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1. Życiorys i przebieg pracy zawodowej 

1.1. Wykształcenie 

 technik rolnik, Państwowe Technikum Rolnicze im. Prof. dr hab. Felicjana 

Cieszkowskiego-Dembińskiego w Międzychodzie – 1990r. 

 

 magister inżynier rolnictwa w zakresie agronomii 

 Wydział Rolniczy, Akademia Rolnicza im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu – 

1995r.,  

 Praca magisterska pt. „Wpływ następczy roślin strączkowych na plonowanie pszenicy 

ozimej w zależności od nawożenia azotowego i sposobu uprawy” 

 Promotor: dr Andrzej Blecharczyk 

 

 doktor nauk rolniczych w zakresie agronomii (uchwała Rady Wydziału Rolniczego 

Akademii Rolniczej im. A. Cieszkowskiego w Poznaniu z 4 lipca 2003 roku) 

 Rozprawa doktorska pt. „Wpływ wieloletniego oddziaływania systemów następstwa 

roślin i nawożenia na plonowanie roślin oraz fizyczne i chemiczne właściwości gleby” 

Promotor: dr hab. Andrzej Blecharczyk  

Recenzenci: prof. dr hab. Danuta Parylak, prof. dr hab. Witold Grzebisz  

 

Inne formy edukacji  

 Studium Przygotowania Pedagogicznego, Akademia Rolnicza im. Augusta 

Cieszkowskiego w Poznaniu – 1996r. (załącznik 4.1) 

 

 

Szkolenia 

 Okresowe szkolenie BHP i PPOŻ dla nauczycieli zorganizowane w formie 

seminarium i samokształcenia kierowanego przez Poznańskie Centrum Kształcenia 

Zawodowego. 13.04 – 23.05 2011r (załącznik 4.2). 

 

 Wymagania integrowanej ochrony roślin w odniesieniu do upraw zbóż i rzepaku. 

Zakład Transferu Wiedzy i Upowszechniania IOR –PIB. 3 lipca 2018. (załącznik 4.3). 

 

1.2. Przebieg pracy zawodowej 

L.p

. 
Okres Miejsce pracy Etat Stanowisko 

1. 1.09.1995-

30.09.2003 

Akademia Rolnicza 

 im. A. Cieszkowskiego w Poznaniu, 

Wydział Rolniczy, 

 Katedra Uprawy Roli i Roślin 

pełen etat  asystent 

2.            

od 

1.10.2003- 

 

 

Akademia Rolnicza 

 im. A. Cieszkowskiego w Poznaniu, 

Wydział Rolniczy, 

Katedra Uprawy Roli i Roślin 

 Aktualnie:  

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu,  

Wydział Rolnictwa i Bioinżynierii, 

Katedra Agronomii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

 

 

 

 

pełen etat 

 

adiunkt 
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2. Wskazane osiągnięcie naukowe w rozumieniu art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 14 marca 

2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie 

sztuki (Dz. U. 2016r. poz. 882 ze zmianami Dz. U. z 2016 r. poz. 1311) 

2.1. Tytuł osiągnięcia naukowego:  

cykl publikacji powiązanych tematycznie: 

 „Wybrane aspekty stosowania uprawy konserwującej ze szczególnym uwzględnieniem 

pasowej uprawy roli” 

 

2.2. Wykaz prac wchodzących w skład osiągnięcia naukowego: 

1.  Małecka I., Blecharczyk A., Sawinska Z., Swędrzyńska D., Piechota T. 2015: Winter 

wheat yield and soil properties response to long-term non-inversion tillage. J. Agr. Sci. 

Tech.  17: 1571-1584.    IF 0,816,  25 pkt. wg MNiSW,   

2. Piechota T. 2010: Zachwaszczenie kukurydzy w różnych sposobach pasowej uprawy 

roli. Prog. Plant Prot./Post. Ochr. Roślin, 50(2): 828-831. 6 pkt. wg MNiSW 

3. Piechota T. 2011: Reakcja kukurydzy na pasową uprawę roli w warunkach 

niedoborów wody. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol. 559: 153-160.  

        6 pkt. wg MNiSW 

4. Piechota T., Kowalski M., Sawinska Z., Majchrzak L. 2014: Ocena przydatności 

pasowej uprawy roli do doglebowej aplikacji płynnych nawozów organicznych w 

uprawie kukurydzy. Fragm. Agron. 31(1): 74-82.   5 pkt. wg MNiSW 

5. Piechota T., Kowalski M., Majchrzak L., Zbytek Z. 2016: Response of carrot (Daucus 

carota L.) to strip tillage and injection of liquid swine manure into plant row. J. Res. 

Appl. Agric. Eng, 61(4): 116-119.     12 pkt. wg MNiSW 

6. Piechota T., Zbytek Z., Kowalski M. 2016: Effect of strip tillage and mechanical 

weeding on yield of silage maize planted after winter cover crop. J. Res. Appl. Agric. 

Eng, 61(4): 120-123.       12 pkt. wg MNiSW 

7. Piechota T., Zbytek Z., Kowalski M. 2017: Effect of  strip tillage and weeding 

method on weed infestation of silage maize planted after winter cover crop. J. Res. 

Appl. Agric. Eng, 62(4): 90-93.     12 pkt. wg MNiSW 

8. Piechota T. 2018: Wpływ pasowej uprawy roli i międzyplonu na zachwaszczenie i 

plonowanie grochu siewnego. Nauka Przyr. Technol., 12(3): 273-283. 

         9 pkt. wg MNiSW 

Sumaryczny Impact Factor (IF): 0,816 

Suma punktów wg MNiSW: 87 

Dla prac z 2017 i 2018 roku w obliczeniach uwzględniono punkty MNISW zgodnie z rokiem 

2016. 

Oświadczenia określające indywidualny wkład współautorów w powstanie poszczególnych 

publikacji stanowią załącznik 5. 
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2.3. Wprowadzenie i cel badań 

Degradacja gleby i związane z tym obniżenie zdolności do zaspokajania potrzeb roślin 

jest zjawiskiem powszechnym. Obalum i in. (2017) twierdzą, że właściwie nie ma gleb 

niezdegradowanych, istotny jest tylko stopień ich degradacji. Na skutek działalności 

człowieka pogorszeniu ulegają właściwości fizyczne, chemiczne i biologiczne gruntu. 

Symptomy są bardzo zróżnicowane i zależą od lokalnych warunków. Jednym z 

uniwersalnych wskaźników stopnia degradacji gleby jest zawartość próchnicy a jej zmiany 

wskazują na kierunek i tempo procesów degradacji lub rekultywacji roli. 

Czynniki degradujące glebę również są bardzo zróżnicowane lokalnie, jednak 

globalnie można je zakwalifikować do zaledwie kilku grup. Jest to intensywna uprawa roli, 

której towarzyszy brak pokrycia powierzchni gleby, ujemny bilans materii organicznej oraz 

ograniczanie bioróżnorodności agroekosystemów i otaczających terenów. Brak 

rekompensowania negatywnego wpływu tych czynników może wywołać spiralę negatywnych 

zjawisk, w której pogarszanie właściwości roli wywołuje dalszy wzrost intensyfikacji uprawy, 

przyspieszenie procesu odpróchniczenia i dalsze zawężenie liczby uprawianych gatunków 

(Lal 2015).   

Katastrofalne skutki degradacji gleb w niektórych regionach Świata są powszechnie 

znane. Degradacja gleb regionu subsaharyjskiego, która prowadzi do powtarzających się  

kryzysów humanitarnych, regularnie powraca na łamy środków masowego przekazu. 

Dewastacja  Wielkich Równin Ameryki Północnej przez erozję wietrzną, która była skutkiem 

zaorania trawiastych terenów prerii zmusiła rząd Stanów Zjednoczonych do podjęcia 

prawnych kroków w kierunku ochrony gleby już w latach 30 dwudziestego wieku (Lal i in. 

2007). W Europie dopiero w ostatnich kilkudziesięciu latach zauważono, jak powszechny jest 

problem degradacji gleby, który rzadko objawia się w tym rejonie przez silną erozję a raczej 

prowadzi do utraty struktury, nadmiernego zagęszczenia, obniżenia zawartości materii 

organicznej i ograniczenia ilości organizmów glebowych ( Holland 2004). W Polsce 

zagrożenie znaczącą degradacją gleb zauważane jest przez środowisko naukowe, natomiast w 

powszechnej opinii nie jest uważane za poważny problem. Zagadnienie najczęściej jest 

podejmowane w kontekście rekultywacji gruntów na terenach poprzemysłowych, głównie 

pokopalnianych i budowlanych. Tymczasem zmiany, które nastąpiły w polskim rolnictwie w 

ostatnich kilkudziesięciu latach wyraźnie zmierzają w kierunku zachwiania równowagi w 

agroekosystemach. Kopiński i Kuś (2011) na podstawie analizy danych z lat 1980-2009 

wykazali, że począwszy od 1990 roku nastąpiły poważne zmiany prowadzące, w skali Kraju, 
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do ujemnego bilansu materii organicznej. Nastąpiło zachwianie równowagi w strukturze 

zasiewów, przede wszystkim wzrósł nadmiernie udział zbóż kłosowych do poziomu ok. 70% 

powierzchni zasiewów. Dodatkowo wykonana analiza konkretnych gospodarstw wykazała, że 

w zależności od specjalizacji produkcji, udział ten lokalnie znacznie wzrasta, szczególnie po 

nastawieniu na trzodę chlewną. Dalsze problemy związane z rosnącą specjalizacją to 

zachwianie wielkości produkcji nawozów naturalnych, od zupełnego ich braku (gospodarstwa 

z wyłącznie produkcją roślinną) do nadmiaru, grożącego zanieczyszczeniem środowiska. 

Zmiany w środowisku glebowym zachodzą powoli, dlatego trudno je obserwować i wiązać z  

rzeczywistymi przyczynami. Jednak wyniki badań wieloletnich jednoznacznie wskazują, że 

długofalowe skutki niezrównoważonego gospodarowania mogą być bardzo groźne dla 

żyzności gleby i plonowania roślin (Blecharczyk 1999).  

Siew bezpośredni, czyli całkowite zaniechanie mechanicznej uprawy roli jest 

powszechnie w Świecie rekomendowanym sposobem na ochronę gleby przez erozją. Z tego 

powodu najszybciej i najpowszechniej przyjął się w praktyce w Ameryce Północnej i 

Ameryce Południowej. (Holland 2004, Lal i in. 2007). Trwałe stosowanie siewu 

bezpośredniego sprzyja również odbudowie zasobów materii organicznej i struktury gleby, 

zniszczonych przez intensywną uprawę roli. Rezygnacja z uprawy roli prowadzi jednak 

najczęściej do obniżenia poziomu plonowania roślin. Pittelkow i in. (2015) w bardzo 

szerokiej meta analizie przeprowadzonej na wynikach prawie 700 doświadczeń i ponad 6000 

obserwacji, pochodzących z 63 krajów i dotyczących około 50 gatunków roślin uprawnych 

wykazują, że średnio obniżenie plonów wynosiło 5,1%, jednak w niektórych kategoriach np. 

roślinach korzeniowych, przekraczało 20%. Wśród analizowanych czynników decydujących 

o powodzeniu siewu bezpośredniego jako generalnie najważniejsze wskazano dobór 

gatunków do uprawy, warunki wilgotnościowe i sposób postępowania z resztkami roślinnymi. 

Najbardziej jednoznacznie wykazano, że w warunkach klimatu suchego, bez dodatkowego 

nawadniania, plony po siewie bezpośrednim dorównują a często nawet przekraczają uzyskane 

po uprawie tradycyjnej. Dla większości analizowanych grup roślin plony uzyskane po siewie 

bezpośrednim,  w pierwszych latach od rezygnacji z uprawy roli były niższe, niż w uprawie 

tradycyjnej, po około 5 latach wyrównywały się a później często nawet przewyższały 

uzyskane po pełnej uprawie roli. Wyjątek stanowiła kukurydza która, jeśli plonowała niżej po 

siewie bezpośrednim to nie zmieniało się to wraz z wydłużaniem czasu stosowania tego 

systemu. Kukurydza silnie reaguje na temperaturę gleby w okresie wschodów i początkowego 

wzrostu. W  latach o chłodnej i mokrej wiośnie obniżka plonowania po siewie bezpośrednim, 
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względem orki jest większa, niż w latach o ciepłej wiośnie; zależność ta jest wyraźniejsza w 

uprawie kukurydzy po kukurydzy, gdzie gruba warstwa słomy dodatkowo obniża temperaturę 

roli, niż w kukurydzy wysiewanej po soi (Wilhelm i Wortmann 2004). 

