¹cym realiza-
cji badañ i dydaktyki Wydzia³u Ogrodniczego. W zwi¹zku
ze sprzeda¿¹ czê�ci gruntów w Marcelinie powsta³a ko-
nieczno�æ wybudowania budynku wraz z infrastruktur¹
na polu do�wiadczalnym Katedry Warzywnictwa. Inwe-
stycjê zakoñczono w po³owie roku 2005. Odremonto-
wano równie¿ budynki gospodarcze stacji do�wiadczal-
nych w Marcelinie.

    Dzia³alno�æ dydaktyczna
Obecnie na Wydziale Ogrodniczym w ramach

kierunku ogrodnictwo realizowane s¹ zajêcia dydak-
tyczne na piêciu specjalno�ciach: ogrodnictwo ogól-
ne, hodowla ro�lin i nasiennictwo, kszta³towanie tere-
nów zieleni, produkcja i zarz¹dzanie (w Marszewie) oraz
ochrona ro�lin ogrodniczych. Poszerzenie tej oferty
o kierunek architektura krajobrazu nast¹pi w roku aka-
demickim 2007/2008. Od roku 1996 prowadzone s¹
dzienne uzupe³niaj¹ce studia magisterskie z angielskim
jêzykiem wyk³adowym w zakresie specjalno�ci hodowla
ro�lin i nasiennictwo. Dotychczas studia te ukoñczy³o
53 studentów z Chin.

Liczba studentów Wydzia³u Ogrodniczego na
wszystkich rodzajach studiów (stacjonarne jednolite ma-
gisterskie, niestacjonarne (zaoczne) in¿ynierskie, nie-
stacjonarne uzupe³niaj¹ce magisterskie, anglojêzyczne
magisterskie, doktoranckie) systematycznie wzrasta³a
do roku akademickiego 2002/2003 osi¹gaj¹c liczbê pra-
wie 1600 osób. Od tego momentu liczba studentów
maleje i w roku akademickim 2005/2006 wynosi³a ona
1274 osoby.

Od 1997 roku istnieje na Wydziale dzienne i za-
oczne studium doktoranckie, na które zrekrutowano
wówczas 14 osób. Obecnie jest 45 doktorantów. W la-
tach 1969-1990 dzia³a³o studium podyplomowe �Ochro-
na ro�lin�, a w roku 2005 powo³ano studia podyplomo-
we �Produkcja grzybów jadalnych i leczniczych� oraz
�Architektura krajobrazu�.

    Dzia³alno�æ naukowo-badawcza
Realizowane na Wydziale prace badawcze, w ogól-

nej liczbie ponad 100 tematów, dotycz¹ zarówno podsta-
wowych zagadnieñ przyrodniczych, jak i praktycznych
zagadnieñ produkcji ogrodniczej i rolniczej, ochrony
i kszta³towania �rodowiska oraz nauk spo³ecznych.
Wyniki badañ s¹ przekazywane do praktyki w formie
publikacji i wdro¿eñ. W ostatnich latach pracownicy
Wydzia³u publikowali oko³o 500 prac rocznie. W tej licz-
bie znaczna czê�æ (oko³o 160) to oryginalne prace twór-
cze ukazuj¹ce siê coraz czê�ciej w czasopismach z li-
sty filadelfijskiej oraz prace i doniesienia naukowe (oko³o
120) opublikowane w materia³ach konferencji nauko-
wych. Rocznie publikowanych jest tak¿e oko³o 20 mo-
nograficznych opracowañ ksi¹¿kowych. Wyniki badañ
prezentowane s¹ na licznych konferencjach naukowych.
W ostatnich latach na konferencjach zagranicznych wy-
g³oszono �rednio oko³o 25 referatów, a na krajowych -
190 referatów rocznie. Jednostki Wydzia³u s¹ organi-
zatorami lub wspó³organizatorami oko³o 10 konferencji
naukowych rocznie. Miêdzy innymi co roku odbywa siê
konferencja chryzantemowa organizowana od roku 1985
przez Katedrê Metod Ochrony Ro�lin i Miêdzynarodo-
wa Konferencja Szparagowa organizowana od roku 1994
przez Katedrê Warzywnictwa i Polski Zwi¹zek Produ-
centów Szparaga.

Nasi pracownicy utrzymuj¹ �cis³e kontakty z pla-
cówkami zagranicznymi. Co roku odbywa siê oko³o 100
wyjazdów do 25 krajów w ró¿nych czê�ciach �wiata,
a jednostki wydzia³owe odwiedza oko³o 60 naukowców
z zagranicy.

Pracownicy Wydzia³u s¹ cz³onkami i pe³ni¹ z wy-
boru ró¿ne funkcje w organizacjach i towarzystwach na-
ukowych zarówno krajowych jak i miêdzynarodowych.
Sprawuj¹ tak¿e funkcjê redaktorów naczelnych i cz³on-
ków komitetów redakcyjnych czasopism naukowych.
W jednostkach Wydzia³u znajduj¹ siê siedziby zarz¹-
dów 3 towarzystw naukowych i redakcji 5 czasopism.

Realizacja czê�ci programów badawczych odby-
wa siê w ramach projektów badawczych, tzw. grantów
finansowanych przez dotychczasowy Komitet Badañ Na-
ukowych (KBN), oko³o 10 projektów rocznie. Czê�æ prac
realizowana jest tak¿e we wspó³pracy z zagranic¹, w tym
tak¿e w ramach programów Unii Europejskiej. Aktualnie
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Uroczysto�æ z okazji 50-lecia Wydzia³u Ogrodniczego
Akademii Rolniczej im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu

realizowana jest wspó³praca w ramach umów w 6 progra-
mach badawczych z partnerami z: Chiñskiej Republiki
Ludowej, Finlandii, Holandii, Niemiec, Ukrainy i Wielkiej
Brytanii.

Rozwój badañ podstawowych i stosowanych
w zakresie ogrodnictwa w ostatnich kilkudziesiêciu la-
tach �ci�le zwi¹zany jest z dynamicznym rozwojem nauk
biologicznych, uwarunkowaniami ekonomicznymi i wie-
lu innymi czynnikami. Na uwagê zas³uguje wprowadze-
nie do uprawy przez pracowników Wydzia³u du¿ej liczby
nowych odmian: 2 odmiany chryzantemy wielkokwiato-
wej ('Helena' i 'W³adys³aw'), 12 odmian ró¿ ('Profesor
Oszkinis', 'Chopin', 'Junior', 'Venrosa', 'Disco', 'Hanka',
'Profesor Kowna�', 'Venus', 'Dorota', 'Veneda', 'Merkury
2000', '�w. Tereska'), 9 odmian gerbery ('Andromeda',
'Kasjopeja', 'Luneta', Orion', 'Perseusz', 'Skorpion', 'Sy-
riusz', 'Westa', 'Leda'), 3 odmian jab³oni ('Delikates', 'Ko-
ral', 'Per³a'), 11 odmian mi³orzêbu ('W³adys³aw £okietek',
'Kazimierz Wielki', 'Boles³aw Chrobry', 'Mieszko I', 'Prze-
mys³aw II', 'Profesor £ukasiewicz', 'Jagie³³o', 'Jadwiga',
'Stefan Batory', 'Hipokrates', 'Jan III Sobieski'), 1 odmia-
na berberysu ('Profesor Sêkowski') i 4 odmiany pieczar-
ki ('S50', 'S60', 'S70', 'S120').

Na Wydziale opracowano tak¿e wiele nowych
technologii, np. bezglebowej uprawy ro�lin warzywnych
i ozdobnych oraz rozwiniêto badania z zakresu patofi-
zjologii, a ostatnio tak¿e dotycz¹ce molekularnej charak-
terystyki ro�lin i czynników powoduj¹cych ich choroby.

Wydzia³ dysponuje kolekcjami wielu ro�lin (tuli-
panów, ró¿ okrywowych), w tym najwiêkszymi w kraju -
piwonii. Posiada równie¿ bank genów szparaga obejmu-
j¹cy ponad 300 taksonów (100 odmian) oraz bank ge-
nów grzybów uprawnych licz¹cy oko³o 280 taksonów.

Wielu pracowników nale¿y do uznanych eksper-
tów w zakresie technologii uprawy warzyw (np. szparaga,
pomidora, ogórka), prowadzenia sadów i jagodników, ro-

�lin ozdobnych (np. gerbery, ro�lin cebulowych) i kszta³-
towania terenów zieleni. Poprzez udzia³ w licznych wy-
stawach i ekspozycjach wyniki badañ s¹ promowane
w Poznaniu, Wielkopolsce oraz poza jej granicami. Wy-
dzia³ jest wiod¹c¹ jednostk¹ w kraju w zakresie hodowli
i technologii uprawy grzybów jadalnych. Wyniki badañ
wprowadzono do produkcji w formie 17 wdro¿eñ doty-
cz¹cych wybranych warzyw i grzybów uprawnych oraz
1 patentu. Osi¹gniêcia Wydzia³u s¹ prezentowane tak-
¿e na wystawach i targach. W ostatnich latach na Krajo-
wej Wystawie Ogrodniczej - POLAGRA w Poznaniu uzy-
skano 7 medali za nowe technologie uprawy warzyw, za
kolekcje: traw rabatowych, paproci, chryzantem, s³onecz-
ników, mi³orzêbów oraz za kolekcjê i technologiê upra-
wy grzybów.

Wydzia³ Ogrodniczy ma swój wk³ad w obraz
wspó³czesnego ogrodnictwa, w którym coraz powszech-
niej stosowane jest ³¹cznie nawadnianie i nawo¿enie mi-
neralne nazywane fertygacj¹. W uprawach pod os³onami
pod³o¿a organiczne zastêpowane s¹ powszechnie pod³o-
¿ami mineralnymi. Miejsce stosowanych w przesz³o�ci
upraw hydroponicznych zajmuj¹ uprawy aeroponiczne.
Komputerowo programowane i automatycznie sterowa-
ne wietrzenie, zacienianie, ogrzewanie i fertygacja umo¿-
liwiaj¹ zapewnienie optymalnych warunków uprawy okre-
�lonych gatunków ro�lin. Coraz powszechniej stosowana
biologiczna ochrona ro�lin i integrowanie metody chemicz-
nej z innymi zabiegami zapewnia ochronê ro�lin przed
czynnikami szkodliwymi przy ma³ych nak³adach i zacho-
waniu pe³nego bezpieczeñstwa. Udzia³ dorobku nauko-
wego pracowników Wydzia³u Ogrodniczego Akademii
Rolniczej w Poznaniu w ogrodniczym postêpie technolo-
gicznym jest bardzo du¿y.

prof. dr hab. Miko³aj Knaflewski
prof. dr hab. Zbigniew Weber

21 wrze�nia br. w poznañskim Teatrze Wielkim
obchodzono uroczy�cie 50-lecie istnienia tego wa¿nego
dla obecnej Akademii Rolniczej Wydzia³u. Jubileusz po-
prowadzi³ prof. dr hab. Andrzej Komosa, zapraszaj¹c do
wyst¹pieñ JM Rektora AR prof. dr. hab. Erwina W¹sowi-
cza, dziekana Wydzia³u Ogrodniczego prof. dr. hab Zbi-
gniewa Webera, a na kolejnych etapach uroczysto�ci,
znamienitych go�ci, z wojewod¹ wielkopolskim dr. Ta-
deuszem Dziub¹ na czele. Ponadto na rêce Dziekana
Wydzia³u Ogrodniczego nadesz³o kilkadziesi¹t telegra-
mów z gratulacjami i ¿yczeniami dla Wydzia³u kolejnych
lat sukcesów naukowych i dydaktycznych.

Z okazji Jubileuszu Rada Wydzia³u Ogrodnicze-
go uhonorowa³a Medalem 50-lecia 25. zas³u¿onych dla
Wydzia³u naukowców, dzia³aczy gospodarczych i poli-
tyków: prof. dr hab. Micha³ Seweryñski, minister Nauki

i Szkolnictwa Wy¿szego; prof. dr hab. Erwin W¹sowicz,
rektor Akademii Rolniczej w Poznaniu; Marek Wo�niak,
marsza³ek województwa wielkopolskiego; Tadeusz
Dziuba, wojewoda wielkopolski; Ryszard Grobelny, pre-
zydent m. Poznania; ks. biskup prof. Marek Jêdraszew-
ski, delegat Episkopatu Polski ds. duszpasterstwa aka-
demickiego; prof. dr hab. Andrzej Legocki, prezes PAN;
prof. dr hab. Andrzej Grzywacz, przewodnicz¹cy V Wy-
dzia³u Nauk Rolniczych, Le�nych i Weterynaryjnych
PAN; prof. dr hab. Andrzej Libik, przewodnicz¹cy Ko-
mitetu Nauk Ogrodniczych PAN; prof. dr hab. Jerzy
Lipa, przewodnicz¹cy Komitetu Ochrony Ro�lin PAN;
prof. dr hab. Stanis³aw Lorenc, rektor UAM; prof. dr
hab. Danuta Goszczyñska, dyrektor Instytutu Sadow-
nictwa i Kwiaciarstwa w Skierniewicach; prof. dr hab.
Stanis³aw Kaniszewski, dyrektor Instytutu Warzywnic-
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twa; prof. dr hab. Stefan Pruszyñski, dyrektor Instytutu
Ochrony Ro�lin w Poznaniu; prof. dr hab. Marek Szyn-
del, dziekan Wydzia³u Ogrodnictwa i Architektury Krajo-
brazu SGGW; prof. dr hab. Stanis³aw Ro¿ek, dziekan
Wydzia³u Ogrodniczego AR w Krakowie; prof. dr hab.
Andrzej Borowy, dziekan Wydzia³u Ogrodniczego AR
w Lublinie; prof. dr hab. Józef B¹kowski, dziekan Wy-
dzia³u Ogrodniczego Wy¿szej Szko³y Ekonomiczno-Hu-
manistycznej w Skierniewicach; prof. dr hab. Stanis³aw
Cebula, przewodnicz¹cy Polskiego Towarzystwa Nauk
Ogrodniczych; mgr in¿. Andrzej Aumiller, prezes poznañ-
skiego oddzia³u SITO; oraz byli dziekani poznañskiego
Wydzia³u Ogrodniczego: prof. dr hab. Tadeusz Ho³ubo-
wicz (dziekan w latach 1972-1981), prof. dr hab. Zenon
Krzywañski (1981-1987), prof. dr hab. Marian Gapiñski
(1987-1990), prof. dr hab. Eugeniusz Pacholak (1990-
1996) i prof. dr hab. Miko³aj Knaflewski (1996-2002).

 Szczególnie podnios³ym momentem uroczysto-
�ci by³o uhonorowanie prof. dr. hab. Tadeusza Ho³ubowi-
cza, godno�ci¹ dr. honoris causa. Z tej okazji Profesor
odebra³ liczne gratulacje i ¿yczenia dalszych sukcesów.
W dalszej czê�ci uroczysto�ci wys³uchano dwóch wy-
k³adów: �Uszkodzenia mrozowe upraw sadowniczych
i szansa wyboru metody ochrony� prof. dr. hab. dr. h.c.

