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ORGANIZACJA INSTYTUTU

SCHEMAT ORGANIZACYJNY INSTYTUTU

Dyrektor Rada Naukowa

Z-ca Dyrektora
ds. naukowych w zakresie

badań nad produkcją roślinną

Z-ca Dyrektora
ds. naukowych w zakresie

badań środowiskowych
Główny Księgowy

Centrum Systemów
i Technologii 

Produkcji Roślinnej

Centrum Badań 
Środowiskowych 

i Klimatu

Innowacyjno-Naukowe
Centrum Badań 

Rolniczych

Zakład Biogospodarki
i Analiz Systemowych

Zakład Herbologii
i Technik Uprawy Roli

Zakład Gleboznawstwa
Erozji i Ochrony Gruntów

Zakład Źywienia Roślin 
i Nawożenia

Zakład Uprawy 
Roślin Pastewnych

Zakład Uprawy 
Roślin Zbożowych

Dział Upowszechniania
i Wydawnictw

Rolnicze Zakłady 
Doświadczalne

Zakład Systemów
i Ekonomiki Produkcji

Roślinnej

Zakład 
Agrometeorologii 

i Zastosowań Informatyki

Zakład Biochemii 
i Jakości Plonów

Zakład Hodowli
i Biotechnologii Roślin

Zakład Mikrobiologii
Rolniczej

Główne Laboratorium
Analiz Chemicznych

Dział 
Wspomagania Badań

Sekretariat
Naukowy

Samodzielne 
Stanowiska

Dział Administracyjno-
-Gospodarczy

Ośrodek Sieci
Komputerowej PULMAN

Dział 
Finansowo-Księgowy

Dział 
Zamówień Publicznych
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ROLNICZE ZAKŁADY DOŚWIADCZALNE IUNG-PIB

RZD BŁONIE-TOPOLA 
Dyrektor: Zbysław Wardziński
Główny księgowy: mgr inż. Ilona Misiak
Błonie-Topola, 99-100 Łęczyca
tel./fax: 24 722 31 01

RZD BORUSOWA
Dyrektor: Marian Cegielski
Główny księgowy: Wiesław Bojko
Borusowa, 33-260 Gręboszów
tel.: 14 641 60 08

RZD GRABÓW
Dyrektor: dr inż. Marek Sowiński
Główny księgowy: Grażyna Sałek
Grabów n. Wisłą, 26-704 Przyłęk
tel./fax: 48 677 58 65

RZD KĘPA-PUŁAWY
Dyrektor: mgr inż. Sławomir Jurak
Główny księgowy: Anna Kryska
ul. Kazimierska 4b, 24-100 Puławy
tel./fax: 81 887 70 19

RZD WERBKOWICE
Dyrektor: dr inż. Piotr Kozera
Główny księgowy: mgr Monika Bulisz
ul. Parkowa 6, 22-550 Werbkowice
tel./fax: 84 657 23 40

RZD WIELICHOWO
Dyrektor: Urszula Koziołek
Główny księgowy: Anna Brembor
ul. Ziemińska 1, 64-050 Wielichowo
tel.: 61 443 30 03
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RZD WIERZBNO
Dyrektor: mgr inż. Jarosław Koźlicki
Główny księgowy: Danuta Bykowska
Wierzbno 10, 66-340 Przytoczna
tel./fax: 95 749 35 93

RZD ŻELISŁAWKI 
Dyrektor: mgr inż. Sławomir Żur
Główny księgowy: mgr Helena Struzik
Żelisławki 2, 83-032 Pszczółki
tel./fax: 58 682 95 82

ROLNICZE ZAKŁADY DOŚWIADCZALNE IUNG-PIB W DZIERŻAWIE

RZD ANTOPOL
24-140 Nałęczów
tel. 81 501 77 80

RZD BABORÓWKO
64-500 Szamotuły
tel./fax: 61 291 40 27

RZD ,,JASTKÓW” SPÓŁKA Z O.O.
Prezes: mgr inż. Hanna Hołaj
Główny księgowy: Zofia Nowakowska
Panieńszczyzna; 21-002 Jastków, ul. Chmielowa 5
tel./fax: 81 732 42 46

STACJE DOŚWIADCZALNE

STACJA DOŚWIADCZALNA W BABORÓWKU
Kierownik: dr Krzysztof Kubsik
64-500 Szamotuły, ul. Dworcowa 16
tel.: 61 291 42 40; e-mail: sdbabor2@poczta.onet.pl

STACJA DOŚWIADCZEŃ WEGETACYJNYCH W PUŁAWACH
Kierownik: dr Piotr Nieróbca
24-100 Puławy, al. Królewska 15
tel.: 81 47 86 825; e-mail: nierob@iung.pulawy.pl
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ROLNICZE ZAKŁADY DOŚWIADCZALNE IUNG-PIB

Rolnicze Zakłady Doświadczalne (RZD IUNG-PIB) są integralną częścią Insty-
tutu. W 2015 r. w ramach Instytutu funkcjonowało 11 RZD, w tym 2 przekazane  
w dzierżawę oraz jeden działający w formie spółki. Wydzierżawiono także stawy ryb-
ne o łącznej powierzchni ok. 17 ha. Jednostki są zlokalizowane w różnych regionach 
kraju. Zakłady prowadzą produkcję rolniczą w różnych warunkach klimatyczno-gle-
bowych. Są zróżnicowane pod względem powierzchni, struktury użytkowania ziemi 
oraz struktury użytków rolnych.

ROZMIESZCZENIE 
ROLNICZYCH ZAKŁADÓW DOŚWIADCZALNYCH IUNG-PIB

w bezpośrednim zarządzie IUNG-PIB 
w dzierżawie
Spółki z o.o.

