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PROPONOWANE OBSZARY KONCENTRACJI BADAŃ 
W ZAKRESIE UPRAWY ROLI I ROŚLIN 

W produkcji roślinnej istnieją tylko ograniczone możliwości adaptacji zagranicz- 

nych rozwiązań naukowych. Wszystkie proponowane rozwiązania muszą bowiem być 
dostosowane do warunków siedliskowych (gleba, klimat itp.) oraz czynników ograni- 

czających (struktura agrarna, zasoby siły roboczej, wyposażenie techniczne itp. ). 

Większość proponowanych obszarów koncentracji badań dotyczy systematycz- 

nego doskonalenia technik obecnie stosowanych w produkcji, a w mniejszym zakre- 

sie nowych perspektywicznych rozwiązań. 

W Polsce dotychczasowe badania w więks_ości były ukierunkowane na maksy- 

malizację plonów, pomijały natomiast oce:ę efektywności ekonomicznej wdraża- 

nych rozwiązań. Zbyt mało uwagi poświęcono również ocenie wpływu stosowanych 

technologii na środowisko przyrodnicze i jakość ziemiopłodów. Obecnie w warun- 

kach bardzo ograniczonych środków finansowych na naukę koncentracja badań 

powinna dotyczyć następujących zagadnień: 

I. Doskonalenie technologii produkcji roślinnej pod kątem uzyskiwania ziemio- 

płodów o wysokiej jakości i w sposób bezpieczny dla środowiska przyrodnicze- 

go. W zakres tego tematu wchodzi bardzo szeroka problematyka badawcza, 

która, obok hodowli nowych odmian, obejmuje rozwiązania dotyczące: 

— możliwości potanienia produkcji w następstwie efektywniejszego wykorzy- 

stania środków produkcji (technologia efektywnego wykorzystania Środków 

produkcji). Technologie te powinny obejmować energooszczędne sposoby 

uprawy roli, zasady ustalania dawek nawozów z wykorzystaniem testów gle- 

bowych i roślinnych, sposoby uprawy mieszanek wielogatunkowych oraz 

mieszanin odmian itp., 

— opracowania integrowanych metod ochrony roślin przed chwastami, choro- 

bami i szkodnikami włącznie z ustaleniem biologicznych i gospodarczych 

progów szkodliwości ważniejszych agrofagów. Opierając się na tych pro-
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gach (wartości graniczne) powinny być formułowane zalecenia dotyczące 
stosowania pestycydów, 

opracowania metod kształtowania optymalnej struktury i architektury 
łanów roślinnych (sposoby prowadzenia łanu), 

technologii uzyskiwania ziemiopłodów o określonej jakości (przeznacze- 

niu) — konsumpcja, surowiec przemysłowy, pasza, materiał siewny itp. 

II. Określenie uwarunkowań przyrodniczych i ekonomiczno-organizacyjnych ro- 

zwoju różnych systemów rolnictwa (konwencjonalne, zintegrowane, ekologicz- 

ne). Ważniejsze zagadnienia badawcze w tym obszarze to: 

III. 

IV. 

У. 

porównanie produkcyjności i efektywności gospodarstw reprezentujących 

powyższe systemy gospodarowania w różnych warunkach siedliskowych, 

określenie wpływu różnych systemów gospodarowania (konwencjonalny, 

zintegrowany i ekologiczny) na jakość ziemiopłodów i zmiany w środowisku 

przyrodniczym, 

określenie znaczenia podstawowych elementów agrotechniki: zmianowanie, 

nawożenie organiczne i mineralne, uprawa roli itp. dla efektywności pro- 

dukcji i utrzymania równowagi ekologicznej w siedlisku. 

Badania nad wpływem działalności rolniczej i pozarolniczej na żyzność i uro- 

dzajność gleb: 

doskonalenie metod utrzymania naturalnej żyzności gleb, 

opracowanie sposobów utrzymania zdolności produkcyjnej gleb wypadają- 

cych przejściowo z użytkowania rolniczego, 

opracowanie koncepcji zagospodarowania gleb skażonych oraz obszarów 

objętych deformacją stosunków wodnych, 

opracowanie modeli zachowania się w środowisku przyrodniczym, nawozów i 

pestycydów oraz opracowanie takich sposobów ich stosowania, które ograniczą 

do minimum ich negatywny wpływ na jakość ziemiopłodów i środowisko. 