Tadeusza Ho³ubowicza oraz �Rozwój ogrodnictwa
i udzia³ w nim Wydzia³u Ogrodniczego w Poznaniu� prof.
dr. hab. Miko³aja Knaflewskiego, by³ego dziekana Wy-
dzia³u Ogrodniczego.

Na zakoñczenie przedpo³udniowej czê�ci uroczy-
sto�ci w Teatrze Wielkim wyst¹pi³ Zespó³ Pie�ni i Tañ-
ca AR �£any� oraz Chór Coro da' Camera.

Popo³udniowa czê�æ uroczysto�ci odby³a siê
w budynkach Akademii Rolniczej przy ul. D¹browskie-
go 159, w których zlokalizowanych jest 7 z 14 katedr
Wydzia³u. Ta czê�æ uroczysto�ci przy piêknej jesien-
nej pogodzie rozpoczê³a siê na dziedziñcu przed wspo-
mnianymi budynkami. Studenci Sekcji Florystycznej
Ko³a Naukowego Ogrodników, wspólnie ze swoim opie-
kunem dr Agnieszk¹ Krzymiñsk¹, zaprezentowali ró¿-
ne rodzaje bukietów �lubnych przy odpowiedniej do tej
okoliczno�ci muzyce. W dalszej czê�ci odby³o siê spo-
tkanie go�ci z pracownikami Wydzia³u przy posterach
charakteryzuj¹cych Wydzia³ i poszczególne katedry.
Ostatni¹ czê�æ programu stanowi³o zwiedzanie katedr,
któremu czêsto towarzyszy³y serdeczne rozmowy
o przesz³o�ci, tera�niejszo�ci oraz o planach na przy-
sz³o�æ.

(ms)

Prof. dr hab. Tadeusz Ho³ubowicz doktor  honoris causa

Prof. dr hab. Tadeusz
Ho³ubowicz, prof. zw., uro-
dzi³ siê 4 kwietnia 1929 roku
w Czabarówce, woj. Tarno-
polskie. Po zdaniu egzami-
nów w Bydgoszczy, rozpo-
cz¹³ studia na Wydziale
Rolniczym Uniwersytetu
Poznañskiego. Dyplom in-
¿yniera ogrodnictwa uzy-
ska³ w 1953 roku, a dyplom
magistra w 1954 roku; pra-
cê magistersk¹ wykona³

pod kierunkiem prof. Heleny Bireckiej. Podczas studiów
na kursie magisterskim zosta³ zatrudniony w Katedrze
Sadownictwa w by³ej Wy¿szej Szkole Rolniczej w Pozna-
niu na stanowisku asystenta. W 1963 roku obroni³ pracê
doktorsk¹, wykonan¹ pod kierunkiem prof. dr. Jerzego Wier-
szy³³owskiego, a w 1970 roku uzyska³ stopieñ doktora habi-
litowanego. W 1976 roku zosta³ mianowany profesorem
nadzwyczajnym, a w 1985 roku profesorem zwyczajnym.
W latach 1972-1981 przez trzy kadencje pe³ni³ funkcjê
Dziekana Wydzia³u Ogrodniczego,  w latach 1970-1978
funkcjê Dyrektora Instytutu Produkcji Ogrodniczej,
a w latach 1978-1997 Kierownika Katedry Sadownictwa
Akademii Rolniczej. W latach 1968-1969 odby³ roczny
sta¿ naukowy na Uniwersytecie Stanowym w Idaho, USA.

W pracy naukowej zajmuje siê zagadnieniami od¿y-
wiania ro�lin sadowniczych, intensyfikacji produkcji oraz
wp³ywem ska¿enia �rodowiska na jako�æ owoców. Jed-

nak¿e g³ównym kierunkiem dzia³alno�ci naukowej prof.
T. Ho³ubowicza by³y zagadnienia wytrzyma³o�ci na mróz
ro�lin sadowniczych. Stworzy³ on w Katedrze Sadow-
nictwa w Poznaniu specjalistyczne laboratorium do badañ
nad mrozoodporno�ci¹. Na forum miêdzynarodowym
w latach 1976-1990 pe³ni³ funkcjê Przewodnicz¹cego
Grupy Roboczej �Mrozoodporno�æ� w ramach Miêdzy-
narodowego Towarzystwa Nauk Ogrodniczych.

W roku 1974 zorganizowa³ w Poznaniu I Miê-
dzynarodowe Sympozjum w zakresie mrozoodporno-
�ci ro�lin drzewiastych. Drugie tego rodzaju sympozjum
zorganizowa³ w ramach Miêdzynarodowego Towarzy-
stwa Nauk Ogrodniczych w 1984 roku w Piikio w Fin-
landii. Jednocze�nie w Polsce z Jego inicjatywy powo-
³ano od roku 1984 przy Komitecie Nauk Ogrodniczych
PAN w Warszawie, ogólnopolski Zespó³ �Mrozoodpor-
no�ci�, który pod Jego przewodnictwem spotyka siê re-
gularnie, co 2 lata dla przedyskutowania problematyki
mrozoodporno�ci ro�lin.

Opublikowa³ 385 publikacji, w tym: 119 prac ory-
ginalnych (z tego 41 w jêzykach kongresowych), 107
doniesieñ naukowych, 142 artyku³y popularno-naukowe,
8 ksi¹¿ek dla praktyków, 3 skrypty (w tym 1 w jêzyku
angielskim), 4 podrêczniki akademickie oraz 1 podrêcz-
nik dla szkó³ zawodowych. Wypromowa³ 7 doktorantów
(w tym 1 z Egiptu i 1 z Ukrainy), a dwóch jego wycho-
wanków uzyska³o tytu³ naukowy profesora.

Jest cz³onkiem Miêdzynarodowego Towarzystwa
Nauk Ogrodniczych, Poznañskiego Towarzystwa Przy-
jació³ Nauk, Stowarzyszenia In¿ynierów i Techników
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Konkurs na Najlepsz¹ Pracê Magistersk¹

Awanse i wyró¿nienia

Tytu³ doktora honoris causa AR w Poznaniu uzyska³:
prof. dr hab. Tadeusz Ho³ubowicz.

Tytu³ naukowy profesora uzyskali:
dr hab. Andrzej Borowy,  prof. nadzw. z AR w Lublinie,
dr hab. Miros³awa Ziombra, prof. nadzw. z AR w Poznaniu.

Stanowisko profesora zwyczajnego uzyskali:
prof. dr hab. Bo¿enna Ja�kiewicz,  prof. dr hab. Justyna
Wieniarska  i prof. dr hab. Stanis³aw Wociór z AR w Lublinie.

Stanowisko profesora nadzwyczajnego uzyskali:
dr hab. W³adys³aw Huszcza i dr hab. W³adys³aw Micha-
³ek z AR w Lublinie,
dr hab. Anna Golcz i dr hab. Romuald Górski z AR
w Poznaniu,
dr hab. Ewa Rekowska z AR w Szczecinie.

Stopieñ doktora habilitowanego uzyskali:
dr Edward Kunicki i dr Piotr Muras z AR w Krakowie,
dr Ma³gorzata Stpiczyñska i dr Ewa ¯muda z AR
w Lublinie,
dr Marek Siwulski, dr Hanna Piekarska-Boniecka,
dr Maria Morozowska i dr El¿bieta Kozik z AR w Poznaniu,
dr Ma³gorzata Korbin z ISK w Skierniewicach,
dr Dorota Jadczak, dr Urszula Nawrocka-Grze�kowiak
i dr Pawe³ S³odkowski z AR w Szczecinie.

Stopieñ doktora uzyskali:
mgr Ma³gorzata Cegie³ko, mgr Monika Strza³kowska
i  mgr Beata ¯uraw z AR w Lublinie,
mgr Barbara Mysiak, mgr Marek Stañczak, mgr Ma-
riusz Szmagara i mgr Micha³ Wnuk - s³uchacze Stu-
diów Doktoranckich AR w Lublinie,
mgr Barbara Fr¹szczak i mgr Ma³gorzata Wyrzykie-
wicz-Raszewska z AR w Poznaniu,
mgr Magdalena Arasimowicz, mgr Ewa Brzeziñska,
mgr Tamara Chadzinikolau, mgr Karolina J¹der,
mgr Krzysztof Fr¹ckiel, mgr Monika G¹secka, mgr To-
masz Kleiber,  mgr Bartosz Markiewicz, mgr Piotr
Pawlak, mgr Dariusz Pietrakowski, mgr Agnieszka Ry-
dzewska, mgr Magdalena Szczepañska i mgr Artur Sztuka
- s³uchacze Studiów Doktoranckich AR w Poznaniu,
mgr Krzysztof Klamkowski z ISK w Skierniewicach.

Medalem Komisji Edukacji Narodowej zostali wyró¿-
nieni:
prof. dr hab. Jan Ben z AR w Krakowie,
dr Zbyszek Blamowski i dr Joanna Szwedo z AR w Lu-
blinie,
prof. dr hab. Eugeniusz Pacholak z AR w Poznaniu.

Gratulujemy

Na posiedzeniu Zarz¹du G³ównego zosta³y za-
twierdzone wyniki III edycji Konkursu na Najlepsz¹ Pra-
cê Magistersk¹. W tym roku do konkursu zosta³o zg³o-
szonych ³¹cznie 29 prac, a w poszczególnych o�rodkach:
Szczecin - 5 prac,  Warszawa - 6 prac, Lublin - 8 prac,
Poznañ- 2 prace, Kraków - 8 prac.

Zwyciêzcami w poszczególnych o�rodkach zosta³y
prace:

Szczecin - Marianna Dobrochowska �Zró¿nicowa-
nie genetyczne, fenologia i mikrorozmna¿anie ro�lin
dawidii chiñskiej (Davidia involucrata Baill.)�, promotor -
dr  Danuta Kulpa

Warszawa - Mariola £yszkowska �Ocena plono-
wania i jako�ci surowców wybranych populacji pokrzy-
wy zwyczajnej (Urtica dioica L.) w warunkach uprawy�,
promotor - dr Wies³awa Ros³on

Lublin - Agnieszka Wawryszczuk �Ro�liny po¿yt-
kowe pszczo³y miodnej w okolicach Braniewa (woj. war-
miñsko-mazurskie) na podstawie analizy py³kowej
produktów pszczelich�, promotor - dr hab. Anna Wró-
blewska

Poznañ - Szymon Kubasik �Projekt koncepcyjny za-
gospodarowania terenu przy ko�ciele B³. Micha³a Kozala
w S³upcy�, promotor - dr hab. Piotr Urbañski, prof. nadzw.

Kraków - Roman Rduch �Biologia kwitnienia oraz
przyspieszenie kie³kowania nasion derenia jadalnego (Cor-
nus mas L.)�, promotor prof. dr hab. W³odzimierz Lech.

Gratulujemy zwyciêzcom oraz ich opiekunom
i zapraszamy do udzia³u w kolejnej edycji.

 Dr hab. Piotr Siwek

Ogrodnictwa, Polskiego Towarzystwa Nauk Ogrodniczych,
Komitetu Nauk Ogrodniczych PAN oraz cz³onkiem wielu
rad naukowych w ró¿nych instytucjach.

Za swoj¹ dzia³alno�æ zosta³ odznaczony Z³otym
Krzy¿em Zas³ugi, Krzy¿em Kawalerskim Orderu Odro-

dzenia Polski, Medalem Komisji Edukacji Narodowej
i Medalem im. Micha³a Oczapowskiego PAN.

Prof. dr hab. Eugeniusz Pacholak
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sprawiaj¹c ogromn¹ rado�æ Rodzinie - tym wiêksz¹, ¿e
dzieñ wcze�niej przysz³a wiadomo�æ z Polskiego Czer-
wonego Krzy¿a o Jego �mierci.

Po wojnie, Jan Myczkowski uzyska³ maturê i na-
tychmiast podj¹³ studia na Wydziale Rolniczym Uniwer-
sytetu Jagielloñskiego, które ukoñczy³ w 1952 roku, uzy-
skuj¹c dyplom in¿yniera rolnictwa i magistra nauk
agrotechnicznych. Stopieñ doktora nauk rolniczych nada³a
mu Rada Wydzia³u Rolniczego Wy¿szej Szko³y Rolni-
czej w Krakowie za rozprawê pt. �Przemiany zwi¹zków
azotowych w pszenicy kie³kowanej w temperaturze wer-
nalizacji (1,5OC) oraz w temperaturze 22OC�. Stopieñ dok-
tora habilitowanego nauk przyrodniczych w zakresie fi-
zjologii ro�lin, uzyska³ w Instytucie Biologii Stosowanej
Akademii Rolniczej w Krakowie, w 1975 roku, za pracê
pt. �Charakterystyka chromatyny pszenicy w czasie kie³-
kowania i indukcji termicznej rozwoju generatywnego�.
Tytu³ naukowy profesora nauk rolniczych otrzyma³ w 1986
roku.

¯ycie zawodowe Prof. J. Myczkowskiego w po-
cz¹tkowym okresie nie nale¿a³o do ³atwych. W latach
1951-1952, pracowa³ w Laboratorium Rozwoju Ro�lin
Instytutu Nawo¿enia i Gleboznawstwa w Krakowie, a po
likwidacji Laboratorium dla zdobycia minimum �rodków
na przetrwanie Rodziny, podj¹³ pracê na stanowisku
kierownika jednostki w Przedsiêbiorstwie Le�nej
Produkcji Niedrzewnej �Las�, gdzie pracowa³ 3 lata.
Nieustannie marzy³ jednak o powrocie do badañ
naukowych, które by³y Jego pasj¹. Marzenia te spe³ni³y
siê szczê�liwie w roku 1957, kiedy zosta³ zatrudniony
w Instytucie Hodowli i Aklimatyzacji Ro�lin w Krakowie,
na etacie starszego asystenta. Na tym stanowisku
pracowa³ do 1960 r. W tym samym roku podj¹³ pracê
w Zak³adzie Fizjologii Ro�lin Polskiej Akademii Nauk.
Po13-tu latach pracy w PAN, w 1973 roku zosta³ przyjêty
na etat docenta w Instytucie Przyrodniczych Podstaw
Produkcji Ro�linnej AR w Krakowie, obejmuj¹c
kierownictwo Zespo³u Fizjologii Ro�lin, a nastêpnie po
rozwi¹zaniu Instytutu - Katedry Fizjologii Ro�lin Wydzia³u
Ogrodniczego. Funkcjê tê pe³ni³ do roku 1994, kiedy to
przeszed³ na emeryturê.