Rolnicze Zakłady Doświadczalne
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ROLNICZY ZAKŁAD DOŚWIADCZALNY 
w Błoniu Topoli 

Zakład należy do najstarszych rolniczych zakładów doświadczalnych działających 
obecnie w Polsce. Działalność doświadczalna jest prowadzona w Błoniu-Topoli od 
1927 r. RZD gospodaruje na gruntach ornych w przeważającej części zaliczanych do 
klas II i IIIa. Grunty orne są podzielone na 8 pól produkcyjnych (gospodarczych)  
i jedno pole doświadczalne. Przeciętna powierzchnia pola produkcyjnego wy-
nosi około 15 ha, a pole doświadczalne zajmuje blisko 27 ha. Ponadto do zakła-

du należy pole produkcyjne  
o powierzchni 4 ha przejęte od 
Państwowego Funduszu Ziemi. 
W strukturze zasiewów zakła-
du dominują zboża (głównie 
pszenica ozima) i burak cukro-
wy. Duży, przekraczający 30%, 
udział w zasiewach buraka cu-
krowego wynika z możliwości 
jego kontraktacji i zbytu do cu-
krowni Dobrzelin. W celu po-
prawy struktury gatunkowej za-

siewów podjęto decyzję o uprawie 
kukurydzy na ziarno.

W RZD prowadzony jest bezinwentarzowy system produkcji. Podejmowane dzia-
łania agrotechniczne i organizacyjne (np. zakup obornika od rolników) w sposób 
istotny zniwelowały skutki ograniczania działalności wyłącznie do produkcji roślin-
nej. Pozyskiwany w ramach współpracy z miejscowymi gospodarstwami rolnymi 
obornik w ilości około 900 t jest stosowany na polach RZD. Przeciętna dawka wynosi 
około 30 t·ha-1. Aktualnie na po-
wierzchni około 160 ha zakład 
realizuje badania organizacyj-
no-ekonomiczne, które obej-
mują wszystkie pola uprawne 
i technologie produkcji roślin-
nej. Zakład angażuje się także  
w upowszechnianie dobrych 
praktyk rolniczych, współpracu-
je z praktyką rolniczą oraz insty-
tucjami ze sfery obsługi rolnic-
twa. 

Ładowanie obornika do nawożenia pól doświadczalnych

Uprawa buraka cukrowego na polach doświadczalnych
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ROLNICZY ZAKŁAD DOŚWIADCZALNY 
w Borusowej 

Zakład ten jest położony w województwie małopolskim, 6 km poniżej ujścia Du-
najca do Wisły. Powierzchnia ogólna RZD wynosi 250 ha, w tym 212 ha gruntów 
ornych. Sąsiedztwo Wisły bywa uciążliwe. W rejonie wałów RZD posiada bowiem 
około 50 ha gruntów narażonych na podsiąkanie i zalewanie. Ponadto posiada około 
25 ha gruntów ornych zlokalizowanych w międzywalu Wisły. W 2015 r. z tych gruntów 
udało się zebrać plony. 

Główne uprawy w RZD w Borusowej to: rzepak ozimy, buraki cukrowe, zboża 
(pszenica ozima i jara, jęczmień jary).

RZD gospodaruje na 212 ha 
gruntów ornych i specjalizu-
je się w produkcji roślinnej.  
W uprawie dominują zboża, 
rzepak i burak cukrowy. W za-
kładzie prowadzony jest też na 
niewielką skalę chów trzody 
chlewnej (150-160 sztuk). Jest 
to podyktowane możliwością 
wykorzystania pustych budyn-
ków oraz ziarna zbóż o gorszej 
jakości jako paszy wzbogacanej 
koncentratem białkowym. RZD 
prowadzi doświadczenia z za-

kresu oceny zdrowotności i jakości ziarna pszenicy ozimej w zależności od warun-
ków siedliska i pogody. 

Produkcja roślinna jest prowadzona z uwzględnieniem zasad integrowanej ochro-
ny i zrównoważonego nawoże-
nia. 

W RZD Borusowa prowa-
dzone są badania organiza-
cyjno-ekonomiczne i analizy 
ekonomiczne dotyczące cało-
kształtu działalności. 

Prace polowe na polach doświadczalnych

Uprawa pszenicy ozimej
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ROLNICZY ZAKŁAD DOŚWIADCZALNY 
w Grabowie 

Zakład położony jest w województwie mazowieckim i ma najmniejszą spośród 
RZD powierzchnię gruntów ornych. Ogólna powierzchnia wynosi 111,35 ha, z czego 
użytki rolne stanowią 100,9 ha, w tym grunty orne 72,7 ha. RZD Grabów dzierżawi 
od rolników 33 ha gruntów ornych, przy czym część tych gruntów w okresie przej-
mowania była w niskiej kulturze. 

Główne kierunki działania zakładu to prowadzenie doświadczeń związanych  
z tematami statutowymi, programami wieloletnimi oraz projektami krajowymi i za-
granicznymi, a także działalność produkcyjna w systemie ekologicznym i konwen-
cjonalnym. 

Produkcja roślinna skoncen-
trowana jest na uprawie roślin 
przeznaczonych na paszę dla 
bydła mlecznego w systemie rol-
nictwa ekologicznego oraz na 
produkcji ziarna zbóż nasien-
nych i konsumpcyjnych. 

Produkcja zwierzęca obej-
muje chów bydła mlecznego, 
częściowo materiału hodowla-
nego oraz żywca wołowego. Wy-
budowana w 2013 r. nowoczesna 
obora dla 60 krów mlecznych 
wraz z infrastrukturą w sposób znaczący przyczyniła się do poprawy dobrostanu 
zwierząt, a także poprawiła warunki pracy obsługi. W 2015 r. pogłowie zwierząt wy-
nosiło 115 szt. Utrzymywano 60 sztuk krów mlecznych o średniej wydajności mleka 

od 1 krowy w 2015 r. około 
7000 l. Stado krów i jałowizny 
włączone jest do badań w ra-
mach doświadczeń polowych 
i pastwiskowych dotyczących 
przydatności użytkowej i ja-
kości wysiewanych mieszanek 
motylkowato-trawiastych. 