Ryzyko obniżenia plonów po przejściu na technologię siewu bezpośredniego jest 

jednym z ważniejszych czynników zniechęcających do nich rolników. Jednym z 

najczęstszych problemów związanych z tą technologią i jedną z głównych przyczyn gorszego 

plonowania jest obniżenie obsady roślin (Blecharczyk i in. 2004, Morris i in. 2010). Na 

osłabienie wschodów nakładają się dwie grupy czynników: środowiskowe i techniczne. Gleba 

bez uprawy jest chłodniejsza i dłużej utrzymuje wilgoć, co jest zjawiskiem pozytywnym ze 

względu na gospodarkę wodną roli, jednak spowalnia wschody roślin, szczególnie 

ciepłolubnych. Siew w nieuprawioną glebę jest dużo trudniejszy technicznie, ze względu na 

większą zwięzłość oraz pokrywające powierzchnię resztki roślinne. W praktyce wymaga to 

zastosowania specjalnie konstruowanych siewników, które i tak, co pokazują wspomniane 

wyżej wyniki badań, nie gwarantują dobrych wyników pracy. Brak zainteresowania rolników 

wynika również z wysokiej ceny siewników i ich niewielkiej dostępności na rynku. 

Łatwiejsze do zastosowania, niż siew bezpośredni, są technologie bezorkowej uprawy 

roli, zwane również uproszczonymi. Polegają najczęściej na płytkiej uprawie całej 

powierzchni roli za pomocą ciężkich kultywatorów lub bron talerzowych i jej doprawieniu. 

Popularność tych sposobów uprawy wynika z dostępności odpowiedniego sprzętu rolniczego, 

poza wspomnianymi kultywatorami i bronami talerzowymi popularne stają się również 

siewniki wyposażone w redlice talerzowe, sprawniej pracujące na polu, na którym nie 

wykonano orki. Dodatkowym argumentem za taką technologią jest oszczędność paliwa i 

czasu poświęconego na uprawę roli. Określenie „uprawa uproszczona” stało się synonimem 

takiego właśnie sposobu uprawy roli i większość rolników nie zdaje sobie sprawy, że istnieje 

wiele innych technologii uprawy bezorkowej. Również większość prowadzonych w Polsce   

badań z tego zakresu polega na porównaniu uprawy tradycyjnej z uprawą uproszczoną, 

rozumianą jako płytka uprawa całej powierzchni oraz, jeśli  pozwala na to posiadany siewnik, 

siewem bezpośrednim. Wyniki tego typu doświadczeń wykazują wyższość „uprawy 

uproszczonej” nad siewem bezpośrednim, jednak często nie dorównuje ona efektom 

uzyskanym w uprawie płużnej. Świadczy to o braku uniwersalności tej metody uprawy roli 

ale również niekiedy wynika z niedopasowania do nowych warunków pozostałych elementów 

agrotechniki.  
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Tak rozumiana uprawa uproszczona jest często nazywana uprawą konserwującą, bo 

ma chronić glebę przed niekorzystnymi zjawiskami, jednak często jest to nieuprawnione. 

Uprawa konserwująca, poza ograniczeniem intensywności uprawy roli, opiera się na pokryciu 

powierzchni pola przez mulcz. Za graniczną wartość pokrycia gleby przyjmuje się 

powszechnie 30% powierzchni po wykonaniu siewu. Taką klasyfikację przyjęto między 

innymi w Stanach Zjednoczonych AP, Organizacji do Spraw Rolnictwa i Wyżywienia (FAO), 

statystyce Unii Europejskiej oraz Europejskiej Organizacji Rolnictwa Konserwującego 

(ECAF) ponieważ stanowi nieodłączny element „rolnictwa konserwującego” (Reycosky 

2015, Zimny i in. 2015). W polskiej terminologii można niekiedy spotkać określenie 

„zachowawcza uprawa roli” i „rolnictwo zachowawcze”. W opinii zwolenników rolnictwa 

konserwującego, przyjęcie jedynie wskaźnika 30% pokrycia powierzchni po siewie jest 

niewystarczające.  Można ten cel osiągnąć bardzo różnymi technologiami, niekiedy bardzo 

głęboko, intensywnie i wielokrotnie wzruszając rolę, co nie chroni przez zaburzeniem 

procesów mikrobiologicznych, mineralizacją próchnicy i pogarszaniem struktury roli a 

jedynie zapewnia ochronę przed erozją. Dlatego preferowany jest siew bezpośredni, z pełnym 

pokryciem powierzchni przez mulcz a dopiero w drugiej kolejności wszelkie metody 

„zminimalizowanej uprawy roli” (Lal 2015, Lal i in. 2007, Reycosky 2015). Tymczasem w 

Polsce nawet ten jeden wskaźnik 30% pokrycia powierzchni jest rzadko uwzględniany w 

zakwalifikowaniu danej technologii do uprawy konserwującej i często zaliczane są do niej 

wszelkie sposoby bezpłużnej uprawy roli. Wielu rolników, którzy rezygnują z pługa, nadal 

uprawia pole „na czarno”  wykonując kilkakrotnie płytkie ale intensywnie mieszające glebę 

zabiegi. Ułatwia to wykonanie siewu jednak obniża wartość technologii jako „konserwującej” 

glebę.  

Droga od bezpłużnej uprawy roli do rolnictwa konserwującego jest długa. Muszą być 

zrealizowane jednocześnie trzy zasady: stałe utrzymanie pokrycia powierzchni roli przez 

mulcz (martwy lub żywy), całkowita rezygnacja z intensywnych zabiegów uprawy roli i 

zachowanie bioróżnorodności pola uprawnego  (Reycosky 2015). Bioróżnorodność to przede 

wszystkim stosowanie zmianowania, uprawy mieszane i międzyplony, które powinny być 

uprawiane w każdym, możliwym stanowisku, najlepiej jako mieszanki wielogatunkowe.  

Założenia i zasady rolnictwa konserwującego są uniwersalne dla całego światowego 

rolnictwa, ale sposoby ich stosowania zróżnicowane lokalnie (Reycosky 2015). Niestety 

Europa jest jednym z rejonów, w których rozpowszechnienie uprawy konserwującej jest 

niewielkie a w pełni stosowanego rolnictwa konserwującego jeszcze bardziej ograniczone. 
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Większość doniesień naukowych, dostępnych rozwiązań technologicznych i zaleceń 

agrotechnicznych pochodzi z poza Europy (Holland 2004). Chociaż światowi eksperci FAO 

zapewniają, że jak do tej pory, nie napotkali takiej rośliny rolniczej i takich warunków 

siedliskowych w których nie można by stosować technologii rolnictwa konserwującego 

(Reycosky 2015), to jednak przyjmowanie do Polski technologii z innych kontynentów 

wymaga ostrożności i zapewne adaptacji do lokalnych, środkowoeuropejskich warunków.  

Obiecującym sposobem uprawy roli, wpisującym się w ramy rolnictwa 

konserwującego jest pasowa uprawa roli. Polega na uprawie jedynie wąskiego pasa roli 

przeznaczonego pod przyszły rząd roślin, natomiast międzyrzędzia pozostawiane są bez 

uprawy mechanicznej (Morrison 2002). Pojawiła się około 1980 roku, jako sposób na 

rozwiązanie większości problemów związanych z siewem bezpośrednim ale z zachowaniem 

jego zalet. Stosowana w roślinach uprawy szeroko rzędowej, głównie kukurydzy, 

pozostawiała co najmniej 2/3 powierzchni pola bez uprawy i bez naruszenia warstwy ściółki. 

Jednocześnie w rzędzie gleba okryta i wzruszona ułatwiała siew nasion oraz wschody i 

wegetację roślin. Możliwa też jest doglebowa aplikacja nawozów. 

Spotkałem się z tym systemem uprawy roli już w 1996 roku, kiedy nie był jeszcze 

bardzo popularny w Stanach Zjednoczonych ale już stanowił dostępną alternatywę dla innych 

sposobów uprawy konserwującej. W czasie długoterminowego stażu w North Florida 

Research and Education Center w Quincy (University of Florida) prowadziłem doświadczenia 

z uprawą kukurydzy, bawełny, soi (Wright i in. 1997), sorga i orzeszków ziemnych 

uprawianych po uprawie pasowej oraz zerowej. Był to również pierwszy rok, w którym 

powszechnie dostępna stała się technologia Roundup Ready, czyli odmiany roślin uprawnych 

odporne na glifosat, która bardzo ułatwiała kontrolę zachwaszczenia, zwłaszcza w uprawie 

konserwującej, w której zabieg preparatem nieselektywnym jest standardowym elementem 

agrotechniki.  

Niestety w Polsce w tym czasie nie było żadnych możliwości technicznych do 

przetestowania technologii uprawy pasowej. Od początku lat 90 pojawiały się natomiast 

maszyny do uprawy uproszczonej, w rozumieniu płytkiej uprawy całej powierzchni i siewniki 

z redlicami talerzowymi, przez producentów polecane do siewu w mulcz i do siewu 

bezpośredniego. Umożliwiło to rozpoczęcie szerszych badań nad siewem bezpośrednim i 

uprawami bezorkowymi, które prowadzone są między innymi w Katedrze Agronomii UP w 

Poznaniu do dnia dzisiejszego (publikacja 1).  Ponieważ przez kolejne lata nadal zupełnie 

brakowało agregatów umożliwiających pasową uprawę roli a docierające wyniki prac ze 
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Stanów Zjednoczonych były bardzo obiecujące (Hendrix i in. 2004, Morrison 2002) 

podjąłem się budowy prototypu takiego agregatu na potrzeby doświadczeń polowych. 

Pierwsza wersja została przetestowana wiosną 2005 roku. Jesienią 2005 roku rozpoczęto, 

najprawdopodobniej pierwsze w Polsce i jedne z pierwszych w Europie, doświadczenia z 

pasową uprawą roli (publikacja 2 i 3). Od tego czasu prowadzone są kolejne doświadczenia 

z uprawą pasową, w różnych aspektach jej stosowania.  

Celem badań, składających się na osiągnięcie naukowe było określenie możliwości 

wprowadzenia wybranych technik konserwującej uprawy roli, ze szczególnym 

uwzględnieniem uprawy pasowej, w warunkach przyrodniczych i agrotechnicznych Polski. 

 

Badania realizowano w latach 2006-2018, jako ścisłe doświadczenia polowe w 

Zakładzie Doświadczalno-Dydaktycznym Gorzyń, stacja doświadczalna Brody oraz na polach 

rolników indywidualnych w okolicznych miejscowościach Duszniki Wielkopolskie i Lubosz. 

W ramach zakładanych doświadczeń realizowano cele szczegółowe wśród których za 

najważniejsze uważam ocenę: 

- technicznych możliwości stosowania różnych wersji uprawy konserwującej,  

- wpływu konserwującej uprawy roli na wschody roślin uprawnych, 

- wpływu konserwującej uprawy roli na plonowanie roślin uprawnych, 

- wpływu wieloletniego stosowania uprawy konserwującej na właściwości gleby, 

- możliwości stosowania gnojowicy w warunkach uprawy konserwującej, 

- zmian w zachwaszczeniu łanu na skutek zmiany technologii uprawy roli na  

   konserwującą, 

- wpływu uprawy konserwującej na skuteczność stosowanego odchwaszczania. 

 

2.4. Omówienie wyników badań 

  

W doświadczeniu z uprawą pszenicy ozimej, przeprowadzonym w latach 2010-2013, 

badano wpływ uprawy tradycyjnej, płytkiej uprawy uproszczonej oraz siewu bezpośredniego 

(publikacja 1) w warunkach trwałego (od 1999 r.), ponad 10 letniego stosowania tych 

wariantów uprawowych. W doświadczeniach wykorzystano siewnik rzędowy Great Plains 

Solid Stand 10’, wyposażony w kroje faliste, redlice dwutalerzowe i koła dogniatające. 

