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  I. Wstęp 
 Rolnictwo ekologiczne wykazuje stały i dynamiczny rozwój w naszym 

kraju.  Liczba gospodarstw ekologicznych systematycznie wzrasta.  RównieŜ 
wewnętrzny rynek produktów rolnictwa ekologicznego dość szybko się 
poszerza. Jednak mimo przyrostu liczby gospodarstw ekologicznych, produkcja 
z nich jest ciągle zbyt mała. Fakt ten wynika z braku dostatecznej wiedzy 
rolników o prowadzeniu towarowego gospodarstwa ekologicznego. Szeroko 
zakrojone badania w dziedzinie produkcji ekologicznej, finansowane przez 
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, uzupełnia luki w wiedzy o rolnictwie 
ekologicznym i daje podstawę do wdraŜania wyników naukowych do praktyki.   

W Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie od szeregu lat prowadzone 
są badania naukowe, związane tematycznie z systemem rolnictwa 
ekologicznego. Mając duŜe doświadczenie w tej tematyce Katedra Ekologii 
Rolniczej, prowadzi badania pt. Produkcyjno - ekonomiczna ocena zmianowań i 
odmian roślin uprawianych w systemie rolnictwa ekologicznego. Celem zadania 
jest opracowanie w ramach doświadczeń naukowych nowych technologii 
ekologicznej produkcji roślinnej.  

  Wyniki doświadczeń naukowych są opublikowane w postaci instrukcji 
wdroŜeniowych oraz będą stanowiły podstawę do opracowania podręcznika z 
zakresu rolnictwa ekologicznego. Celem prowadzonych doświadczeń 
naukowych jest opracowanie podstaw prawidłowych zmianowań, 
dostosowanych do  ekologicznej produkcji roślinnej. 

II.  Miejsce realizacji zadania 
Nazwa i adres jednostki, w której realizowano zadania:  
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie 
Wydział AgrobioinŜynierii 
Katedra Ekologii Rolniczej 
ul. Akademicka 13 
20-950 Lublin 

III.  Wykonawcy zadania: 
Kierownik zadania: dr hab. Jerzy Szymona 

1. Prowadzenie doświadczenia „Produkcyjno - 

ekonomiczna ocena zmianowań i odmian roślin 

uprawianych w systemie rolnictwa 

ekologicznego” 

Prof. dr hab. Edward Pałys 

Dr hab. Jerzy Szymona 

Inni pracownicy techniczni 

2. Prowadzenie prac polowych Mgr Marek Krysztoforski 

Mgr Włodzimierz Stachura 

Inni pracownicy techniczni 

3. Prace wdroŜeniowe Dr hab. Jerzy Szymona 

Dr Henryk Skórnicki 
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IV.  Opis wykonanych zadań badawczych 

Badania załoŜono w 2007 roku i rok 2010 był trzecim rokiem prowadzenia 
doświadczeń. Zgodnie z zasadami doświadczalnictwa rolniczego, minimalnie 
trzyletni okres prowadzenia badań polowych, pozwala statystycznie opracować 
wyniki, które mogą być podstawą do przedstawienia wiarygodnych wniosków, 
nadających się do praktycznego wdroŜenia w rolnictwie. 

Badania są prowadzone w ekologicznym gospodarstwie Centrum 
Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, oddział w Radomiu w Chwałowicach. 
Doświadczenie załoŜono na glebie brunatnej właściwej, o składzie 
granulometrycznym glina pylasta i pył zwykły, kompleksu pszennego dobrego.  

Na polu doświadczalnym załoŜone są dwa rodzaje płodozmianów: 
czteropolowy intensywny i siedmiopolowy przemienno-łąkowy.  

Płodozmian I 
Wstęp 
Celem pierwszego, intensywnego płodozmianu jest określenie bilansu 

azotowego w glebie, wytworzonego przez rośliny Bobowate [Fabaceae]. W 
rolnictwie najbardziej plonotwórczym pierwiastkiem jest azot. Podobnie w 
systemie rolnictwa ekologicznego azot decyduje o wysokości plonowania 
uprawianych roślin. Jednym z zarzutów wobec rolnictwa ekologicznego jest 
niŜsze plonowanie roślin, wynikające głównie z niedostatku azotu, 
dostarczanego li tylko w postaci nawoŜenia organicznego, gdyŜ nie ma 
mineralnych nawozów azotowych dozwolonych do stosowania w tym systemie. 

Głównym źródłem azotu w rolnictwie ekologicznym mogą być rośliny 
Bobowate. Od ich ilości w strukturze zasiewów zaleŜy zawartość azotu w 
resztkach korzeniowych, pozostawionych w glebie lub wprowadzonych do 
gleby w postaci nawozów zielonych. 

   Metodyka badań  
W pierwszym doświadczeniu rośliny uprawiano w następującym 

płodozmianie: 
     1.   Ziemniak wczesny [na oborniku] + poplon – wyka jara + peluszka                           

2. pszenica jara + wsiewka koniczyny białej          
3. soja zbiór koniec VIII + wysiew orkiszu      
4. orkisz  + wsiewka seradeli    

W tym płodozmianie wprowadzono w kaŜdym roku roślinę Bobowatą, 
która będzie głównym dostarczycielem azotu – najbardziej plonotwórczego 
pierwiastka.  KaŜda z roślin Bobowatych współŜyje z innym szczepem bakterii 
brodawkowej.  Wyka jara i peluszka – Rhizobium leguminosarum, Koniczyna 
biała – Rhizobium trifolii, soja – Rhizobium japonicum, seradela – Rhizobium 
lupini.  Badania gleby wykaŜą czy Bobowate dostarczają wystarczającą ilość 
azotu dla pozostałych roślin w płodozmianie oraz czy przy takim częstym 
wysiewie Bobowatych, nie zachodzi zjawisko „zmęczenia gleby”, wywołane 
namnaŜaniem bakteriofagów, niszczących bakterie brodawkowe.   
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zdj. 1 na pierwszym planie pszenica jara, dalej orkisz, soja i ziemniak 
 

 
zdj. 2 wsiewka koniczyny białej w pszenicy jarej 
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zdj.3 wsiewka seradeli w orkiszu 

 
Doświadczenie załoŜono w blokach losowych w czterech powtórzeniach. 

Powierzchnia poletek do siewu o zbioru wynosiła 22 m². 
NawoŜenie 

- ziemniak: 30 t/ha obornik przed sadzeniem  
- pszenica jara – wiosną przed bronowaniem i kultywatorowaniem – 

kompost 15 t/ha,  
- soja wiosną przed bronowaniem i kultywatorowaniem – kompost 10 t/ha, 

- orkisz – jesienią przed bronowaniem przedsiewnym – kompost 15 t/ha ,  
 
Ochrona roślin 
W uprawie zbóŜ nie były stosowane biologiczne pestycydy, w celu oceny 

naturalnej odporności badanych odmian na choroby lub szkodniki.  
Ochrona ziemniaka: 

- oprysk Novodor przeciwko stonce ziemniaczanej, 
- Oprysk Miedzian 50 WP przeciwko zarazie ziemniaczanej. 