RZD w Grabowie w zakre-
sie żywienia krów współpra-
cuje z Instytutem Genetyki  
i Hodowli Zwierząt PAN w Ja-
strzębcu. 

Chów bydła mlecznego 

Usprawnienie prac związanych z chowem bydła
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ROLNICZY ZAKŁAD DOŚWIADCZALNY 
Kępa-Puławy 

Zakład wyróżnia się największą powierzchnią ogółem oraz powierzchnią użyt-
ków rolnych i składa się z 4 gospodarstw (Kępa, Osiny, Sadłowice, Pulki) położonych 
wokół Puław. W 2015 r. łączna powierzchnia gruntów ornych w RZD Kępa-Puławy 
wynosiła blisko 603 ha. Od 2012 r. zakład prowadzi też doświadczenia, wcześniej 
realizowane przez Stację Doświadczalną Osiny, a dotyczące między innymi porów-
nania różnych systemów gospodarowania (ekologicznego, integrowanego, konwen-
cjonalnego), możliwości uprawy 
roślin w monokulturze oraz pro-
dukcyjności różnych gatunków 
roślin uprawianych na cele ener-
getyczne. Wybudowana niewiel-
ka chłodnia i punkt sprzedaży 
umożliwiają sprzedaż detaliczną 
produktów pochodzących z go-
spodarstwa (owoce, warzywa, 
soki, olej rzepakowy). RZD pro-
wadzi również gospodarkę leśną 
na obszarze około 688 ha. Po-
wierzchnia leśna stanowi około 
46% powierzchni ogólnej tego 
zakładu. Na terenie gospodarstwa Osiny, wchodzącego w skład RZD Kępa-Puławy, 
we wrześniu 2015 r. odbył się pokaz siewu pasowego, tzw. strip-till, stanowiącego 
jedną z technik stosowanych w rolnictwie niskoemisyjnym. 

W 2015 r. w zakładzie podjęto chów bydła mięsnego rasy Highland (szkocka rasa 
górska). Przesłanką podjęcia tego kierunku produkcji było dążenie do racjonalnego 

wykorzystania trwałych użyt-
ków zielonych. Działalność ta 
jest prowadzona na niewielką 
skalę, ale przewiduje się jej roz-
szerzanie w miarę powiększania 
się stada. W 2015 r. stado liczyło 
10 szt. (6 krów, 3 jałówki i 1 bu-
haj zarodowy).

Doświadczalna uprawa pszenicy ozimej i rzepaku ozimego

Prowadzenie sadu drzew owocowych



ROLNICZY ZAKŁAD DOŚWIADCZALNY 
w Werbkowicach 

Zakład gospodaruje na 521 ha, co plasuje go pod tym względem na 3. miejscu 
wśród RZD Instytutu. Powierzchnia gruntów ornych wynosi 242,5 ha. Głównym 
kierunkiem działalności tego zakładu jest chów bydła mlecznego, prowadzony w sys-
temie wolnostanowiskowym. RZD w Werbkowicach jest liczącym się producentem 
mleka. Stado bydła na koniec 2015 r. liczyło 644 sztuki, w tym 295 krów mlecznych  
o rocznej wydajności jednostkowej 9052 litry, określonej na podstawie oceny Polskiej 

Federacji Hodowców Bydła  
i Producentów Mleka. 

W zakładzie są stosowane 
nowatorskie rozwiązania w za-
kresie organizacji gospodarki 
paszowej i produkcji mleka. 

Zakład prowadzi doświad-
czenia statutowe polegające na 
ocenie efektywności technologii 
produkcji roślinnej w różnorod-
nych warunkach gospodarowa-
nia (burak cukrowy i pszenica) 
oraz nad plonowaniem, zdro-
wotnością i jakością ziarna od-

mian pszenicy ozimej w zależności od warunków siedliska i wybranych czynników 
agrotechnicznych. Zakład wykonuje również badania i doświadczenia wdrożeniowe 
z zakresu technologii produkcji zbóż. Istotne znaczenie mają wielokierunkowe bada-
nia z zakresu organizacji gospodarki paszowej. Ponadto całe gospodarstwo jest objęte 
badaniami ekonomiczno-organizacyjnymi. 

Istotne znaczenie z punktu 
widzenia struktury ma rów-
nież sprzedaż żywca wołowego.  
W zakładzie znajduje się rów-
nież owczarnia, w której, we 
współpracy z SGGW w Warsza-
wie, prowadzone jest doświad-
czenie hodowlane. Polega ono 
na krzyżówce owiec rasy `Berri-
chon du Cher` z `Wrzosówką`, 
wskutek czego powstaje nowa 
rasa `Wrober`. W RZD Werb-
kowice badany jest także wpływ 
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Chów bydła mlecznego

Doświadczalna hodowla owiec
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wypasu owiec, z uwzględnie-
niem procesu adaptacji zwie-
rząt do warunków miejscowych. 
Stado liczy 57 sztuk, w tym 45 
matek. Uzupełniającym kie-
runkiem działalności, prowa-
dzonym na niewielką skalę, jest 
hodowla koni rasy małopolska  
i szlachetna półkrew. Stado li-
czy 6 sztuk, w tym 1 ogier uży-
wany do celów hodowlanych. 
Na mocy decyzji Powiatowego 
Lekarza Weterynarii w Hrubie-
szowie ogier Fenomen otrzymał 
bowiem certyfikat umożliwiający przekazywanie materiału genetycznego do hodowli 
zarodowej.

Rolniczy Zakład Doświad-
czalny Werbkowice współpra-
cuje z Lubelskim Ośrodkiem 
Doradztwa Rolniczego w Koń-
skowoli. Istotne znaczenie ma 
także wymiana doświadczeń  
w ramach Zamojskiego Towa-
rzystwa Rolniczego. Ponadto 
RZD Werbkowice aktywnie 
współpracuje z władzami samo-
rządowymi gminy Werbkowice  
i powiatu hrubieszowskiego 

oraz funkcjonującymi na tym 
terenie przedsiębiorstwami i or-
ganizacjami, m.in. z cukrownią 
Werbkowice.