Siewnik produkcji amerykańskiej, przystosowany fabrycznie do siewu bezpośredniego, jest 

dostępny w Polsce od połowy lat 90 do dnia dzisiejszego. Uzyskana obsada kłosów, w dwóch 
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z trzech lat badań była istotnie niższa po siewie bezpośrednim, niż po uprawie tradycyjnej; w 

jednym roku różnice, choć widoczne były mniejsze, jednak nie ze względu na dobry wzrost 

roślin po siewie bezpośrednim, a na skutek znacznego obniżenia liczby kłosów we wszystkich 

kombinacjach doświadczalnych po zimowych wymarznięciach roślin. Zastosowanie uprawy 

uproszczonej poprawiło ten parametr, w porównaniu do siewu bezpośredniego, jednak liczba 

kłosów nie dorównała do występującej na obiektach z uprawą tradycyjną. W badaniach 

wykazano, że pomimo zastosowania specjalnego siewnika do siewu bezpośredniego i 

ponad 10 letniego okresu stosowania tej technologii, obsada roślin pszenicy ozimej 

uzyskiwana w siewie bezpośrednim była istotnie niższa, co było głównym powodem 

obniżenia plonowania w porównaniu do uprawy tradycyjnej.  

W realiach Polski, gdzie siewu bezpośredniego praktycznie się nie stosuje, ważniejsze 

jest porównanie testowanych sposobów uprawy konserwującej z uprawą orkową, do 

niedawna jedyną, stosowaną w praktyce. W uprawie pszenicy ozimej wieloletnie 

stosowanie płytkiej uprawy uproszczonej całej powierzchni pozwoliło na uzyskanie 

poziomu plonowania porównywalnego z systemem orkowym. Do uprawy całej 

powierzchni roli na niewielką głębokość (publikacja 1, 4, 8) stosowano kultywator 

podorywkowy, bronę talerzową, czyli narzędzie powszechnie używane w praktyce rolniczej 

do uprawy pożniwnej oraz jej nowszą wersję tak zwaną kompaktową bronę talerzową, w 

której każdy talerz jest niezależnie mocowany do ramy. Doprawienie roli przeprowadzano 

typowymi agregatami doprawiającymi składającymi się z zestawu bron i wałów strunowych, 

lub kompaktowej brony talerzowej i wałów strunowych. Dostępność maszyn i narzędzi do 

płytkiej uprawy uproszczonej całej powierzchni pola nie stanowi więc ograniczenia w 

stosowaniu tej technologii.  

Badanie właściwości fizycznych, chemicznych i biologicznych roli wykazało jedynie 

niewielkie zmiany zachodzące pod wpływem trwałego stosowania zróżnicowanej uprawy roli 

przez okres 13 lat. Stwierdzono wzrost zawartości C organicznego i N ogólnego w warstwie 

0-5 cm po siewie bezpośrednim oraz wzrost zawartości przyswajalnych form K i Mg w 

warstwie 0-10 cm w obu technologiach bezorkowych. Nadal jednak gęstość objętościowa 

wierzchnich warstw gleby w siewie bezpośrednim pozostawała większa niż na obiektach 

oranych. Częściowo odpowiada za to niewielka ilość materii organicznej, pochodząca jedynie 

z resztek pożniwnych.  



Dr inż. Tomasz Piotr Piechota                    Autoreferat                                                Załącznik 3a 

12 

 

Wolne tempo korzystnych zmian, zachodzących w glebie pod wpływem siewu 

bezpośredniego, jest przesłanką do szukania rozwiązań, które pozwolą od pierwszego ich 

zastosowania, zapewnić dobre warunki do siewu i wschodów bez intensywnej uprawy, z 

zachowaniem ściółki na powierzchni roli. Takim sposobem uprawy może być pasowa uprawa 

roli.  

W celu sprawdzenia, czy pasowa uprawa roli może mieć zastosowanie w lokalnych 

warunkach przeprowadzono szereg doświadczeń z uprawą kukurydzy, jako rośliny 

najpowszechniej uprawianej w tej technologii w USA.  

Wobec całkowitego braku odpowiedniego sprzętu na polskim rynku, do pasowej 

uprawy roli skonstruowałem prototypowy agregat przeznaczony do uprawy czterech 

pasów w rozstawie rzędów 75 cm (publikacja 2, 3). Zastosowałem typowy układ 

elementów roboczych, popularny w rozwiązaniach amerykańskich. W skład każdej sekcji 

agregatu wchodziły krój tarczowy (od pługa zagonowego), ząb sztywny (od kultywatora 

podorywkowego typu „Kos”) z redliczką dłutową szerokości 4 cm, dwa talerze zagarniające 

(od kompaktowej brony talerzowej) i wałek strunowy (zwężony wałek od typowego agregatu 

doprawiającego) sztywno przymocowane do ramy agregatu. 

W pierwszym doświadczeniu z uprawą kukurydzy (publikacja 3), przeprowadzonym 

w latach 2006-2009, porównywano efekty stosowania orki (jesiennej i wiosennej) z siewem 

bezpośrednim oraz czterema wariantami pasowej uprawy roli, przyjętymi w oparciu o 

amerykańskie zalecenia, pochodzące z różnych rejonów glebowo-klimatycznych. 

- pasowa uprawa roli wykonana jesienią, siew kukurydzy wiosną, 

- pasowa uprawa roli wykonana wiosną, siew kukurydzy bezpośrednio po uprawie 

roli, 

- pasowa uprawa roli wykonana wiosną, spłycona do głębokości ok. 10 cm, 

- pasowa uprawa roli wykonana wiosną, zwężona jedynie do szerokości zęba 

kultywatora (ok. 5 cm).  

Uprawa tradycyjna i uprawa pasowa, z wyjątkiem wersji spłyconej, były wykonane na 

tę samą głębokość, ok. 20 cm. 

Do siewu punktowego kukurydzy używano siewnika pneumatycznego z redlicami 

talerzowymi Monosem NG plus. Kukurydzę wysiewano w ścierń po zbożach. Obsada roślin 

kukurydzy w siewie bezpośrednim, w każdym z czterech lat badań, była istotnie niższa 
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po siewie bezpośrednim, niż po uprawie tradycyjnej, pomimo stosowania 

specjalistycznego siewnika i niewielkiej ilości ściółki na powierzchni roli. W 

konsekwencji różnica w plonie ziarna, w porównaniu z pełną uprawą roli, opartą o orkę 

jesienną wyniosła 1,5  t·ha
-1

 a w porównaniu z orką wiosenną 1,2  t·ha
-1

. Koresponduje to z 

wynikami wielu badań amerykańskich, w których  również występował problem niskich 

plonów, podobnie do uzyskiwanych w praktyce po siewie bezpośrednim, szczególnie w 

uprawie kukurydzy. 

Uzyskane wyniki badań potwierdzają poprawę obsady roślin kukurydzy po 

zastosowaniu pasowej uprawy roli, średnio od 0,3 szt·m
-2

 (uprawa pasowa wąska) do 1,4 

szt·m
-2

 (uprawa pasowa wiosenna). Analiza poszczególnych lat badań wykazała, że im 

gorsze warunki panowały w okresie wschodów, tym nastąpiło bardziej znaczące 

obniżenie obsady po siewie bezpośrednim i jednocześnie tym większy był pozytywny 

wpływ uprawy pasowej na poprawę tego parametru, aczkolwiek wyniki nie dorównywały 

uzyskanym po uprawie tradycyjnej. Wśród analizowanych wariantów uprawy pasowej 

najkorzystniej na obsadę roślin wpływała uprawa wiosenna, zarówno płytka jak i wykonana 

na pełną głębokość. Różnice w plonie ziarna kukurydzy układały się podobnie jak różnice w 

obsadzie. Stwierdzono, że w Polskich warunkach glebowo-klimatycznych, w 

przeciwieństwie do większości rejonów kukurydzianych USA, nie ma potrzeby 

rozdzielania w czasie zabiegów, na uprawę pasową wykonaną jesienią i siew kukurydzy 

na wiosnę. Wiosenne wykonanie uprawy pasowej i siewu sprzyjało nawet nieco wyższym 

plonom, niż po uprawie pasowej jesiennej, a jest znacznie łatwiejsze do 

przeprowadzenia, zwłaszcza bez systemu precyzyjnego prowadzenia maszyn, ponieważ 

można agregatować narzędzia do uprawy roli z siewnikiem do kukurydzy. Na tej 

podstawie w kolejnych seriach doświadczalnych stosowano wersje  uprawy pasowej z 

jednoczesną uprawą roli i siewem, skupiając się na dopracowaniu innych elementów 

agrotechniki.  

Pierwszy prototyp agregatu dość dobrze sprawował się w pracy w ściernisku 

zbożowym, jednak do kolejnych doświadczeń stwierdzono potrzebę modernizacji dla 

poprawy pracy w trudniejszych warunkach (słoma kukurydziana) i w zwężonym rozstawie 

rzędów (45 cm). Dokonałem zmian konstrukcyjnych, które poprawiły jakość pracy agregatu 

w trudnych warunkach. Przede wszystkim talerze zagarniające i wały strunowe pracują 

wahliwie, kopiując teren, a sąsiednie sekcje są przestawione względem siebie w kierunku 
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wzdłużnym, co ogranicza zapychanie. Jednocześnie przebudowałem ramę główną, co 

umożliwiło nabudowanie zbiornika o pojemności 1000 l z systemem zaworów i węży 

dostarczających ciecz do zębów agregatu. Umożliwiło to wgłębne, doglebowe aplikowanie 

nawozów płynnych np. gnojowicy (publikacja 4 i 5).  

W drugim doświadczeniu z uprawą kukurydzy, w latach 2010-2012, porównywano 

uprawę tradycyjną, pasową uprawę roli i płytką uprawę uproszczoną całej powierzchni pola 

na tle różnych rodzajów stosowanych nawozów, w warunkach monokultury kukurydzy na 

ziarno. Testowano możliwość stosowania gnojowicy świńskiej surowej, gnojowicy z 

dodatkiem preparatu EM, gnojowicy poddanej fermentacji metanowej, gnojowicy poddanej 

napowietrzaniu oraz wywaru gorzelnianego (publikacja 4). Dla porównania przyjęto 

warianty z nawożeniem mineralnym oraz bez nawożenia. Nie włączono do badań siewu 

bezpośredniego, ponieważ nawozy naturalne, w tym gnojowica, wymagają przykrycia lub 

wymieszania z glebą, co jest niemożliwie w technologii siewu bezpośredniego.  

Nawozy stosowano na dzień przed siewem kukurydzy. W uprawie tradycyjnej i 

uproszczonej nawozy płynne przykrywano uprawkami bezpośrednio po aplikacji, natomiast w 

pasowej uprawie roli wprowadzano je bezpośrednio do gleby, w trakcie uprawy. Ciecz 

dostarczano ze zbiornika bezpośrednio do aplikatora doglebowego, dołączonego za zębem 

agregatu.  W ten sposób w uprawie pasowej cała dawka trafiała pod przyszły rząd roślin, w 

wąski, uprawiony pas gleby. Słomę kukurydzianą pozostawiano po rozdrobnieniu na 

poletkach a poszczególne kombinacje doświadczalne w kolejnych latach doświadczenia 

utrzymywano w tym samym miejscu. Pomimo dużych ilości słomy pozostawianych na 

poletkach w kolejnych latach, obsada roślin kukurydzy uzyskana po uprawie uproszczonej i 

uprawie pasowej była niewiele, choć statystycznie istotnie niższa, odpowiednio o 0,2 i 0,4 

szt·m
-2

, niż po uprawie tradycyjnej. Zgromadzenie całej dawki nawozu w wąskim pasie, w 

okolicy nasion (uprawa pasowa), nie wpłynęło negatywnie na obsadę kukurydzy w 

porównaniu z uzyskaną na obiekcie bez nawożenia. W trakcie wegetacji roślin nie 

obserwowano fizjologicznych uszkodzeń roślin ani nie stwierdzono zwiększonego porażenia 

przez patogeny. Wykazano więc, że użycie pasowej uprawy roli do wgłębnej aplikacji 

gnojowicy surowej, napowietrzanej, poddanej fermentacji metanowej, zaszczepionej 

preparatem EM oraz wywaru gorzelnianego, jest bezpieczne dla wschodów kukurydzy. 
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Średnio, dla wszystkich testowanych wariantów nawożenia, zastosowanie uprawy 

uproszczonej obniżyło plon ziarna o 0,54 t·ha
-1

 a pasowej uprawy roli o 0,31 t·ha
-1

, jednak 

wpływ sposobu uprawy roli zależał od rodzaju nawozu. Wykazano, że w warunkach braku 

nawożenia, plon ziarna i słomy kukurydzy były niższe po pasowej uprawie roli, 

natomiast zastosowanie gnojowicy, zwłaszcza poddanej procesom waloryzacji, znacznie 

podniosło poziom plonów, które uległy wyrównaniu w uprawie pasowej i 

konwencjonalnej. 