 
Odmiany uprawianych roślin: 
Ziemniak odm. Roksana 
Pszenica jara odm. Tybalt 
Soja odm. Antoszka 
Orkisz odm. Franckenkorn 
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zdj. 4 soja w trakcie wegetacji 
 
Harmonogram prac: 
1. wiosenne wytyczenie poletek pod siew roślin jarych  

[ziemniak, pszenica jara, soja], 
2. przedsiewne pobranie próbek gleby. Oznaczenie: 2 próbki z kaŜdego poletka: 

warstwa orna 0 – 30 cm, warstwa podorna 30 – 60 cm.  
     Analizy: pH, próchnica, N, P, K, Mg, S, Cd, Pb, Mn, Cu, Zn, Fe. 
3. wiosenne bronowanie poletek,  
4. nawoŜenie pogłówne dobrze rozłoŜonym kompostem bydlęcym: na poletkach 

pod siew pszenicy jarej i soji = 10 ton/ha, na poletkach przeznaczonych do 
sadzenia ziemniaka = 30 ton/ha, 

5. po rozrzuceniu kompostu: kultywatorowanie mające na celu wymieszanie 
kompostu z wierzchnią warstwą gleby, 

6.  po kultywatorowaniu: bronowanie w celu wyrównania powierzchni pola 
przed siewem lub sadzeniem,  

7. w dniu siewu: grabkowanie w celu wzruszenia gleby i wyrównania 
powierzchni  

8. siew pszenicy jarej odmiany Tybalt, 
9. na poletkach z orkiszem ozimym wsiana została seradela, 
10. wschody seradeli  
11. wschody pszenicy 
12. w fazie krzewienia pszenicy jarej wsiana została koniczyna biała  
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13. bronowanie pszenicy 
14. siew soi odm. otrzymana z IUNG Puławy (pochodzenie Białoruś, odmiana 

populacyjna  Antoszka).  
15. wschody soi 
16. sadzenie ziemniaka odmiany Roksana 
17. wschody ziemniaków  
18. pobranie próbek gleby - maj. Oznaczenie: 2 próbki z kaŜdego poletka: 

warstwa orna 0 – 30 cm, warstwa podorna 30 – 60 cm.  
     Analizy: N - mineralny,  
19. pielenie soji, 
20. obredlanie ziemniaków, 
21. strzelanie w źdźbło pszenicy, 
22. pobranie próbek gleby - czerwiec. Oznaczenie: 2 próbki z kaŜdego poletka: 

warstwa orna 0 – 30 cm, warstwa podorna 30 – 60 cm.  
     Analizy: N - mineralny, 
23. Ochrona ziemniaka: oprysk Novodor przeciwko stonce ziemniaczanej, 

oprysk Miedzian 50 WP przeciwko zarazie ziemniaczanej, 
24. pobranie próbek gleby - lipiec. Oznaczenie: 2 próbki z kaŜdego poletka: 

warstwa orna 0 – 30 cm, warstwa podorna 30 – 60 cm.  
     Analizy: N - mineralny, 
25. zbiór orkiszu ozimego i pszenicy jarej 
26. pobranie próbek po zbiorze zbóŜ: oznaczenie: 2 próbki z kaŜdego poletka: 

warstwa orna 0 – 30 cm, warstwa podorna 30 – 60 cm.  
     Analizy: N - mineralny, 
27. zbiór ziemniaków, po zbiorze ziemniaków wysiew mieszanki grochu z wyką, 
28. zbiór soji, 
29. nawoŜenie na poletkach pod siew orkiszu: kompost – 15 t/ha 
30. orka jesienna pod orkisz i bronowanie 
31. siew orkiszu, 
32. pobranie próbek jesienią po siewie orkiszu: oznaczenie: 2 próbki z kaŜdego 

poletka: warstwa orna 0 – 30 cm, warstwa podorna 30 – 60 cm.  
     Analizy: N – mineralny 
33. na zakończenie wegetacji pobrane zostały pobrane próby glebowe z warstwy 

ornej i podornej ( 32 próby). 2 próbki z kaŜdego poletka: warstwa orna 0 – 30 
cm, warstwa podorna 30 – 60 cm.  

    Analizy: pH, próchnica, N, P, K, Mg, S, Cd, Pb, Mn, Cu, Zn, Fe. 
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zdj. 5 ziemniak w trakcie wegetacji 
 
Wyniki badań 

Przedstawione wyniki badań z okresu trzech lat nie potwierdzają tezy o 
wpływie roślin Bobowatych [Fabaceae] na plonowanie innych roślin w 
płodozmianie. W pracach innych autorów opartych na wieloletnich 
doświadczeniach polowych [badany okres to minimum 6 lat], stwierdza się 
zwyŜkę plonów roślin pod wpływem roślin Bobowatych. Wyniki plonowania 
roślin w płodozmianie z poszczególnych lat przedstawione w tabelach 1,2,3 nie 
wykazują jednoznacznej tendencji. RóŜnice w plonowaniu poszczególnych 
gatunków naleŜy raczej przypisać warunkom pogodowym w poszczególnych 
latach a nie przyjętej w hipotezie badawczej. 

  

    Tab. 1 Plony roślin w t/ha w 2008 r. 
  I  II  III  IV  średnio 

Ziemniak 37,00 48,00 42,00 43,00 42,50 

Pszenica jara 1,17 2,13 2,07 2,01 1,84 
Soja 0,76 0,84 0,92 0,88 0,85 

Orkisz ozimy 3,20 3,95 3,85 4,11 3,78 
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    Tab. 2 Plony roślin w t/ha w 2009 r.  
  I  II  III  IV  średnio 

Ziemniak 29,60 25,00 23,20 24,80 25,65 

Pszenica jara 1,44 1,30 1,56 1,70 1,50 

Soja 0,78 0,82 0,96 0,88 0,86 

Orkisz ozimy 2,40 2,72 2,80 2,84 2,69 

 

    Tab. 3 Plony roślin w t/ha w 2010 r.  
  I  II  III  IV  średnio 

Ziemniak 22,88 22,90 24,40 17,27 21,84 

Pszenica jara 2,95 2,51 2,59 2,27 2,58 
Soja 1,70 1,66 1,96 1,69 1,75 

Orkisz ozimy 2,14 1,87 2,05 1,99 2,01 

 

    Tab. 4 Plony roślin w t/ha [średnio z 3 lat 2008 – 2010] 
  I  II  III  IV  średnio 

Ziemniak 29,83 31,97 29,87 28,36 30,00 

Pszenica jara 1,85 1,98 2,07 1,99 1,97 
Soja 1,08 1,11 1,28 1,15 1,15 

Orkisz ozimy 2,58 2,85 2,90 2,98 2,83 

 

    Tab. 5 Plony roślin w t/ha  
  2008 2009 2010 

Ziemniak 42,50 25,65 21,84 

Pszenica jara 1,84 1,50 2,58 
Soja 0,85 0,86 1,75 

Orkisz ozimy 3,78 2,69 2,01 

 
NaleŜy nadmienić, Ŝe tego typu badań nie prowadzi się w zakresie 

rolnictwa ekologicznego w Polsce, a otrzymane wyniki mogą mieć duŜe 
znaczenie w praktyce intensywnej produkcji roślinnej wielu gospodarstw 
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ekologicznych. Te badania mają charakter wstępny. ZałoŜenia badawcze mogą 
być sprawdzone tylko w dłuŜszym okresie, dlatego badania będą kontynuowane 
w latach następnych. 
 
Płodozmian II 
Wstęp 

W tym doświadczeniu uprawiano moŜliwie duŜą liczbę odmian zbóŜ, 
zarejestrowanych w naszym kraju, w celu oceny ich przydatności do 
ekologicznej produkcji. Wybrane odmiany uprawiano w ciągu ostatnich trzech 
lat. Trzyletnie badania pozwalają na statystyczne opracowanie wyników i 
wyciągnięcie wiarygodnych wniosków, przydatnych w praktyce rolniczej.   

W doświadczeniu rośliny uprawiano w następującym płodozmianie: 
1. Lucerna z trawami  
2. Lucerna z trawami 
3. Lucerna z trawami  
4. Lucerna z trawami 
5. zboŜa jare + seradela 
6. strączkowe + zboŜa ozime 
7. zboŜa ozime + wsiewka lucerny 

 

 
zdj. 6 wiosenne wytyczenie poletek i siew zbóŜ jarych 
 



 

 

12 

12 

 
zdj. 7 zboŜa ozime wiosną 
 
Harmonogram prac w płodozmianie: 

1. wiosną prace polowe rozpoczęto od wytyczenia poletek pod siew roślin 
jarych [zboŜa, strączkowe], 

2. na poletkach przeznaczonych pod siew roślin jarych: bronowanie, 
nawoŜenie: kompost  - 10 t/ha. 