Doświadczalna uprawa pszenicy jakościowej

Ogier Fenomen



13

ROLNICZY ZAKŁAD DOŚWIADCZALNY 
w Wielichowie

Zakład jest położony na skraju doliny Obry w województwie wielkopolskim. Po-
wierzchnia ogólna zakładu wynosi około 450 ha, w tym około 14,5 ha lasu. 

RZD w Wielichowie posiada 304 ha gruntów ornych o średnim wskaźniku boni-
tacji wynoszącym 0,63. 

Cechą charakterystyczną tego zakładu jest duże zróżnicowanie pokrywy glebo-
wej. Występują gleby bielicowe, torfowe, murszowe, czarne ziemie i gleby brunatne. 

Sąsiedztwo rzeki Obry i jej 
kanałów przyczynia się do po-
wstawania szkód wyrządzonych 
przez bobry. Drugim czynni-
kiem ograniczającym jest ero-
zja wietrzna, co przy znacznym 
udziale gleb lekkich o małej 
pojemności wodnej utrudnia 
gospodarowanie. Do tego do-
chodzi jeszcze niski poziom 
opadów, typowy dla tego regio-
nu.

Gospodarstwo nie prowadzi 
produkcji zwierzęcej, w związ-
ku z czym łąki i pastwiska są 
wydzierżawiane rolnikom. Jednocześnie RZD współpracuje z rolnikami w zakresie 
sprzedaży słomy i zakupu obornika. Każdego roku obornik jest stosowany na 1/3 
powierzchni gruntów ornych. 

Zakład prowadzi doświad-
czenia uprawowe oraz wdroże-
nia kończące tematy badawcze, 
a wyniki przekazuje do opraco-
wania Instytutowi. 

 

Doświadczalna uprawa rzepaku

Prowadzenie wdrożenia w  uprawie lnu 
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ROLNICZY ZAKŁAD DOŚWIADCZALNY 
w Wierzbnie 

Zakład prowadzi produkcję rolniczą na glebach słabych, głównie klas V i VI. Po-
wierzchnia tego zakładu, wynosząca 427 ha fizycznych, stanowi tylko 73 ha prze-
liczeniowe. Cechą charakterystyczną jest niekorzystny rozłóg pól. Natomiast cechą 
wyróżniającą RZD w Wierzbnie jest prowadzenie działalności usługowej w zakre-
sie wylęgu drobiu. W zakładzie 
prowadzony jest również opas 
młodego bydła rzeźnego. 

W 2015 r., po zakończeniu 
20-letniej współpracy z Zakła-
dem Wylęgu Drobiu „Inter-
ferm”, RZD Wierzbno podjął 
skuteczną próbę samodzielnego 
wejścia na rynek drobiarski. 

O skuteczności podjętych 
działań może świadczyć fakt, 
że aktualnie odbiorcami piskląt 
do chowu są renomowane firmy 
specjalizujące się w produkcji 
znanych w całej Polsce wędlin.

W 2015 r. w celu poprawy wylęgu zmodernizowano wyposażenie zakładu wylęgu 
drobiu.

Rolniczy Zakład Doświad-
czalny w Wierzbnie prowadzi 
badania o tematyce organizacyj-
no-ekonomicznej oraz doświad-
czenia związane z tematami sta-
tutowymi.

Zakład współpracuje z jed-
nostkami lokalnego samorządu  
i rolnikami w zakresie doradz-
twa rolniczego.

Chów bydła opasowego

Wylęg piskląt przeznaczonych do chowu mięsnego
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ROLNICZY ZAKŁAD DOŚWIADCZALNY 
w Żelisławkach 

Zakład jest zlokalizowany w województwie pomorskim. Ogólna powierzchnia to 
około 600 ha, w tym około 532 ha gruntów ornych. Obok działalności produkcyjnej 
RZD prowadzi badania o tematyce organizacyjno-ekonomicznej oraz doświadczenia 
dotyczące porównań technologii i zabiegów agrotechnicznych. 

Zakład prowadzi wielokie-
runkową współpracę z firmami 
pracującymi na rzecz rolnictwa. 

Głównym kierunkiem dzia-
łalności jest produkcja roślinna 
w zakresie uprawy zbóż, buraka 
cukrowego i rzepaku. 

RZD Żelisławki promuje 
nowe rozwiązania technologicz-
ne wśród rolników regionu. 

W działalności produkcyj-
nej i badawczej zakładu istotne 
miejsce zajmują takie problemy, 
jak:

 h sposoby obniżania kosztów i poprawy konkurencyjności;
 h analiza rynków rolnych i poszukiwanie możliwości korzystnej sprzedaży surow-

ców roślinnych;
 h dążenie do sprzedaży zbęd-

nego mienia (budynków  
i budowli) lub poszukiwa-
nie innych, alternatywnych 
możliwości ich wykorzysta-
nia;

 h poszukiwanie rozwiązań 
technologicznych, optymal-
nych i dostosowanych do 
istniejących uwarunkowań 
przyrodniczych (środowi-
skowych i organizacyjno-
-ekonomicznych). 

Doświadczalna uprawa rzepaku

Doświadczalna uprawa buraka cukrowego
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ROLNICZY ZAKŁAD DOŚWIADCZALNY ,,JASTKÓW” Spółka z o.o. 
w Jastkowie

Zakład znajduje się we władaniu Instytutu od 1972 r., kiedy utworzono Zakład 
Doświadczalny Uprawy Chmielu w Jastkowie. W strukturze tego zakładu okresowo 
znajdowały się także grunty położone w Garbowie i Antopolu. Działalność rolnicza 
była wówczas prowadzona na powierzchni około 250 ha.

W 2001 r. wyodrębnia-
jąc część majątku położonego  
w Jastkowie, IUNG powołał 
spółkę pod nazwą Rolniczy Za-
kład Doświadczalny ,,Jastków” 
Spółka z o.o. Powierzchnia go-
spodarstwa wynosi 133,2 ha,  
z czego jedynie 78% nadaje się 
do rolniczego użytkowania. 