We wspomnieniu po�miertnym o Janie Myczkow-
skim nie ma potrzeby przedstawiania w szczegó³ach Jego
osi¹gniêæ w dzia³alno�ci badawczej, które by³y znacz¹ce
i uznane, o czym �wiadcz¹ uzyskiwane stopnie naukowe
uwieñczone tytu³em Profesora. Warto wspomnieæ, ¿e
Prof. J. Myczkowski prowadzi³, w owym czasie pionier-
skie badania dotycz¹ce rozpoznania mechanizmu termo-
indukcji kwitnienia zw³aszcza pszenicy ozimej. Unikalno�æ
tych badañ polega³a na tym, ¿e Prof. J. Myczkowski dziêki
sta¿owi naukowemu na Uniwersytecie w Brunszwiku
u Prof. G. Fellenberga, opracowa³ metodykê bardzo trud-
nych badañ nad zmianami w³a�ciwo�ci fizjologicznych
i biochemicznych chromatyny oraz roli bia³ek histonowych
i innych polikationów w przemianach zachodz¹cych pod-
czas kie³kowania ziarniaków pszenicy w warunkach wer-
nalizacj i wykluczaj¹cych ten proces. Wyniki tych prac
by³y przedmiotem Jego pracy habilitacyjnej, a o ich war-
to�ci �wiadczy fakt, ¿e Prof. G. Fellenberg zamie�ci³ je
w monografii pt. �Chromosomale Proteine, Funktion und
Bedeutung bei höheren Pflanzen�.

Prof. J. Myczkowski ogromnie du¿o uwagi po-
�wiêca³ rozwojowi naukowemu podleg³ych mu nauczy-
cieli akademickich Katedry Fizjologii Ro�lin, któr¹ kie-
rowa³. W czasie pe³nienia tej funkcji, 5 pracowników
uzyska³o stopieñ doktora, 3 doktora habilitowanego
a 2 tytu³ profesora.

Wa¿n¹ Jego pasj¹ by³a dzia³alno�æ dydaktycz-
na. Prowadzi³ na bardzo wysokim poziomie wyk³ady,
seminaria i æwiczenia ze studentami ró¿nych Wydzia-
³ów naszej Uczelni, ale najwiêkszym Jego osi¹gniê-
ciem by³o wydanie unikalnego na owe czasy skryptu
w dwóch czê�ciach dla studentów Wydzia³u Le�ne-
go pt. �Fizjologia ro�lin drzewiastych�, uwzglêdniaj¹-
cego podstawy fizjologii, botaniki ogólnej, biochemii
oraz ekologii.

W latach 1978-1981, Prof. J Myczkowski pe³ni³
funkcjê Dziekana Wydzia³u Ogrodniczego. Jego wy-
j¹tkowe walory charakteru sprawi³y, ¿e zosta³ na za-
wsze zapamiêtany przez spo³eczno�æ akademick¹ na-
szego Wydzia³u jako Dziekan, który zapewnia³ poczucie
bezpieczeñstwa dla pracowników i studentów, rozwi¹-
zuj¹cy z powodzeniem czêsto bardzo trudne problemy
dla wszystkich cz³onków tej spo³eczno�ci i ka¿dego
z osobna.

By³ cz³onkiem Polskiego Towarzystwa Nauk
Ogrodniczych. Jego cz³onkostwo w PTNO by³o nie-
s³ychanie aktywne. �wiadcz¹ o tym wielorakie funk-
cje pe³nione w  Towarzystwie. W latach 1987-1994 by³
sekretarzem Zarz¹du G³ównego. Od 1989 do 1990
roku pe³ni³ funkcjê zastêpcy Redaktora Naczelnego
czasopisma naukowego Folia Horticulturae, a w latach
1991-1999 by³ Naczelnym Redaktorem tego czasopi-
sma. Za tê dzia³alno�æ Towarzystwo nada³o mu naj-
wiêksze wyró¿nienie jakim jest Cz³onkostwo Honoro-
we. Decyzj¹ Zarz¹du G³ównego zosta³ równie¿
odznaczony Medalem PTNO. By³ równie¿ cz³onkiem
Polskiego Towarzystwa Botanicznego oraz Sekcji Pol-
skiej Federacji Europejskich Towarzystw Fizjologii Ro�lin
(FESPP).

Za ca³okszta³t dzia³alno�ci naukowej, dydaktycz-
nej i organizacyjnej zosta³ odznaczony Krzy¿em Ka-
walerskim Orderu Odrodzenia Polski, Z³otym Krzy¿em
Zas³ugi, Medalem Komisji Edukacji Narodowej, jako
kombatant - Krzy¿em O�wiêcimskim. Otrzyma³ te¿
wiele nagród Ministra Nauki, Szkolnictwa Wy¿szego
i Techniki, Sekretarza Naukowego V Wydzia³u PAN
oraz Rektora AR w Krakowie.

W podsumowaniu nale¿y z ca³¹ moc¹ podkre-
�liæ, ¿e te ogromne osi¹gniêcia we wszystkich polach
aktywno�ci pracownika nauki, nauczyciela akademic-
kiego by³y dzie³em cz³owieka, który po przej�ciach wo-
jennych nie cieszy³ siê dobrym zdrowiem ale wbrew
temu by³ tytanem pracy.

W nekrologu po �mierci Profesora Jana Mycz-
kowskiego napisali�my: �W zmar³ym utracili�my wy-
bitnego dydaktyka i naukowca o wyj¹tkowej rzetelno-
�ci i pasji badawczej, wspania³ego Przyjaciela,
Cz³owieka o niezwyk³ej kulturze osobistej i wielkiej
¿yczliwo�ci. Niech takim pozostanie w pamiêci nasz
nieod¿a³owany Profesor�.

Prof. dr hab. Stanis³aw Ro¿ek
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W dniu 4 czerwca 2006 roku, w wieku 58 lat zmar³
dr Tadeusz Jakubowski, wybitny polski hodowca ro�lin
sadowniczych, wiceprzewodnicz¹cy skierniewickiego
Oddzia³u PTNO.

�p. dr Tadeusz Jakubowski urodzi³ siê 19 grud-
nia 1948 roku w Wierzbowie k/Ciechanowa. W roku 1967
ukoñczy³ Pañstwowe Technikum Ogrodnicze imienia
Aleksandra �wiêtochowskiego w miejscowo�ci Bratne
- Go³otczyzna ko³o Ciechanowa.

W roku 1972 ukoñczy³ Wydzia³ Ogrodniczy
SGGW w Warszawie, specjalizacjê Sadownictwo, uzy-
skuj¹c stopieñ mgr in¿. ogrodnictwa. Bezpo�rednio po
ukoñczeniu studiów podj¹³ pracê na etacie pracownika
naukowego w Instytucie Sadownictwa i Kwiaciarstwa
w Skierniewicach. Najpierw pracowa³ w Zak³adzie Ho-
dowli, Oceny Odmian i Szkó³karstwa, a od roku 1985,
czyli od chwili powstania, w Zak³adzie Hodowli Ro�lin
Sadowniczych, a¿ do koñca by³ pracownikiem nauko-
wym tego Zak³adu. Pracowa³ w naszym Instytucie 34
lata, czyli przez ca³e swoje zawodowe ¿ycie.

W roku 1988 napisa³ i obroni³, pod kierunkiem
prof. S. Zagai pracê doktorsk¹ pt.: �Analiza cech wege-
tatywnych z uwzglêdnieniem odziedziczalno�ci i dzie-
dziczenia wybranych cech w potomstwie niektórych
podk³adek wegetatywnych jab³oni�.

W roku 2003 otworzy³ przewód habilitacyjny i pra-
cowa³ nad rozpraw¹ habilitacyjn¹, któr¹ planowa³ nie-
d³ugo ukoñczyæ. Dr Jakubowski swoj¹ wiedzê sadowni-
cz¹ doskonali³ tak¿e w czasie sta¿ów zawodowych
w kilku renomowanych, �wiatowych o�rodkach nauko-
wych, m.in. w Sadowniczej Stacji Do�wiadczalnej w East
Malling w Anglii oraz w Pacific Agri-Food Centre, w Sum-
merland w Kanadzie.

Dr Jakubowski mia³ rozleg³e zainteresowania na-
ukowe. Od samego pocz¹tku swojej pracy w Instytucie
specjalizowa³ siê w dwóch dziedzinach nauki sadowni-
czej. Pierwsz¹ by³a hodowla ro�lin sadowniczych - naj-
pierw kar³owych podk³adek wegetatywnych dla jab³oni,
a pó�niej tak¿e hodowla podk³adek wegetatywnych dla
�liwy oraz hodowla odmian brzoskwini, moreli, �liwy
i wi�ni. Druga dziedzina jego zainteresowañ naukowych
to odmianoznawstwo brzoskwini, moreli, �liwy i wi�ni.
W obu tych dziedzinach mia³ ogromne osi¹gniêcia za-
wodowe. Wyhodowa³ wiele nowych kar³owych podk³a-
dek dla jab³oni, powiêkszaj¹c znacznie istniej¹c¹ seriê
podk³adek P (P59-P67). Ma w swoim dorobku hodowla-
nym takie odmiany wi�ni jak 'Sabina', 'Lucyna' i 'Wan-
da', odmiany brzoskwini - 'Inka' i 'Harna�', czy �liwy -
'Kalipso' i 'Karolinka'. To Jego ¿ywe pomniki, które za-
wsze bêd¹ nam Go przypominaæ i które bêd¹ s³awiæ
dobre imiê naszego Instytutu.

Ponadto pozostawi³ po sobie bardzo wiele cen-
nych materia³ów hodowlanych, spo�ród których wkrót-
ce na pewno zostan¹ wyprowadzone nowe podk³adki
i odmiany �liwy, wi�ni, moreli i brzoskwini.

Dr Jakubowski by³ tak¿e doskona³ym znawc¹
odmian brzoskwini i moreli. Pod tym wzglêdem nikt nie
móg³ Mu dorównaæ w kraju. Podziwiali�my Jego ency-

klopedyczn¹ wiedzê w tym zakresie, któr¹ zawsze chêt-
nie siê dzieli³ z nami i z polskimi producentami brzo-
skwiñ i moreli.

Dr Jakubowski jest autorem lub wspó³autorem 32
oryginalnych publikacji naukowych, 14 referatów wyg³o-
szonych na konferencjach miêdzynarodowych, 33 refe-
ratów wyg³oszonych na konferencjach krajowych. Po-
nadto napisa³ 10 ksi¹¿ek i monografii, 7 instrukcji i 64
artyku³y popularno-naukowe.

Pracowa³ tak¿e aktywnie spo³ecznie w organiza-
cjach naukowych. By³ cz³onkiem Miêdzynarodowego To-
warzystwa Nauk Ogrodniczych i Polskiego Towarzystwa
Nauk Ogrodniczych. Piastowa³ tak¿e ró¿ne funkcje
w ramach Polskiego Towarzystwa Nauk Ogrodniczych,
by³ skarbnikiem, przewodnicz¹cym, a ostatnio wiceprze-
wodnicz¹cym Skierniewickiego Oddzia³u PTNO.

Wielki dorobek naukowy i zawodowy doktora Ja-
kubowskiego jest wynikiem nie tylko Jego ogromnego
talentu i wielkiego zami³owania do pracy z ro�linami sa-
downiczymi, ale tak¿e nies³ychanej pracowito�ci. Nie
liczy³ dni ani godzin pracy. Prawie codziennie w Jego
pokoju wieczorem pali³o siê �wiat³o. Zawsze uwa¿a³, ¿e
mo¿na wiêcej i lepiej. By³ rzadkim przyk³adem pracow-
nika naukowego, który z takim samym zaanga¿owaniem
pracowa³ nad ksi¹¿k¹, przy komputerze czy na polach
do�wiadczalnych, osobi�cie wykonuj¹c wiele prac, tak-
¿e tych fizycznych.

Wspó³praca z doktorem Jakubowskim by³a praw-
dziw¹ przyjemno�ci¹. Mia³ ogromn¹ wiedzê, ale by³ nie-
s³ychanie skromny, zawsze ¿yczliwy i gotowy do pomo-
cy kolegom. By³ cichy, wrêcz nie�mia³y, ale i pogodny.
Nigdy siê nie skar¿y³, nie dba³ o zaszczyty i wyró¿nie-
nia. Zawsze by³ gotowy wiêcej z siebie daæ ni¿ o co�
prosiæ. Takim by³ od pocz¹tku i takim pozosta³ do koñca.

Kiedy dowiedzia³ siê o swojej chorobie nie za³a-
ma³ siê. Rozpocz¹³ wówczas pisanie pamiêtnika, w któ-
rym zawar³ prze¿ycia cz³owieka walcz¹cego z bez-
wzglêdn¹ chorob¹. Pamiêtnikiem tym ujawni³ swój wielki
talent literacki, o którym wcze�niej nie wiedzieli�my.
Lektura tego pamiêtnika dostarcza wielu emocji i wzru-
szeñ i dodatkowo podkre�la wielk¹ osobowo�æ doktora
Jakubowskiego.

Ca³y czas podziwiali�my Go za heroiczn¹ walkê
z atakuj¹c¹ chorob¹. Gdy tylko czu³ siê lepiej przycho-
dzi³ do Instytutu, interesowa³ siê nowo�ciami i osobi�cie
dogl¹da³ swoich do�wiadczeñ w szklarni, w namiotach
foliowych i w polu. Takiego - pracowitego, ¿yczliwego
i pogodnego zachowamy Go w naszej pamiêci.

Nie ma dobrych s³ów na po¿egnanie, ale nie ma
¿adnych s³ów na po¿egnanie bliskiej osoby, która od-
chodzi na zawsze, pozostawiaj¹c nas w g³êbokim smut-
ku, ¿alu i bólu. Trudno siê pogodziæ z losem, który tak
bole�nie do�wiadczy³ rodzinê i nas - przyjació³, kolegów
i wspó³pracowników. Ale korzystaj¹c z wielkiego dorobku
naukowego i zawodowego doktora Tadeusza Jakubow-
skiego na pewno bêdziemy kontynuowaæ Jego dzie³o!
Cze�æ Jego Pamiêci!

Prof. dr hab. Edward ¯urawicz

Dr Tadeusz Jakubowski
( 1948 - 2006)
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Prof. dr hab. Ludmi³a Startek
(1942 - 2006)

Odesz³a od nas prof. dr hab. Ludmi³a Startek,
wspó³za³o¿yciel i kierownik Katedry Ro�lin Ozdobnych
Akademii Rolniczej w Szczecinie.

By³a cz³owiekiem szanowanym i podziwianym,
o ogromnej wiedzy i autorytecie, silnej osobowo�ci, bar-
dzo wymagaj¹cym, a jednocze�nie niezwykle ¿yczliwym,
ciep³ym i kochaj¹cym ludzi. Z niespotykanym po�wiê-
ceniem i oddaniem szerzy³a mi³o�æ do �wiata, ludzi
i ro�lin ozdobnych w�ród ogromnej rzeszy studentów oraz
wspó³pracowników. Pasj¹ do ro�lin ozdobnych potrafi³a
zaraziæ wszystkich wokó³ siebie. Swoj¹ ogromn¹ wie-
dzê zawdziêcza³a nie tylko badaniom naukowym, ale
równie¿ licznym podró¿om w najbardziej egzotyczne
zak¹tki �wiata, z których przywozi³a wiele ksi¹¿ek, zdjêæ
stanowi¹cych cenny materia³ dydaktyczny. W swoich wy-
k³adach potrafi³a z ogromn¹ pasj¹ opowiadaæ o tych miej-
scach czêsto dzikich i nie poznanych, o ro�linach tam
wystêpuj¹cych.

