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WSTĘP

Zboża ze względu na wszechstronne wykorzystanie w 
gospodarstwie oraz łatwość w uprawie należą do grupy roślin 
będących ważnym elementem produkcji roślinnej gospodarstw 
ekologicznych. Analiza rynku produktów ekologicznych wskazuje 
ponadto, że ekologiczne produkty zbożowe zajmują czołowe 
miejsce w strukturze konsumpcji żywności [Rynek żywności... 
2011]. Wynika to z możliwości wszechstronnego wykorzystania 
ziarna zbóż w żywieniu człowieka (produkcja różnego rodzaju 
pieczywa, kasz, makaronów, płatków, wyrobów ciastkarskich, 
dodatków do przetworów mlecznych itp.) Dodatkowo ziarno 
zbóż stanowi podstawową paszę dla wielu gatunków zwierząt 
utrzymywanych w gospodarstwie. Te cechy zbóż powodują, 
że są one ważnym elementem towarowej produkcji roślinnej 
gospodarstw ekologicznych. Analiza struktury zasiewów w 
gospodarstwach ekologicznych wskazuje, że największy areał 
przeznaczany jest na rośliny pastewne – 73 % (tj. 8 razy więcej 
niż w całym naszym rolnictwie). Udział zbóż wynosi około 34 % 
i jest dwukrotnie mniejszy niż ogółem w kraju (rys. 1) [Raport o 
stanie... 2011, Kuś, Jończyk 2013]. 

W praktyce, w gospodarstwach ekologicznych uprawia się 
mniej niż w konwencjonalnych, pszenicy ozimej, pszenżyta i jęcz-
mienia jarego, natomiast więcej pszenicy jarej, owsa i mieszanek 
zbożowych. Z jednej strony, wynika to z mniejszego zagrożenia 
zbóż jarych występowaniem chorób grzybowych, szkodami na 

skutek wymarzania, łatwiejszym opanowaniem zachwaszcze-
nia, z drugiej zaś – potrzebami rynku, znaczeniem zbóż jarych 
jako roślin ochronnych dla uprawy mieszanek motylkowato-
-trawiastych. W gospodarstwach ekologicznych uprawa roślin 
motylkowatych jest niezbędna ze względu na zabezpieczenie 
zasobów azotu w glebie, a tym samym zbilansowanie jego sal-
da. Mają one ponadto wysoką wartość przedplonową i bardzo 
korzystnie wpływają na ogólny stan żyzności gleby. 

Istotnym elementem agrotechniki zbóż, szczególnie w 
warunkach produkcji ekologicznej jest dobór odpowiedniej 
odmiany.  W Polsce, głównie z uwagi na mały areał uprawy, 
nie prowadzi się specjalnej hodowli roślin dla potrzeb rolnictwa 
ekologicznego. W tej sytuacji do uprawy w gospodarstwach 
ekologicznym zaleca się wybierać odmiany będące w ogólnej 
ofercie firm hodowlanych i znajdujące się w Krajowym Rejestrze 
Odmian (KRO). Badania prowadzone przez COBORU oraz re-
komendacje firm hodowlanych nie uwzględniają oceny odmian 
w warunkach produkcji ekologicznej, co utrudnia właściwy wybór 
i zwiększa ryzyko uprawy. Badania prowadzone w IUNG-PIB 
wskazują, że zboża uprawiane w warunkach ekologicznych w 
porównaniu do intensywnej uprawy konwencjonalnej plonowa-
ły niżej o około 30-35%, a w latach z silną presją czynników 
ograniczających plonowanie (np. dużym nasileniem chorób 
grzybowych) różnica sięgała 50%. Uzyskane wyniki wskazują 
ponadto, że odmiany spełniające kryteria doboru do uprawy w 
gospodarstwach ekologicznych plonują wyżej nawet o 2 t/ha 
[Jończyk i in. 2013, Jończyk, Kuś 2013].