W RZD w Jastkowie uprawia 
się 3 rośliny charakterystyczne 
dla Wyżyny Lubelskiej: chmiel, 
pszenicę i burak cukrowy. Po-
wierzchnia uprawy chmielu wy-
nosi ponad 20 ha. Zakład w Jast-
kowie dostarcza około 1,5-2,0% krajowej produkcji surowca chmielowego.

W spółce jest zatrudnionych 
8 osób, co wiąże się z dużą pra-
cochłonnością uprawy chmielu. 
W okresach dużego nasilenia 
prac (wiosną i podczas zbioru) 
zatrudniani są również pracow-
nicy sezonowi. Uprawa chmielu 
i wstępny przerób surowca są 
prowadzone w spółce w oparciu 
o zasady integrowanej techno-
logii produkcji, ukierunkowa-
nej na pozyskanie optymalnego 
plonu o wysokiej jakości przy 
jednoczesnym poszanowaniu 
środowiska przyrodniczego. 

Zabiegi agrotechniczne w uprawie chmielu

Doświadczalna uprawa buraka cukrowego
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DZIAŁALNOŚĆ 
ROLNICZYCH ZAKŁADÓW DOŚWIADCZALNYCH 

ROLNICZE ZAKŁADY DOŚWIADCZALNE

Każdy z RZD ma określoną specyfikę działalności produkcyjnej i badawczo-
-wdrożeniowej, zdeterminowaną przez warunki przyrodnicze oraz organizacyjno-
-ekonomiczne.

POWIERZCHNIA RZD IUNG-PIB

RZD IUNG-PIB
Powierzchnia (ha)*/  Udział powierzchni 

gruntów ornych w użytkach rolnych (%)ogółem użytki rolne grunty orne

RZD w bezpośredni zarządzie IUNG-PIB

Błonie-Topola 239,5 220,8 158,1 71,6

Borusowa 250,0 230,0 212,0 92,2

Grabów 111,3 100,9 72,7 72,1

Kępa-Puławy 1466,9 660,4 602,6 91,2

Werbkowice 521,0 477,0 242,5 50,8

Wielichowo 449,9 401,1 304,0 75,8

Wierzbno 427,4 402,9 333,1 82,7

Żelisławki 597,4 558,5 531,9 95,2

Razem 4063,4 3051,6 2456,9 80,5

RZD ,,Jastków” Spółka z o.o.

Jastków 133,2 118,2 80,3 67,9

RZD w dzierżawie

Antopol 148,7 124,9 80,1 64,1

Baborówko 321,0 297,7 262,2 87,2

Żyrzyn (stawy rybne) 16,9 - - -

Razem 486,6 422,6 342,3 80,9

Ogółem 4683,2 3592,4 2879,5 80,2
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REALIZACJA DOŚWIADCZEŃ W RZD

RZD 
IUNG-PIB

Doświadczenia finansowane
w ramach działalności Razem

Specjalizacja 
doświadczeństatutowej pozastatutowej zlecenia obce

liczba pow. 
ha liczba pow. 

ha liczba pow. 
ha liczba pow. 

ha

Błonie-Topola 4 158 1 - - - 5 158 produkcyjno-
ekonomiczne

Borusowa 3 35,7 - - - - 3 35,7 produkcyjno-
ekonomiczne

Grabów 15 7,50 25 10,80 14 2,88 54 21,18

nawozowe, 
pastewne, 
uprawowe, 
produkcyjno-
ekonomiczne

Kępa-Puławy 13 26,15 122 89,33 23 3,92 158 119,4

pastewne, 
zbożowe, chmiel, 
tytoń, 
produkcyjno-
ekonomiczne

Werbkowice 2 12 4 3,5 - - 6 15,5 produkcyjno-
ekonomiczne

Wielichowo 5 51,0 - - - - 5 51,0 produkcyjno-
ekonomiczne

Wierzbno 2 31,75 - - - - 2 31,75 produkcyjno-
ekonomiczne

Żelisławki 3 12 - - - - 3 12 produkcyjno-
ekonomiczne

Razem 47 334,10 152 103,63 37 6,8 236 444,53 różne

Pola doświadczalne IUNG-PIB
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W 2015 r. w RZD zrealizowano ogółem 236 doświadczeń, w tym 47 w ramach 
działalności statutowej. Pozostałe wykonane zostały w ramach projektów badaw-
czych i prac zleconych. Ogółem doświadczenia polowe zajmowały około 445 ha. 
Natomiast analizy ekonomiczne i badania organizacyjno-ekonomiczne obejmowały 
całą działalność RZD.

Rolnicze Zakłady Doświadczalne IUNG-PIB w 2015 r. realizowały dwa podsta-
wowe zadania obejmujące:

 h prowadzenie prac z zakresu doświadczalnictwa polowego i adaptacyjno-wdroże-
niowych, sprawdzających nowe technologie produkcji i innowacje produkcyjne; 

 h prowadzenie działalności gospodarczej w określonych warunkach organizacyjno-
-ekonomicznych i siedliskowych, zgodnie z postępem nauki rolniczej w zakresie 
technologii i ekonomiki produkcji rolniczej.
Ponadto są one ośrodkami kultury rolnej, propagującymi zasady dobrej praktyki 

rolniczej i upowszechniającymi osiągnięcia nauki rolniczej w najbliższej okolicy i re-
jonie swojego działania.

W RZD prowadzone są badania naukowe i prace rozwojowe w ramach działal-
ności statutowej Instytutu, programów wieloletnich, projektów badawczych i innych 
programów. 