Pozytywne wyniki  pierwszych dwóch lat doświadczenia z aplikacją gnojowicy pod 

kukurydzę (wschody i rozwój początkowy roślin) były przesłanką do założenia 

doświadczenia z uprawą marchwi. W doświadczeniu tym (publikacja 5), przeprowadzonym 

w latach 2011-2012 porównywano uprawę tradycyjną z uprawą pasową oraz, jako drugi 

czynnik,  trzy sposoby nawożenia (bez nawożenia, mineralne, gnojowica świńska). W 

pasowej uprawie roli aplikację gnojowicy przeprowadzono wgłębnie, pod przyszły rząd 

roślin, podobnie jak w drugim doświadczeniu z kukurydzą, jedynie rozstaw rzędów 

zmniejszono do 45 cm. Marchew wysiewano jako międzyplon ścierniskowy, po zbożu 

ozimym. Do siewu użyto specjalistycznego, mechanicznego siewnika precyzyjnego do 

warzyw, Terradonis JP-1, który posiadał redliczkę talerzową, jednak nie jest przeznaczony do 

upraw bezorkowych. Pomimo tego siew w pasowej uprawie roli przebiegał bezproblemowo. 

Wykazano, że siew marchwi po pasowej uprawie roli nie wpływa negatywnie na 

uzyskaną obsadę roślin oraz, że wgłębne stosowanie gnojowicy w uprawionym pasie jest 

bezpieczne dla siewek marchwi. Przebieg pogody w obu latach badań spowodował znaczne 

opóźnienie żniw i siewu marchwi. Poziom plonowania był niski i zależał zarówno od sposobu 

uprawy roli jak i nawożenia. Wykazano, że w warunkach braku nawożenia, plon korzeni 

marchwi był niższy po pasowej uprawie roli, natomiast zastosowanie gnojowicy, 

znacznie podniosło poziom plonów, które uległy wyrównaniu w uprawie pasowej i 

konwencjonalnej.  

W doświadczeniu oceniano również jakość korzeni. Po pasowej uprawie roli korzenie 

spichrzowe był smuklejsze, w pierwszym roku o 0,2 cm a w drugim o 0,98cm dłuższe niż w 

uprawie tradycyjnej. Również indeks uszkodzeń i deformacji utrzymywał się na bardzo 

niskim poziomie, poniżej 2, w skali od 0 do 100. 
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Drugą maszyną używaną do pasowej uprawy roli, w doświadczeniach 

wchodzących w skład osiągnięcia habilitacyjnego, był uniwersalny agregat do pasowej 

uprawy roli i mechanicznego zwalczania chwastów zaprojektowany w Przemysłowym 

Instytucie Maszyn Rolniczych w Poznaniu, w ramach projektu badawczego: N N313 78 

8940 „Opracowanie i ocena przydatności uniwersalnego narzędzia do uprawy pasowej i 

międzyrzędowej”, kierowanego przez Zbyszka Zbytka (publikacja 6 i 7). Ten czterorzędowy 

agregat, oparty o elementy robocze glebogryzarki, sztywny ząb i wał rurowy, przystosowany 

jest do przygotowania pasów o szerokości 25 cm i głębokości do ok. 25 cm, w rozstawie 

rzędów 75 cm. Po wymianie elementów roboczych aktywnie spulchnia w międzyrzędziach 

pas o szerokości 50 cm, do maksymalnej głębokości ok. 5 cm a w rzędzie roślin chwasty są 

zwalczane przez sprężyste zęby typu brony chwastownika. Prototyp  tego narzędzia został 

zbudowany na zamówienie, w jednej z krajowych firm maszynowych, co potwierdza 

gotowość do produkcji agregatów do pasowej uprawy roli w Polsce. 

 

W trzecim doświadczeniu z uprawą kukurydzy, w latach 2012-2013, testowano ten 

uniwersalny agregat w warunkach uprawy kukurydzy w plonie wtórym, po życie na kiszonkę 

(publikacja 6). Porównywano uprawę tradycyjną z uprawą pasową wykonaną na głębokość 

orki i uprawą pasową wykonaną płytko, samymi frezami, bez użycia zęba. Drugim 

czynnikiem doświadczalnym był sposób kontroli zachwaszczenia. Odchwaszczanie 

wykonano w fazie 4 liści kukurydzy, testowano metodę chemiczną i mechaniczną w 

porównaniu z obiektami kontrolnymi, bez odchwaszczania. W pierwszym roku badań obsady 

roślin uzyskane po uprawie tradycyjnej i uprawie pasowej płytkiej nie różniły się od siebie, 

natomiast po uprawie pasowej głębokiej nastąpiło obniżenie obsady o ponad 2 szt·m
-2

. 

Przyczyną obniżonej obsady był zbyt szeroko rozgarniający glebę ząb, po którym pozostawał 

nie do końca zasypany przez frezy agregatu rowek i w efekcie nasiona nie miały 

wystarczającego kontaktu z glebą. W drugim roku badań, po skorygowaniu kształtu zęba 

uzyskano obsadę kukurydzy porównywalną z uprawą tradycyjną i uprawą pasową płytką. 

Wykazano więc, że pomimo porastającego glebę, żywego ścierniska po życie można 

wykonać uprawę pasową w sposób zapewniający precyzyjny siew i wyrównane wschody 

kukurydzy. Nie stwierdzono różnic w obsadzie roślin w zależności od sposobu 

odchwaszczania.  
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Plon suchej masy po uprawie płużnej w pierwszym roku badań wyniósł 13,34 t·ha
-1

, 

po uprawie pasowej głębokiej był o 1,1 t·ha
-1 

wyższy a po uprawie pasowej płytkiej aż o 5,9 

t·ha
-1 

wyższy. W drugim roku poziom plonowania był wyższy, po uprawie tradycyjnej 

wyniósł 17,5 t·ha
-1

 a po uprawie pasowej głębokiej i płytkiej był odpowiednio o 1,0 i 1,4 t·ha
-

1 
wyższy niż po orce. Plon suchej masy istotnie wzrósł po zastosowaniu odchwaszczania 

mechanicznego lub chemicznego o około 3,8 t·ha
-1

 w pierwszym roku i ponad 5,4 t·ha
-1

 w 

drugim roku badań.  Stosowanie pasowej uprawy roli w uprawie kukurydzy na kiszonkę 

w plonie wtórym, po życie ozimym, sprzyja wzrostowi plonu suchej masy kiszonkowej. 

Mechaniczne zwalczanie chwastów nie powoduje obniżki plonowania kukurydzy w 

uprawie pasowej. 

Pozytywne wyniki doświadczeń z uprawą pasową w rozstawie pasów 75 i 45 cm, 

skłaniały do próby zastosowania tej technologii w roślinach uprawianych w zwartym łanie. 

Zmniejszenie rozstawu uprawionych pasów do kilkunastu centymetrów jest niemożliwe, efekt 

uprawy sąsiadujących sekcji nakładał by się na siebie dając efekt uprawy całej powierzchni 

pola. Dodatkowym problemem jest brak miejsca na wszystkie elementy robocze. Dlatego 

kolejna adaptacja dotyczyła możliwości dalszego zwężenia rozstawu uprawionych pasów do 

około 30-35 cm i możliwości pracy z siewnikiem rzędowym, wysiewającym po minimum 

dwa rzędy nasion w każdym uprawionym pasie. Taka operacja jest bardzo trudna do 

precyzyjnego wykonania w osobnych przejazdach, dlatego nabudowano na agregat siewnik 

zbożowy. Wykorzystano typowy siewnik rzędowy „Mazur”, do którego zamontowano redlice 

talerzowe krajowego producenta od siewnika „polonez”, których maksymalny docisk wynosi 

tylko 30 kg, nie są więc przeznaczone do pracy w nieuprawionej roli. Zmieniono również typ 

zęba zwężając grządziel do 18 mm i dodając dłuto o szerokości  80 mm, co umożliwiło 

zwężenie uprawionego pasa do ok. 15-20 cm. W tej wersji agregat używany jest od 2013 

roku, pierwsze komercyjnie dostępne maszyny, wykorzystujące podobną koncepcję pojawiły 

się na polskim rynku ok. 2015 r.  Skonstruowany agregat ma jednak tę przewagę w 

prowadzeniu doświadczeń, że można w nim swobodnie zmieniać konfigurację elementów 

roboczych i rozstaw uprawionych pasów oraz nabudowywać i sprzęgać różnego typu 

dodatkowe wyposażenie dostosowując do aktualnych potrzeb badawczych, nie będąc 

uzależnionym od rozwiązań dostępnych na rynku. Jest na tyle lekki, że współpracuje z 

ciągnikiem o mocy 80-100 KM a szerokość pracy może być dowolnie zmieniana, do 

maksymalnie 3 m, umożliwiając pracę w ścisłych doświadczeniach poletkowych. Jest w 
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miarę krótki i zawieszany, łatwo można manewrować zestawem i uzyskać rozlosowanie 

poziomów czynników badawczych.  

 Taką wersję agregatu użyto do siewu, gdy w latach 2016-2018 testowano pasową 

uprawę roli, w uprawie grochu siewnego (publikacja 8), w warunkach różnego rodzaju 

mulczu pozostającego na powierzchni roli. Porównywano dwa sposoby uprawy roli, 

tradycyjną i pasową oraz, jako drugi czynnik, różne gatunki roślin wysiewane w 

międzyplonie ścierniskowym. Cztery poziomy tego czynnika stanowiły: ścierń bez 

miedzyplonu jako obiekt kontrolny, facelia błękitna, żyto ozime i rzodkiew oleista. Rozstaw 

uprawionych pasów w uprawie pasowej wynosił 36 cm a w każdym pasie wysiewano dwa 

rzędy nasion. W wariancie z uprawą pasową wysiewano tym sposobem zarówno groch jak i 

poprzedzające jego uprawę międzyplony ścierniskowe. W efekcie mulcz pozostający na 

powierzchni roli, na kombinacjach z międzyplonami składał się nie tylko z resztek roślin 

międzyplonowych, ale również z części ścierni pozostałej po przedplonie. Wykonanie 

pasowej uprawy roli w tak wąskim rozstawie pasów, z zachowaniem nienaruszonego uprawą 

międzyrzędzia z zalegającym je mulczem i jednocześnie dokładne wykonanie siewu w 

uprawionym pasie jest dużo trudniejsze, niż w większych rozstawach rzędów. Pasowa uprawa 

roli nie była pierwotnie do tego przeznaczona. Jednak pomimo zmniejszenia odległości 

pomiędzy pasami do 36 cm możliwe było uprawienie roli w rzędzie i wykonanie siewu, 

bez obniżenia obsady roślin grochu, niezależnie od rodzaju zalegającego pole mulczu. 

Rzeczywista liczba roślin była dla obu sposobów uprawy bardzo bliska założonej 100 szt 

szt·m
-2

. Średnio dla lat badań wyniosła 98,6 szt·m
-2

 po uprawie tradycyjnej i 96,4 szt·m
-2

 na 

obiektach z pasową uprawą roli.  

Warunki pogodowe w latach badań były bardzo zróżnicowane. W pierwszym roku 

opady przekraczały średnie wieloletnie dla poszczególnych miesięcy i były równomiernie 

rozłożone, w drugim roku trwania doświadczenia okres intensywnych opadów nastąpił w 

pełni wegetacji i dojrzewania roślin grochu natomiast w ostatnim roku panowała dotkliwa 

susza, praktycznie przez cały okres wegetacji z wyjątkiem siewu i wschodów roślin. Poziom 

plonowania był w związku z tym bardzo zróżnicowany i wynosił średnio dla kolejnych lat 

4,84, 5,38 i 2,12 t·ha
-1

. Zarówno w roku o korzystnym przebiegu pogody jak i w latach 

ekstremalnie mokrych lub suchych poziom plonowania grochu po pasowej uprawie roli 

był taki sam, jak po uprawie tradycyjnej. W obu sposobach uprawy roli nie tylko obsada 

roślin była podobna ale również pozostałe elementy plonowania: liczba strąków na roślinie, 
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liczba nasion w strąku i masa tysiąca nasion. Na tej podstawie można wnioskować, że pasowa 

uprawa roli zapewniła podobne warunki wzrostu roślin grochu jak uprawa tradycyjna.  