3. kultywator + brona po kompoście; grabkowanie. 
4. siew zbóŜ jarych i roślin strączkowych,  
5. wykonanie zespołu uprawek pielęgnacyjnych: pielenie zbóŜ i roślin 

strączkowych, zbiór i bronowanie pokosów lucerny. 
6. zbiór zbóŜ jarych i roślin strączkowych 
7. jesienią: bronowanie, nawoŜenie: kompost – 15 t/ha i siew zbóŜ ozimych. 
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zdj. 8 zboŜa jare i ozime 
 

 
zdj. 9 zboŜa ozime przed zbiorem 
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Płodozmian ten oprócz spełnienia zadań stricte naukowych, jest 
doskonałym polem pokazowym dla licznych wycieczek rolników, mogącym 
naocznie przekonać się co do właściwości odmian roślin, uprawianych 
ekologicznie. Przeprowadzone doświadczenie z uprawą jak największej liczby 
odmian zbóŜ na mikropoletkach, miało na celu wstępne scharakteryzowanie 
odmian,w warunkach uprawy ekologicznej i wybór najlepszych do dalszych 
badań nad ich przydatnością w produkcji ekologicznej. 

 
Wyniki badań 
Charakterystyka zbóŜ jarych 

W 2010 r. uprawiano następujące odmiany zbóŜ jarych: 11 odmian owsa, 
17 odmian jęczmienia jarego, 13 odmian pszenicy jarej, 2 odmiany Ŝyta jarego. 
 
Tabela 6 Charakterystyka odmian owsa 

Liczba pędów 
w rzędzie 1 mb  

wiechy na 1 m² wiechy - 10 sztuk MTZ 

Lp. 

Odmiana Masa 
snopka 
[w kg] 
z 1 m² 

 

wiechon
ośnych 

płonych 

Średnia 
wysokość 
rośliny 
[cm] 

Średnia 
długość 
wiechy 
[cm] liczba 

(szt.) 

Waga 
ziarna 
(w kg) 

 liczba 
ziarn 
(szt.) 

 waga 
ziarna 
(w g) 

 

1 Chwat 0,95 68 6 90,0 19,2 342 0,485 467 11,2 27,2 
2 Gniady 1,00 163 16 92,8 18,7 683 0,420 316 8,3 28,4 
3 Zuch 0,95 55 4 100,8 21,7 333 0,370 963 23,9 24,0 
4 Krezus 1,00 79 3 97,2 19,5 440 0,360 472 9,5 24,4 
5 Skorpion 0,90 106 4 95,2 18,5 319 0,255 311 7,5 29,0 
6 Sławko 0,95 110 6 102,4 19,6 434 0,305 411 8,4 29,0 
7 Koneser 1,20 109 12 92,6 19,1 706 0,570 579 12,7 22,0 
8 Breton 1,00 152 12 91,7 15,6 424 0,405 689 18,2 29,6 
9 Cwał 0,90 148 15 95.8 18,8 432 0,375 545 11,8 22,6 
10 Szakal 1,30 183 13 91,3 16,1 640 0,385 655 14,4 29,2 
11 Jumbo 1,00 192 11 91,5 19,2 557 0,315 356 8,7 24,0 

odch. stand. 0,12 46 5 4,1 1,7 131 0,086 194 5,0 2,8 
 

Owies nie jest zbyt często uprawiany w gospodarstwach ekologicznych, 
gdyŜ jest rośliną przede wszystkim paszową i z tego powodu rolnicy chętniej 
sieją inne gatunki zbóŜ, które mogą być przeznaczone po przetworzeniu na 
konsumpcję lub takŜe zuŜytkowane na paszę. NajwaŜniejszym elementem 
przydatności odmiany do produkcji jest wysokość uzyskanego plonu, na którego 
końcowy wynik ma wpływ wiele czynników. Plon zebrany na mikropoletkach 
nie odzwierciedla wyniku z doświadczeń łanowych. Niemniej jest tylko 
wskazówką do dalszych badań. 

W omawianym doświadczeniu najbardziej interesującą odmianą pod 
względem plonowania był Koneser. NajwyŜszy plon ziarna tej odmiany był 
pochodną największej obsady wiech na 1 m². Lepszy wynik uzyskano w 
odmianie Chwat, gdzie przy istotnie najniŜszej obsadzie wiech na 1 m², zebrano 
istotnie najwyŜszy plon ziarna z 1 m². Ziarno tej odmiany charakteryzowało się 
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teŜ istotnie najwyŜszym MTZ, w badanej grupie odmian. Odmiana Zuch 
charakteryzowała się największą liczbą ziarn w 10 wiechach, co przełoŜyło się 
na największy cięŜar ziarn z 10 wiech. Jednak odmiana ta daje bardzo drobne 
ziarno. 

WaŜnym elementem w uprawie zbóŜ jest ich konkurencyjność z 
chwastami. ZboŜa są tą grupą uprawową, która łatwo przegrywa z chwastami 
konkurencję o przestrzeń Ŝyciową i z reguły rolnik miewa kłopoty z 
niepoŜądanymi roślinami, szczególnie w uprawach ekologicznych, gdzie nie ma 
herbicydów do ich zwalczania. Dlatego waŜnymi cechami zbóŜ wpływającymi 
na zwiększoną odporność na zachwaszczenie są między innymi: wysokość 
źdźbła i krzewistość. W badanej grupie odmian owsa najwyŜszymi roślinami 
były odmiany Zuch i Sławko. Jednak w obu tych odmianach określono 
znamiennie najniŜszą obsadę wiech na 1 m². Natomiast odmiany: Gniady, 
Koneser i Szakal, które były istotnie najniŜsze w badanej grupie, 
charakteryzowały się największą obsadą  wiech na 1 m². 
 
Tabela 7 Charakterystyka odmian jęczmienia jarego 

Liczba pędów 
w rzędzie 1 mb  

Kłosy na 1 m² Kłosy - 10 sztuk 

Lp. 

Odmiana Masa 
snopka 
[w kg] 
z 1 m² 

 

kłosono
śnych 

płonych 

Średnia 
wysokość 
rośliny 
[cm] 

Średnia 
długość 
kłosa 
[cm] 

liczba 
(szt.) 

waga 
ziarna 
(w kg) 

 liczba 
ziarn  
(w szt.) 

 waga 
ziarna 
(w g) 

MTZ 

1 Skarb 0,50 116 20 53,2 6,4 401 0,160 212 8,2 43,6 
2 Stratus 0,65 120 22 52,3 6,9 440 0,210 168 6,5 44,0 
3 Eunova 0,45 123 18 51,5 6,9 346 0,155 175 6,6 39,4 
4 Tocada 0,80 119 23 56,4 7,5 393 0,265 256 8,8 42,8 
5 Signora 0,40 130 12 41,8 6,4 413 0,150 329 6,4 29,8 
6 Atol 0,50 134 12 51,3 7,0 348 0,190 217 4,8 34,0 
7 Rubinek 0,55 160 17 50,3 5,8 502 0,180 145 5,6 42,2 
8 Xanadu 0,45 162 25 42,7 5,8 496 0,120 234 5,5 27,0 
9 Beatrix 0,55 201 15 54,0 6,7 429 0,195 156 4,0 35,2 
10 Antak 0,60 124 18 48,3 7,0 541 0,185 232 7,6 35,6 
11 Blask 0,90 188 38 50,6 7,0 632 0,260 67 3,4 40,0 
12 Ria FS 0,90 152 27 59,0 6,1 654 0,275 177 6,4 42,0 
13 Rodos 0,70 123 13 55,7 6,1 628 0,220 129 4,6 39,8 
14 Justina 0,60 115 13 52,7 7,0 486 0,155 157 6,3 30,6 
15 Barki 0,70 135 17 52,2 6,4 601 0,225 171 6,4 37,0 
16 Nuevo 0,55 132 35 47,7 6,0 395 0,110 101 3,1 32,8 
17 Lubicki 0,75 124 26 59,2 5,7 429 0,165 214 5,2 36,8 
odch. stand. 0,15 25 8 4,8 0,5 100 0,048 62 1,6 5,2 
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Wśród wysianych 17 odmian jęczmienia jarego, najbardziej interesującą 
odmianą w uprawie ekologicznej okazała się odmiana Tocada. Uzyskana waga 
ziarna z 1 m² została sklasyfikowana jako istotnie najwyŜsza w grupie badanych 
odmian, mimo udowodnionej najniŜszej obsady kłosów na 1 m². TakŜe za tą 
odmianą przemawia istotnie najwyŜszy MTZ i cięŜar ziarna 10 kłosów. 
Odmiana ta w warunkach uprawy ekologicznej znajdowała się w grupie odmian  
o najwyŜszym źdźble. Wykształciła teŜ najdłuŜszy kłos, wśród badanych 
odmian. W uprawie tej odmiany mogą być trudności w ograniczeniu 
zachwaszczenia, ze względu na niską krzewistość. TakŜe wysokość rośliny 
moŜe być przyczyną większej podatności na wyleganie. Jednak wartość ziarna 
jest tu czynnikiem decydującym. 