Prace badawczo-rozwojowe dotyczą takich zagadnień jak:
 h ocena różnych systemów uprawy roli;
 h kształtowanie żyzności gleby i jakości plonów roślin uprawnych;
 h wpływ intensywności technologii produkcji zbóż na wielkość i jakość plonów 

ziarna i właściwości gleby;
 h hodowla odmian tytoniu o obniżonej zawartości niepożądanych alkaloidów;
 h ocena różnorodności biologicznej bezkręgowców w uprawach rolniczych;
 h ocena efektu gospodarczego różnych sposobów renowacji trwałego użytku zielo-

nego;
 h ocena produkcyjnych i środowiskowych skutków uprawy kukurydzy w monokul-

turze i zmianowaniu;
 h ocena produkcyjnych i środowiskowych skutków wieloletniego wyczerpania gle-

by z makroskładników;
 h kształtowanie zasobów azotu w glebie poprzez różne sposoby użytkowania mie-

szanek motylkowato-trawiastych w warunkach gospodarstwa ekologicznego;
 h wpływ nawożenia i gatunków roślin w zmianowaniu na ilość i jakość glebowej 

materii organicznej;
 h ocena efektów produkcyjnych stosowania superabsorbenta w uprawie roślin  

w różnych warunkach siedliskowych;
 h wpływ warunków siedliska i agrotechniki na plonowanie, zdrowotność i jakość 

ziarna odmian pszenicy ozimej;
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 h ocena jakości gleb i zrównoważenia mikroorganizmów z wykorzystaniem róż-
nych metod;

 h ocena długotrwałego stosowania różnych systemów gospodarowania na żyzność 
gleby i efektywność produkcji roślinnej;

 h ocena produkcyjności wybranych gatunków roślin uprawianych na cele energe-
tyczne w różnych warunkach siedliskowych wraz z doskonaleniem ich agrotech-
niki;

 h wpływ uprawy roślin wieloletnich na cele energetyczne na różnorodność flory 
segetalnej;

 h ocena organizacji produkcji i efektywności wykorzystania powierzchni paszowej 
w gospodarstwie wyspecjalizowanym w chowie bydła mlecznego;

 h wpływ zróżnicowanych warunków gospodarowania na efektywność technologii 
produkcji roślinnej;

 h sposoby ograniczania emisji gazów cieplarnianych do atmosfery – rozwiązania 
dla rolnictwa niskoemisyjnego.

Większość wymienionych zagadnień jest przedmiotem badań prowadzonych  
w warunkach doświadczeń polowych, natomiast badania organizacyjno-ekonomicz-
ne obejmują całe gospodarstwa RZD. Badania te realizowane we wszystkich RZD 
(Błonie-Topola, Borusowa, Grabów, Kępa, Werbkowice, Wielichowo, Wierzbno i Że-
lisławki) polegały na ocenie technologii produkcji głównych roślin uprawnych (zbo-
ża, rzepak, burak cukrowy). Prowadzone są w skali produkcyjnej na polach upraw-
nych zakładów i stanowią podstawę do kompleksowej oceny (aspekty organizacyjne, 
produkcyjne, środowiskowe i ekonomiczne) technologii produkcji roślinnej. Dla 
każdej rośliny uprawnej w danym roku zakłada się i prowadzi na bieżąco kartę do-
kumentacyjną, w której są prowadzone zapisy dotyczące charakterystyki pola, po-
szczególnych zabiegów agrotechnicznych w ujęciu chronologicznym (począwszy od 
wejścia na pole po zbiorze przedplonu, a skończywszy na zbiorze wikliny), nakła-
dów środków produkcji (zużycie nasion, nawozów, środków ochrony roślin i innych 
materiałów z podaniem ich wartości – cen zakupu) i wielkości plonów. Uwzględnia 
się również ponoszone w procesie produkcji nakłady pracy ludzkiej oraz ciągników  
i maszyn rolniczych.

Prowadzone doświadczenia polowe i badania organizacyjno-ekonomiczne do-
starczają wyników przydatnych z punktu widzenia doskonalenia przyrodniczych 
podstaw uprawy roli, następstwa roślin, nawożenia i ochrony roślin oraz technolo-
gii produkcji roślinnej, oceny systemów rolnictwa i ekonomiki produkcji. Ponad-
to wyniki badań stanowią podstawę do wydawania zaleceń dla praktyki rolniczej, 
które przyczyniają się do postępu agrotechnicznego i technologicznego w polskim 
rolnictwie. Kadra kierownicza RZD angażuje się we współpracę z praktyką rolniczą 
w rejonie swojego działania, poprzez organizowanie pokazów, Dni Otwartych Drzwi, 
przyjmowania grup doradców, rolników, studentów i uczniów.
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W ramach programu wieloletniego we wszystkich RZD realizowane są prace 
badawczo-rozwojowe, które dotyczą oceny możliwości zrównoważonego rozwo-
ju rolnictwa, miedzy innymi na poziomie gospodarstwa rolnego. W ocenie stopnia 
zrównoważenia produkcji rolniczej uwzględnia się wskaźniki agroekologiczne i eko-
nomiczne. Pierwsze z nich charakteryzują oddziaływania gospodarstwa na środo-
wisko przyrodnicze, a drugie ekonomiczne aspekty produkcji rolniczej. Obejmują 
one wszystkie rośliny uprawiane na gruntach ornych i trwałe użytki zielone, ich 
nawożenie i uzyskiwane plony. Na podstawie zebranych danych ocenia się popraw-
ność struktury zasiewów, salda bilansu składników mineralnych (N, P, K) i glebowej 
substancji organicznej. Ten materiał dokumentacyjny służy agroekologicznej ocenie 
zrównoważenia produkcji rolniczej badanych gospodarstw. Natomiast wskaźniki 
analityczne obejmujące wartość produkcji towarowej, stopień specjalizacji gospodar-
stwa, wydajność społeczną pracy i efektywność ekonomiczną produkcji gospodar-
stwa dają podstawy do oceny ekonomicznego zrównoważenia produkcji rolniczej. 