Prof. dr hab. Ludmi³a Startek zostawi³a po sobie
olbrzymi dorobek naukowy, dydaktyczny i popularyza-
torski. Swoje badania po�wiêci³a g³ównie zagadnieniom
zwi¹zanym z upraw¹ bratka ogrodowego, niecierpka  no-
wogwinejskiego, frezji, chryzantem oraz innych ro�lin bal-
konowych i rabatowych. Prowadzi³a tak¿e prace zwi¹za-
ne z introdukcj¹ i selekcj¹ nowych ro�lin, których nasiona
przywozi³a z terenów ich naturalnego wystêpowania.
W ostatnich latach zajmowa³a siê równie¿ zagadnienia-
mi dotycz¹cymi zabezpieczania ro�lin przed negatyw-
nymi skutkami bezpo�redniego kontaktu ze �rodowi-
skiem, a tak¿e wykorzystaniem w uprawie i ochronie
ro�lin biopreparatów oraz innych naturalnych nie obci¹-

¿aj¹cych �rodowiska naturalnego zwi¹zków. Wyniki ba-
dañ publikowa³a w krajowych i zagranicznych czasopi-
smach naukowych, ³¹cznie ponad 140 pozycji. Organi-
zowa³a i uczestniczy³a w licznych sympozjach, zjazdach
i kongresach naukowych zarówno w Polsce, jak i za-
granic¹. By³a promotorem ponad 70 prac magisterskich,
29 prac in¿ynierskich oraz recenzentem ponad 30 prac
dyplomowych. Wypromowa³a 3 doktorów, a kolejnych
2 by³a opiekunem naukowym. Przez wiele lat organi-
zowa³a wystawê �Kwiaty i ptaki� odbywaj¹c¹ siê na
Zamku Ksi¹¿¹t Pomorskich w Szczecinie, ciesz¹c¹ siê
du¿ym zainteresowaniem ze strony zwiedzaj¹cych. By³a
cz³onkiem Miêdzynarodowego Towarzystwa Nauk
Ogrodniczych, Polskiego Towarzystwa Nauk Ogrodni-
czych, Stowarzyszenia Producentów Ozdobnych Ro-
�lin Cebulowych, Towarzystwa Polsko-Holenderskiego.
Przez dwie kadencje pe³ni³a funkcjê prezesa Zachod-
niopomorskiego Oddzia³u Stowarzyszenia In¿ynierów
i Techników Ogrodnictwa. Za swoj¹ pracê zosta³a wy-
ró¿niona licznymi odznaczeniami i nagrodami.

Zapamiêtamy Pani¹ Profesor jako osobê niezwy-
k³¹, obdarzon¹ ogromn¹ pogod¹ ducha i wielkim ser-
cem, umiej¹c¹ walczyæ z przeciwno�ciami losu, nie
przyjmuj¹c¹ do wiadomo�ci, ¿e co� mo¿e byæ niemo¿-
liwe do zrealizowania. S³owa, rady i wskazówki, jakich
udziela³a nam Pani Profesor, pozostan¹ na zawsze
w naszych sercach i bêd¹ dla nas drogowskazem w dal-
szym ¿yciu i pracy zawodowej.

Pracownicy Katedry Ro�lin Ozdobnych
Akademii Rolniczej w Szczecinie

Informacje o dzia³alno�ci oddzia³ów

Kraków
Krakowski Oddzia³ PTNO w 2006 roku zorganizo-

wa³ spotkania i zebrania naukowe na których wyg³oszo-
no nastêpuj¹ce referaty:
-  dr hab. S³awomir Kurpaska: �Nowoczesne rozwi¹za-
nia technologiczne we wspó³czesnym ogrodnictwie�,
-  prof. dr hab. Maria  Kowalik: �Park Yellowstone�,
-  mgr Ewa  Kowalik: �Architektura i przyroda  Iranu�,
-  prof. dr hab. Maria  Leja: �Antyoksydacyjne w³a�ciwo-
�ci produktów ogrodniczych�,
-  dr hab. Piotr Muras: �Mo¿liwo�ci   uprawy ro�lin z ro-
dziny Theaceae w Polsce - stan badañ�.

Lublin
W okresie od 1 grudnia 2005 do 1 pa�dziernika

2006 w Lubelskim Oddziale PTNO odby³y siê trzy spo-
tkania naukowe, na których wyg³oszono nastêpuj¹ce
referaty:

2 grudnia 2005 - dr hab. Maria Kowalik z AR w Krako-
wie: �Grzyby powoduj¹ce zamieranie wrzosów�,
9 marca 2006 - dr hab. Jolanta Napiórkowska-Kowalik
prof. nadzw. AR w Lublinie: �Chrysodeixis chalcites
(Esper, 1789) (Lepidoptera, Noctuidae, Plusiinae) nowy
szkodnik ro�lin w Polsce�,
2 czerwca 2006 - prof. dr hab. Tadeusz Kêsik z Akade-
mii Rolniczej w Lublinie: �Osobliwo�ci przyrody - od gór
Libanu po Synaj�.

Lubelski Oddzia³ Polskiego Towarzystwa Nauk
Ogrodniczych by³ wspó³organizatorem trzech konferen-
cji naukowych:
1. V Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej �Biologia
kwitnienia ro�lin i alergie py³kowe�, która odby³a siê
w dniach 9 - 10 listopada 2005 r.,
2. XI Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Katedr Upra-
wy i Nawo¿enia Ro�lin Ogrodniczych �Efektywno�æ sto-
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sowania nawozów w uprawach ogrodniczych�, która od-
by³a siê w dniach 13 - 14 czerwca 2006 r.,
3. Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej �Kwiaciarstwo
w polskiej nauce i gospodarce�, która odby³a siê w dniach
12 - 13 wrze�nia 2006 r..

Poznañ
Poznañski Oddzia³ PTNO w 2006 roku zorgani-

zowa³ trzy spotkania naukowe, na których wyg³oszono
nastêpuj¹ce referaty:
20 stycznia - prof. dr hab. Monika Koz³owska: �Obrona
ro�lin przed niekorzystnymi czynnikami �rodowiska�,
- dr Jolanta Lisiecka:  �Wra¿enia z pobytu na Sycylii�,
17 lutego - dr Robert Kurlus: �Mechaniczny zbiór owoców
pestkowych i ich przygotowanie do sprzeda¿y w USA
i Turcji�,
17 marca - dr Marek Siwulski: �W³a�ciwo�ci lecznicze
grzybów wielkoowocnikowych�,
- prof. dr hab. Eugeniusz Pacholak: �Moje podró¿e do
Ziemi �wiêtej�.

Skierniewice
Skierniewicki Oddzia³ PTNO wspólnie  z Zarz¹-

dem Skierniewickiego Oddzia³u Polskiego Towarzystwa
Botanicznego zorganizowa³ spotkania naukowe po�wiê-
cone nastêpuj¹cym tematom:
- mgr E. Taczanowska: �Tendencje florystyczne na rok
2006�,
- dr A. Marosz: �Odmiany krajowych gatunków klonów
w uprawie i kolekcjach�,
- doc. dr hab. J.Borkowski i mgr A. Felczyñska: �Zabu-
rzenia fizjologiczne warzyw li�ciastych zwi¹zane z nie-
doborem wapnia�,
- prof. A. Mika: �Uprawa ¿urawiny i pigwowca na Litwie
i £otwie�,
- dr D. Sochacki: �Ozdobne ro�liny cebulowe na Litwie�,
- dr S. Pluta: �Ogrodnictwo w Chile�.

Zarz¹d PTNO  wspó³uczestniczy³ w organizacji
Miêdzynarodowej Konferencji Naukowej �Przedzbiorcze
i pozbiorcze czynniki wp³ywaj¹ce na jako�æ i warto�æ
od¿ywcz¹ warzyw i owoców�.

Szczecin
W bie¿¹cym roku Szczeciñski Oddzia³ PTNO by³

wspó³organizatorem Miêdzynarodowego Seminarium
Sadowniczego nt. �Mo¿liwo�ci wdra¿ania zachodnioeu-

ropejskich technologii produkcji owoców jagodowych na
Pomorzu Zachodnim�, które odby³o siê 17 lutego na
Wydziale Kszta³towania �rodowiska i Rolnictwa Aka-
demii Rolniczej w Szczecinie. Referaty wyg³osili zapro-
szeni go�cie z Niemiec, Szwajcarii i Anglii oraz przed-
stawiciel firmy nawozowej �Fosfan� i dwaj pracownicy
Katedry Sadownictwa.

W dniu 24 marca 2006 roku, odby³o siê zebranie
cz³onków PTNO, na którym dr hab. Pawe³ S³odkowski
wyg³osi³ referat nt. �Nasiona warzyw, ich warto�æ oraz
zabiegi wp³ywaj¹ce na wzrost  ro�lin�.

W bie¿¹cym roku Zarz¹d oddzia³u zorganizowa³
dwa spotkania wyjazdowe, do wiod¹cych producentów
borówki amerykañskiej (7 lipca - do gospodarstwa pry-
watnego pana Bogdana Marcinkowskiego oraz 26 wrze-
�nia do Gospodarstwa Sadowniczego w Witkowie),
w którym uczestniczyli równie¿ przedstawiciele firm zaj-
muj¹cych siê dystrybucj¹ �rodków ochrony ro�lin.

Ponadto zorganizowano równie¿ trzy wyjazdy stu-
dyjne: dwa wyjazdy jednodniowe do Niemiec (15 maja
i 19 wrze�nia), podczas których zwiedzano m.in. plan-
tacjê winoro�li w miejscowo�ci Rattey niedaleko Neu-
brandenburga oraz Uniwersytet w Greiswaldzie i trzeci
wyjazd (od 31 sierpnia do 10 wrze�nia ) - na Ukrainê.

Warszawa
W 2006 r. Zarz¹d Oddzia³u Warszawskiego zor-

ganizowa³ spotkania naukowe, w których uczestniczyli
cz³onkowie Towarzystwa i osoby zainteresowane:
z przedstawicielem firmy De Reuter Seeds i z dziekanem
Wydzia³u Ogrodniczego Uniwersytetu Rolniczego z An-
talli w Turcji, po�wiêcone ogrodnictwu tureckiemu oraz
seminarium dotycz¹ce Kongresu Botanicznego
w Wiedniu.

Zorganizowano równie¿ wycieczki naukowe,
w których wziêli udzia³ cz³onkowie Towarzystwa, dokto-
ranci i magistranci kierunku ogrodniczego, w celu za-
poznania siê z nowymi technologiami produkcji warzyw:
- do gospodarstwa ogrodniczego �Krasoñ-rozsady� pod
Piotrkowem Trybunalskim, produkuj¹cego rozsady
warzyw polowych z zastosowaniem sytemu VEFI
i nowoczesnych technologii pielêgnacji rozsady,
- do gospodarstwa szklarniowego Szklarz i Floriañczyk,
produkuj¹cego pomidory i ogórki,
- na tradycyjny �Ogólnopolski Dzieñ Marchwi� w gospo-
darstwie SGGW w ¯elaznej k/Skierniewic.

Sprawozdania z konferencji, targów, seminariów i spotkañ
Ogólnopolska Konferencja

�Przysz³o�æ uprawy truskawki, maliny, czarnej porzeczki i wi�ni w Polsce�

W dniu 13 grudnia 2005 roku odby³a siê w Aka-
demii Rolniczej w Lublinie Ogólnopolska Konferencja
�Przysz³o�æ uprawy truskawki, maliny, czarnej porzecz-

ki i wi�ni w Polsce�. Organizatorem Konferencji by³a Ka-
tedra Ekonomiki Ogrodnictwa Akademii Rolniczej
w Lublinie, Towarzystwo Rozwoju Sadów Kar³owych
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II Miêdzynarodowe Targi Agrotechniki Sadowniczej

W dniach 13-14 stycznia 2006 roku odby³y siê
w Warszawie II Miêdzynarodowe Targi Agrotechniki Sa-
downiczej. W czasie trwania Targów zosta³y wyg³oszo-
ne referaty na nastêpuj¹ce tematy:

- Przymrozki - przyczyny powstawania i mechanizmy
oddzia³ywania na uprawy sadownicze: T. Ho³ubowicz,

- Charakterystyka metod aktywnej ochrony ro�lin przed
przymrozkami wiosennymi: W. Treder,

- Ochrona sadów i szkó³ek przed zaraz¹ ogniow¹ -
stan obecny i perspektywy na przysz³o�æ: P. Sobi-
czewska,

- Metody molekularne jako pomoc w walce z zaraz¹
ogniow¹ u gruszy: A. Przyby³a, K. Bokszczanin,

- Kwitnienie grusz: W. Lech, M. Ma³odobry,
- Aktinidia jako ciekawa i warto�ciowa ro�lina owoco-

wa nadaj¹ca siê do uprawy: P. Latocha,

- Do zak³adania sadów stosujmy najlepszy materia³
szkó³karski: A. Sadowski,

- Ocena ryzyka wystêpowania chorób w sadach i na
plantacjach ro�lin jagodowych: A. Bielenin,

- Metody sterowania wzrostem i owocowaniem gru-
szy: I. Sosna,

- Ocena skuteczno�ci upraw jagodowych w minio-
nym sezonie: B. Meszka,

- Odmiany i uprawa truskawki: J. Andziak, E. Andziak,
- Przechowywanie gruszek w kontrolowanej atmos-

ferze: K. Tomala, P. Kendrzejczak, D. Baran,
- Nawo¿enie sadów potasem w �wietle badañ:
  E. Jadczuk.

Dr hab. Marek Gajewski

w Lublinie, Rada Gospodarki ¯ywno�ciowej w Warsza-
wie oraz wydawnictwo Plantpress w Krakowie. Udzia³
w konferencji wziê³o ponad 500 osób, w tym najwiêcej
producentów owoców miêkkich z terenu ca³ego kraju,
a szczególnie z Lubelszczyzny oraz przedstawiciele
Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Instytutu Ekono-
miki Rolnictwa i Gospodarki ¯ywno�ciowej w War-
szawie, Instytutu Sadownictwa i Kwiaciarstwa
w Skierniewicach oraz pracownicy Wydzia³u Ogrodni-
czego Akademii Rolniczej w Lublinie, w tym z Katedry
Ekonomiki Ogrodnictwa i Katedry Sadownictwa z Za-
k³adem Krzewów Jagodowych i innych Katedr. Podczas
Konferencji firmy dzia³aj¹ce w bran¿y ogrodniczej pre-
zentowa³y swoje produkty i us³ugi.