W produkcji jęczmienia browarnego najwaŜniejszą cechą jest celność 
ziarna. Dlatego do tego typu produkcji najlepsze odmiany to: Skarb, Stratus, 
Eonova, Tocada, Rubinek Blask, Ria FS, Rodos. 

Godnymi uwagi w aspekcie plonowania są takŜe odmiany: Blask, Ria FS, 
które w warunkach wysokiej obsady wiech na 1 m², dały istotnie najwyŜszy 
plon, w porównaniu do innych badanych odmian. 
 
Tabela 8 Charakterystyka odmian pszenicy jarej 

Liczba pędów 
w rzędzie 1 mb  

Kłosy na 1 m² Kłosy - 10 sztuk 

Lp. 

Odmiana Masa 
snopka 
[w kg] 
z 1 m² 

 

kłosono
śnych 

płonych 

Średnia 
wysokość 
rośliny 
[cm] 

Średnia 
długość 
kłosa 
[cm] liczba 

(szt.) 

Waga 
ziarna 
 (w kg) 

liczba 
ziarn  
(w szt.) 

 waga 
ziarna 
(w g) 

MTZ 
(w g) 

1 Hera 1,60 202 24 70,0 7,4 n.o. - - - - 
2 Henika 0,70 176 35 79,1 8,9 556 0,180 239 7,3 25,8 
3 Broma 0,80 260 37 75,5 8,8 728 0,235 435 12,7 26,2 
4 Eta 0,85 170 20 84,6 8,3 700 0,270 368 9,1 23,2 
5 Eminent 0,85 270 52 90,2 7,9 673 0,215 358 9,9 26,2 
6 Torka 0,90 208 42 89,1 8,6 647 0,255 271 4,4 25,4 
7 Thassos 0,80 246 34 87,4 7,6 808 0,335 218 10,0 25,2 

8 
Ostka 

Złotnicka 0,85 
240 38 105,4 8,0 

524 0,170 258 7,2 28,0 
9 Cytra 0,85 304 50 68,1 9,6 519 0,215 572 13,0 26,4 
10 Legalo 0,90 201 10 107,3 8,0 755 0,230 372 8,7 24,4 
11 Trios 1,00 287 30 90,2 7,8 816 0,260 422 8,7 27,4 
12 Korynta 0,90 168 15 86,5 8,0 581 0,235 310 9,5 32,4 
13 Nawra 0,75 189 37 76,6 8,1 580 0,240 284 8,9 30,4 
odch. stand. 0,22 46 13 11,9 0,6 106 0,043 101 2,3 2,5 

 
W doświadczeniu oceniono 13 odmian pszenicy jarej. W ocenie pszenicy 

konsumpcyjnej liczy się celność ziarna, określana wielkością MTZ. W badanej 
grupie odmian pszenicy jarej wysokim MTZ charakteryzowały się odmiany 
Korynta i Nawra. Obie odmiany są niskosłome a szczególnie Nawra w badanej 
grupie sklasyfikowana jest w odmianach o istotnie najkrótszym źdźble. Obie 
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odmiany charakteryzują się najniŜszą krzewistością, wśród badanych odmian, 
chociaŜ plon uzyskany z 1 m², plasował je w grupie średnioplonujących. W 
warunkach uprawy ekologicznej odmiany Korynta i Nawra moŜna zaliczyć do 
odmian intensywnych, które po ochwaszczeniu metodami mechanicznymi, 
mogą dać zadowalający plon ziarna o wysokim udziale ziarna celnego. 

Ciekawą odmianą jest Cytra, która wykształciła istotnie najwięcej ziarn w 
10 kłosach i najwyŜszej wadze ziarn. Odmiana zaliczona na grupy niskosłomych 
ale mająca najdłuŜszy kłos w badanej grupie odmian. Odmiana o niskiej 
krzewistości ale plonująca na średnim poziomie i dająca ziarno średniej 
wielkości. 
 
Tabela 9 Charakterystyka odmian Ŝyta jarego 

Liczba pędów 
w rzędzie 1 mb  

Kłosy na 1 m² Kłosy - 10 sztuk 

Lp. 

Odmiana Masa 
snopka 
[w kg] 
z 1 m² 

 

kłosono
śnych 

płonych 

Średnia 
wysokość 
rośliny 
[cm] 

Średnia 
długość 
kłosa 
[cm] liczba 

(szt.) 

Waga 
ziarna 
 (w kg) 

 liczba 
ziarn (w 
szt.) 

 waga 
ziarna 
(w g) 

MTZ 
(w g) 

1 Owid 0,95 219 12 121,8 6,4 524 0,210 217 6,3 28,4 

2 Legalo 0,75 132 20 117,5 5,0 642 0,285 274 7,2 24,2 

 
W prowadzonym doświadczeniu porównano tylko dwie odmiany Ŝyta 

jarego. śyto jare w warunkach nizinnych środkowej Polski jest bardzo rzadko 
uprawiane. W Polsce północno – wschodniej i rejonach podgórskich na 
słabszych glebach ta forma Ŝyta moŜe mieć większe znaczenie. 

Porównując badane parametry tych dwóch odmian, trudno wyróŜnić jedną 
z nich. W 1 mb rzędu odmiana Owid wykształciła większą liczbę pędów 
kłosonośnych,w połączeniu z mniejszą liczbą pędów płonych. Wysokość roślin 
nie odbiegała od siebie. RóŜniąca się liczba kłosów na 1 m², korespondowała z 
wysokością plonu ziarna z tej powierzchni. Mniejsza liczba ziarna w 10 kłosach 
i niŜsza waga ziarna z 10 kłosów odmiany Owid ale za to wyŜszy MTZ. 
Reasumując bardziej pozytywna w badanych cechach okazała się odmiana 
Owid. 
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Charakterystyka zbóŜ ozimych 
Tabela 10 Charakterystyka odmian pszenicy ozimej 

Liczba pędów 
w rzędzie 1 mb  

Kłosy na 1 m² Kłosy - 10 sztuk 

Lp. 

Odmiana Masa 
snopka 
[w kg] 
z 1 m² 

 

kłosono
śnych 

płonych 

Średnia 
wysokoś
ć 

rośliny 
[cm] 

Średnia 
długość 
kłosa 
[cm] liczba 

(szt.) 

Waga 
ziarna  
(w kg) 

liczba 
ziarn  
(w szt.) 

 waga 
ziarna  
(w g) 

MTZ 
(w g) 