Podstawowymi czynnikami limitującymi plonowanie zbóż 
w gospodarstwach ekologicznych są: zachwaszczenie, nasi-
lone występowanie chorób grzybowych oraz niedostateczne 
zaopatrzenie roślin w składniki pokarmowe, głównie w azot. 
Badania prowadzone w ostatnich latach w IUNG-PIB dotyczą 
m.in. oceny wybranych odmian pszenicy ozimej, jarej w kon-
tekście występowania wymienionych czynników i ich wpływu 
na produkcyjność i jakość ziarna. Dodatkowym celem podję-

Rysunek 1. Struktura zasiewów w gospodarstwach 
ekologicznych i średnio w Polsce, 2011 rok

Źródło:  Baza danych IJHAR-S za 2011 r., GUS, 2011. Użytkowanie 
gruntów
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Fotografia 1.  Doświadczenie zlokalizowane w Stacji 
Doświadczalnej IUNG-PIB w Osinach, woj. lubelskie 

Foto:  K. Jończyk
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tych prac było stworzenie sieci demonstracyjnych doświadczeń 
polowych zlokalizowanych w gospodarstwach ekologicznych w 
różnych rejonach Polski. W roku 2013 roku zakończono 3 letni cykl 
badań, w którym oceniano po 13 odmian pszenicy ozimej i jarej.  
Badania prowadzono w gospodarstwach ekologicznych w trzech 
miejscowościach: Osiny (woj. lubelskie) – Stacja Doświadczalna 
IUNG-PIB, Chwałowice (woj. mazowieckie) – gospodarstwo CDR 
Brwinów o/Radom, Chomentowo (woj. podlaskie) – indywidualne 
gospodarstwo ekologiczne. Przyjęta metodyka badań uwzględnia-
ła testowanie odmian w różnych rejonach kraju oraz warunkach 
siedliskowych, obejmujących gleby należące do kompleksów żyt-
niego bardzo dobrego i pszennego dobrego. Pszenice wysiewano 
w bardzo dobrych stanowiskach  (tab. 1) [Jończyk i in. 2013].

PLONOWANIE PSZENICY OZIMEJ 

Analizując zmienność plonów pszenicy ozimej w poszczegól-
nych siedliskach można stwierdzić, że plonowanie większości od-
mian (oprócz Bogatki i Natuli) było stosunkowo stabilne (tab. 2).  
Obsada kłosów badanych odmian charakteryzowała się dużym 

Tabela 3. Klasyfikacja odmian pszenicy ozimej ze względu na 
stopień porażenie przez patogeny grzybowe

Skupie-
nie

Odmiany Septoria 
spp.

Erysiphe 
graminis

Puccinia 
recondita

Dreschlera 
tritici-

repentis

1

Acteur 
Alcazar 
Boomer 
Jantarka 
Jenga 
Legenda

5,1 3,8 11,6 3,1

2
Batuta 
Bogatka 
Natula

7,5 5,9 18,4 4,4

3
Kohelia 
Mateja 
Ostka Strz.

10,5 9,5 30,1 4,0

4 Ostroga 3,5 8,2 2,8 3,0

Źródło: opracowanie własne

Tabela 1. Charakterystyka warunków siedliskowych doświadczeń z pszenicą ozimą i jarą
Gospodarstwo/lokalizacja Osiny

woj. lubelskie
Chwałowice

woj. mazowieckie
Chomentowo
woj. podlaskie

Kompleks przydatności rolniczej gleb
żytni bardzo
dobry

pszenny
dobry

żytni bardzo dobry

Typ gleby płowa brunatna brunatna wyługowana

Gatunek gleby piasek gliniasty mocny na glinie pył gliniasty
utwory pyłowe
na glinie lekkiej

Zasobność gleb:
Próchnica
P2O5

K2O
Mg
pH w KCl

1,4
8,6

10,0
9,1
5,9

1,7
23,4
22,3
13,1

6,2

1,6
6,4
5,3

13,6
6,6

Przedplon  dla:         

– pszenicy ozimej
koniczyna  
z trawami

groch siewny koniczyna  
z trawami

– pszenicy jarej ziemniak warzywa (marchew)
Średnia roczna temperatura [0C] 7,6 6,8 6,6
Opad [mm] 587 650 730

Źródło: opracowanie własne

Tabela 2. Plony ziarna pszenicy ozimej w różnych siedliskach  
– średnia z lat 2011-2013