Tematyka Konferencji koncentrowa³a siê wokó³ za-
gadnieñ ekonomicznych i problemów zwi¹zanych z pro-
dukcj¹ owoców miêkkich w Polsce po integracji z Uni¹
Europejsk¹. Konferencjê otworzy³ i powita³ uczestników
JM Rektor AR w Lublinie prof. dr hab. Zdzis³aw Targoñ-
ski, a po nim g³os zabra³ przedstawiciel Ministerstwa
Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Nastêpnie prof. dr hab. Eber-
hard Makosz - g³ówny inicjator i organizator spotkania -
wyg³osi³ referat �Owoce miêkkie w Unii Europejskiej�.
W kolejno�ci przedstawiono nastêpuj¹ce referaty: mgr

in¿. Jan �wietlik (IERiG¯ PIB Warszawa): �Produkcja,
zagospodarowanie i popyt na owoce miêkkie�, dr Grze-
gorz Klimek (ISK Skierniewice): �Op³acalno�æ produk-
cji owoców miêkkich na Mazowszu�, dr Dariusz Paszko
(AR Lublin): �Op³acalno�æ produkcji owoców jagodo-
wych we wschodniej Polsce�, dr El¿bieta Rozpara (ISK
Skierniewice): �Perspektywy Uprawy wi�ni w Polsce�,
prof. dr hab. Justyna Wieniarska i dr Pawe³ Michalski
(AR Lublin): �Ocena produkcyjna odmian truskawki, po-
rzeczki i maliny�, mgr Ryszard Kazubek (MRiRW War-
szawa): �Uwarunkowania prawne w Unii Europejskiej
i w Polsce w zakresie rynku owoców i warzyw ze szczegól-
nym uwzglêdnieniem owoców miêkkich�. Na temat proble-
mów i perspektyw uprawy ro�lin jagodowych i wi�ni w Pol-
sce wypowiadali siê zaproszeni producenci tych owoców
i przedstawiciele zak³adów przetwórczych. W dalszej czê-
�ci Konferencji prof. dr hab. Eberhard Makosz przed-
stawi³ uczestnikom informacjê o sytuacji na europej-
skim rynku jab³ek, a nastêpnie poprowadzi³ burzliw¹
dyskusjê na temat przysz³o�ci uprawy ró¿nych gatun-
ków owoców miêkkich w Polsce. Referaty prezentowa-
ne na Konferencji zosta³y opublikowane w materia³ach
konferencyjnych.

Dr Eugenia Czernyszewicz

VI Europejski Kongres Szparagowy
VI EuroAsper, 17-19.02.2006, Alexandroupolis, Greece

Europejskie Kongresy szparagowe gromadz¹ce
producentów, firmy zwi¹zane z produkcj¹, obrotem szpa-
raga oraz naukowców zajmuj¹cych siê badaniami nad
tym warzywem odbywaj¹ siê co 2 lata. Tym razem miej-
scem Kongresu, w którym wziê³o udzia³ 240 uczestni-

ków z 7 krajów, by³o miasto Alexandroupolis le¿¹ce
w pó³nocno-wschodniej Grecji, czyli w Tracji, oko³o 50 km
od granicy z Turcj¹. Honorowy patronat objêli ministro-
wie Rozwoju Terenów Wiejskich i ¯ywno�ci Grecji oraz
Macedonii - Tracji. Kierownictwo naukowe spoczê³o
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Miêdzynarodowa Konferencja Naukowa
�Przedzbiorcze i pozbiorcze czynniki wp³ywaj¹ce na jako�æ i warto�æ

od¿ywcz¹ warzyw i owoców�

Miêdzynarodowa Konferencja Naukowa pt. �Prze-
dzbiorcze i pozbiorcze czynniki wp³ywaj¹ce na jako�æ
i warto�æ od¿ywcz¹ warzyw i owoców�, odby³a siê 21 - 22
maja 2006 roku w Skierniewicach.  Zosta³a zorganizo-
wana przez Sekcjê Przechowalnictwa Komitetu Nauk
Ogrodniczych Polskiej Akademii Nauk przy udziale In-
stytutu Warzywnictwa, Instytutu Sadownictwa i Kwiaciar-
stwa oraz uczestników miêdzynarodowego programu
naukowego COST - 924. Komitetowi przewodniczy³ prof.
Franciszek Adamicki, jego zastêpc¹ by³ dr Krzysztof
Rutkowski, a sekretarzem dr Maria Grzegorzewska.
W prace organizacyjne zaanga¿owani byli ponadto: dr
Zbigniew Jó�wiak, dr Anna Wawrzyñczak, mgr Ma-
riusz Lewandowski i dr Bart Nicolai z Belgii - przewod-
nicz¹cy grupy roboczej COST.

W Konferencji wziêli udzia³ przedstawiciele 18 kra-
jów. Wyg³oszono 18 referatów, w tym 4 wiod¹ce za-
prezentowane przez wybitnych specjalistów zajmuj¹cych
siê prozdrowotnymi w³a�ciwo�ciami warzyw i owoców (dr
L. Treuman - Wielka Brytania, dr R. Prange - Kanada,
dr A. Kennelis - Grecja i prof. M. Horbowicz - Pol-
ska). Ponadto na 37 posterach przedstawiono proble-
my zwi¹zane z jako�ci¹ warzyw i owoców. Tematyka
Konferencji dotyczy³a wp³ywu przed- i pozbiorczych czyn-
ników na podniesienie i zachowanie prozdrowotnych
w³a�ciwo�ci warzyw i owoców. Mówiono tak¿e o nowych
technologiach przechowywania produktów ogrodniczych.
Badania przeprowadzone w ostatnich kilkudziesiêciu
latach wskazuj¹, ¿e jednym z podstawowych czynników
wp³ywaj¹cych na zdrowie i samopoczucie ludzi jest styl
¿ycia i rodzaj diety. Warzywa i owoce s¹ wymieniane na
pierwszym miejscu jako czynniki ochronne. Zawieraj¹
one du¿e ilo�ci karotenoidów, witamin C i E, b³onnika
pokarmowego, polifenoli, zwi¹zków allilowych, izoflawo-

nów i innych substancji biologicznie czynnych. Najwiêk-
sze dzia³anie ochronne wykazuj¹ warzywa �wie¿e,
a w�ród nich marchew, warzywa cebulowe, zielone wa-
rzywa li�ciowe, pomidory i warzywa kapustne. W�ród
owoców na pierwszym miejscu plasuj¹ siê owoce cytru-
sowe, a na nastêpnych jab³ka, truskawki, maliny, porze-
czki, borówka i wiele innych gatunków. Dietetycy i lekarze
od dawna zalecaj¹ spo¿ywanie warzyw i owoców piêæ
razy dziennie, co jest niezbêdne w profilaktyce chorób
uk³adu kr¹¿enia. Polifenole i flawonoidy znajduj¹ce siê
w jab³kach, soku jab³kowym i wielu gatunkach warzyw
obni¿aj¹ szkodliwo�æ �z³ego� cholesterolu we krwi. Je�li
ten cholesterol (LDL) utlenia siê lub ulega rozpadowi,
na �cianach naczyñ krwiono�nych odk³adaj¹ siê z³ogi
mia¿d¿ycowe, co prowadzi do zwê¿enia naczyñ i niedo-
krwienia wa¿nych narz¹dów, g³ównie serca.

W referatach przedstawionych na Konferencji
podkre�lono, ¿e wa¿ne s¹ równie¿ w³a�ciwo�ci prze-
ciwutleniaj¹ce ró¿norodnych substancji znajduj¹cych siê
w owocach i warzywach. Przeciwutleniacze wychwytu-
j¹ wolne rodniki i reaktywne formy tlenu niszcz¹ce ludz-
kie tkanki. Nieusuniête wolne rodniki znajduj¹ siê poza
systemem obronnym organizmu i przyczyniaj¹ siê do
powstawania chorób cywilizacyjnych (mia¿d¿yca, cu-
krzyca, zaæma, choroba Parkinsona, Alzheimera i przede
wszystkim choroby nowotworowe). Wiêkszo�æ karote-
noidów znajduj¹cych siê w owocach i warzywach wyka-
zuje równie¿ bardzo silne w³a�ciwo�ci przeciwutleniaj¹-
ce. Najwiêceju b-karotenu zawieraj¹: marchew, szpinak,
dynia, morela, papryka s³odka czerwona, grejpfrut ró-
¿owy, broku³y, pomidory i owoce ró¿y. Du¿¹ grupê zwi¹z-
ków o w³a�ciwo�ciach przeciwutleniaj¹cych stanowi¹ fla-
wonoidy, do których zaliczane s¹ antocyjany i flawonole.
Najwiêcej antocyjanów znajduje siê w owocach porzecz-

w rêkach Dr Anastasiosa Siomosa z Uniwersytetu Ary-
stotelesa w Salonikach przy wsparciu Greckiego Towa-
rzystwa Nauk Ogrodniczych i grupy roboczej �Szparag�
Miêdzynarodowego Towarzystwa Nauk Ogrodniczych.
Cz³onkiem Komitetu Programowego by³ prof. dr hab.
Miko³aj Knaflewski, przewodnicz¹cy grupy roboczej
�Szparag�. Obrady odby³y siê w dniach 17 i 18 lutego, a
w trzecim dniu odby³a siê wycieczka do gospodarstwa
agroturystycznego. Obrady by³y t³umaczone symulta-
nicznie na 6 jêzyków.

Program Konferencji obejmowa³ bardzo szeroki
zakres zagadnieñ. Wiod¹cy referat o produkcji szpara-
ga w �wiecie i jej perspektywach zosta³ przedstawiony
przez prof. dr. hab. M. Knaflewskiego. Pozosta³e refe-
raty dotyczy³y miêdzy innymi: doboru odmian do spe-

cyficznych warunków uprawy, z uwzglêdnieniem ich
podatno�ci na choroby, ochrony szparaga przed cho-
robami i szkodnikami, metod likwidowania choroby re-
plantacyjnej umo¿liwiaj¹cych zak³adanie szparagarni
ponownie na tym samym polu, trendów w obrocie i kon-
sumpcji. Do ciekawszych z omawianych tematów nale-
¿a³y równie¿ dotycz¹ce organicznej produkcji szpara-
ga, traktowania pozbiorczego,zapewniaj¹cego utrzymanie
�wie¿o�ci przez d³u¿szy okres czasu jak te¿ wstêpnego
przygotowania wypustek szparaga do konsumpcji. Kon-
ferencja zakoñczy³a siê dyskusj¹ o walorach prozdro-
wotnych szparaga i sposobach promocji jego spo¿ycia.

mgr Anna Zaworska
Katedra Warzywnictwa
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ki, wi�ni, �liwki, truskawki, jak równie¿ w bak³a¿anie,
kapu�cie i rzodkiewce, natomiast du¿e ilo�ci flawonoli -
w owocach (g³ównie w skórce) oraz w warzywach li�cio-
wych, korzeniowych, cebuli, gruszkach, jagodach i ku-
kurydzy. Cebula, podobnie jak jab³ka, jest bardzo popu-
larna i spo¿ywana w niektórych krajach w du¿ych
ilo�ciach (w Rosji do 14 kg/osobê, a w Polsce oko³o 7,5
kg/osobê). Zawiera wiele witamin, jak: C, A, B1, a po-
nadto b³onnik, wapñ oraz mikroelementy. Wystêpuj¹ca
w cebuli kwercetyna uszczelnia �ciany naczyñ krwiono-
�nych, zapobiega zawa³om i u³atwia trawienie, a allicy-
na pomaga zwalczaæ infekcje. Du¿e ilo�ci kwercetyny
zawiera cebula czerwona i cebula o br¹zowej suchej ³u-
sce oraz szalotka. Jednym z cenniejszych warzyw pod
wzglêdem prozdrowotnym jest czosnek. Dziêki du¿ej
zawarto�ci ró¿norodnych substancji wykazuje dzia³anie
antyseptyczne i bakteriostatyczne, pomocny jest w le-
czeniu nadci�nienia i cukrzycy.

XI Ogólnopolska Konferencja Naukowa
 �Efektywno�æ stosowania nawozów w uprawach ogrodniczych�

W dniach 13-14 czerwca 2006 roku odby³a siê
XI Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. �Efektywno�æ
stosowania nawozów w uprawach ogrodniczych�, zor-
ganizowana przez Katedrê Uprawy i Nawo¿enia Ro�lin
Ogrodniczych AR w Lublinie. Na uwagê zas³uguje fakt,
¿e pierwsz¹ konferencjê zorganizowano przed 20 laty
w Poznaniu i od tego czasu co dwa lata w innym o�rod-
ku naukowym (tym razem w Lublinie) spotyka siê grono
osób, które zajmuje siê problematyk¹ nawo¿enia ro�lin
ogrodniczych.

Patronat nad Konferencj¹ objê³o Polskie Towarzy-
stwo Nauk Ogrodniczych oraz Dziekan Wydzia³u Ogrod-
niczego AR w Lublinie prof. dr hab. Andrzej Borowy.
W Konferencji czynny udzia³ wziê³o 60-ciu przedstawicie-
li o�rodków naukowych, Akademii Rolniczych w Pozna-
niu, Krakowie, Lublinie, we Wroc³awiu, Szko³y G³ównej Go-
spodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Uniwersytetu
Warmiñsko-Mazurskiego w Olsztynie, Akademii Podla-
skiej w Siedlcach oraz Instytutu Warzywnictwa w Skier-
niewicach.

Podczas obrad plenarnych przedstawiono trzy re-
feraty: dr El¿bieta Kozik (AR Poznañ) - �Azotany i azo-
tyny w warzywach i ich wp³yw na zdrowie cz³owieka�; dr
Marzena Wiñska - Krysiak - �Bia³ka transportuj¹ce wapñ
w ro�linie� oraz prof. dr hab. Józef Nurzyñski - �Plono-
wanie i sk³ad chemiczny pomidora uprawianego w szklar-
ni w pod³o¿ach ekologicznych�. Nad ka¿dym z tych te-
matów toczy³a siê o¿ywiona dyskusja.

Nastêpnie dyskutowano nad pracami badawczy-
mi w danych o�rodkach. Podstaw¹ do dyskusji by³y ory-
ginalne prace w liczbie 46, które zosta³y opublikowane
w Acta Agrophisica nr 134 i 135, 2006 r.

G³ówne omawiane problemy badawcze to: pod³o-
¿a do uprawy ro�lin warzywnych i ozdobnych pod os³o-
nami. W badaniach oceniano: we³nê mineraln¹, s³omê,
piasek, keramzyt, w³ókno kokosowe oraz aeroponikê.

Dyskutowano o badaniach nad wp³ywem nawo-
¿enia na jako�æ produktów ogrodniczych, ze szczegól-
nym uwzglêdnieniem zawarto�ci witamin, cukrów, b³on-
nika, azotanów i azotynów.

Czê�æ dyskusji po�wiêcono zagadnieniom go-
spodarki wapniem w ro�linach. Nowoczesna aparatura
pozwala oceniaæ jego przemieszczanie na poziomie ko-
mórki (referat w sesji plenarnej) oraz sposoby jego za-
stosowania (dokarmianie pozakorzeniowe - badania
w o�rodku lubelskim).

Podkre�lono potrzebê zwrócenia szczególnej
uwagi na ro�liny sadownicze, poniewa¿ wprowadzenie
fertygacji w sadach w znacznym stopniu modyfikuje
nawo¿enie tych ro�lin.

Z zagadnieñ uprawowych dyskutowano nad zna-
czeniem mulczuj¹cych ro�lin okrywowych w uprosz-
czonych systemach uprawy warzyw.

Podczas Konferencji zaprezentowano równie¿
uczestnikom nasze do�wiadczenia.

Pierwszy dzieñ obrad zakoñczono uroczyst¹ ko-
lacj¹ w Dworku Ziemiañskim w Felinie.