1 Korweta 0,95 220 24 78,7 6,8 712 0,195 258 9,1 37,4 
2 Kobra 0,70 90 16 77,2 6,9 604 0,125 283 8,7 38,4 
3 Mewa 0,85 166 5 84,6 5,8 460 0,155 390 13,7 44,6 
4 Dorota 1,40 176 15 83,7 6,3 734 0,435 418 14,3 38,8 
5 Stawa 1,35 172 28 98,8 9,1 856 0,410 419 15,7 36,6 
6 Zyta 1,45 231 23 97,8 6,6 959 0,455 488 15,7 44,4 
7 Tonacja 0,95 204 29 80,9 6,2 708 0,200 277 12,7 38,0 
8 Epos 0,45 145 31 80,3 7,2 433 0,070 36 1,4 36,2 
9 Rapsodia 1,25 158 17 66,2 6,1 969 0,520 392 11,2 40,4 
10 Symfonia 1,25 145 17 80,2 5,6 819 0,510 421 14,3 40,0 
11 Kris 1,30 199 17 79,9 6,4 808 0,530 263 10,9 41,0 
12 Kaja 1,40 212 18 97,7 7,3 1004 0,455 343 16,4 43,0 
13 Konstancja 0,80 53 4 90,0 5,4 585 0,135 438 13,3 37,6 
14 Legenda 0,95 88 10 88,9 7,6 905 0,150 453 16,6 36,8 
15 Balti 0,85 186 30 88,3 7,6 541 0,190 391 13,8 36,6 
16 Naturstar 1,10 252 63 79,8 5,0 1045 0,265 250 7,7 31,8 
17 Alkazar 0,90 198 29 70,1 5,6 807 0,335 197 8,3 41,2 
18 Nardiana 1,00 159 45 75,5 6,1 653 0,305 150 6,6 37,2 
19 Pegassos 0,90 173 33 72,9 6,0 693 0,170 136 4,0 38,0 
20 Lavendis 1,15 230 70 75,4 5,5 890 0,290 193 6,2 39,6 
21 Aldea 0,75 153 n.o. 82,7 5,0 204 0,030 247 6,6 46,0 
22 Akteur 1,00 184 19 80,6 7,4 371 0,120 334 11,3 38,4 
23 Clever 0,55 126 19 64,2 6,7 464 0,060 69 2,8 33,6 
24 Quebonne 1,25 189 16 78,4 7,1 746 0,405 162 6,5 37,2 
25 Astardo 1,50 199 22 90,5 6,4 1032 0,385 249 11,7 34,6 
26 Privileg E 1,30 217 21 79,0 6,2 758 0,450 476 21,4 40,0 
27 Solitar 1,60 350 32 86,1 6,6 1116 0,440 308 11,5 36,2 
28 Achant 1,35 242 20 86,9 7,4 830 0,620 329 15,7 47,4 
29 Boomer 1,10 196 12 67,3 5,6 747 0,320 371 15,0 39,2 
30 Capo 1,20 244 12 84,7 5,9 684 0,200 165 5,4 40,0 

31 
Ostka 

Strzelecka 1,40 
285 19 74,0 3,6 

579 0,100 105 4,3 30,8 

32 
Ostka 

Więcławicka 0,90 
220 40 75,6 4,9 

156 0,020 137 3,0 25,4 
33 Magnatka 0,60 287 20 96,5 5,3 162 0,035 179 4,4 23,6 

34 
Kaszubska 

Biała 0,80 141 12 
101,2 8,3 

396 0,050 176 3,6 26,4 
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35 
Ag Bugda 
Miestnaja 0,65 

169 16 79,1 3,6 
572 0,035 62 1,1 21,4 

36 Polanka 0,85 189 14 79,2 6,8 671 0,190 451 17,9 38,2 
37 Antonińska 0,80 276 18 69,1 5,3 1151 0,240 277 7,2 32,4 

38 
Giranny 

(przewódka) 0,30 
82 11 80,2 8,2 

157 0,100 327 12,7 41,0 

39 
Thassos 

(przewódka) 0,95 
229 20 88,5 6,9 

786 0,215 278 4,7 35,8 
odch. stand. 0,29 56 14 8,8 0,9 215 0,162 129 4,8 3,5 

 
Pszenica ozima jest najwaŜniejszym zboŜem konsumpcyjnym, uprawianym 

w Polsce. Mimo tego Ŝe w niektóre zimy zdarza się jej wymarznięcie, to jednak 
z powodu mniejszych wymagań i lepszej wierności plonowania niŜ forma jara, 
pszenica ozima ma pozycję dominującą. 

W ocenie doświadczalnej wysiano 39 odmian w tym dwie pszenicy – 
przewódki. Tak duŜy materiał porównawczy pozwala na wybranie odmian, 
które być moŜe sprawdzą się w praktyce gospodarstw ekologicznych. Podobnie 
jak w ocenie pszenicy jarej liczy się celność ziarna, mierzona MTZ. Odmianami 
o największej wielkości ziarn były: Mewa, Zyta, Aldea, Achant. NajniŜszy MTZ 
miały: Magnatka i AG  Bugda Miestnaja.  

Niestety celność ziarna nie przełoŜyła się na plon z 1 m². Odmiana Mewa 
zaliczana do pszenic chlebowych dała przy średniej obsadzie kłosów na 1 m², 
istotnie najniŜszy plon ziarna. Odmiana Zyta przy bardzo wysokiej obsadzie, 
plonowała na średnim poziomie. Najgorzej przedstawiała się odmiana Aldea, w 
której przy bardzo niskiej obsadzie osiągnięto niewielki, symboliczny plon 
ziarna. NajwyŜej moŜna ocenić odmianę Achant, która przy średniej obsadzie 
kłosów plonowała w grupie odmian najwyŜej plonujących. Odmiana ta 
charakteryzuje się średnią długością źdźbła i istotnie długim kłosem. 

Wśród pozostałych badanych odmian na wyróŜnienie zasługują odmiany: 
Rapsodia, Symfonia, Kris. Odmiany te przy średniej liczbie kłosów na 1 m². 
dały maksymalnie wysoki plon ziarna z 1 m². Jednak wielkość ich ziarna została 
sklasyfikowana w grupie średniej. 
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Tabela 11 Charakterystyka odmian orkiszu ozimego 
Liczba pędów 
w rzędzie 1 mb  

Kłosy na 1 m² Kłosy - 10 sztuk 

Lp. 

Odmiana Masa 
snopka 
[w kg] 
z 1 m² 

 

kłosono
śnych 

płonych 

Średnia 
wysokość 
rośliny 
[cm] 

Średnia 
długość 
kłosa 
[cm] liczba 

(szt.) 

Waga 
ziarna 
 (w kg) 

 liczba 
ziarn (w 
szt.) 

 waga 
ziarna 
(w g) 

MTZ 
(w g) 

1 Oberkulme
r Rothkorn 1,15 

148 23 120,3 10,4 
672 0,335 306 13,7 41,4 

2 Ostro 1,25 84 8 124,4 11,0 569 0,385 247 9,2 48,6 
3 Badengold 1,20 152 15 107,0 9,0 562 0,330 271 9,4 34,8 
4 Franckenkorn 1,30 154 22 108,1 8,9 802 0,410 379 11,8 37,8 
5 RT 1,10 110 14 118,5 10,1 485 0,305 441 16,7 41,4 
6 Rottweiler 1,10 93 8 127,3 11,0 468 0,340 228 11,0 36,6 
7 Ceralia 1,30 126 14 110,6 12,8 440 0,355 298 9,6 45,4 
odch. stand. 0,09 29 6 8,1 1,3 128 0,036 76 2,8 4,9 

 
Orkisz ozimy jest jeszcze zboŜem rzadko uprawianym w naszym kraju. 

Jednak powierzchnia jego uprawy corocznie się powiększa. Szczególnie jest 
chętnie uprawiany w gospodarstwach ekologicznych. Orkisz jest 
wykorzystywany jako zboŜe konsumpcyjne. Jest takŜe rośliną dostarczającą 
cennej paszy, w postaci ziarna zmielonego razem z plewami. Plewy według 
badań innych autorów, stanowią do 40% wartości paszowej ziarna.  

W doświadczeniu poddano ocenie 7 odmian orkiszu ozimego. W ocenie 
konsumpcyjnej, podobnie jak w pszenicy waŜną cechą jest MTZ. Największym 
ziarnem charakteryzowały się odmiany: Ostro i Ceralia. W odmianie Ostro przy 
średniej obsadzie, zebrano plon zaliczony do grupy najwyŜej plonujących 
odmian, zaś odmiana Ceralia, przy niskiej obsadzie dała plon ziarna mieszczący 
się w grupie plonów średnich. 

Jako zboŜe paszowe najlepiej wypadła odmiana Franckenkorn, która przy 
niskim MTZ (drobne ziarno) charakteryzowała się wysoką obsadą źdźbeł 
klosonośnych i uzyskano z niej plon w grupie najwyŜej plonujących odmian. 
Liczba ziarn w 10 kłosach była najwyŜsza ale waga ziarna z 10 kłosów była 
najniŜsza. Odmiana ta zaliczana jest do niskich roślin w grupie badanych 
odmian orkiszu ozimego. 
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Tabela 12 Charakterystyka odmian pszenŜyta ozimego 

Liczba pędów 
w rzędzie 1 mb  

Kłosy na 1 m² Kłosy - 10 sztuk 

Lp. 