Pokaz siewu zbóż metodą strip-till w RZD Kępa-Puławy na polach doświadczalnych w Osinach
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W ramach projektów-badawczych realizowanych w RZD należy wymienić prace 
obejmujące takie zagadnienia, jak:

 h opracowanie niskonakładowego i bezpiecznego dla środowiska nawożenia i siewu 
kukurydzy;

 h opracowanie systemu uprawy gleby dla rolnictwa zrównoważonego;
 h opracowanie indeksu gatunkowego i optymalizacja technologii produkcji roślin 

energetycznych;
 h ocena plonowania i jakości nasion roślin strączkowych uprawianych w mieszan-

kach z uwzględnieniem nawożenia słomą;
 h ocenę siewu punktowego roślin strączkowych;
 h możliwości otrzymywania zbóż o zwiększonej odporności na suszę;

Przedstawione prace badawczo-rozwojowe realizowane w RZD są ważnym źró-
dłem informacji oraz jednym z elementów składowych działalności Instytutu, głów-
nie w zakresie:

 h opracowywania i doskonalenia technologii produkcji roślinnej na gruntach or-
nych z uwzględnieniem warunków ekologicznych i ekonomicznych;

 h oceny systemów produkcji rolniczej;
 h systemów nawożenia i uprawy roli;
 h oceny czynników plonowania roślin i jakości produktów roślinnych;
 h metod podnoszenia żyzności gleb i ograniczenia ich degradacji;
 h organizacyjno-ekonomicznych uwarunkowań produkcji roślinnej.

Wschody rzepaku wysianego metodą strip-till w RZD Kępa-Puławy na polach doświadczalnych w Osinach
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Wyniki tych badań naukowych i prac rozwojowych są upowszechniane w formie 
publikacji naukowych i popularno-naukowych, instrukcji upowszechnieniowych  
i wdrożeniowych, materiałów szkoleniowych, referatów naukowych oraz wykładów 
dla doradców, rolników, studentów i uczniów.

Doświadczenia polowe, zarówno dziś jak i w przyszłości, będą głównym elemen-
tem badań naukowych z zakresu produkcji rolniczej, służą zarazem poszerzeniu wie-
dzy i zastosowaniu praktycznemu. Propagowanie i wprowadzanie dobrych praktyk 
rolniczych powinno być poprzedzone badaniami w warunkach typowych dla danego 
regionu, w którym prowadzą działalność gospodarstwa rolne.

Na działalność produkcyjną RZD, obok warunków siedliskowych, wywierały 
wpływ uwarunkowania ekonomiczne, w tym również o charakterze globalnym, ma-
kroekonomicznym, kształtujące ceny ziemiopłodów i możliwości zbytu. Uwarun-
kowania ekonomiczne, we wcześniejszym okresie, zadecydowały o rezygnacji przez 
część RZD z produkcji zwierzęcej, co wpłynęło w sposób istotny na strukturę i towa-
rowość produkcji rolniczej. 

PLONY GŁÓWNYCH ZIEMIOPŁODÓW W RZD W 2015 R.

Jak wynika z danych zamieszczonych w powyższej tabeli, RZD były zróżnicowane 
pod względem produkcji, struktury upraw i poziomu produkcji roślinnej. Zróżni-
cowane było też zużycie nawozów mineralnych. Wyraźnie wyższym zużyciem na-
wozów mineralnych na 1 ha UR charakteryzowały się RZD prowadzące uprawę bu-
raka cukrowego i rzepaku ozimego. W RZD prowadzących produkcję zwierzęcą lub 
kooperujących z rolnikami, istotnym źródłem składników pokarmowych dla roślin 
były nawozy naturalne.

Szczególnie zróżnicowaną działalność w zakresie produkcji roślinnej prowadził 
RZD Kępa-Puławy, co m.in. wiązało się także ze specyfiką poszczególnych gospo-
darstw wchodzących w jego skład.

RZD 
IUNG-PIB

Plon (t/ha)

zboża 
ogółem

jęczmień 
jary

pszenica burak 
cukrowy

Rzepak 
ozimyjara ozima

Błonie-Topola 5,5 3,5 4,7 5,7 56,1 -
Borusowa 7,6 - 5,7 8,0 71,2 3,6
Grabów 5,4 5,4 5,0 6,1 - -
Kępa-Puławy 5,9 - 7,3 6,2 - 3,9
Werbkowice 6,3 4,2 6,1 8,5 55,0 -
Wielichowo 3,6 - - 4,5 55,1 3,1
Wierzbno 3,5 3,5 - - - -
Żelisławki 7,7 5,1 - 7,6 62,0 4,8
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W większości RZD głównym kierunkiem działalności rolniczej jest produkcja ro-
ślinna, zróżnicowana pod względem struktury i intensywności. 

Ze względu na zróżnicowanie gleb, struktura zasiewów, struktura gatunkowa 
zasiewów zbóż oraz poziom plonów roślin uprawnych uzyskiwanych przez po-
szczególne gospodarstwa różnią się znacznie. W RZD Wielichowo i Wierzbno, po-
siadających gleby o niskim wskaźniku bonitacji uprawiano przede wszystkim żyto  
i pszenżyto. W zakładach tych występowało także duże ograniczenie w doborze ga-
tunków zbóż. Na polach o lepszych glebach miała miejsce także produkcja pszenicy 
i rzepaku, a na niewielkiej powierzchni również buraka cukrowego. Uwarunkowania 
glebowe znalazły odzwierciedlenie także w poziomie plonów zbóż ogółem. 

W 2015 r. produkcję zwierzęcą prowadziły tylko niektóre RZD, tj. Werbkowice, 
Grabów, Wierzbno oraz na niewielką skalę Borusowa (tucz trzody chlewnej). Była 
ona zróżnicowana pod względem skali i struktury oraz wydajności jednostkowej 
(poniższa tabela). W tym zakresie najlepsze wyniki osiągnął zakład w Werbkowicach.

WSKAŹNIKI PRODUKCJI ZWIERZĘCEJ 2015 R.

*/ DJP – duże jednostki przeliczeniowe

Działalność RZD IUNG-PIB jest też przedmiotem systematycznie prowadzonych 
analiz ekonomicznych dających podstawę do porównań poszczególnych jednostek  
i ocen w ujęciu dynamicznym. 