Nastêpnego dnia uczestnicy Konferencji pozna-
li osobliwo�ci Lublina podczas spaceru po naszym piêk-
nym mie�cie oraz rezydencjê rodziny Zamoyskich w Ko-
z³ówce.

Kolejne spotkanie planowane jest w 2008 roku
w SGGW w Warszawie.

dr hab. Zenia M. Micha³ojæ prof. nadzw. AR

Wiele z referatów przedstawionych na Konferen-
cji dotyczy³o wp³ywu ró¿nych czynników agrotechnicz-
nych, m.in. nawo¿enia, na zawarto�æ sk³adników proz-
drowotnych w warzywach i owocach. Zachowanie
wysokiej warto�ci od¿ywczej zale¿y równie¿ od prawi-
d³owego postêpowania po zbiorze oraz warunków krót-
ko- i d³ugotrwa³ego przechowywania, w tym w kontro-
lowanej atmosferze. Zastosowanie najnowszych
technologii w przechowalnictwie owoców i warzyw (kon-
trolowana atmosfera, 1-MCP, opakowania interaktyw-
ne) pozwala na przed³u¿enie przechowywania, zmniej-
szenie strat i zachowanie wysokiej jako�ci produktów
ogrodniczych.

Wszystkie prace przedstawione podczas Konfe-
rencji zosta³y opublikowane w Vegetable Crops Rese-
arch Bulletin wydawanym przez Instytut Warzywnictwa.

Prof. dr hab. Franciszek Adamicki
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Ogólnopolska Konferencja
 �Ró¿norodno�æ biologiczna warzyw i ro�lin zielarskich z uwzglêdnieniem

agrotechniki i technologii uprawy�

W dniach 20-21 czerwca 2006 r. w Centrum Kon-
gresowym Akademii Rolniczej w Krakowie odby³a siê
Ogólnopolska Konferencja pt. �Ró¿norodno�æ biolo-
giczna warzyw i ro�lin zielarskich z uwzglêdnieniem
agrotechniki i technologii uprawy�. Wziê³o w niej
udzia³ 120 osób reprezentuj¹cych uczelnie oraz insty-
tuty naukowo-badawcze. Przedstawione prace dotyczy³y
ró¿nych aspektów produkcji ro�lin warzywnych, przy-
prawowych i leczniczych.

Konferencje naukowe o tej tematyce odbywaj¹
siê ka¿dego roku i stanowi¹ wa¿ne forum do zaprezen-
towania osi¹gniêæ, problemów oraz wyników przydat-
nych w praktyce ogrodniczej. Jak napisa³ prof. Andrzej
Libik we wprowadzeniu do suplementu �Folia Horticul-
turae�: �rzesza samodzielnych i m³odych pracowników
nauki przedstawia najnowsze osi¹gniêcia badawcze
z ostatnich lat, uwzglêdniaj¹c nowe technologie upra-
wy, nawo¿enia, nawadniania oraz nowe warto�ciowe
ro�liny�. Wysok¹ rangê konferencji nadali tak¿e swoj¹
obecno�ci¹ profesorowie zas³u¿eni dla polskiego wa-
rzywnictwa: Henryk Sk¹pski (SGGW, Warszawa),
Marian Kossowski (AR, Lublin), Tadeusz Pudelski
(AR, Poznañ) i Marian Or³owski (AR, Szczecin).

Podczas obrad plenarnych zaprezentowano czte-
ry referaty. Prof. Stanis³aw Kaniszewski (Instytut Wa-
rzywnictwa, Skierniewice) mówi³ o stanie obecnym
i perspektywach rozwoju produkcji ro�lin warzyw-
nych w Polsce. Przypomnia³ walory warzyw jako ni-
skokalorycznego po¿ywienia, ich warto�ci od¿ywcze
i zdrowotne dzia³anie. Przytaczaj¹c dane z ostatniego
roku wykaza³, ¿e du¿a powierzchnia upraw polowych
warzyw, siêgaj¹ca ponad 200 tys. ha oraz wielko�æ zbio-
rów ponad 5 mln t stawia nasz kraj w europejskiej czo-
³ówce. Wa¿nym wska�nikiem rozwoju polskiego warzyw-
nictwa jest systematyczny wzrost eksportu warzyw
i pieczarek. Równie¿ warzywnictwo pod os³onami roz-
wija siê intensywnie. �wiadczy o tym fakt, ¿e zajmuje-
my 4 miejsce w Europie pod wzglêdem powierzchni
uprawy i 5 pod wzglêdem produkcji. Powierzchnia szklar-
ni i tuneli foliowych zwiêkszy³a siê w ostatnim dziesiê-
cioleciu dwukrotnie. Dominuj¹ w nich pomidory, ogórki
i papryka, której powierzchnia uprawy znacznie wzro-
s³a w ostatnich latach.  Perspektywy rozwoju warzyw-
nictwa upatruje siê w zrównowa¿onych metodach pro-
dukcji: integrowanej i ekologicznej. Przewidywana jest
koncentracja produkcji warzyw uprawianych tymi me-
todami, zwiêkszanie powierzchni upraw nawadnianych,
a tak¿e rozwój produkcji warzyw przyspieszonych oraz
uprawianych z rozsady. Warunkiem rozwoju warzyw-
nictwa bêdzie równie¿ mechanizacja upraw.

Temat zró¿nicowania ro�lin leczniczych w od-
niesieniu do ich jako�ci przedstawi³ prof. Zenon Wê-
glarz (SGGW, Warszawa). Stwierdzi³, ¿e oko³o 80% lu-

dzi na �wiecie korzysta z tradycyjnej terapii opartej na
ro�linach leczniczych, szczególnie pochodz¹cych ze sta-
nowisk naturalnych. Bardzo szybko ro�nie zatem zapo-
trzebowanie na takie leki. W samej tylko Europie u¿yt-
kuje siê oko³o 2000 gatunków ro�lin uwa¿anych za
lecznicze (w �wiecie szacunkowo 35000 gatunków).
Z tego bogactwa 1300 gatunków wystêpuje na naszym
kontynencie w stanie dzikim, czego skutkiem s¹ trud-
no�ci w ocenie surowca (czysto�æ, aktywno�æ farmako-
logiczna). W prawid³owej ocenie zasadnicz¹ rolê od-
grywa zró¿nicowanie genetyczne i �rodowiskowe.
Obecnie na SGGW prowadzone s¹ badania m.in. nad
wp³ywem uwarunkowañ genetycznych na zró¿nicowa-
n¹ zawarto�æ olejku eterycznego na przyk³adzie kilku-
nastu rodów hodowlanych rumianku pospolitego. Na
jako�æ surowca wp³ywaj¹ istotnie tak¿e czynniki pozbior-
cze, przede wszystkim sposób suszenia i przechowy-
wania surowców.

O kierunkach doskonalenia genetycznego ro�lin
warzywnych poinformowa³ prof. Pawe³ Nowaczyk
(ATR, Bydgoszcz). W swoim wyst¹pieniu stwierdzi³, ¿e
w celu zwiêkszenia bioró¿norodno�ci w praktyce ko-
nieczne jest wprowadzanie nowych gatunków i odmian.
W hodowli na �wiecie wiêksz¹ uwagê po�wiêca siê do-
skonaleniu odmian uprawnych pod wzglêdem jako�ci
(wielko�æ, kszta³t, barwa czê�ci u¿ytkowych i ich sk³ad
chemiczny) ni¿ wielko�ci plonu. Du¿y postêp
w tworzeniu nowych odmian by³ rezultatem zastosowa-
nia hodowli heterozyjnej. Odmiany mieszañcowe cha-
rakteryzuj¹ siê typowym dla pokolenia F1 wigorem,
odporno�ci¹ na wiele patogenów i mniejsz¹ wra¿liwo-
�ci¹ na zmienne warunki pogodowe ni¿ odmiany usta-
lone. Najwiêcej odmian mieszañcowych powsta³o w ho-
dowli ogórka (blisko 100%), podobnie jak kapusty bia³ej
i brukselskiej. Programy genetycznego doskonalenia od-
mian powinno siê opracowywaæ pod k¹tem uzyskiwa-
nia form o du¿ej zawarto�ci substancji biologicznie czyn-
nych (np. glukozynolany w kapustnych, likopen
w pomidorach). Istnieje tak¿e potrzeba kreowania od-
mian o minimalnym poziomie substancji obni¿aj¹cych
jako�æ, np. azotanów. Przedstawiaj¹c osi¹gniêcia pol-
skiej hodowli na tle zagranicznej profesor stwierdzi³, ¿e
tylko w przypadku ogórków, cebuli, buraków æwik³owych,
papryki, rzodkiewki, fasoli i grochu liczba polskich od-
mian w rejestrze dorównuje zagranicznym. Nowych
mo¿liwo�ci rozwoju naszej hodowli nale¿a³oby upatry-
waæ w szerszej wspó³pracy z przemys³em przetwórczym.

Du¿e wra¿enie na uczestnikach Konferencji wy-
war³ wyk³ad prof. Wiktora Zina pt. �Fotosynteza okiem
artysty - architekta�. Nawi¹zuj¹c do roli fotosyntezy
w ¿yciu ro�lin i ludzi oraz budowy li�ci wykaza³ on rolê
wybranych ro�lin w �wiatowej architekturze. W ró¿nych
stylach architektonicznych czerpano wzory ze �wiata
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ro�lin. Li�æ dêbu czêsto mo¿na znale�æ w zdobnictwie
gotyckim, np. u Wita Stwosza. Wizerunek mniszka le-
karskiego czêsto wykorzystywano w z³otnictwie. Bardzo
popularny ju¿ od VIII w. jest w architekturze li�æ akantu,
który ustêpuje wiekiem tylko lotosowi.

W sesji posterowej zaprezentowano 89 prac
o zró¿nicowanej tematyce obejmuj¹cej bioró¿norodno�æ
warzyw i ro�lin zielarskich. Najwiêcej prac dotyczy³o ro-
�lin z rodziny psiankowatych, w tym jako�ci pomidorów
pod os³onami. Warzywom kapustnym po�wiêcono 8 prac,
m.in. na temat produkcji rozsady, zagêszczania ro�lin
i os³aniania. Kilka posterów dotyczy³o jako�ci
i plonowania ró¿nych gatunków i odmian dyni, a tylko
dwa ogórków. Liczne by³y prezentacje wyników badañ
nad jako�ci¹ warzyw korzeniowych i li�ciowych z rodzi-
ny selerowatych. Za nowo�æ technologiczn¹ mo¿na

uznaæ uprawê pietruszki z rozsady, a do nowych, war-
to�ciowych warzyw zaliczyæ seler listkowy i naciowy.
Warzywa cebulowe by³y reprezentowane przez cebulê
i pory - g³ównie w aspekcie nawo¿enia. Znacz¹cy udzia³
w prezentowanych tematach mia³y ma³o znane warzy-
wa li�ciowe - sa³ata rzymska, szpinak nowozelandzki
i portulaka warzywna. Z szerokiego grona ro�lin przy-
prawowych i leczniczych zosta³y zaprezentowane wy-
niki badañ nad plonowaniem i jako�ci¹ macierzanki
pospolitej, marzanki wonnej, gorczycy sarepskiej, sza³wi
lekarskiej, wiesio³ka dziwnego, wierzbownicy i wielu
innych cennych ro�lin. Wszystkie prace zosta³y opu-
blikowane w suplemencie czasopisma �Folia Horticultu-
rae�.

Dr hab. Piotr Siwek

 �X Dzieñ otwarty w Sadzie Do�wiadczalnym SGGW w Wilanowie�

W dniu 3 wrze�nia odby³o siê ogólnopolskie spo-
tkanie zorganizowane przez Katedrê Sadownictwa
i Przyrodniczych Podstaw Ogrodnictwa z udzia³em cz³on-
ków PTNO pod nazw¹ �X Dzieñ otwarty w Sadzie Do-
�wiadczalnym SGGW w Wilanowie�. Spotkanie by³o po-
³¹czone z Konferencj¹ pt. �Czynniki wp³ywaj¹ce na
plonowanie i jako�æ owoców ro�lin sadowniczych�. Spo-
tkanie odby³o siê na terenie Pola Do�wiadczalnego Wy-
dzia³u Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu w Warsza-
wie-Wilanowie. Uczestniczy³o w nim oko³o 350 osób,
g³ównie producentów-sadowników. Uczestnicy zwiedzili
sad do�wiadczalny i obiekty Katedry, w tym nowocze-
sn¹ ch³odniê z kontrolowan¹ atmosfer¹. Zapoznali siê
równie¿ z do�wiadczeniami prowadzonymi w sadzie.
W spotkaniu uczestniczy³y równie¿ firmy z bran¿y sa-
downiczej. W czê�ci referatowej zaprezentowano nastê-
puj¹ce doniesienia:

- Zjawisko samoniezgodno�ci u jab³oni: A. Przyby³a,
K. Bokszczanin,

- Choroby grzybowe owoców: K. Tomala,
- Jak ci¹æ jab³onie odmiany Rubin: A. Sadowski,
- Wp³yw warunków przechowywania na jako�æ jab³ek

odmiany Cortland: K. Tomala, K. Zygmuntowska,
T. Krupa,

- Ocena podstawowych wyró¿ników jako�ci wewnêtrz-
nej jab³ek podczas przechowywania w ch³odni zwy-
k³ej: A. Soska, K. Tomala,

- Odmiana Elise na 18-tu podk³adkach prowadzonych
w systemie �V�: D. Wrona,

- 'Rubin' kontra 19 podk³adek: C. Piestrzeniewicz,
- Era 1-MCP w przechowalnictwie owoców: K. Toma-

la,
- Uszkodzenia owoców w sadzie i wysuszenie skórki

podczas przechowywania: K. Tomala,
- Wp³yw sk³adu atmosfery na jako�æ i zdolno�æ prze-

chowalnicz¹ jab³ek odmiany Sampion: E. Andziak,
K. Tomala,

- Co dalej z wi�niami, czy tylko '£utówka': E. Jadczuk-
Tobjasz,

- Nowe choroby jab³ek: K. Tomala, E. Paduch-Cichal,
- Instrumentalna i sensoryczna ocena jako�ci jab³ek

podczas przechowywania: K. Jeziorek, K. Tomala,
N. Bary³ko-Pikielna, K. Gutkowska, G. Wasiak-Zys,
P. Jankowski, A. Zdroik, A. Rusinowska,

- Jako�æ jab³ek z punktu widzenia sadownika i konsu-
menta: K. Tomala, T. Krupa, P. Badowski, M. Szcze-
paniak,

- Uszkodzenia mrozowe gruszy azjatyckiej po zimie
2005/2006: E. Pitera, E. Molenda, B. £otocka,
S. Odziemkowski,

- Jab³ka nowej generacji: C. Piestrzeniewicz, A. Przy-
by³a, A. Soska, E. Molenda.