Odmiana Masa 
snopka 
[w kg] 
z 1 m² 

 

kłosono
śnych 

płonych 

Średnia 
wysokość 
rośliny 
[cm] 

Średnia 
długość 
kłosa 
[cm] liczba 

(szt.) 

Waga 
ziarna 
 (w kg) 

 liczba 
ziarn w 
kłosie 
(w szt.) 

 waga 
ziarna 
(w g) 

MTZ 
(w g) 

1 Gniewko 1,15 151 26 79,7 9,2 666 0,475 325 14,3 39,4 
2 Magnat 1,35 153 9 86,3 8,3 773 0,605 346 12,5 42,2 
3 Woltario 1,40 124 12 82,5 7,8 717 0,640 458 18,0 40,8 
4 Sorento 1,30 92 7 114,6 7,7 535 0,545 255 19,9 46,9 
5 Hortenso 1,45 137 13 115,4 6,4 656 0,590 352 15,6 44,2 
6 Pawo 1,85 198 26 114,8 7,5 782 0,780 255 10,6 46,8 
7 Todan 1,75 139 9 108,2 6,6 746 0,780 311 13,4 50,8 
8 Moderato 2,00 139 10 114,5 7,6  0,820 353 12,8 41,6 
9 Witon 1,75 112 21 105,4 6,4 943 0,655 313 11,2 39,4 
10 Baltico 1,65 160 32 86,9 7,6 838 0,760 301 11,6 38,0 
11 Grenado 1,80 194 24 78,7 6,8 800 0,800 566 23,9 40,6 
12 Aliko 2,10 198 13 115,3 7,8 861 0,905 315 14,8 46,6 
13 Bonetto 2,15 182 22 116,1 8,6  0,960 264 11,0 43,6 
14 Trismart 1,75 162 11 102,8 7,1 904 0,725 278 14,2 47,4 
15 Modus 2,00 154 25 103,5 5,8 1013 0,845 454 19,9 49,2 
odch. stand. 0,31 31 8 14,6 0,9 129 0,137 87 3,9 3,9 

 
PszenŜyto jest zboŜem zajmującym niewielką powierzchnię uŜytków 

rolnych. Jednak ze względu na lepszą jakość ziarna, w porównaniu z Ŝytem jest 
warte upowszechnienia, takŜe w gospodarstwach ekologicznych. 

W prowadzonym doświadczeniu badano 15 odmian pszenŜyta ozimego. 
PszenŜyto jako roślina głównie paszowa jest oceniana przede wszystkim pod 
względem wysokości plonu ziarna. W badanej grupie odmian najwyŜszy plon 
uzyskano z odmian: Bonetto, Aliko, Modus. Przy czym odmiana Modus została 
sklasyfikowana w grupie o najwyŜszym MTZ. WyróŜnione odmiany znajdują 
się w grupie odmian wysokich. Odmiana Bonetto charakteryzuje się długim 
kłosem ale waga ziarna w kłosie naleŜy do najniŜszych w badanej grupie. 
Odmiany Aliko i Modus wykształciły średnią wagę ziarna w kłosie. 

Ciekawą odmianą jest Grenado, która wykształca duŜą liczbę drobnych 
ziarn w kłosie i dzięki temu waga ziarna w kłosie była u tej odmiany najwyŜsza 
w porównaniu do pozostałych odmian. 
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Tabela 13 Charakterystyka odmian Ŝyta ozimego  
Liczba pędów 
w rzędzie 1 mb  

Kłosy na 1 m² Kłosy - 10 sztuk 

Lp. 

Odmiana Masa 
snopka 
[w kg] 
z 1 m² 

 

kłosono
śnych 

płonych 

Średnia 
wysokość 
rośliny 
[cm] 

Średnia 
długość 
kłosa 
[cm] 

liczba 
(szt.) 

Waga 
ziarna 
 (w kg) 

Średnia 
liczba 
ziarna 
w kłosie 
(szt.) 

 waga 
ziarna 
(w g) 

MTZ 
(w g) 

1 Motto 1,75 148 12 133,5 9,3 730 0,725 388 14,9 32,8 
2 Amilo 1,80 132 13 141,6 8,8 674 0,745 320 11,2 36,4 
3 Rostockie 1,75 169 15 127,6 7,2 831 0,725 626 23,6 33,4 

4 
Dańk. 

Diament 1,40 140 15 
116,7 6,2 

817 0,585 281 9,9 32,2 
5 Stanko 1,65 172 28 132,2 8,3 681 0,710 469 14,5 34,2 
6 Gradan 1,60 82 7 125,5 9,1 428 0,685 530 17,9 37,4 
7 Koko 1,95 80 7 140,4 10,1 495 0,760 670 24,2 38,4 
8 Daran 1,75 101 15 133,3 8,4 570 0,705 367 17,1 34,2 
9 Conduct 2,05 143 8 144,3 9,3 568 0,830 499 19,9 35,4 
10 Bosmo 2,15 110 16 138,6 11,2 586 0,850 506 16,6 35,6 
11 Walet 1,55 86 10 129,7 9,7 483 0,605 425 15,4 32,6 
12 Skart 1,95 146 29 125,3 8,4 956 0,760 532 18,2 29,8 
13 Konto 1,85 154 21 120,4 6,3 913 0,720 477 15,8 32,6 
14 Balistic 1,90 156 37 118,1 7,4 966 0,720 548 18,0 36,4 
15 Herakles 1,95 206 32 127,2 7,0 1045 0,715 613 20,1 32,0 
16 Fernando 1,30 136 23 118,9 8,3 440 0,480 518 18,7 34,2 
17 Recrut 1,80 133 11 141,4 8,4 563 0,790 569 22,8 34,8 
18 Placido 1,85 139 14 118,9 8,5 747 0,795 400 13,4 35,2 

19 
Słowiańsk

ie 1,75 124 24 
125,1 6,8 

652 0,685 412 18,6 36,2 
20 Carotop 1,45 111 10 126,5 7,5 573 0,495 551 21,0 33,8 
21 Picasso 1,50 122 10 110,3 7,0 657 0,585 479 18,1 32,8 
22 Visello 1,10 122 7 114,2 7,4 426 0,480 344 11,3 33,6 
odch. stand. 0,26 31 9 9,6 1,3 184 0,107 102 3,9 2,0 

 
śyto jest gatunkiem o małych wymaganiach glebowych i nawozowych, 

dosyć odporne na choroby i na zachwaszczenie. Dlatego jest rośliną przydatną w 
uprawach ekologicznych. Niestety spoŜycie chleba Ŝytniego w Polsce jest 
niewielkie a w chowie zwierząt chętniej rolnicy skarmiają pszenicę niŜ ziarno 
Ŝyta. 

Godnymi zainteresowania są odmiany najwyŜej plonujące: Amilo, Koko, 
Conduct, Bosmo, Skart, Rekrut, Placido. Wszystkie te odmiany z wyjątkiem 
Skart posiadały niską lub średnią obsadę kłosów na 1 m², co jeszcze bardziej 
podkreśla ich moŜliwości plonowania. 
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Do celów konsumpcyjnych nadają się głównie odmiany o wysokim MTZ. 
Takimi są w wyróŜnionej grupie: Amilo i Koko, przy czym ta ostatnia prawie 
we wszystkich badanych parametrach plasowała się najwyŜej. 

WyróŜnione odmiany charakteryzują się wysokim wzrostem, z wyjątkiem 
odmiany Skart, plasującej się w grupie średnich wzrostem i Placido zaliczonej 
do odmian niskich. Warto teŜ zauwaŜyć, Ŝe wszystkie wyróŜnione odmiany, z 
wyjątkiem Skart, wykształciły istotnie małą liczbę pędów płonych. 