Odmiana Plon ziarna [t/ha]
Osiny

woj. lubelskie
Chomentowo
woj. podlaskie

Chwałowice
woj. mazowieckie

Acteur 4,08 4,42 4,52

Alcazar 3,96 4,36 4,06

Batuta 4,33 3,61 4,31

Bogatka 3,57 4,61 4,79

Boomer 3,81 4,13 4,26

Jantarka 4,53 4,38 5,24

Jenga 3,22 3,97 4,48

Kohelia 3,73 4,21 4,86

Legenda 3,75 4,36 4,85

Nateja 4,01 4,13 5,06

Natula 3,37 4,00 4,63

Ostka Strz. 3,13 3,97 3,96

Ostroga 4,23 4,39 5,14

Średnia 3,82 4,20 4,63
Źródło: opracowanie własne

zróżnicowaniem w latach i miejscowościach. Największą zmien-
ność obsady kłosów, powyżej 20% odnotowano dla odmian: 
Nateja, Batuta, Ostroga i Bogatka. Najmniej stabilną masą 1000 
ziaren charakteryzowała się Ostka Strzelecka. Najbardziej zróż-
nicowaną w latach i punktach eksperymentalnych cechą okazało 
się występowanie i nasilenie rdzy brunatnej. Duże różnice współ-
czynnika zmienności dla porażenia przez Puccinia recondita f. sp. 
tritici świadczy o znacznym wpływie uwarunkowań siedliskowych 
na stopień porażenia roślin pszenicy ozimej przez tego patogena. 

WYSTĘPOWANIE I NASILENIE CHORÓB 
GRZYBOWYCH W PSZENICY OZIMEJ

Na stopień porażenia przez patogeny grzybowe odmian 
pszenicy ozimej bardzo duży wpływ miał układ warunków 
pogodowych w poszczególnych miejscowościach. W celu 
uszczegółowienia oceny fitosanitarnej badanych odmian wy-
konano analizę skupień, która pozwoliła określić grupy odmian 
(skupienia) ze względu na podobieństwo w porażeniu patoge-
nami grzybowymi. W analizie przyjęto podział odmian na cztery 
grupy określając średnie wartości porażenia (tab. 3). Odmianą 
najbardziej odporną na porażenie szczególnie przez Pucinia 
recondita i Septoria spp. okazała się Ostroga (4 skupienie), do 
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Tabela 5. Klasyfikacja odmian pszenicy jarej ze względu na 
stopień porażenia przez patogeny grzybowe

Sku-
pienie

Odmiany Septoria 
spp.

Erysiphe 
graminis

Puccinia 
recondita

Dreschlera 
tritici-

repentis

1

Bombowa 
Katoda
Trappe
Monsun 
Parabola
Łagwa

4,75 1,25 23,18 5,0

2

Brawura 
Hewilla
Ostka 
Smolicka 
Werbena
Żura

5,49 1,47 24,79 7,0

3
Tybalt
Kandela

3,93 0,44 7,66 5,27

Źródło: opracowanie własne

grupy nisko porażonych odmian należy zaliczyć odmiany: Acteur, 
Alcazar, Boomer, Jantarka, Jenga oraz Legendę (skupienie 1), 
średnio porażone były 3 odmiany: Batuta, Bogatka i Natula (sku-
pienie 2), zaś najsilniej porażone odmiany to: Kohelia, Nateja oraz 
Ostka Strzelecka (skupienie 3). Należy zaznaczyć, że między 
wydzielonymi grupami nie zaobserwowano różnic w porażeniu 
Dreschlera tritici-repentis, zaś skupienia najbardziej różniły się 
ze względu na porażenie powodowane przez Puccinia recondita. 

PLONOWANIE PSZENICY JAREJ

Plony odmian pszenicy jarej charakteryzowały się mniejszą 
zmiennością w porównaniu do pszenicy ozimej. Najbardziej 
stabilne plony pszenicy jarej w okresie 3 lat badań odnotowano 
w Chomentowie (tab. 4). Mimo istotnego wpływu siedliska na 
produkcyjność pszenicy jarej udało się wydzielić 3 grupy odmian 
o podobnym poziomie plonowania: Werbena, Tybalt i Bombona 
– to odmiany istotnie nisko plonujące, Hewilla, Monsun, Łagwa, 
Parabola, Żura, Kandela oraz Katoda i Brawura wysoko plonujące, 
a Trappe i Ostka Smolicka to grupa odmian średnio plonujących w 
granicach 3,5 t.  Obsada kłosów dla odmiany Tybalt była istotnie 
niższa niż odmian Kandela, Brawura i Trappe, a istotnie najniż-
szą masą 1000 ziaren charakteryzowały się odmiany: Werbena, 
Trappe, Tybalt i Bombona, wysoką Żura, Katoda Hewilla, Ostka 
Smolicka i Monsun. Najlepszą dorodnością ziarna cechowała 
się Parabola.