Dr hab. Marek Gajewski

XII �Dzieñ Melona�

W dniu 10 sierpnia odby³ siê otwarty XII �Dzieñ
Melona� w SGGW, zorganizowany z udzia³em cz³onków
PTNO przez Katedrê Genetyki, Hodowli i Biotechnologii
Ro�lin. W spotkaniu uczestniczy³o oko³o 50 osób, repre-
zentuj¹cych ró¿ne o�rodki naukowe. W czê�ci referato-
wej przedstawiono doniesienia dotycz¹ce prac hodow-

lanych prowadzonych w Katedrze. Jak co roku, zapre-
zentowano nowe odmiany melonów i innych gatunków
warzyw bêd¹ce wynikiem prac hodowlanych Katedry.
Prezentacja by³a po³¹czona z degustacj¹ melonów
i zwiedzaniem Pola Do�wiadczalnego.

Dr hab. Marek Gajewski
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V Seminarium Naukowo-Wdro¿eniowe
�Dyniowate - dla zdrowia�

W dniu 29 wrze�nia odby³o siê w SGGW V Se-
minarium Naukowo-Wdro¿eniowe �Dyniowate - dla zdro-
wia�, zorganizowane z udzia³em cz³onków PTNO przez
Katedrê Genetyki, Hodowli i Biotechnologii Ro�lin.
W spotkaniu uczestniczy³o oko³o 50 osób z ró¿nych
o�rodków naukowych oraz producenci warzyw. Podob-
nie jak w ubieg³ym roku, zaprezentowano rozmaite od-
miany dyni zwyczajnej i dyni olbrzymiej. Przedstawio-
no równie¿ wyniki najnowszych badañ nad dyni¹,
prowadzone w SGGW. Prof dr hab. K. Niemirowicz-

Szczytt przedstawi³a referat dotycz¹cy hodowli odmian,
dr A. Korzeniewska scharakteryzowa³a odmiany dyni,
natomiast mgr J. Niewczas przedtawi³a wyniki badañ
nad  gromadzeniem siê azotanów w owocach dyni.
Uczestnicy mieli mo¿liwo�æ degustacji rozmaitych po-
traw z dyni, przygotowanych przez organizatorów Se-
minarium oraz zwiedzenia pola do�wiadczalnego z ko-
lekcj¹ prezentuj¹c¹ bioró¿norodno�æ ro�lin dyniowatych.
Pracownicy Katedry Ro�lin Ozdobnych przygotowali cie-
kawe kompozycje florystyczne z ro�linami dyniowatymi.

Dr hab. Marek Gajewski

V Ogólnopolska Konferencja Naukowa
pt. �Biologia kwitnienia ro�lin i alergie py³kowe�.

Konferencja odby³a siê w Lublinie w dniach 9 i 10
listopada 2005 roku. Organizatorami Konferencji byli
pracownicy Katedry Botaniki Akademii Rolniczej w Lu-
blinie. Wspó³organizatorzy Konferencji to Polskie To-
warzystwo Botaniczne oraz Polskie Towarzystwo Nauk
Ogrodniczych.

W obradach konferencyjnych uczestniczy³o 115
osób. Autorzy prezentowanych na Konferencji prac po-
chodzili z ró¿nych o�rodków badawczych w Polsce i za-

granic¹ (9 osób): z Grecji, Hiszpanii, Ukrainy, W³och
i Wielkiej Brytanii.

Tematyka Konferencji obejmowa³a ekologiê kwit-
nienia i zapylania ro�lin uprawnych i dziko rosn¹cych.
Badania dotyczy³y ro�lin pochodz¹cych z ró¿nych stref
klimatycznych. Wiele referowanych prac by³o zwi¹za-
nych z aerobiologi¹ i alergennym oddzia³ywaniem py³-
ku kwiatowego na organizm cz³owieka. £¹cznie przed-
stawiono 95 prac, w tym 19 referatów i 76 posterów.

Prof. dr hab. El¿bieta Weryszko-Chmielewska

 Ogólnopolska Konferencja Naukowa
pt. �Kwiaciarstwo w polskiej nauce i gospodarce�

W dniach 12-13 wrze�nia 2006 roku w Akademii
Rolniczej w Lublinie odby³a siê Ogólnopolska Konfe-
rencja Naukowa �Kwiaciarstwo w polskiej nauce i go-
spodarce�, zorganizowana przez Instytut Ro�lin Ozdob-
nych i Architektury Krajobrazu przy wspó³udziale
Polskiego Towarzystwa Nauk Ogrodniczych, Komitetu
Nauk Ogrodniczych PAN, pod patronatem J.M. Rekto-
ra prof. dr hab. Zdzis³awa Targoñskiego. Konferencja
po³¹czona by³a z obchodami 40-lecia Zak³adu i Katedry
Ro�lin Ozdobnych Akademii Rolniczej w Lublinie oraz
ze Zjazdem Zak³adów i Katedr Jednoimiennych Ro�lin
Ozdobnych.

Przedmiotem obrad by³o przedstawienie najnow-
szych wyników badañ z zakresu rozmna¿ania, produk-
cji, ochrony ro�lin ozdobnych, mo¿liwo�ci ich wykorzy-
stania w terenach zieleni, prowadzonych w dziesiêciu
o�rodkach naukowych w Polsce. W Konferencji wziê³o
udzia³ 95 osób reprezentuj¹cych nastêpuj¹ce o�rodki
naukowe: Akademia Techniczno-Rolnicza w Bydgosz-
czy, Akademia Rolnicza w Krakowie, Uniwersytet War-
miñsko-Mazurski w Olsztynie, Akademia Rolnicza w Po-
znaniu, Akademia Rolnicza w Szczecinie, Szko³a
G³ówna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Aka-
demia Rolnicza we Wroc³awiu, Instytut Sadownictwa

i Kwiaciarstwa w Skierniewicach, Ogród Botaniczny
w Powsinie oraz Akademia Rolnicza w Lublinie. W ob-
radach uczestniczyli tak¿e przedstawiciele reprezen-
tuj¹cy prasê ogrodnicz¹: �Has³o Ogrodnicze�, �Ro�liny
Ozdobne�, �Owoce, Warzywa i Kwiaty� oraz kwartalnik
�Aktualno�ci AR w Lublinie�. Reprezentowane by³y rów-
nie¿ firmy - sponsorzy konferencji: Lubelski Rynek
Hurtowy S.A., Lubelski O�rodek Informacji Turystycz-
nej, Wydawnictwo AR w Lublinie.

W pierwszym dniu odby³a siê sesja referatowa.
Po powitaniu Go�ci przez prof. dr hab. Jerzego Het-
mana, otwarcia Konferencji dokona³ J.M. Rektor prof.
dr hab. Zdzis³aw Targoñski. Referat wprowadzaj¹cy na
temat 40-lecia Zak³adu i Katedry Ro�lin Ozdobnych AR
w Lublinie wyg³osi³a prof. dr hab. Halina Laskowska.
Nastêpnie, w zwi¹zku z Jubileuszem 80-lecia urodzin
i 60-lecia pracy naukowej Profesora Józefa D¹brow-
skiego, dr hab. Marek D¹bski przedstawi³ sylwetkê
i dorobek naukowy Pana Profesora, wysoko cenione-
go w Polsce i na �wiecie specjalisty w zakresie uprawy
i hodowli ozdobnych ro�lin cebulowych.

W sesji plenarnej wyg³oszono referaty na temat
roli ro�lin ozdobnych w rozwoju tradycji i kultury ró¿-
nych narodów (prof. dr hab. Anna Bach), spo³eczno-
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ekonomicznych uwarunkowañ rozwoju polskiego kwia-
ciarstwa (prof. dr hab. Liliana Jab³oñska), proekologicz-
nych metod poprawy jako�ci i zdrowotno�ci nasion ro-
�lin ogrodniczych (prof. dr hab. Mieczys³aw Grzesik) oraz
charakterystycznych cech ogrodów w Chinach i ich sym-
boliki (prof. dr hab. Joanna Nowak). Zaprezentowane
referaty zosta³y gor¹co przyjête.W dyskusji zwrócono
uwagê na rolê dawnych i wspó³czesnych ogrodów
w ¿yciu cz³owieka, na znaczenie gatunków ro�lin ozdob-
nych w kszta³towaniu kultury i tradycji nie tylko w ró¿-
nych regionach �wiata, ale i w ró¿nych regionach Pol-
ski. Szczególn¹ uwagê po�wiêcono przeobra¿eniom
pojawiaj¹cym siê w polskiej produkcji kwiaciarskiej
w ostatnim dziesiêcioleciu, a zw³aszcza zmianom wiel-
ko�ci gospodarstw, ich struktury. W dyskusji zabierali g³os
miêdzy innymi: prof. dr hab. Joanna Nowak, prof. dr hab.
Anna Bach, prof. dr hab. Mieczys³aw Grzesik, prof. dr
hab. Marek Jerzy.

W sesji referatowej przedstawiciele sze�ciu o�rod-
ków naukowych zaprezentowali wyniki swoich badañ:
- dr in¿. Anita Wo�ny, prof. dr hab. Ma³gorzata Zalewska
(ATR Bydgoszcz): �Wp³yw �wiat³a niebieskiego na wzrost
chryzantem w warunkach krótkiego i d³ugiego dnia�,
- mgr in¿. Anna Wajda, prof. dr hab. Anna Bach (AR
Kraków): �Gatunki ro�lin ozdobnych stanowi¹ce nie-
odzowny element tradycyjnych wiejskich ogrodów przy-
domowych Ziemi Przemyskiej�,
- dr in¿. Urszula Puczel (UWM Olsztyn): �Charaktery-
styka kwitnienia i plonowania zatrwianu tatarskiego (Go-

niolimon tataricum Boiss) i zatrwianu szerokolistnego
(Limonium latifolium O. Kuntze) w uprawie gruntowej�,
- dr hab. Stanis³awa Szczepaniak, mgr in¿. Piotr Czu-
chaj (AR Poznañ): �Wp³yw nawozów na wzrost i kwit-
nienie heterozyjnych odmian cyklamenu perskiego
(Cyclamen persicum Mill.) z grupy Concerto�,
- prof. dr hab. Ludmi³a Startek, mgr in¿. Monika Pla-
cek, mgr in¿. Magdalena Klessa (AR Szczecin): �Wra¿-
liwo�æ odmian niecierpka nowogwinejskiego 'Sonic
Amethyst' i 'Super Sonic Lilac' na rodzaj pod³o¿a i na-
wo¿enie�,
- dr hab. Marek D¹bski, mgr in¿. Marzena Parzymies
(AR Lublin): �Wp³yw cytokinin na namna¿anie powoj-
nika ca³olistnego (Clematis integrifolia L.) in vitro�.

Wszystkie prace przygotowane przez uczestni-
ków Konferencji zosta³y poddane recenzji, a nastêpnie
opublikowane w dwóch tomach Zeszytów Problemo-
wych Postêpów Nauk Rolniczych (z. 510) i wrêczone
w czasie trwania konferencji.

Po po³udniu pierwszego dnia obrad go�cie od-
wiedzili Muzeum Wsi Lubelskiej i zapoznali siê z ba-
daniami prowadzonymi w tym o�rodku. W drugim dniu
Konferencji uczestnicy zwiedzili najnowocze�niejszy
w Europie i na �wiecie zak³ad zajmuj¹cy siê produkcj¹
ró¿ i anturium na kwiat ciêty - Gospodarstwo Ogrodni-
cze Marii i Jaros³awa Ptaszek w Stê¿ycy. Gospodar-
stwo MJP w roku 2005 otrzyma³o tytu³ Mistrza Krajo-
wego Agrolinia 2005.

dr hab. Krystyna Pudelska

Ogrodnicy dla przyrody

Inspiracj¹ do napisania tego tekstu jest autentycz-
nie piêkna pod wzglêdem edytorskim i merytorycznym
ksi¹¿ka pt. �Wielka Encyklopedia Ro�lin�, której orygi-
na³ w jêzyku angielskim brzmi �PLANT�. Ksi¹¿ek o po-
dobnie brzmi¹cym lub nawet takim samym tytule jest
wiele, ale ta jest jedyn¹ w swoim rodzaju, bo adresowa-
n¹ bezpo�rednio do ogrodników. Autor przedmowy Pro-
fesor sir Peter R. Crane FRS, Dyrektor Królewskich
Ogrodów Botanicznych w Kew (Anglia) stwierdzi³ ju¿ na
samym pocz¹tku: �Jest naukowym faktem, i¿ ró¿norod-
no�æ biologiczna naszej planety zale¿na jest prawie wy-
³¹cznie od ekologicznego pod³o¿a tworzonego przez ro-
�liny. Wiedza na ten temat nie jest wystarczaj¹co
rozpowszechniona. Ro�liny tworz¹ fundamentalne pod-
stawy istnienia biosfery. Ró¿norodno�æ �wiata ro�lin
wspiera ró¿norodno�æ ssaków, ptaków, p³azów i innych
zwierz¹t wzbogacaj¹cych nasze ¿ycie i przyczynia siê
do trwania ekologicznych procesów, które równie¿ nas
utrzymuj¹ przy ¿yciu. Pogl¹d, i¿ ogrody s¹ bezpieczny-
mi przystaniami dla gatunków ro�lin zagro¿onych
w swych naturalnych siedliskach, stopniowo przez lata
nabiera³ znaczenia. Mi³orz¹b dwuklapowy, metasekwo-
ja chiñska, Tecophilaea cyanocrocus o piêknych kobal-

towob³êkitnych kwiatach z Chile s¹ przyk³adami ro�lin,
które mimo w¹skiego i zagro¿onego w wolnej przyro-
dzie obszaru wystêpowania przetrwaj¹ dziêki swej po-
pularno�ci w uprawie. Pomimo to po�ród milionów lu-
dzi na ca³ym �wiecie, którzy czerpi¹ przyjemno�æ
z hodowli (uprawy) ro�lin, wci¹¿ znajduj¹ siê tacy, któ-
rzy nie doceniaj¹ wagi swych dzia³añ dla ochrony ro-
�lin. Ksi¹¿ka ta jest pierwszym wydawnictwem poka-
zuj¹cym, w jaki sposób pasja ogrodnika mo¿e
przyczyniæ siê do przetrwania wielu zagro¿onych ga-
tunków ro�lin�. Na koñcu przedmowy Profesor sir P.R.
Crane zawar³ credo dla wspó³czesnych, nowoczesnych
ogrodników ca³ego �wiata: �Ta wspania³a praca przed-
stawia now¹ etykê ogrodnictwa: ogrodnicy nie pytaj¹,
co ro�liny mog¹ zrobiæ dla nich, lecz zastanawiaj¹ siê,
co oni mog¹ zrobiæ dla ro�lin i dla naszej planety�.

Poczytujê to jako nobilitacjê piêknego zawodu
ogrodnika, zarówno tego, który po�wiêca siê dzia³alno-
�ci praktycznej, jak i tego, który z po�wiêceniem stara
siê poznawaæ �naturê� ro�lin, aby z tych osi¹gniêæ mo-
g³a korzystaæ praktyka, a dziêki niej wszyscy ludzie.