 
Wnioski 
Prowadzone doświadczenie jest pierwszym w Polsce testującym w 

warunkach uprawy ekologicznej, zarejestrowane odmiany zbóŜ. Szeroki 
materiał badawczy – 126 odmian zbóŜ uprawianych w płodozmianie na 
mikropoletkach, pozwolił jedynie na wskazanie najbardziej obiecujących, które 
dalej powinny być testowane w warunkach ścisłych doświadczeń polowych na 
większych poletkach, by ocenić je później w doświadczeniach łanowych. 
Jednoroczne wyniki nie są miarodajne, dlatego opracowania wieloletnie mogą 
być pomocne dla praktyki.   

Przeprowadzone w 2010 r. doświadczenie pozwala na sformułowanie 
następujących stwierdzeń i wniosków: 

1. W przebadanych 11 odmianach owsa, najbardziej wskazaną do uprawy 
ekologicznej jest odmiana Chwat, która przy istotnie najniŜszej obsadzie wiech 
na 1 m², dała istotnie najwyŜszy plon ziarna z 1 m². Ziarno tej odmiany 
charakteryzowało się teŜ istotnie najwyŜszym MTZ, w badanej grupie odmian. 
Drugą odmianą wartą polecenia pod względem plonowania jest Koneser. W 
przypadku pól z problemem chwastów, zaleca się wysokie, a więc dobrze 
zacieniające powierzchnię gleby odmiany Zuch i Sławko. TakŜe odmiany niskie 
ale za to charakteryzujące się najwyŜszą krzewistością na gleby zachwaszczone 
polecane są odmiany Gniady, Koneser i Szakal. 

2. Wśród wysianych 17 odmian jęczmienia jarego, najbardziej interesującą 
odmianą w uprawie ekologicznej okazała się odmiana Tocada. Uzyskana waga 
ziarna z 1 m² została sklasyfikowana jako istotnie najwyŜsza w grupie badanych 
odmian, mimo udowodnionej najniŜszej obsady kłosów na 1 m². TakŜe za tą 
odmianą przemawia istotnie najwyŜszy MTZ i cięŜar ziarna 10 kłosów. 

3. W doświadczeniu oceniono 13 odmian pszenicy jarej. Uzyskane wyniki 
pozwalają polecać odmiany Korynta i Nawra. Obie odmiany są niskosłome a 
szczególnie Nawra w badanej grupie sklasyfikowana jest w odmianach o istotnie 
najkrótszym źdźble. Obie odmiany charakteryzują się najniŜszą krzewistością, 
wśród badanych odmian, chociaŜ plon uzyskany z 1 m², plasował je w grupie 
średnioplonujących. Obie odmiany w ocenie COBORU są sklasyfikowane jako 
jakościowe (Grupa A). 

4. W prowadzonym doświadczeniu porównano tylko dwie odmiany Ŝyta 
jarego: Owid i Legalo. Porównując badane parametry tych dwóch odmian, 
trudno wyróŜnić jedną z nich, jednak nieco lepsza okazała się odmiana Owid. 
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5. W ocenie doświadczalnej pszenicy ozimej wysiano 39 odmian w tym 
dwie pszenicy – przewódki. Najlepsze noty uzyskała odmiana Achant, która 
przy średniej obsadzie kłosów znalazła się w grupie odmian najwyŜej 
plonujących. Wśród pozostałych badanych odmian na wyróŜnienie zasługują 
odmiany: Rapsodia, Symfonia, Kris. 

6. W doświadczeniu poddano ocenie 7 odmian orkiszu ozimego. 
Największym ziarnem charakteryzowały się odmiany: Ostro i Ceralia. W obu 
odmianach uzyskano zadowalający plon. Interesująco wypadła odmiana 
Franckenkorn, która przy niskim MTZ (drobne ziarno) charakteryzowała się 
wysoką obsadą źdźbeł kłosonośnych i uzyskano z niej plon w grupie najwyŜej 
plonujących odmian. 

7. W prowadzonym doświadczeniu badano 15 odmian pszenŜyta ozimego. 
W badanej grupie najwyŜszy plon uzyskano z odmian: Bonetto, Aliko, Modus. 
Przy czym odmiana Modus została sklasyfikowana w grupie o najwyŜszym 
MTZ. WyróŜnione odmiany znajdują się w grupie odmian wysokich. 

8. W doświadczeniu przebadano 22 odmiany Ŝyta ozimego. Godnymi 
zainteresowania są odmiany najwyŜej plonujące: Amilo, Koko, Conduct, 
Bosmo, Skart, Rekrut, Placido. Do celów konsumpcyjnych nadają się głównie 
odmiany o wysokim MTZ. Takimi są w wyróŜnionej grupie: Amilo i Koko. 
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Materiał informacyjny do wykorzystania w praktyce 
Rośliny zboŜowe mają dominującą pozycję w całości upraw ekologicznych na 
gruntach ornych gospodarstw ekologicznych.  

 Wartość gospodarczą zbóŜ wyznacza wielkość i jakość plonu. Elementem 
wyboru odmiany do uprawy są cechy jakościowe ziarna. Inne cechy są brane 
pod uwagę w doborze odmian przeznaczanych na paszę, a inne w przypadku 
wykorzystywania ziarna na cele konsumpcyjne do wypieku chleba a jeszcze 
inne do wypieku ciastek. Na paszę potrzebne są odmiany o wysokiej plenności, 
niekoniecznie połączone z wielkością ziarna. Do celów konsumpcyjnych waŜna 
jest celność ziarna, cechy przemiałowe oraz skład i jakość ziarna decydujące o 
wartości wypiekowej mąki, inne do celów ciastkarskich a inne do chlebowych. 
Istotne znaczenie mają równieŜ korzystne cechy rolnicze – odporność na 
choroby, konkurencyjność z chwastami itp. 

Badania rejestrowe i porejestrowe (PDO) zbóŜ prowadzi się w uprawie 
konwencjonalnej, z wysokim nawoŜeniem azotowym, stosowaniem dolistnych 
preparatów nawozowych, chemiczną ochroną przed wyleganiem i chorobami. 
Wyniki otrzymane w tych warunkach nie są adekwatne do uprawy ekologicznej. 
Celem niniejszego doświadczenia jest wstępna ocena przydatności do uprawy 
ekologicznej, zarejestrowanych w naszym kraju podstawowych odmian zbóŜ. 

 
Pszenica ozima 
ZboŜem uprawianym na największej powierzchni w naszym kraju jest 

pszenica ozima. Wartość technologiczna ziarna pszenicy jest podzielona na pięć 
grup: E – elitarna, A – jakościowa, B – chlebowa, K – na ciastka i C – pozostała, 
w tym paszowa. Odmiany z grup E, A, B są przydatne do wypieku chleba, ze 
względu na zawartość glutenu. Odmiany ciastkarskie – odwrotnie, cechuje je 
niska zawartość glutenu. Pozostałe są odmianami o cechach nie nadających się 
do wyŜej wskazanych cech ziarna konsumpcyjnego, choć zaliczenie ich do 
odmian paszowych nie jest do końca właściwe. Odmiany paszowe poza 
plennością powinny charakteryzować się wysoką zawartością białka i skrobi w 
ziarnie.  

W warunkach ekologicznej uprawy w doświadczeniu najlepszą okazała się 
odmiana Achant, która przy średniej obsadzie kłosów znalazła się w grupie 
odmian najwyŜej plonujących. Odmiana ta została sklasyfikowana w grupie 
odmian o najwyŜszym MTZ, co predysponuje ją do odmian o ziarnie 
przeznaczonym do konsumpcji. Achant jest odmianą o średniej długości źdźbła i 
krótkim, zbitym kłosem. 

Wśród pozostałych badanych odmian na wyróŜnienie zasługują odmiany: 
Rapsodia, Symfonia, Kris. Odmiany te przy średniej liczbie kłosów na 1 m². 
dały maksymalnie wysoki plon ziarna z 1 m². Jednak wielkość ziarna została 
sklasyfikowana w grupie średniej. Odmiana Kris według badań COBORU jest 
zaliczona do odmian chlebowych a Rapsodia i Symfonia do odmian paszowych. 
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Odmiany te są teŜ godne polecenia, ze względu na duŜą odporność na choroby 
grzybowe i bakteryjne, podanych przez COBORU. 