PSZENICA OZIMA

Grupa I:  Acteur, Jantarka, Ostroga. Odmiany uzyskujące 
największe plony oraz stabilnie plonujące w latach niezależnie 
od lokalizacji. Cechą charakterystyczną odmian w grupie I było 
tworzenie zwartych łanów z wysoką obsadą kłosów oraz ziarna 
o najwyższej masie 1000 ziaren.  Cechą wspólną odmian w 
grupie było najniższe porażenie przez Puccinia recondita f. 
sp. tritici.

Grupa II: Bogatka, Legenda, Kohelia, Nateja. Odmiany 
plonujące powyżej średniej, charakteryzujące się dużą masą 
1000 ziaren, tworzące zwarty łan podobnie jak w grupie I. Pro-
dukcyjność w większym stopniu uzależniona od warunków sie-
dliskowych, odmiany wykazujące większą zmienność w latach.  

Grupa III: Alcazar, Batuta, Boomer, Jenga, Natula. 
Odmiany plonujące nieco poniżej średniej, charakteryzujące 
się średnią obsadą kłosów i masą 1000 ziaren. W większym 
stopniu niż odmiany z grupy I ulegające porażaniu przez Puc-
cinia recondita f. sp. tritici,  ale mniej uszkadzane przez tego 
patogena niż odmiany z grupy II.  

Grupa IV: Ostka Strzelecka spośród badanych odmian 
najmniej przydatna do uprawy w warunkach gospodarowania 
ekologicznego. Odmiana charakteryzująca się najmniejszymi 
plonami, o niskich wartościach obsady kłosów i masy 1000 
ziaren, dodatkowo silnie porażana  przez Puccinia recondita 
f. sp. tritici.

PSZENICA JARA

Analiza produkcyjności odmian pszenicy jarej wykazała, 
że większość z testowanych odmian plonowała na podobnym 
poziomie i charakteryzowała się mniejszą zmiennością cech 
niż pszenica ozima.   

Grupa I: Brawura, Hewilla, Kandela, Katoda, Monsun, 
Ostka Smolicka, Parabola, Łagwa, Żura. Odmiany najwy-
żej plonujące, charakteryzujące się wysoką produkcyjnością 
niezależnie od lokalizacji, wyróżniające się wysoką masą 
100 ziaren.   Grupa II: Bombona, Werbena, Tybalt. Grupa 
odmian najniżej plonujących. Cechą wspólną dla tej grupy jest 
tworzenie łanów o niskiej obsadzie kłosów i masie 1000 ziaren. 
Odmiana Tybalt charakteryzująca się wyjątkową odpornością 
na porażenie przez Puccinia recondita f. sp. tritici w warunkach 
nasilonego występowania rdzy brunatnej uzyskiwała plony 
powyżej średniej.

Tabela 4. Plony ziarna pszenicy jarej w różnych siedliskach 
– średnia z lat 2011-2013

Odmiana Plon ziarna [t/ha]
Osiny

woj. lubelskie
Chomentowo

woj. 
podlaskie

Chwałowice
woj. 

mazowieckie
Bombona 3,02 3,53 3,00
Brawura 3,47 3,96 4,31
Hewilla 3,33 3,65 3,80
Kandela 3,68 3,67 3,96
Katoda 3,60 3,83 3,93
Monsun 3,40 3,66 3,84
Ostka Smolicka 3,16 3,66 3,69
Parabola 3,49 3,96 3,55
Trappe 3,19 3,74 3,54
Tybalt 2,92 3,36 3,16
Werbena 2,81 3,27 3,18
Łagwa 3,43 3,76 3,77
Żura 3,74 3,28 4,02
Średnio 3,33 3,64 3,67