Po wprowadzeniu w biologiczne, u¿ytkowe i es-
tetyczne znaczenie ro�lin, zasadnicz¹ uwagê skupio-
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no w ksi¹¿ce na gatunkach najbardziej zagra¿aj¹cych
bioró¿norodno�ci na Ziemi, czyli na tych, o których ist-
nienie musimy siê najbardziej troszczyæ i aktywnie za-
biegaæ o ich utrzymanie. Dlaczego jest to takie wa¿ne
i pilne? Dlatego, ¿e �Znale�li�my siê na krawêdzi biolo-
gicznej zag³ady, do której niczego nie mo¿na porówny-
waæ w historii ewolucji, nawet do wielkiego wymarcia
dinozaurów w okresie kredowym jakie� 65 mln lat temu.
Znalezione skamieliny wskazuj¹ na to, ¿e w przeciwieñ-
stwie do zwierz¹t, ro�liny rzadziej opieraj¹ siê maso-
wym wymieraniom. Je�li obecne tendencje siê utrzy-
maj¹, to prawdopodobnie w nadchodz¹cych dekadach
na �wiecie zginie ogromna liczba gatunków, w tym od
1/5 do 1/4 liczby ro�lin kwiatowych�. Warto sobie u�wia-
domiæ, i¿ w czasach wspó³czesnych wyginê³y ju¿ ro�li-
ny, których botanicy nie zd¹¿yli jeszcze opisaæ! Niezbêd-
ne jest zatem dzia³anie globalne, skupiaj¹ce ludzi
�wiadomych z ca³ego �wiata. Powsta³y ju¿ miêdzyna-
rodowe organizacje opracowuj¹ce zbiorcz¹ �wiatow¹
listê krytycznie zagro¿onych gatunków, kontroluj¹ce miê-
dzynarodowy handel zagro¿onymi gatunkami i promu-
j¹ce uprawianie ro�lin, których istnienie jeste�my w sta-
nie podtrzymywaæ.

Na Czerwonej Li�cie 2000 (2000 Red List) spo-
rz¹dzonej przez �wiatow¹ Uniê Ochrony Przyrody (The
World Conservation Union IUCN), która jest najbardziej
wszechstronn¹, globaln¹ inwentaryzacj¹ ro�lin i zwie-
rz¹t u¿yto nastêpuj¹cych kategorii w odniesieniu do ga-
tunków: wymar³y w wolnej przyrodzie, krytycznie zagro-
¿ony, zagro¿ony, nara¿ony, ni¿szego ryzyka, niedosta-
teczne dane o stanie zagro¿enia.

Konwencja Waszyngtoñska - Convention of In-
ternational Trade in Endangered Species - zwana w skró-
cie CITES zosta³a sporz¹dzona 3 marca 1973 roku
w Waszyngtonie. Jest to porozumienie pomiêdzy 164
rz¹dami, które wesz³o w ¿ycie w 1975 roku. Polska uzna-
³a tê Konwencjê ustaw¹ z 4 kwietnia 1991 roku (Dzien-
nik Ustaw Nr 27, pozycja 112 i 113). Konwencja CITES
monitoruje i kontroluje handel zagro¿onymi gatunkami
ro�lin i zwierz¹t. Dzia³a za pomoc¹ systemu zezwoleñ
na import i eksport zagro¿onych gatunków wyszczegól-
nionych w Za³¹cznikach I, II i III. Za³¹cznik I charaktery-
zuje siê szczególnie restrykcyjnymi obostrzeniami,
w przeciwieñstwie do II i III. Za³¹cznik I CITES zezwala
na handel ro�linami pochodz¹cymi z uprawy, rozmno-
¿onymi w sposób sztuczny oraz handel okazami po-
chodz¹cymi z wolnej przyrody tylko do celów nauko-
wych. Przedmiotem kontroli CITES jest handel ca³ymi
ro�linami, a tak¿e ich czê�ciami wegetatywnymi i na-
sionami. Ro�linami zwolnionymi z tej kontroli s¹ umiesz-
czone w zamkniêtych naczyniach szklanych sadzonki
oraz kultury tkankowe storczyków. Za³¹cznik I ze sto-
sownymi obostrzeniami zezwala na handel ro�linami
z rodzin: Agavaceae - 3 gatunki, Aloeaceae (Liliaceae)
- 22 gatunki, Apocynaceae - 3 gatunki, Araucariaceae -
tylko Araucaria araucana, Asclepiadaceae tylko Cero-
pegia chrysantha, Asteraceae - tylko Saussurea costus,
Cactaceae - przesz³o 40 gatunków, Crassulaceae -tyl-
ko Dudleya stolonifera, Cupressaceae - 2 gatunki, Cy-

cadaceae - tylko Cycas beddomei, Euphorbiaceae - 13
gatunków, Fouquiriaceae - 2 gatunki, Fabaceae - tylko
Dalbergia nigra, Nepenthaceae - 2 gatunki, Orchidace-
ae - przesz³o 17 gatunków (dodatkowo do Za³¹cznika I
Unia Europejska w³¹czy³a wszystkie europejskie stor-
czyki), Pinaceae - tylko Abies guatemalensis, Podocar-
paceae - tylko Podocarpus parlatorei, Rubiaceae - tyl-
ko Balmea stormiae, Sarraceniaceae - 3 gatunki,
Stangeriaceae - tylko Stangeria eriopus, Zamiaceae -
przesz³o 5 gatunków i Zygophyllaceae - tylko Gauia-
cum sanctum. Przed zakupem ro�liny od zagraniczne-
go dostawcy nale¿y sprawdziæ, czy gatunek ten nie znaj-
duje siê w którym� z za³¹czników CITES (www.cites lub
www.mos.gov.pl/cites-ma). Ochronie podlegaj¹ tak¿e
naturalne krajobrazy.

Ogrodów Botanicznych w 153 krajach �wiata jest
2204. Zgodnie z ostro¿nymi ocenami dokonanymi przez
Miêdzynarodow¹ Organizacjê Ochrony Ogrodów Bota-
nicznych (Botanical Gardens Conservation Internatio-
nal) co najmniej 6,13 mln ro�lin znajduje siê obecnie
w ogrodach botanicznych. Reprezentuj¹ one od 80 000
do 100 000 gatunków, byæ mo¿e 1/4 wszystkich ro�lin
naczyniowych.

W naprawianiu szkód, jakie wyrz¹dzono przyro-
dzie, w tym ro�linom, bardzo powa¿n¹ rolê mog¹ i po-
winni odegraæ ogrodnicy. Dotyczy to m.in. reintrodukcji
ro�lin na obszary i siedliska, na których z rozmaitych
powodów wyginê³y, tworzenia banków nasion oraz upo-
wszechniania mikrorozmna¿ania (in vitro). Dziêki roz-
mna¿aniu in vitro uratowano krytycznie zagro¿ony en-
demit wyspy Mauritius - palmê butelkow¹ (Hyophorbe
lagenicaulis). Jest nadzieja, ¿e którego� dnia ta meto-
da zapewni przysz³o�æ jej bliskiej krewniaczce - palmie
Hyophorbe amaricaulis, której zachowa³ siê tylko jeden
okaz. Ogrodnicy posiedli doskona³e umiejêtno�ci roz-
mna¿ania ro�lin rozmaitymi metodami i sposobami oraz
dalszej ich uprawy.

Dziêki ogrodom i ogrodnikom zachowa³y siê ro-
�liny, które uznano za �wymar³e w wolnej przyrodzie�.
S¹ nimi na przyk³ad: piêkna chilijska ro�lina cebulowa
Tecophilea cyanocrocus, o fio³kowoniebieskich kwiatach;
Tulipa sprengeri;  Rhododendron kamehirai; storczyk
Laelia gouldiana; Franklinia alatamaha; piêkny meksy-
kañski krzew ozdobny Deppea splendens i inne. Aby
ochroniæ ro�liny dzikie nigdy nie mo¿na ich wykopywaæ
z naturalnego siedliska i kupowaæ w ten sposób pozy-
skanych. Jedynym wyj¹tkiem od tej regu³y jest kupno
ro�lin uratowanych przed zniszczeniem, jakie niesie roz-
wój przemys³u i rolnictwa, i wykopanych ze stanowisk
za zezwoleniem odpowiednich w³adz.

W �wietle wcze�niejszych rozwa¿añ o ochronie
gatunków, ich siedlisk oraz ca³ych zbiorowisk ro�linnych
zmiany wymaga definicja chwastu. W swoim czasie (ale
tak¿e obecnie) ludzie nieustannie zmagali siê z si³ami
natury, w tym prowadzili uporczyw¹ walkê m.in. z chwa-
stami. Za chwast uwa¿ano ka¿d¹ niepo¿¹dan¹ w ogro-
dzie ro�linê, która dosta³a siê tam z zewn¹trz. Obecnie,
gdy fragmenty dzikiej przyrody s¹ otoczone terenami
zdominowanymi przez cz³owieka, na niektóre ro�liny ro-
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dzime zwane chwastami trzeba spojrzeæ inaczej. W na-
szym klimacie s¹ one okresowo niepo¿¹dane, gdy wy-
stêpuj¹ w nadmiernej ilo�ci, czyni¹cej je konkurentami
ro�lin uprawnych w korzystaniu z wody i soli mineral-
nych w niej rozpuszczonych. Wystêpuj¹c w ilo�ciach
niekonkuruj¹cych mog¹ nawet poprawiaæ jako�æ plonu
ro�liny uprawnej. Ponadto, realizuj¹ produkcjê biomasy
netto, czyli dostarczaj¹ glebie pewnych ilo�ci substancji
organicznej oraz wytwarzaj¹ tlen.

Dzisiaj w wielu krajach �wiata bardziej niebez-
pieczni staj¹ siê tzw. ro�linni naje�d�cy. �Wiele egzo-
tycznych ro�lin, sprowadzonych do ogrodów, to ro�liny
po¿yteczne i niek³opotliwe z ekologicznego punktu wi-
dzenia. Ale ma³y ich procent zbieg³ z ogrodów i siê roz-
panoszy³. Po³owa tych najbardziej rozprzestrzeniaj¹cych
siê, czyli inwazyjnych ro�lin, powoduj¹cych ekologiczne
i ekonomiczne szkody w USA, to ro�liny sprowadzone
dla potrzeb ogrodnictwa. Szacuje siê, a¿ 82% inwazyj-
nych ro�lin drzewiastych introdukowano jako elementy
architektury krajobrazu. Wyniki badañ sugeruj¹, ¿e po-
dobny procent ro�lin obcych, rosn¹cych obecnie dziko
w Wielkiej Brytanii, Skandynawii i Australii, sprowadzo-
no �wiadomie, w wiêkszo�ci przypadków do ogrodów.
Wiêkszo�æ najgro�niejszych chwastów, które opanowa-
³y tereny z dzik¹ przyrod¹ w RPA, introdukowano jako
ro�liny ozdobne. Ogrodnicy wraz z rolnikami (farmera-
mi) i le�nikami bezwiednie nasilili ro�linn¹ inwazjê nie
tylko wskutek rozprowadzania nowych gatunków po ca-
³ym globie, ale tak¿e przez otaczanie ich troskliw¹ opie-
k¹. Wiêkszo�æ introdukowanych ro�lin ginie, gdy jest zda-
na na kaprysy nowego �rodowiska. Jest im niezmiernie
trudno ustabilizowaæ siê w nim jako rozmna¿aj¹ce siê
dzikie populacje, je�li wcze�niej ludzie nie przygotowali
ich wystarczaj¹co d³ugo do powrotu na ³ono natury
i uwieñczonego sukcesem skolonizowania nowych tere-
nów�. Inwazja obcych �rodowisku ro�lin w wielu krajach
wypiera lub ju¿ wypar³a niektóre miejscowe gatunki,
a inwazyjne czynniki chorobotwórcze s¹ zdolne do ca³-
kowitego wyniszczenia gatunku, jak np. amerykañskiego

wi¹zu (chodzi o naczyniow¹ chorobê wi¹zów, zwan¹
tak¿e holendersk¹, gdy¿ po raz pierwszy pojawi³a siê
w Holandii).

W naszym kraju w³a�ciwo�ci inwazyjne cechu-
j¹: naw³oæ pó�n¹ (Solidago gigantea), rudbekiê nag¹
(Rudbeckia laciniata), przymiotno kanadyjskie (Erige-
ron canadensis), czeremchê pó�n¹ (Prunus serotina)
i kroplik ¿ó³ty (Mimulus guttatus) pochodz¹ce z Ame-
ryki Pó³nocnej oraz niecierpek drobnokwiatowy (Impa-
tiens parviflora), niecierpek gruczo³owaty (I. glandulife-
ra), tawu³ê nibywierzbolistn¹ (Spiraea ×pseudosalicifolia)
i tawu³ê kutnerowat¹ (S. tomentosa) pochodz¹ce z Azji
oraz lokalnie barszcz Sosnowskiego (Heracleum so-
snowskyi) sprowadzony z Kaukazu jako ro�lina paszowa.

Coraz wiêkszego znaczenia nabiera ogrodnic-
two naturalne propaguj¹ce tworzenie ogrodów, bêd¹-
cych odpowiednikiem dzikiej przyrody, przywracaj¹cych
w nich strukturê i funkcje rodzimych ro�linnych zbioro-
wisk. Zwi¹zana jest z tym m.in. ogrodowa uprawa, po-
cz¹wszy od ro�lin wodnych i bagiennych, poprzez ³¹-
kowe i zaro�lowe do le�nych. Rozmna¿anie ro�lin
z wymienionych zbiorowisk i innych nie wymienionych
wspó³czesnym ogrodnikom nie sprawia trudno�ci. Ogro-
dy naturalne to równie¿ azyl dla dzikiej fauny.

Wiêksza czê�æ omawianej ksi¹¿ki, po�wiêcona
jest ro�linom w ró¿nym stopniu zagro¿onym w dzikiej
przyrodzie ca³ego �wiata. Przedstawia nam ro�liny ma³o
znane i nie znane w ca³ej z³o¿ono�ci ich �w³asnych pro-
blemów�, które w przewa¿aj¹cej wiêkszo�ci zgotowali
im ludzie, w tym tak¿e ogrodnicy. Dlatego ogrodnicy
nie powinni byæ obojêtni na los ro�lin dzikich, przebo-
gatego banku genów dla przysz³o�ci biosfery.

Wielka Encyklopedia Ro�lin (red. Janet Marinelli): 2006.
Przek³ad: D. Dobrowolska, M. Dobrowolski, D. Hilsz-
czañska, D. Jasiñska-Wi�niewska, B. Rykowski. �wiat
Ksi¹¿ki. Warszawa. Stron 503. ISBN 83-7391-888-4,
Nr 515 8.

Prof. dr hab. Mieczys³aw Czekalski

Aktualno�ci

- Ukaza³a siê pierwsza edycja pu-
blikacji �Kto jest kim w polskim
ogrodnictwie� wydana przez Pol-
skie Towarzystwo Nauk Ogrodni-
czych, pod redakcj¹ prof. dr hab.
Anny Bach,

- Katedra Ogrodnictwa Akademii Rolniczej we Wroc³a-
wiu zmieni³a swoj¹ siedzibê, aktualny adres: 50 - 363
Wroc³aw,  Plac Grunwaldzki 24a, tel./fax 071 320 17 32.