 
Pszenica jara 
W badanej grupie odmian pszenicy jarej wysokim MTZ charakteryzowały 

się odmiany Korynta i Nawra. Obie odmiany są niskosłome a szczególnie 
Nawra w badanej grupie sklasyfikowana jest w odmianach o istotnie 
najkrótszym źdźble. Obie odmiany charakteryzują się najniŜszą krzewistością, 
wśród badanych odmian, chociaŜ plon uzyskany z 1 m², plasował je w grupie 
średnioplonujących. W warunkach uprawy ekologicznej odmiany Korynta i 
Nawra moŜna zaliczyć do odmian intensywnych, które po odchwaszczeniu 
metodami mechanicznymi, mogą dać zadowalający plon ziarna o wysokim 
udziale ziarna celnego. Ze względu na jakość ziarna COBORU zalicza je do 
grupy A – odmian jakościowych. 

Ciekawą odmianą jest Cytra, która wykształciła istotnie najwięcej ziarn w 
10 kłosach i najwyŜszej wadze ziarn. Odmiana zaliczona na grupy niskosłomych 
ale mająca najdłuŜszy kłos w badanej grupie odmian. Odmiana o niskiej 
krzewistości ale plonująca na średnim poziomie i dająca ziarno średniej 
wielkości. Odmiana ta jest zaliczona do odmian chlebowych. 

 
śyto ozime 
śyto jest gatunkiem o małych wymaganiach glebowych i nawozowych, 

dosyć odporne na choroby i na zachwaszczenie. Dlatego jest rośliną przydatną w 
uprawach ekologicznych. Niestety spoŜycie chleba Ŝytniego w Polsce jest 
niewielkie a w chowie zwierząt chętniej rolnicy skarmiają pszenicę niŜ ziarno 
Ŝyta. 

W przeprowadzonym doświadczeniu godnymi zainteresowania są odmiany 
najwyŜej plonujące: Amilo, Koko, Conduct, Bosmo, Skart, Rekrut, Placido. 
Wszystkie te odmiany z wyjątkiem Skart posiadały niską lub średnią obsadę 
kłosów na 1 m², co jeszcze bardziej podkreśla ich moŜliwości plonowania. 

Do celów konsumpcyjnych nadają się głównie odmiany o wysokim MTZ. 
Takimi są w wyróŜnionej grupie: Amilo i Koko, przy czym ta ostatnia prawie 
we wszystkich badanych parametrach plasowała się najwyŜej. 
Odmiana Koko jest odmianą mieszańcową [F1] dlatego jej materiał siewny 
powinien być co roku zmieniany. Odmiany mieszańcowe przewyŜszają 
plennością odmiany populacyjne, jednak są według COBORU od nich bardziej 
podatne na choroby, głównie rdze. 

WyróŜnione odmiany charakteryzują się wysokim wzrostem, z wyjątkiem 
odmiany Skart, plasującej się w grupie średnich wzrostem i Placido zaliczonej 
do odmian niskich. Warto teŜ zauwaŜyć, Ŝe wszystkie wyróŜnione odmiany, z 
wyjątkiem Skart, wykształciły istotnie małą liczbę pędów płonych 
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Orkisz ozimy 
Orkisz ozimy jest jeszcze zboŜem chętnie uprawianym w gospodarstwach 

ekologicznych. Orkisz jest wykorzystywany jako zboŜe konsumpcyjne. Jest 
takŜe rośliną dostarczającą cennej paszy, w postaci ziarna zmielonego razem z 
plewami. Plewy według badań innych autorów, stanowią do 40% wartości 
paszowej ziarna.  

W ocenie konsumpcyjnej, podobnie jak w pszenicy waŜną cechą jest MTZ. 
Największym ziarnem charakteryzowały się odmiany: Ostro i Ceralia. W 
odmianie Ostro przy średniej obsadzie, zebrano plon zaliczony do grupy 
najwyŜej plonujących odmian, zaś odmiana Ceralia, przy niskiej obsadzie dała 
plon ziarna mieszczący się w grupie plonów średnich. 

Jako zboŜe paszowe najlepiej wypadła odmiana Franckenkorn, która przy 
niskim MTZ (drobne ziarno) charakteryzowała się wysoką obsadą źdźbeł 
kłosonośnych i uzyskano z niej plon w grupie najwyŜej plonujących odmian. 
Odmiana ta zaliczana jest do niskich roślin w grupie badanych odmian orkiszu 
ozimego. 

 
PszenŜyto ozime 
PszenŜyto jest zboŜem zajmującym niewielką powierzchnię uŜytków 

rolnych. Jednak ze względu na lepszą jakość ziarna, w porównaniu z Ŝytem jest 
warte upowszechnienia, takŜe w gospodarstwach ekologicznych. 

PszenŜyto jako roślina głównie paszowa jest oceniana przede wszystkim 
pod względem wysokości plonu ziarna. W badanej grupie odmian najwyŜszy 
plon uzyskano z odmian: Bonetto, Aliko, Modus. Przy czym odmiana Modus 
została sklasyfikowana w grupie o najwyŜszym MTZ. WyróŜnione odmiany 
znajdują się w grupie odmian wysokich. Odmiana Bonetto charakteryzuje się 
długim kłosem ale waga ziarna w kłosie naleŜy do najniŜszych w badanej 
grupie. Odmiany Aliko i Modus wykształciły średnią wagę ziarna w kłosie. 

Ciekawą odmianą jest Grenado, która wykształca duŜą liczbę drobnych 
ziarn w kłosie i dzięki temu waga ziarna w kłosie była u tej odmiany najwyŜsza 
w porównaniu do pozostałych odmian. 

Badane w doświadczeniu odmiany Gniewko, Magnat, Woltario, Balico i 
Grenado, są zaliczone do odmian krótkosłomych. 

 
Owies 
Owies nie jest zbyt często uprawiany w gospodarstwach ekologicznych, 

gdyŜ jest rośliną przede wszystkim paszową i z tego powodu rolnicy chętniej 
sieją inne gatunki zbóŜ, które mogą być przeznaczone po przetworzeniu na 
konsumpcję lub takŜe zuŜytkowane na paszę. NajwaŜniejszym elementem 
przydatności odmiany do produkcji jest wysokość uzyskanego plonu, na którego 
końcowy wynik ma wpływ wiele czynników. W omawianym doświadczeniu 
najbardziej interesującą odmianą pod względem plonowania był Koneser. 
NajwyŜszy plon ziarna tej odmiany był pochodną największej obsady wiech na 
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1 m². Lepszy wynik uzyskano w odmianie Chwat, gdzie przy istotnie najniŜszej 
obsadzie wiech na 1 m², zebrano istotnie najwyŜszy plon ziarna z 1 m². Ziarno 
tej odmiany charakteryzowało się teŜ istotnie najwyŜszym MTZ, w badanej 
grupie odmian. Odmiana Zuch charakteryzowała się największą liczbą ziarn w 
10 wiechach, co przełoŜyło się na największy cięŜar ziarn z 10 wiech. Jednak 
odmiana ta daje bardzo drobne ziarno. 

WaŜnym elementem w uprawie zbóŜ jest ich konkurencyjność z 
chwastami. ZboŜa są tą grupą uprawową, która łatwo przegrywa z chwastami 
konkurencję o przestrzeń Ŝyciową i z reguły rolnik miewa kłopoty z 
niepoŜądanymi roślinami, szczególnie w uprawach ekologicznych, gdzie nie ma 
herbicydów do ich zwalczania. Dlatego waŜnymi cechami zbóŜ wpływającymi 
na zwiększoną odporność na zachwaszczenie są między innymi: wysokość 
źdźbła i krzewistość. W badanej grupie odmian owsa najwyŜszymi roślinami 
były odmiany Zuch i Sławko. Jednak w obu tych odmianach określono 
znamiennie najniŜszą obsadę wiech na 1 m². Natomiast odmiany: Gniady, 
Koneser i Szakal, które były istotnie najniŜsze w badanej grupie, 
charakteryzowały się największą obsadą  wiech na 1 m². 

 
  

 