Korzystnie na plonowanie roślin wpłynęła uprawa po międzyplonach ścierniskowych. 

Po rzodkwi oleistej plony grochu były o 0,48 t·ha
-1

wyższe niż na obiekcie bez międzyplonu. 

Również po międzyplonie z facelii błękitnej i żyta ozimego wystąpiła wyraźna tendencja do 

wzrostu plonu nasion grochu.  

Ważnym aspektem, z którym wiążą się poważne obawy producentów rolnych, są 

zmiany w zachwaszczeniu po rezygnacji z orki i ryzyko wzrostu zachwaszczenia łanu na 

skutek niskiej skuteczności zabiegów odchwaszczających.  W doświadczeniach wchodzących 

w skład osiągnięcia (publikacja 2, 7 i 8) badano czy ograniczenie intensywności uprawy roli 

zwiększa presję chwastów oraz w jaki sposób wpływa na zabiegi odchwaszczające. W 

pierwszym doświadczeniu (publikacja 2), przeprowadzonym w latach 2007-2009, 

porównywano liczbę chwastów w łanie kukurydzy przed zastosowaniem nalistnych zabiegów 

chwastobójczych. W okresie siewu pole było wolne od chwastów, na obiektach z uprawą 

tradycyjną dzięki uprawkom mechanicznym a na kombinacjach z uprawą pasową i siewem 

bezpośrednim po  desykacji preparatem Roundup 360 SL + siarczan amonu (5l/ha + 4 kg/ha). 

Desykacja przedsiewna jest zalecana w siewie bezpośrednim, jako zabieg zastępujący 

uprawki mechaniczne, jako tak zwana „orka chemiczna”. Stwierdzono, że liczba chwastów, 

które wzeszły po siewie kukurydzy, obniżyła się z 50-60 szt·m
-2

 po orce jesiennej i wiosennej 

do kilku sztuk na metrze kwadratowym po pasowej uprawie roli oraz siewie bezpośrednim. 

Przede wszystkim zmniejszyła się liczebność komosy białej i chwastnicy jednostronnej. 

 W doświadczeniu z uprawą grochu również zastosowano przedsiewną desykację z 

użyciem glifosatu (publikacja 8). Ponieważ odchwaszczanie tej rośliny jest oparte o zabiegi 

przedwschodowe, do oceny presji chwastów w poszczególnych systemach uprawy roli 

pozostawiono na poletkach powierzchnie kontrolne, na których nie stosowano zabiegów 

herbicydowych. Liczba i masa chwastów na tych powierzchniach była znacznie niższa po 

uprawie pasowej, niż obiektach z uprawą tradycyjną. Skuteczność zastosowanych herbicydów 

była wysoka w obu technologiach uprawy roli. Nastąpiła redukcja masy chwastów o ponad 

85% w 2016 r. i ponad 95% w 2017 r.  

W doświadczeniu z uprawą kukurydzy w plonie wtórym, w wariantach z uprawą 

pasową nie wykonano desykacji ścierni przed siewem, polegano jedynie na wykoszeniu 
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chwastów w trakcie zbioru żyta na sianokiszonkę (publikacja 7). Odchwaszczanie wykonano 

w fazie 4 liści kukurydzy, testowano metodę chemiczną i mechaniczną w porównaniu z 

obiektami kontrolnymi, bez odchwaszczania. Stan i stopień zachwaszczenia oceniano w pełni 

wegetacji chwastów, w fazie dojrzałości mlecznej kukurydzy, odrastające źdźbła żyta 

zaliczano do chwastów. Świeża i sucha masa chwastów była istotnie niższa na obiektach z 

uprawą pasową, niż po orce, pomimo braku chemicznej desykacji przed siewem, 

szczególnie duże różnice uzyskano na obiektach kontrolnych - bez odchwaszczania. 

Uzyskano wysoką skuteczność odchwaszczania chemicznego i mechanicznego 

kukurydzy, zarówno na obiektach z uprawą tradycyjną, jak i po uprawie pasowej.  

Wynika z tego, że wprowadzenie uprawy konserwującej nie musi wiązać się ze zwiększoną 

ilością zabiegów herbicydowych a nawet jest możliwe zastąpienie metody chemicznej przez 

mechaniczną. Wymaga to odpowiedniego dopasowania stosowanej metody odchwaszczania z 

innymi elementami agrotechniki. 

2.5. Podsumowanie 

Prowadzone na przestrzeni 12 lat ścisłe badania polowe, stanowiące osiągnięcie 

habilitacyjne, realizowano w ścisłym powiązaniu z praktyką rolniczą. Każda zakończona seria 

doświadczeń była pomocą w propagowaniu testowanych technologii konserwującej uprawy 

roli w formie publikacji popularnych i szkoleń. Szczególne znaczenie mają wyniki związane z 

pasową uprawą roli, która do chwili obecnej jest słabo znana, nie tylko wśród rolników, ale 

również pracowników służb doradczych. W ramach realizacji celu naukowego, uzyskano 

równocześnie wiele wiedzy utylitarnej, cennej dla praktyków – producentów rolnych.  

Powolne tempo wprowadzania do praktyki konserwującej uprawy roli, w dużej części 

wynika ze sfery mentalnej. Wobec słabego poznania technologii konserwujących, 

wyolbrzymiane są ich potencjalne wady a jednocześnie minimalizowane korzyści (Zimny i in. 

2015). Wyniki badań własnych pozwalają zweryfikować niektóre z tych poglądów. 

W przeprowadzonych badaniach potwierdzono duże ryzyko obniżenia plonów, 

wiążące się z brakiem pełnej obsady roślin, która często ulega obniżeniu, szczególnie po 

zastosowaniu siewu bezpośredniego. Jednocześnie jednak wykazano, że umiejętne stosowanie 

innych sposobów uprawy konserwującej pozwala na utrzymanie poziomu plonowania na 

takim samym a niekiedy nawet wyższym poziomie, jak po uprawie tradycyjnej.  

Nie stwierdzono zwiększonej presji chwastów w pasowej uprawie roli i siewie 

bezpośrednim, a wręcz nastąpiło obniżenie liczby i masy chwastów w porównaniu do uprawy 
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tradycyjnej, nawet bez stosowania przedsiewnej desykacji. Duże znaczenie miało tu 

zachowanie na większości powierzchni roli różnego typu mulczu: ścierni zbożowej, ścierni 

międzyplonu ozimego, biomasy międzyplonów ścierniskowych.  

Na obiektach z uprawą konserwującą uzyskano wysoką skuteczność zabiegów 

odchwaszczających, w tym mechanicznych, bez zwiększenia ich ilości i kosztu, względem 

uprawy tradycyjnej. Obala to pogląd o zwiększonych kosztach zabiegów herbicydowych i 

uzależnieniu od metody chemicznej w zwalczaniu chwastów. 

Wykazano, że można aplikować gnojowicę i płynne nawozy organiczne uzyskane z jej 

przetworzenia, w technologiach bezorkowych, szczególnie w pasowej uprawie roli. Aplikacja 

wykonana jednocześnie z pasową uprawą roli jest bezpieczna dla roślin kukurydzy i marchwi,  

a jednocześnie pozwala zaoszczędzić czas, zmniejszyć liczbę przejazdów i ugniatanie pola, 

obniżyć koszty uprawy roli i nawożenia, znacznie ograniczyć emisje amoniaku i odorów do 

atmosfery a równocześnie zachować większość mulczu na powierzchni roli. 

 Stwierdzono, że pozytywne zmiany w glebie, następujące pod wpływem siewu 

bezpośredniego i płytkiej, konserwującej uprawy roli zachodzą powoli i dotyczą głównie jej 

najpłytszych warstw. Jest jednak możliwe nieprzerwane stosowane uprawy uproszczonej i 

utrzymanie plonowania na poziomie uzyskanym w uprawie tradycyjnej, przez okres co 

najmniej 14 lat. 

Pasowa uprawa roli daje nowe możliwości stosowania uprawy konserwującej a szerzej 

zasad rolnictwa konserwującego, ponieważ w unikalny sposób pozwala jednocześnie uzyskać 

efekty, które do tej pory się wzajemnie wykluczały. Dobre przygotowanie roli do siewu, 

głębokie spulchnienie roli i wgłębna aplikacja nawozów są uzyskiwane przy jednoczesnym 

znacznym ograniczeniu, tylko do wąskiego pasa w rzędzie roślin, intensywności uprawy i 

pozostawieniu większości powierzchni nieuprawionej.  Jest to wykonywane w jednym 

przejeździe odpowiedniego agregatu, nawet przy dużej ilości mulczu na powierzchni roli 

(słoma kukurydziana, ścierń + międzyplon) lub w żywej ścierni żyta międzyplonowego.  

Możliwe jest rozszerzenie zastosowania pasowej uprawy roli poza uprawę roślin 

wysiewanych w szerokich rzędach, co potwierdzono w doświadczeniu z uprawą grochu. 

Zaadaptowanie tej technologii do uprawy roślin wysiewanych w wąskich rozstawach rzędów 

wielokrotnie zwiększa jej przydatność w warunkach przewagi tych gatunków w strukturze 

zasiewów.  

W chwili obecnej, gdy wreszcie asortyment maszyn do pasowej uprawy roli pozwala 

na dość swobodny wybór różnych wersji tej technologii (Piechota 2017), wyniki krajowych 
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badań są cennym narzędziem do weryfikacji ich przydatności, podejmowania decyzji i 

planowania całości agrotechniki w warunkach nowej technologii uprawy roli.  
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3. Omówienie pozostałych osiągnięć naukowo-badawczych 

 

Głównym przedmiotem moich zainteresowań w pracy naukowo – badawczej są różne 

elementy rolnictwa konserwującego. Najważniejsze z nich to:  

- konserwująca uprawa roli, 

- możliwości wykorzystania różnych materiałów jako źródła materii organicznej, nowe 

techniki i technologie ich waloryzacji oraz stosowania jako nawozów, 

- długofalowy wpływ różnych systemów następstwa (zmianowanie, monokultura) oraz 

systemów nawożenia na plonowanie roślin i środowisko glebowe. 

 

3.1. Konserwująca uprawa roli 

Moje zainteresowania od początku pracy naukowej koncentrują się wokół uproszczonych- 

bezorkowych a szczególnie konserwujących sposobów uprawy roli.  

W pierwszym roku pracy naukowej miałem sposobność odbyć długoterminowy, 

dziewięciomiesięczny, staż naukowy w University of Florida, USA, pod opieką prof. Davida 

Wright’a, wielkiego propagatora i praktyka siewu bezpośredniego  oraz pasowej uprawy roli. 

Tam zapoznałem się z tymi technologiami stosowanymi w praktyce rolniczej i 

doświadczeniach polowych  oraz nabrałem doświadczenia w pracy siewnikami do siewu 

bezpośredniego i maszynami do bezorkowej uprawy roli, które w Polsce były jeszcze bardzo 

rzadkie, nawet w jednostkach naukowych, prawie niedostępne i bardzo drogie.  Był to też rok 

wprowadzenia do uprawy w USA genetycznie modyfikowanej soi, typu Roundup Ready. 

Efektem prowadzonych wspólnie badań była publikacja w materiałach 20th Southern 

Conservation Tillage Conference. 

