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WYKORZYSTANIE METOD BADAŃ AGROFIZYCZNYCH
W OGRODNICTWIE
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WSTĘP

Ogrodnictwo jako wyspecjalizowany dział rolnictwa, obejmujący uprawę
i hodowlę roślin warzywnych, sadowniczych i ozdobnych dostarcza różno
rodnych produktów w postaci owoców, warzyw, kwiatów. Produkty te użytko
wane są w stanie świeżym, w krótkim czasie po zbiorach, transportowane często
na znaczne odległości, przechowywane, a także w wysokim stopniu przetwarzane.
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Sum m a ry. The results of agrophysical research have a very wide application in horticulture.
These methods are useful to determine horticultural subsoils usefulness for plant cultivation, to
estimate of vegetation conditions under covers, which are the control basis of many processes such
as irrigation, heating and fertilization, in order to create the best growth conditions and plants
development. It is essential to get to know how the agrotechnical practices influence yield's qu ality
features and their resistance to damage during harvesting, transportation and storage. Agrophysical
researches are also very important in selection and breeding of new attractive varieties which are
created for different production techniques and to satisfy consumers.
Presented description is only a part of agrophysical research methods specification which are
used to estimate plants' harvesting conditions and rational management of horticultural products.
Ke y wo rd s: agrophysical research methods, plants cultivation conditions, horticultural
subsoils properties, quality of horticultural products.