Źródło: opracowanie własne

WYSTĘPOWANIE I NASILENIE CHORÓB 
GRZYBOWYCH W PSZENICY JAREJ

Występowanie patogenów grzybowych w pszenicy jarej cha-
rakteryzowało się dużą zmiennością w latach i miejscowościach. 
Odnotowano jednak podobne trendy w reakcji odmian na poraże-
nie i zastosowane metody statystyczne umożliwiły pogrupowanie 
odmian ze względu na występowanie chorób (podobnie jak dla 
pszenicy ozimej) – tabela 5. Przeprowadzone badania pozwoliły 
na wydzielenie odmian, które charakteryzowały się wysoką pro-
dukcyjnością i stabilnością plonowania w warunkach produkcji 
ekologicznej. Wyniki analizy statystycznej umożliwiły wyodrębnie-
nie 4 grup odmian pszenicy ozimej i 3 grup odmian pszenicy jarej.  
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Grupa III: Trappe. Odmiana plonująca na średnim poziomie, 
tworząca łan o obsadzie kłosów powyżej średniej, ale jednocze-
śnie charakteryzująca się niską masą 1000 ziaren.

Nasilenie fuzariozy i zasiedlenie ziarna poszczególnych od-
mian pszenicy przez Fusarium spp., w dużym stopniu zależało 
od lokalizacji doświadczenia. Największe nasilenie fuzarioz 
stwierdzono w województwie lubelskim w gospodarstwie Osi-
ny. Spośród ocenianych odmian pszenicy ozimej Kohelia we 
wszystkich trzech gospodarstwach wykazywała najmniejsze 
objawy fuzariozy. Z badanych 13 odmian pszenicy jarej znacz-
nemu porażeniu kłosów ulegały odmiany Monsun, Kandela, 
Tybalt, Katoda.

Spośród badanych odmian pszenicy ozimej największą 
konkurencyjnością w stosunku do chwastów charakteryzowały 
się odmiany: Nateja i Legenda. Budowa łanu tych odmian ce-
chowała się dużą zwartością i wysokością. Odmiany Alcazar, 
Boomer i Jenga były najmniej konkurencyjne w stosunku do 
chwastów [Feledyn-Szewczyk i in.2013]. Odmianami pszenicy 
jarej, które wykazały większą konkurencyjność w stosunku do 
chwastów były: Bombona, Hewilla, Łagwa. Najbardziej podat-
nymi na zachwaszczenie odmianami były: Monsun, Parabola, 
Trappe i Tybalt.

Ziarno badanych odmian pszenicy wykazywało duże 
zróżnicowanie pod względem cech fizycznych oraz składu 
chemicznego w zależności od roku zbioru. Najlepiej plonujące 
odmiany pszenicy jarej i ozimej charakteryzowały się dobrymi 
parametrami jakościowymi decydującymi o przydatności do 
celów piekarniczych.  Ziarno badanych odmian pszenicy jarej, 
w porównaniu z ozimymi, cechowało się większą szklistością i 
twardością bielma, większą zawartością białka ogółem i popiołu 
oraz niższą aktywnością enzymów amylolitycznych. Właściwości 
przemiałowe ziarna zależały od roku zbioru oraz cech odmiano-
wych. Lepszymi właściwościami przemiałowymi cechowały się 
pszenice ozime niż jare. Biorąc pod uwagę uzyskany wyciąg 
mąki spośród pszenic ozimych wysoko oceniono ziarno odmian: 
Akteur, Bogatka, Jantarka, Kohelia, Legenda, Nateja i Ostroga, 
natomiast spośród pszenic jarych ziarno odmian: Bombona, 
Brawura, Hewilla, Kandela, Katoda, Monsun i Żura. Na pod-
stawie przeprowadzonych badań stwierdzono, że w warunkach 
uprawy ekologicznej możliwe jest uzyskanie ziarna pszenicy 
o parametrach jakościowych odpowiadających wymaganiom 
stawianym przez przemysł młynarski i piekarski. 

Fotografia 2. Pieczywo z próbnego wypieku laboratoryjnego z mąki z ziarna odmian pszenicy ozimej 
Foto: G. Cacak-Pietrzak (SGGW Warszawa)

Przeprowadzone badania wskazują, że spośród wybranych 
odmian można wybrać takie, których uprawa w warunkach 
produkcji ekologicznej umożliwi uzyskanie wysokiej wydajno-
ści, będzie obarczona małym ryzykiem i pozwoli na uzyskanie 
wysokiej jakość surowca.  
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