Po powrocie do Kraju włączyłem się w prace zespołu Zakładu Ogólnej Uprawy Roli i 

Roślin, Katedry Uprawy Roli i Roślin. Zakład dysponował już w tym czasie siewnikiem do 

siewu bezpośredniego typu Great Plains Solid Stand 10’ i agregatem do bezpłużnej uprawy 

roli „KOS”, opartym o kultywator o sztywnych zębach, wyposażonych w szerokie redlice 

typu gęsiostopki. Do uprawy bezpłużnej wykorzystywano również bronę talerzową i 

narzędzia aktywne: bronę rotacyjną i glebogryzarkę. Do siewu kukurydzy był dostępny 

siewnik pneumatyczny z redlicami talerzowymi Monosem NG plus. Korzystając z tych,  

nowych możliwości technicznych rozpoczęto szeroko zakrojone badania, w których 

najczęściej porównywano trzy sposoby uprawy roli: 

-uprawę tradycyjną, opartą o orkę, 

- uprawę uproszczoną, rozumianą jako płytką uprawę całej powierzchni, 

- siew bezpośredni, wykonywany bez jakiejkolwiek uprawy roli. 

W pierwszym okresie prowadzenia tego typu doświadczeń szukano odpowiedzi na 

najbardziej podstawowe pytania, mające decydujące znaczenie dla powodzenia uprawy. Czy 

w ogóle jest możliwe stosowanie tych technologii w naszych warunkach glebowo-

klimatycznych dla poszczególnych roślin uprawnych i jaka jest ich reakcja na zaniechanie 

orki. Czy brak spulchnienia roli będzie ograniczał rozwój roślin i jak zmieniają się 

właściwości fizyczne roli w pierwszych latach po zaniechaniu orki. Czy możliwe jest 

opanowanie zachwaszczenia bez orki, jak zmienia się zachwaszczenie łanu i skuteczność 

różnych, stosowanych w praktyce programów herbicydowych oraz w jaki sposób należy 

podchodzić do kontroli zachwaszczenia warunkach upraw bezorkowych i siewu 
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bezpośredniego. Jaki wpływ wywiera stosowanie w uproszczeń w uprawie roli na porażenie 

przez choroby roślin i w jaki sposób razić sobie z nim bez uprawy mechanicznej. 

W kolejnym etapie zaczęto badać długofalowy, wieloletni wpływ upraw bezorkowych i 

siewu bezpośredniego na wzrost, rozwój i plonowanie roślin oraz zmiany zachodzące w 

środowisku glebowym. W tym celu założono w latach 1996-1999 i 2004 doświadczenia w 

układzie statycznym, gdzie systemy uprawy roli są stosowane corocznie na tych samych 

obiektach oraz doświadczenia z przemiennym stosowaniem różnych sposobów uprawy roli, w 

tym z różną częstotliwością przerywania stosowania upraw uproszczonych przez orkę. 

Większość tych eksperymentów jest prowadzona do dziś.  

Uzyskiwane wyniki badań, wskazywały na potrzebę szukania nowych rozwiązań 

technologicznych, które byłyby odpowiedzią na niedoskonałości siewu bezpośredniego i 

uprawy uproszczonej, rozumianej jako płytkiej uprawy bezorkowej. Takim sposobem 

wydawała się pasowa uprawa roli. Wobec braku dostępnych maszyn do stosowania tej 

technologii, zbudowałem taki agregat na potrzeby doświadczeń ścisłych. Od tego czasu 

(2005 rok) prowadzę doświadczenia z tą techniką uprawy roli. Poza badaniami 

nakierowanymi głównie na uprawę pasową, które weszły w większości w skład osiągnięcia, 

dodajemy pasową uprawę roli do istniejących już, prowadzonych w Katedrze, doświadczeń 

statycznych, w których testowane  są różne inne sposoby uprawy roli. Do realizacji kolejnych 

zadań, od pierwszej wersji przeznaczonej do uprawy roli pod kukurydzę, trzykrotnie 

przebudowywałem agregat przystosowując go do aplikacji nawozów mineralnych, gnojowicy, 

uprawy roli w rozstawie zwężonej do 45 cm oraz do zwężenia pasów do rozstawu 30 cm i 

jednoczesnego siewu rzędowego. 

W ramach współpracy z Przemysłowym Instytutem Maszyn Rolniczych podjąłem temat 

skonstruowania agregatu do pasowej uprawy roli, przeznaczonego do wprowadzenia do 

produkcji i zastosowania w praktyce. Na etapie prac projektowych brałem udział w tworzeniu 

koncepcji nowego narzędzia jako konsultant aspektów agrotechnicznych tworzonego modelu. 

Po zbudowaniu prototypu prowadziłem testy polowe mające ocenić jakość wykonanej 

uprawy.  

Wyniki badań  dotyczące tematyki związanej z konserwującą uprawą roli były podstawą do 

napisania 24 artykułów naukowych pozwalających na wysnucie następujących wniosków: 

- technologia Roundup Ready jest wygodną i tanią alternatywą dla konwencjonalnych 

programów odchwaszczania soi wysiewanej w pasowej uprawie roli. Opracowano kilka 

programów herbicydowych, opartych o Roundup, odpowiednich do warunków Południowo-

wschodnich rejonach USA, 

- rośliny uprawne negatywnie reagują na uprawę bezorkową a  szczególnie silnie na siew 

bezpośredni, w pierwszych latach po zmianie sposobu uprawy roli. Główne przyczyny w 

uprawie kukurydzy to obniżenie obsady roślin, w grochu obniżenie obsady i liczby strąków 

na roślinie, w zbożach kłosowych - mniejsza liczba kłosów na jednostce powierzchni, 

- trwałe stosowanie uprawy uproszczonej (12-14 lat) poprawia wzrost jęczmienia jarego, 

pszenicy ozimej i pszenżyta ozimego. Biomasa tych gatunków w  uprawie uproszczonej 

dorównuje uzyskiwanej po orce. Trwałe stosowanie siewu bezpośredniego ma pozytywny 

wpływ na plon roślin, jednak najczęściej nie na tyle silny, aby nastąpiło zrównanie poziomu 

plonowania  z uzyskiwanym po uprawie płużnej, 

- w uprawie grochu plony uzyskane po uprawie uproszczonej, stosowanej trwale, 

przewyższają plon nasion uzyskany po uprawie tradycyjnej, 
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- lepsze efekty produkcyjne uzyskiwane są gdy siew bezpośredni jest stosowany ciągle, niż 

kiedy jest przerywany co kilka lat orką,  

- wśród różnych wariantów uprawy uproszczonej najgorsze wyniki produkcyjne, poza 

siewem bezpośrednim, przynosiło stosowanie glebogryzarki.  

- warianty uprawy bezorkowej przyczyniają się na ogół do nieznacznego podwyższenia 

koncentracji azotu w ziarnie zbóż, obniżają natomiast jego pobranie w porównaniu do uprawy 

płużnej. Sposoby uprawy roli nie wywierały natomiast jednoznacznego oddziaływania na 

zawartość i pobranie azotu w słomie zbóż. Odnotować można jedynie korzystny wpływ siewu 

bezpośredniego na jego koncentrację, 

- stwierdzono, że zastosowanie siewu bezpośredniego i uprawy uproszczonej w 

pierwszych latach prowadzi do pogorszenia właściwości fizycznych roli. Wzrasta gęstość 

objętościowa i zwięzłość a obniża się porowatość i kapilarna pojemność wodna,  

- trwałe stosowanie siewu bezpośredniego lub uprawy uproszczonej korzystnie wpływa na 

fizyczne właściwości roli, jednak proces ten przebiega powoli i dotyczy tylko niektórych 

warstw roli, 

- przetestowano nowo zaprojektowane uniwersalne narzędzie do pasowej uprawy roli i 

pielenia międzyrzędowego stwierdzając, że prawidłowo przygotowuje pole wg założeń 

pasowej uprawy roli. 

- zastosowanie siewu bezpośredniego zwiększało porażenie pszenicy przez choroby 

podstawy źdźbła, szczególnie w stanowiskach po zbożach, 

- rezygnacja z orki na rzecz innych sposobów uprawy roli poprawia efektywność 

energetyczną uprawy pszenicy jarej oraz międzyplonów ścierniskowych. 

- zastosowanie uprawy uproszczonej i siewu bezpośredniego wpływa na zachwaszczenie 

pierwotne, zarówno liczbę i masę chwastów jak i ich skład gatunkowy. Wzrostowi 

zachwaszczenia,  po zastąpieniu orki przez inne technologie, sprzyja uprawa w monokulturze,  

- mulcz z międzyplonu gorczycy zmniejsza presję chwastów w łanie kukurydzy i pszenicy 

uprawianych w technologiach bezorkowych i siewie bezpośrednim, w porównaniu do 

obiektów bez międzyplonu ale również względem kombinacji z uprawą płużną.  
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3.2. Możliwości wykorzystania różnych materiałów jako źródła materii organicznej, 

nowe techniki i technologie ich waloryzacji oraz stosowania jako nawozów 

Zagospodarowanie materiałów odpadowych przez rolnicze wykorzystanie jest jedną z 

preferowanych metod ich utylizacji. Rozwijający się system oczyszczania ścieków i 

segregacji odpadów jest źródłem coraz większej ilości osadów ściekowych, biomasy roślinnej 

różnego typu i innych odpadów organicznych. Pojawiają się również nowe źródła 

potencjalnych nawozów organicznych takie jak poferment z biogazowni rolniczych czy 

frakcja glicerynowa z produkcji biodiesla. Z drugiej strony narastają konflikty związane z 

uciążliwością odorową produkcji, przechowywania i aplikacji nawozów naturalnych i innych 

nieprzetworzonych materiałów organicznych na polu.   
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Główne kierunki przetwarzania i waloryzacji takich materiałów to fermentacja metanowa i 

kompostowanie. Daleko idące przemiany odbywają się z udziałem mikroorganizmów 

glebowych, dodatek odpowiednich kultur może poprawić przebieg procesu i jakość 

uzyskanego produktu. 

Badania z tego zakresu prowadziłem we współpracy z Katedrą Mikrobiologii Ogólnej i 

Środowiskowej i Instytutem Inżynierii Biosystemów Uniwersytetu Przyrodniczego w 

Poznaniu, Przemysłowym Instytutem Maszyn Rolniczych w Poznaniu oraz Instytutem 

Warzywnictwa w Skierniewicach. Badania prowadzono w skali laboratoryjnej i 

półtechnicznej, wykorzystując mikrobiogazownie o pojemności kilku litrów i minikomory 

kompostowe o pojemnościach od 20 do 100 litrów oraz w skali technicznej, kompostując 

materiały na pryzmach o masie kilkudziesięciu ton. Doświadczenia wegetacyjne prowadzono 

w wazonach oraz w ścisłych doświadczeniach polowych.  

W przeprowadzonych badaniach wykazano: 

- silne, fitosanitarne działanie kompostowania materiałów stałych z intensywnym 

napowietrzaniem pryzmy, co prowadziło do jej silnego samozagrzewania. Stwierdzono 

całkowitą utratę zdolności kiełkowania nasion chwastów po mniej niż dwóch dobach 

kompostowania. Najważniejszym czynnikiem był tu wzrost temperatury pryzmy, która 

maksymalnie osiągnęła 70°C,  

- w materiałach płynnych napowietrzanie nie prowadziło do podwyższenia temperatury, 

chwasty znacznie dłużej zachowywały zdolność kiełkowania, niektóre gatunki takie jak 

szarłat szorstki i komosa biała przeżywały miesięczne przebywanie w napowietrzanej 

gnojowicy. W fermentorze biogazowni rolniczej diaspory chwastów traciły zdolność 

kiełkowania przed upływem miesiąca, 

- przebieg procesu kompostowania zależy od składu surowcowego pryzmy kompostowej, 

warunków zewnętrznych i odpowiedniego spulchnienia pryzmy, który powinien zapewnić jej 

intensywne napowietrzenie, 

- wartość nawozowa pofermentów z produkcji biogazu zmienia się w szerokim zakresie w 

zależności od użytych w fermentacji surowców. Znacznym wahaniom ulega nie tylko 

zawartość składników pokarmowych, suchej masy i węgla, ale również aktywność 

mikrobiologiczna pofermentu, 

- poferment uzyskany z użyciem frakcji glicerynowej z produkcji biodiesla może być 

toksyczny dla roślin uprawnych, 

- kompostowanie pofermentów, osadów ściekowych i obornika prowadzi do zaniku frakcji 

azotu amonowego, ogranicza przez to jego straty w trakcie przechowywania, transportu i 

aplikacji na polu. Jednocześnie zdecydowanie obniża się uciążliwość odorowa stosowanego 

kompostu, 

- inokulacja kompostów preparatami mikrobiologicznymi zawierającymi grzyby z rodzaju 

Trichoderma  może przyspieszać ich dojrzewanie, zwiększać ich efekt plonotwórczy, 

poprawiać mikrobiologiczne wskaźniki żyzności gleby (BIF) oraz ograniczać liczebność 

Fusarium i Alternaria. Efektywność tego zabiegu zależy jednak od odpowiedniego doboru 

szczepu grzyba do składu surowcowego kompostu i gatunku nawożonej rośliny uprawnej, 

- opracowano model klasyfikacji stopnia dojrzałości kompostu, oparty o komputerową 

analizę obrazu, który może być wykorzystany do monitorowania procesu kompostowania. 
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Opracowano internetowe narzędzie do modelowania parametrów biogazowni rolniczych 

na podstawie analizy rynku.  