Poszukiwanie nowych rozwiązań w ochronie i nawożeniu roślin: 

poszukiwanie mikroorganizmów antagonistycznych w stosunku do ważniej- 

szych patogenów i możliwości wykorzystania ich do biologicznej ochrony 

roślin, 

poznanie substancji swoistych roślin pod kątem wykorzystania ich w ochro- 

nie roślin oraz w charakterze biostymulatorów, 

opracowanie modeli rozwoju populacji ważniejszych agrofagów i prognozo- 

wanie na tej podstawie zabiegów ochrony roślin, 

poszukiwanie sposobów zwiększania wiązania azotu cząsteczkowego przez 

mikroflorę symbiotyczną i niesymbiotyczną. 

Opracowanie alternatywnych sposobów zagospodarowania niektórych produk- 

tów roślinnych (przemysł energetyczny, produkcja opakowań itp.) 

Większość zaproponowanych obszarów koncentracji badań posiada bardzo sze- 

roki interdyscyplinarny zakres tematyczny. Warunkiem poprawnej ich realizacji jest 

możliwość pracy w zespołach, w których obok agrotechników będą uczestniczyć 

specjaliści z zakresu biologii plonowania, ochrony roślin, mechanizacji, ekonomiki
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rolnictwa oraz zootechniki. Zespołowe prowadzenie prac powinno również warun- 

kować pełniejsze wykorzystanie obiektów eksperymentalnych i potanienie badań. 

Niezbędne jest także podjęcie prac nad ulepszeniem motodyki badań. Więcej uwagi 
należy poświęcić badaniom zmierzającym do przedstawienia zależności w formie 

modeli (funkcji). Takie ukierunkowanie badań pozwoli ograniczyć liczbę kosztow- 

nych eksperymentów polowych, jak również wskaże obszary, w których rozeznanie 
jest niedostateczne. 

W aktualnej sytuacji elementem utrudniającym prowadzenie badań w sposób 

kompleksowy jest rozdrobnienie placówek naukowych i zarządzanie nimi przez trzy 

resorty (MEN, PAN, MRiGŹ). Dla właściwego rozwoju rolnictwa niezbędne jest 

powiązanie badań naukowych z programem polityki rolnej. Wydaje się, że niezbęd- 

ne jest powołanie przy Ministrze Rolnictwa „Krajowej Rady Badań Rolniczych”, 

która decydowałaby o priorytetowych kierunkach badawczych w nawiązaniu do 

polityki rolnej. Rada ta musi mieć również wpływ na podział środków na badania 

rolnicze. Powinna ona być upoważniona do zamawiania interdyscyplinarnych tema- 

tów, ważnych dla praktyki rolniczej. Rozwiązania podobne funkcjonują w wielu 

krajach Europy Zachodniej i sprawdzają się w praktyce. 

Wydaje się, że wskazane jest utrzymanie podziału na uczelnie rolnicze, które 

powinny zajmować się dydaktyką, badaniami i w miarę możliwości upowszechnia- 

niem, oraz instytuty naukowe, których podstawowym zadaniem jest prowadzenie 

badań i upowszechnianie. Uczelnie mogą mieć znaczną swobodę w doborze tematy- 

ki badawczej, natomiast instytuty muszą dostosować swe programy badawcze do 

potrzeb rolnictwa i polityki rolnej. Nie do utrzymania jest jednak dotychczasowa 

liczba instytutów, ponieważ w warunkach takiego rozdrobnienia występuje często 

dublowanie problematyki badawczej, brak kompleksowości badań, co zwiększa ich 

koszty i ogranicza przydatność praktyczną proponowanych rozwiązań. Prawdopo- 

dobnie nie uda się powrócić do tradycji PINGW lub INRA we Francji, ale należy 

dążyć, aby cały obszar badań rolniczych był zgrupowany w kilku instytutach nauko- 

wych. Instytuty powinny również prowadzić działalność dydaktyczną polegającą na 

wykonywaniu prac dyplomowych i organizacji studiów doktoranckich. Ponadto 

uczelnie mogą uczestniczyć w realizacji niektórych kompleksowych tematów 

badawczych.