Zakłady prowadzą również działalność promującą badania Instytutu. Uczestniczą 
one aktywnie we współpracy ze szkołami rolniczymi, podległymi MRiRW, z którymi 
IUNG-PIB ma podpisane umowy o współpracy. Korzystają z różnych form wsparcia 
w ramach WPR. Utrzymują one obiekty podlegające ochronie konserwatora zabyt-
ków. Zakłady są ważnym ogniwem transferu wyników badań do praktyki rolniczej.

Ogólnie można stwierdzić, że RZD IUNG-PIB kontynuowały w 2015 r. sze-
reg działań mających na celu dostosowanie produkcji do istniejących warunków 
produkcyjnych i ekonomicznych. Jednocześnie modernizowały one i unowocze-
śniały wyposażenie, kierując się zasadami racjonalnego wykorzystania czynni-
ków produkcji tj. ziemia, praca i kapitał. Skutki tych zmian są widoczne. Wszyst-

RZD 
IUNG-PIB

Obsada zwierząt 
w DJP* na 1 ha UR

Produkcja zwierzęca
na 1 ha UR Wydajność mleka 

od 1 krowy (l/rok)
Mleko (l) Żywiec (kg)

Borusowa 0,10 - 59 -
Grabów 0,90 3308 103 6545
Werbkowice 1,2 4277 147 9052
Wierzbno 0,24 - 90 -
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kie RZD zwracały też uwagę na poprawę estetyki budynków i terenów wokół 
nich. RZD IUNG są gospodarstwami (przedsiębiorstwami) towarowymi, oferu-
jącymi duże partie jednorodnych produktów roślinnych i zwierzęcych o wysokiej 
jakości. Jednocześnie przywiązują one duże znaczenie do stosowania efektyw-
nych i przyjaznych dla środowiska przyrodniczego technologii produkcji. Mogą 
one stanowić modele przydatne dla innych gospodarstw o podobnej wielkości  
i specjalizacji produkcyjnej. Prowadzone w RZD badania ekonomiczno-rolnicze 
powalają na obiektywną i wieloaspektową ocenę stosowanych rozwiązań technolo-
gicznych i systemów gospodarowania. Wyniki tych badań są popularyzowane pod-
czas warsztatów naukowych i spotkań roboczych kierownictwa RZD z Dyrekcją oraz 
Radą Naukową (Komisja ds. Ekonomiczno-Finansowych, Komisja ds. Działalności 
Badawczej i Rozwojowej Instytutu).

Współpraca zakładów z rolnikami
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STACJA DOŚWIADCZALNA
w Baborówku

Stacja Doświadczalna Baborówko od ponad 20 lat prowadzi doświadczenia polo-
we ścisłe, wielkopowierzchniowe i mikropoletkowe dla zakładów naukowych IUNG-
-PIB Puławy, instytutów rolniczych, uczelni, producentów nawozów, producentów 
środków ochrony roślin i producentów materiału nasiennego. 

Od początku powstania prowadzona jest w niej działalność szkoleniowa i edu-
kacyjna dla doradców ODR, uczniów ze szkół rolniczych oraz rolników. W oparciu  
o posiadane stacje meteorologiczne (tradycyjną i automatyczną), przez ponad 40 lat, 
gromadzone są podstawowe dane związane z pogodą. 

Stacja w Baborówku od wielu lat współpracuje z innymi ośrodkami naukowymi 
m.in. z IOR-PIB Poznań, PAN, IMGW Poznań, UP Poznań, ODR i szkołami rolni-
czymi. Stacja dostarcza też danych meteorologicznych wykorzystywanych w syste-
mie monitoringu suszy. 

Pracownicy stacji są autorami i współautorami wielu publikacji popularno-na-
ukowych, a także naukowych. Dodatkowo pracownicy stacji współpracowali z pra-
cownikami IOR-PIB w zakresie sygnalizacji i publikowania komunikatów o występo-
waniu i okresie wegetacji chorób i szkodników w uprawach rolniczych. 

Poletka doświadczalne z pszenicą ozimą w Stacji Doświadczalnej w Baborówku



STACJA DOŚWIADCZEŃ WEGETACYJNYCH 
w Puławach

Stacja Doświadczeń Wegetacyjnych w Puławach została oddana do użytku  
w 1962 r. Obejmuje część biurowo laboratoryjną, halę pod szkłem około 890 m2 i pod 
siatką 900 m2, mikropoletka obetonowane o powierzchni 450 m2.

Prace badawcze prowadzone są głównie dla Zakładów Naukowych IUNG-PIB 
Puławy i uczelni w zakresie doświadczeń wazonowych i mikropoletkowych, oraz 
dla innych instytutów, szczególnie w kamerach fitotronowych. Prace komercyjne 
dotyczą współpracy z producentami nawozów, środków ochrony roślin i biogazow-
ni (przydatność odpadów po produkcji biogazu jako substancji wykorzystywanej w 
charakterze nawozu).

Stacja Doświadczeń Wegetacyjnych zobligowana jest do utrzymania gotowości 
technicznej zaplecza przygotowywania i suszenia prób roślinnych i glebowych oraz 
produkcji wody demineralizowanej.

POWIERZCHNIA PÓL DOŚWIADCZALNYCH 

LICZBA DOŚWIADCZEŃ PRZEPROWADZONYCH W 2015 R.
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Stacja Doświadczalna
Powierzchnia (ha)

na 31.12.2015 r.

ogółem w tym grunty orne

SD Baborówko 128,88 125,55
Stacja Doświadczeń Wegetacyjnych Puławy 1,3 0,1
Razem 130,18 125,65

Stacja 
Doświadczalna

Rodzaj doświadczeń
polowe mikropoletkowe wazonowe

ogółem w tym dział. 
statut. ogółem w tym dział. 

statut. ogółem w tym dział. 
statut.

SD Baborówko 7 2 - - - -

SDW Puławy - - 3 - 11 1
Razem 7 2 3 - 11 1
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