 

 

1. Łowiński Ł., Dach J., Piechota T. 2006: Wpływ kompostowania obornika na zniszczenie nasion chwastów. 

Wybrane zagadnienia ekologiczne we współczesnym rolnictwie. Monografia Tom 3, Wyd. PIMR, 93-98 

2. Piechota T., Dach J. 2007: Zdolność kiełkowania diaspor chwastów przechowywanych w oborniku 

kompostowanym z napowietrzaniem i w warunkach składowania beztlenowego. Annales UMCS, sec. E, 

Agricultura, 62(2): 177-184.  

3. Piechota T., Holka M., Dach J., Pilarski K., Selwet M., Majchrzak L. 2012: Zmiany zdolności kiełkowania 

diaspor chwastów przechowywanych w gnojowicy waloryzowanej tlenowo oraz poddanej fermentacji 

metanowej. Progress in Plant Protection/Postępy w Ochronie Roślin, 52(4): 917-921. 

4. Kujawa S., Nowakowski K., Tomczak R., Dach J., Boniecki P., Weres J., Mueller W., Raba B., PiechotaT., 

Rodrigez Carmona P. 2014: Neural image analysis for maturity classification of sewage sludge composted 

with maize straw. Computers and Electronics in Agriculture 109: 302-310. 

5. Wolna-Maruwka A., Schroeter-Zakrzewska A., Borowiak K., Niewiadomska A., Piechota T., Swędrzyński 

A., Kosicka D., Zielewicz W. 2017: The microbiological properties of substrates with sevage sludge 

composts in frencz marigold (Tagetes Patula L.) cultivation. Fresen. Environ.  Bull., 26(4): 2822-2834. 

6. Wolna-Maruwka A., Piechota T., Dach J., Szczech M.,  Szczerbal I., Niewiadomska A., Budka A., Gaj R. 

2017: The influence of Trichoderma on the phytosanitary status of soil and yield of red beets (Beta vulgaris 

L. subsp. Vulgaris). Pol. J. Environ. Stud. 26 (2): 847-859.  

7. Wolna-Maruwka A., Piechota T., Niewiadomska A., Dach J., Szczech M.,  Jędryczka M., Pilarska A. 2017: 

An assessment of adaptive and antagonistic properties of Trichoderma sp. strains in vegetable waste 

composts. Arch. Environ Prot. 43(4): 72-81.  

8. Rodrigez Carmona P., Piechota T., Mazur R. 2013: Influence of  addend co substrates, technical and 

technological factors on the fermentation process of municipal wastewater sludge. Procedia technology, 8: 

618-621. 

9. Dach J., Czekała W., Boniecki P., Lewicki A., Piechota T. 2014: Specialised internet tool for biogas plant 

modelling and marked analysing. Advanced Materials Research. 909: 305-310.   

10. Czekała W., Kozłowski K., Dach J., Boniecki P., Lewicki A., Janczak D., Jóźwiakowski K., Piechota T. 

2015: Energy conversion from biomass to hydrogen and methane. 4th International Conference on Materials 

Engineering for Advanced Technologies. 

11. Pilarska A., Wolna-Maruwka A., Piechota T., Pilarski K., Szymańska M., Wolicka D. 2015: Wstępne 

badania pulpy pofermentacyjnej z biogazowni oraz jej kompostów jako potencjalnych nawozów 

organicznych. Nauka Przyr. Technol., 9(2): #19.  

12. Wolna-Maruwka A., Mocek-Płócinniak A., Schroeter-Zakrzewska A., Niewiadomska A., Piechota T., 

Swędrzyńska D., Kosicka D., Pilarska A. 2015: The influence of  a microbial inoculum on the enzymatic 

activity of peat and morphological features of the frencz marigold. Nauka Przyr. Technol., 9(4): #47.  

13. Pilarska A., Piechota T., Szymańska M., Pilarski K., Wolna-Maruwka A. 2016: Ocena wartości nawozowej 

pofermentów z biogazowni oraz wytworzonych z nich kompostów. Nauka Przyr. Technol., 10, 3: #35.  

14. Wolna-Maruwka A., Piechota T., Kosicka-Dziekciarek D., Szczech M., Niewiadomska A., Dach J. 2016: A 

mycological analysis of soil fertilized with vegetable waste composts under a radish (Raphanus sativus) 

plantation. J. Res. Appl. Agric. Eng, 61(4): 223-229. 

15. Wolna-Maruwka A., Kosicka-Dziekciarek D., Piechota T., Karwatka K., Niewiadomska A., Dach J., Szczech 

M., Swędrzyński A. 2017: Assessment of influence of Trichoderma sp. on the soil sanitary condition and the 

yield of napa cabbage. J. Res. Appl. Agric. Eng, 62(4): 197-204. 

 

3.3. Długofalowy wpływ różnych systemów następstwa (zmianowanie, monokultura) 

oraz systemów nawożenia na plonowanie roślin i środowisko glebowe  

Większość badań nad systemami następstwa roślin i nawożenia w których uczestniczę 

prowadzone jest na obiektach statycznego doświadczenia płodozmianowo-nawozowego 

założonego w 1957 roku w Zakładzie Doświadczalnym Brody. Jest to jedno z najstarszych 

tego typu doświadczeń w Polsce. Schemat doświadczenia wieloletniego założonego w ZDD 

Brody obejmuje 7-polowe zmianowanie, w którym obok żyta ozimego i jęczmienia jarego 

uprawia się ziemniaki, lucernę (od 2014 bobik), pszenżyto ozime (do 2005 rzepak ozimy lub 
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jary), pszenicę ozimą. Wymienione rośliny uprawiane są również w ciągłej monokulturze. W 

celach porównawczych, do badań zmian zachodzących w glebie, uwzględnione są ponadto w 

doświadczeniu obiekty z trwałym brakiem uprawy mechanicznej i rośliny uprawnej, na 

których stosuje się jedynie przykaszanie roślinności zwane historycznie „odłogiem” oraz bez 

roślinności (ugór czarny - mechaniczny).  

W schemacie doświadczenia uwzględnionych jest 11 stałych wariantów nawozowych, 

stosowanych nieprzerwanie od 1957 roku, co pozwala na porównanie różnych rodzajów 

nawożenia (organiczne z mineralnym) oraz określenie roli poszczególnych składników w 

nawożeniu (obiekty NP, NK, PK, N, P i K) na tle obiektu kontrolnego bez nawożenia czy 

nawożonych pełnoskładnikowo: NPK, NPKCa.  

Uzyskane w toku badań wieloletnich wyniki umożliwiły przeprowadzenie analiz 

plonowania, dynamiki rozwoju roślin oraz pobierania składników w okresie wegetacji. 

Określono także zagrożenia powodowane przez występowanie agrofagów (chwasty i 

choroby) w warunkach ciągłej uprawy po sobie poszczególnych gatunków. Obiekty 

doświadczenia płodozmianowo-nawozowego w ZDD Brody pełnią od lat ważną funkcję 

poznawczą i informacyjną w zakresie trwałego stosowania różnych systemów następstwa i 

nawożenia roślin.  

Wyniki badań dotyczące problematyki systemów następstwa roślin i nawożenia były 

podstawą do napisania 16 publikacji naukowych, w których wykazano że: 

 

- rośliny uprawiane w monokulturze plonowały na niższym poziomie niż w zmianowaniu. 

Ujemna reakcja na uprawę po sobie  pogłębiała się w warunkach niezrównoważonego 

nawożenia, 

- plonotwórczy wpływ nawożenia organicznego wzrastał z upływem lat corocznego 

stosowania obornika.  W początkowym okresie prowadzenia doświadczenia uzyskiwano 

wyższe plony po nawożeniu mineralnym, niż organicznym, natomiast w dalszych latach 

plony zaczęły się wyrównywać. Najlepsze efekty uzyskiwano po łącznym nawożeniu 

organiczno-mineralnym, 

- wieloletnie stosowanie nawożenia mineralnego, zwłaszcza azotu, obniża pH gleby, sumę 

wymiennych kationów zasadowych, pojemność sorpcyjną oraz wysycenie kompleksu 

sorpcyjnego kationami zasadowymi, zwiększając jednocześnie kwasowość hydrolityczną, 

natomiast nawożenie obornikiem stabilizuje stan zakwaszenia gleby, zwiększa sumę 

wymiennych kationów zasadowych i pojemność sorpcyjną,   

- system następstwa roślin modyfikuje pH gleby w mniejszym stopniu, niż nawożenie, 

- systematyczne wapnowanie nie tylko wpływało na odczyn gleby ale zwiększało również 

zawartość C organicznego, N ogólnego i przyswajalnych form P i K, 

- systematyczne nawożenie obornikiem przyczyniło się do wzrostu zawartości 

przyswajalnych form  P, K i Mg, oraz C organicznego i N ogólnego względem obiektów 

nawożonych wyłącznie mineralnie, 

- wpływ zróżnicowanego nawożenia i następstwa roślin na chemiczne właściwości gleby 

sięgał 120 cm w głąb profilu glebowego, 

- nadmiar potasu wprowadzany do gleby z pełną dawką obornika, przemieszczał się w 

głębsze warstwy gleby oraz przechodził w formy silniej związane, 
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- pozostawienie gleby pod trwałą roślinnością, na „odłogu” sprzyjało znacznemu 

gromadzeniu C organicznego, N ogólnego i przyswajalnych form składników pokarmowych 

oraz obniżało gęstość objętościową gleby, zwiększało porowatość ogólną i kapilarną 

pojemność wodną, zwłaszcza na obiektach z corocznym stosowaniem obornika, 

   - uprawa ziemniaków w monokulturze oraz pozostawienie gleby bez roślinności na 

wieloletnim ugorze znacznie obniżała zawartość C organicznego i N ogólnego; coroczne 

nawożenie obornikiem pozwalało jedynie na utrzymanie wyjściowej zawartość C i N, 

- nawożenie obornikiem, zarówno samym, jak w połączeniu z NPK, zmniejszało gęstość 

objętościową a tym samym zwiększało porowatość ogólną i kapilarną oraz poprawiało 

wskaźniki stanu strukturalnego gleby, w porównaniu do gleby nawożonej wyłącznie 

mineralnie, 

- uprawa żyta ozimego i jęczmienia jarego w monokulturze sprzyjała większemu nasileniu 

chorób podsuszkowych i zachwaszczenia. 

 
 

1. Blecharczyk A., Skrzypczak G., Waniorek W., Piechota T. 1996: Reakcja jęczmienia jarego na nawożenie 

organiczne i mineralne w doświadczeniu statycznym. Zesz. Nauk. AR Szczec., 172, Rolnictwo 62: 31-36. 

2. Blecharczyk A., Skrzypczak G., Piechota T. 1998: Wpływ systemu następstwa roślin oraz nawożenia na 

odczyn gleby w doświadczeniu wieloletnim. Zesz. Probl. Post. Nauk. Rol., 456: 483-487 

3. Piechota T., Blecharczyk A., Małecka I. 2000: Wpływ wieloletniego nawożenia organicznego i mineralnego 

na zawartość składników pokarmowych w profilu glebowym. Folia Univ. Agric. Stetin. 211, Agricultura 84: 

393-398 

4. Blecharczyk A., Piechota T. 2001: Wpływ wieloletniego nawożenia na zawartość form potasu w profilu 

glebowym. Zesz. Probl. Post. Nauk Roln. 480: 19-25.  

5. Piechota T., Blecharczyk A. 2001: Wpływ nawożenia na właściwości fizyczne gleby pod wieloletnią 

monokulturą żyta ozimego. Prace Kom. Nauk Roln. i Kom. Nauk Leśn., PTPN, 91: 87-93.   

