
sPls TnEŚCl

..... I I

Abstract

CzĘŚĆ I.

Rozdział1

Rozdział2

............. l5

DETERMINANTY JAK0ŚCI ŻywnoŚcl

Rola azotu w kształtowaniu plonu i jakości ziarna pszenicy zwyczajnej
(Triticum aestivum spp. vulgare)............ .............."..19

Wstęp'..... .........19
Rola i znaczenie azotu w rośiinie .....2l
Żrodła azotuw glebie ".....22
Straty azotu .....24
Nawożenie azotem pszenicy ozimej .............'....24
Nawożenie azotem pszenicy jarej........... ...........25
Terminy i sposoby stosowania nawozów azotowych .....'..26
Dolistne dokarmianie azotem ..........2g
Wpły* nawożenia azotem na jakość ziarna .....30
Poclsumowanie.......... ....... 3l
Piśmiennictwo......... .........32

Wpły* nawrrżenia fosforowego i potasowego
na plonowanie i cechy jakościowe wybranych roślin zbożowych
oraz okopowych..... ...".........39

Wstęp...... .........3g
Znaczenie fosforu i potasu dla roś]in ...'....."......40
Nawożenie fosforowe i potasowe w uprawie wybranych roślin
zbożowych i okopowych......"......." ......................45
Podsumowanie.......... ....... 5l
Piśmiennictwo......... .........51

Zanieczyszczenie gleb i surowców roślinnych metalami ciężkimi .....,.....57
Wstęp....'. ....'....57
Gleba i źradła jej zanteczysz,czenia, ze szczególnym
uwzgiędnieniem metali ciężkich .....58
Wpły* metali ciężkich narozwój roślin ...".......62
Czynniki wpływające na przyswajalność metali ciężkich z gleby .....66

Razdział3



Razdział4

Rozdział 5

CZEŚĆ II.

Rozdział l

Rozdział2

Spis treści

Podsumowanie........." .......69

Piśmiennictwo......... .........7t)

Wpły* czynników biotycznych i abioĘcznych na ilość i jakość ziatna
jęczmienia jarego (Hordeum vulgełre L.) ........... ....".77

Wstęp...... .........77

wpły* opadów atmosferycznych i poziomu uwilgotnienia gleby....78
Wpły* temperatury na wzrost i plonowanie roślin ..........79

Fizyczne i chemiczne właściwości gleby.. .........79

Zasobność gleby w składniki pokarmowe...."....... ......".....'.B0

Termirr siewu i materiał siewny .....'.81

Czynniki bioĘczne wpĘ.wające na wzrost i rozwój roślin...............'.82

Chwasty.. ."..."...82

Choroby roślin ...............'.B3

Szkodniki ........84

Podsumowanie.."....... .......85

Piśmiennictwo......... .':.'............. .......'.86

Wpływ wybranych czynników środowiskowych i agrotechnicznych
na jakość i ilość nasion gryki zwyczajnej Fagopyrum esculentum
Moench ..................89

Wstęp...... .........89

Czynniki sied1iskowe............... ..........91

Czynniki agrotechniczne ..................92

Podsumowanie.."....... .......96

Piśmiennictwo'........ .".......97

WYBRANE ASPEKTY JAK0ŚCI ZYWNoŚcl ........

lakość makaronów z pszenicy durum (Triticum durum Desf.)

oraz wymagania dla surowca do ich produkcji ......101

lMstęp...... ...."..101

Semolina clurum najlepszym surowcem do proclukcji rnakaronu..l02
Istotne kryteria jakości ziarna i semoliny durum..... ...'... i03
Makarony pełnoziarniste i wzbogacone składnikami zywności .....ra7
Mikotoksyny a bezpieczeństwo i jakość produktu ..........108

Podsumowanie.......... .....109

Piśmiennictwo......".. .......1 10

Wybrane zagadnienia doĘczące jakości i znakowania produktów
żywnościo!vych........ ............. ll5

Wstęp...... .......115

}akość techniczna i ekonomiczna z}'wności' ............'.......II7

}akośćzdrowotnaihandlowazywności..'....'.....'... ..'......'.119

Etykieta jako źrodŁo informacji o produkcie.......... ......'..I20
Podsumowanie.......... .'...IŻ4
Piśmiennictwo......... .......I24



5pis treści

Rozdział 3 |akość i ocena konstrmencka napojów mlecznych..."......... ............,,l29
l'Vstęp...... .......I29
Cel badań ..""...1,32

Materiał i metody bac1ań...... ...........l32
Wyniki badań i dyskusja ....."".......... t35
Wnioski podsumowanie."."...... ........140
Piśnriennictwo......... .......141

Rozdział 4 Preferencje konsumenckie studentów na rynku czekolady .". l45
Wstęp.....' "......l45
Materiał i metody badań..'... ...........I47
\Ąfniki ...........I47
Dyskusja i wnioski .........15d
Podsumowanie.......... ."...160
Piśmiennictwo..'...... .....".' 160

CZĘSC III. P0ZYCJA K0NKURENCYJNA SEKT0RA ROTNO-SPOZYI{CZEGO
t63

Rozdział 1 Wytlrane determinanĘ konkurencyjntlści sektora rolno_spożywczego.... 165
l'Vstęp.'.... ...".'. i65
Cena w tworzeniu przewagi konkurencyjnej ....".............. i66
Jakość jako instrument konkurclwania "......". ............."......169
Działalność innowa cyjna w procesie korrkurencji ..........'.. ...............17 2
Kapitał intelektualny jako źrodŁo konkurencyjrrości .."...I72
Podsumowanie..."...... .".."IT5
Piśmiennictwo'..'..... .......175

Rlazdział 2 Aktywność innowacyjna przedsiębiorstw przemysłu spożywcze ga,...... 17 9
Wstęp...... .......I79
Innowacje i innowacyjność przedsiębiorstw'..".' ........'...."180
Determin anty dzialalności innowacyjnej przedsiębiorstw .....'........1B3
Charakterystyka sektora przenrysłu sp ażyw czeso w Polsce ".... "...... 1 8 5

Działalność innowa cy1na przedsiębiorstw przemysłu
spażywczego w latach 2010-2015 "'........... ......i88
Podsumowanie i wnioski ................190
Piśmiennictwo......... .'..... 191

Rozdział 3 Rolnictwo ekologiczne w Polsce jako sektor żywności ekologicznej...... l95
Wstęp.".... .."....195
Struktura ekologicznyclr producentów rolnych w Polsce w iatach
20a4_2017 ."...198
Struktura przetwórni ekologicznych w Polsce w latach 20a4-2al7 .,204
Rynek żywności ekologicznej".....'....... .."''...."...2a9
Podsumowanie......."". .....21Ł
Fiśmiennictwo......... ...."..21 1



10

Rozdział'4

5pis treści

Produkcja mleka w gospodarstwie ekologicznym na Podkarpaciu ....... 215

Wstęp...... .......2I5
Wartość odżYwcza i skład chemiczny m[eka....... .............216

Materiał i metody.. '........218
Wyniki i ich omówienie........ ..........2I9

Podsumowanie.......... .....223

Piśmiennictwo......'.. .......223