6. Blecharczyk A., Małecka I., Piechota T. 2002: Wpływ wieloletniego nawożenia oraz następstwa roślin na 

właściwości gleby i skład chemiczny jęczmienia jarego. Zesz. Probl. Post. Nauk Roln. 482: 59-64. 

7. Blecharczyk A., Małecka I., Piechota T. 2003: Wpływ płodozmianu, monokultury i nawożenia na 

zachwaszczenie żyta ozimego. Zesz. Probl. Post. Nauk Roln. 490: 23-29. 

8. Blecharczyk A., Małecka I., Pudełko J., Piechota T. 2004: Wpływ wieloletniego nawożenia oraz następstwa 

roślin na plonowanie  i zawartość makroelementów w życie ozimym. Annales UMCS, sec. E, Agricultura 

59(1): 181-188. 

9. Piechota T. 2005: Wpływ wieloletniego oddziaływania systemów następstwa i nawożenia na fizyczne 

właściwości gleby. Fragm. Agron., 22(2): 158-166. 

10. Blecharczyk A., Piechota T., Małecka I. 2005: Zmiany chemicznych właściwości gleby w wyniku 

wieloletniego oddziaływania systemu następstwa roślin i nawożenia. Fragm. Agron., 22(2): 30-38. 

11. Małecka I., Blecharczyk A., Piechota T., Sawinska Z. 2005: Wpływ nawożenia na plonowanie pszenicy 

ozimej uprawianej w okresowej monokulturze. Fragm. Agron. 22(2): 116-124 

12. Blecharczyk A., Piechota T., Małecka I., Sawinska Z. 2005: Efekt nawożenia jęczmienia jarego 

uprawianego w monokulturze. Acta Sci. Pol.,– Agricultura , 4(1): 25-32. 

13. Piechota T., Majchrzak L., Sawinska Z. 2007: Rola nawożenia w kształtowaniu fizycznych i chemicznych 

właściwości wierzchnich warstw gleby w warunkach trwałego braku uprawy mechanicznej. Fragm. Agron., 

24(1): 221-228 

14. Blecharczyk A., Małecka I. Piechota T., Sawinska Z. 2008: Wpływ następstwa roślin i nawożenia na 

plonowanie oraz skład chemiczny bulw ziemniaka odmiany Sante. Acta Sci. Pol., Agricultura 7(3): 13-19. 

15. Blecharczyk A., Małecka I., Piechota T., Sawinska Z. 2009: Wpływ wieloletniego nawożenia i systemu 

następstwa roślin na plonowanie jęczmienia jarego oraz akumulację azotu. Fragm. Agron. 26(4): 14-21. 

16. Blecharczyk A., Małecka-Jankowiak I., Sawinska Z., Piechota T., Waniorek W. 2018: 60-letnie 

doświadczenie nawozowe w Brodach z uprawą roślin w zmianowaniu i monokulturze. W: Eksperymenty 

wieloletnie w badaniach rolniczych w Polsce / Pod red. Marka Marksa, Magdaleny Jastrzębskiej i Marty K. 

Kostrzewskiej. Wyd. UW-M Olsztyn, 27-40. 
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3.4. Inne zagadnienia 

Moja działalność naukowa i publikacyjna związana była również z innymi 

zagadnieniami, w wyniku których powstały 4 prace. 

W jednej z nich porównywano skuteczność i selektywność różnych soli MCPA w 

jęczmieniu jarym. Stwierdzono, że nowe formulacje, podobnie jak dotychczas stosowane są w 

pełni selektywne wobec jęczmienia jarego, skutecznie zwalczają komosę białą, fiołka polnego 

mak polny, kurzyślad polny. Testowane formulacje w podobny sposób modyfikowały 

napięcie powierzchniowe cieczy opryskowej. 

W drugiej pracy badano reakcję kukurydzy odmiany tradycyjnej i typu stay-green na 

rodzaj nawozu azotowego. Stwierdzono, że rodzaj nawozu azotowego nie miał wpływu na 

parametry wzrostu rośliny, natomiast odmiana stay-green szybciej wytworzyła dużą masę 

liściową z większą powierzchnią asymilacyjną. 

W kolejnej pracy testowano komputerową metodę klasyfikacji korzeni roślin uprawnych 

z wykorzystaniem obrazów cyfrowych. Na tej podstawie została zaprojektowana i stworzona 

aplikacja do pomiarów korzeni. 

W czwartej pracy testowano przydatność nowych, mieszańcowych odmian żyta do 

produkcji kiszonki będącej wsadem do biogazowni oraz ich zdrowotność. Stwierdzono, że z 

odmian mieszańcowych osiągnięto wyższy plon suchej masy i suchej masy organicznej, niż z 

odmian populacyjnych. Nie stwierdzono natomiast istotnych różnic pomiędzy odmianami w 

porażeniu przez choroby.  

 

1. Majchrzak L., Idziak R., Pudełko J., Piechota T., Sobiech Ł. 2012: Skuteczność i selektywność różnych soli 

MCPA do odchwaszczania jęczmienia jarego. Fragm. Agron. 29(3): 120-126. .     

2. Szulc P., Piechota T., Jagła M., Kowalski M. 2015: A comparative analysis of growth in maize (Zea mays 

L.) hybrids of different genetic profiles depending on type of nitrogen fertilizer and magnesium dose. 

Communications in Biometry and Crop Science. 10, 2: 73-81.       

3. Nowakowski K., Kujawa S., Piechota T., Matz R., Tomczak R., Tyksiński T. 2016: Measurement of the 

development degree of the selected crop root system based on the computer image analysis. . J. Res. Appl. 

Agric. Eng, 61(4): 77-83.  

4. Piechota T., Sawinska Z., Kowalski M., Majchrzak L., Świtek S., Dopierała A. 2017: Plonowanie i 

zdrowotność wybranych odmian żyta ozimego uprawianego z przeznaczeniem na biogaz. Fragm. Agron. 

34(2): 67- 74.  

 

 

4. Syntetyczne zestawienie dorobku naukowego 

Mój dotychczasowy dorobek naukowy obejmuje 55 oryginalnych prac twórczych oraz 

cykl 8 prac powiązanych tematycznie, przedstawionych do oceny jako osiągnięcie 

habilitacyjne. Pozostały dorobek publikacyjny to 51 artykułów popularno-naukowych, 22 

streszczenia i postery, 21 referatów konferencyjnych, oraz 2 współautorstwa w monografii i 3 

w rozdziale monografii.  

Na mój opublikowany dorobek naukowy,  składają się 3 prace indywidualne i 52 prace 

współautorskie, z czego w 7 publikacjach jestem autorem wiodącym. Spośród oryginalnych 

prac twórczych, 15 zostało wydanych w języku angielskim, w tym 4 w czasopismach z „Listy 

Filadelfijskiej”. Łączna suma uzyskanych przeze mnie punktów zgodnie z listą czasopism 

MNiSzW wynosi 405 a z uwzględnieniem osiągnięcia naukowego 492.  

W okresie przed uzyskaniem stopnia doktora na mój dorobek naukowy składało się 12 

oryginalnych prac twórczych. Znaczne zwiększenie dorobku naukowo-badawczego miało 

miejsce po uzyskaniu stopnia naukowego doktora.  
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Sumaryczny impact factor moich publikacji według listy Journal Citation Reports 

(JCR), bez osiągnięcia naukowego, wynosi 4,623 a razem z osiągnięciem 5,439. 

Opublikowane artykuły według bazy Web of Science cytowane były 50 razy. Mój indeks 

Hirscha według bazy Web of Science wynosi 4.  

Brałem udział w realizacji 12 grantów prowadząc współpracę z licznymi jednostkami w 

kraju, w jednym z nich byłem kierownikiem projektu a w jednym kierowałem zadaniem 

badawczym. Kierowałem 29 tematami badań zleconych, z których większość dotyczyła 

badania skuteczności lub fitotoksyczności a kilka oceny plonu biomasy różnych odmian żyta. 

Obecnie biorę udział w Programie wieloletnim 2016-2020: Zwiększenie wykorzystania 

krajowego białka paszowego dla produkcji wysokiej jakości produktów zwierzęcych w 

warunkach zrównoważonego rozwoju, gdzie jestem wykonawcą w zadaniach 3.2. 

(produkcyjność i produktywność roślin strączkowych w uprawie konserwującej z 

uwzględnieniem integrowanej ochrony roślin) oraz 3.5. (określenie możliwości uprawy 

ozimych form roślin strączkowych, uprawy pasowej oraz efektów stosowania hydrożeli w 

warunkach agroklimatycznych Polski).  

Wyniki badań prezentowałam na konferencjach krajowych i międzynarodowych w 

formie referatów (21) oraz posterów (22).  

Aktywnie uczestniczę także w szkoleniach i spotkaniach dla praktyki rolniczej. Do tej pory 

przeprowadziłem 56 wykładów szkoleniowych dla rolników, pracowników służb doradczych 

i firm z branży rolniczej. Brałem również udział w innych formach upowszechniania wiedzy 

takich jak film upowszechnieniowy, wywiady prasowe, programy radiowe i telewizyjne. 

Zestawienie mojego dorobku naukowego z podziałem na poszczególne formy 

aktywności przedstawiłem w tabelach 1 i 2.  

 

 

Tabela 1. Liczbowe zestawienie dorobku naukowego przed i po uzyskaniu stopnia doktora 

bez osiągnięcia naukowego  

Wyszczególnienie 

Liczba prac 

Przed 

doktoratem 
Po doktoracie Razem 

Oryginalne prace twórcze 

Samodzielne - 3 3 

Pierwszy autor 2 5 7 

Drugi lub kolejny autor 10 35 45 

Monografie wydane w innych wydawnictwach niż UP - 2 2 

Rozdziały w monografiach  - 3 3 

Razem 12 48 60 

Artykuły popularno-naukowe 5 46 51 

Wygłoszone referaty konferencyjne 1 20 21 

Streszczenia i postery 4 18 22 

Razem  10 84 94 
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Tabela 2. Syntetyczne zestawienie dorobku naukowego bez osiągnięcia naukowego  
Czasopismo Punkty

b 
IF

a 
Ilość prac Ilość 

prac 

Suma 

punktów przed 

doktoratem 

po 

doktoracie 

Czasopisma z listy A 

Fresenius Environmental 

Bulletin   
15 0,673 - 1 1 15 

Computers and 

Electronics in 

Agriculture  

40 1,71 - 1 1 40 

Polish Journal of  

Environmental Study 
15 1,12 - 1 1 15 

Archives of 

Environmental Protection 
15 1,12 - 1 1 15 

Czasopisma z listy B 

PTPN, Prace Komisji 

Nauk Rolniczych i 

Leśnych 

2 - 2 - 2 4 

Fragmenta Agronomica 

4 - - 6 6 24 

5 - - 5 5 25 

12 - - 2 2 24 

Postępy w Ochronie 

Roślin/ Progres in Plant 

Protection 

2 - 2 - 2 4 

5 - - 4 4 20 

Zeszyty Prob. Post. Nauk  

Rol. 

3 - 4 - 4 12 

Acta Sci. Polonorum, 

Agricultura 

4 - - 2 2 8 

11 - - 1 1 11 

Zeszyty Naukowe AR 

Szczecin 

1 - 1 - 1 1 

Folia Univ. Agric. 

Stetin., Agricultura  

1 - 2 - 2 2 

Annales UMCS, Ser. E 

Agricultura 

4 - - 2 2 8 

Technika Rolnicza 

Ogrodnicza i Leśna  

4 

6 

- 

 

- 

 

1 

1 

1 

1 

4 

6 

Agricultural Engineering  5 

10 

- - 1 

1 

1 

1 

5 

10 

Journal of Research and 

Applications in 

Agricultural Engineering 

5 - - 2 2 10 

12 - - 3 3 36 

Woda Środowisko 

Obszary Wiejskie  

10 - - 1 1 10 

Procedia Technology 10 - - 1 1 10 

Nauka Przyroda 

Technologie  

9 - - 3 3 27 

Advanced Materials 

Research 

5 - - 1 1 5 

ICME Advanced 

Technologies 

15 - - 1 1 15 

Communications in 

Biometry and Crop 

Sciences  

13 - - 1 1 13 

Rozdział w monografii  6 

5 

- - 1 

2 

1 

2 

6 

10 
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