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W ramach tematu zrealizowano w 2010 r. 9 zadań badawczych:  

1. Opracowanie materiałów szkoleniowych i informacyjnych dla rolników dotyczących 

produkcji zbóż w gospodarstwach ekologicznych. 

2. Wypracowanie kryteriów doboru odmian pszenicy ozimej i jarej oraz ocena 

przydatności wybranych odmian do uprawy w gospodarstwach ekologicznych. 

3. Ocena jakości ziarna zbóż pochodzącego z uprawy ekologicznej i konwencjonalnej. 

4. Opracowanie sposobu uprawy kukurydzy i sorga w gospodarstwach ekologicznych. 

5. Ocena produkcyjności mieszanek zbożowo-strączkowych w gospodarstwach 

ekologicznych w zależności od doboru komponentów. 

6. Dobór odmian zbóż dla gospodarstw ekologicznych w Polsce północno – wschodniej. 

7. Biomasa mikroorganizmów oraz  ruchome frakcje węgla organicznego jako wskaźniki 

zmian zachodzących w glebie pod wpływem różnych systemów uprawy roślin. 

8. Porównanie różnych sposobów regulacji zachwaszczenia w uprawie wybranych 

gatunków roślin. 

9. Opracowanie zasad organizacji i założenie doświadczeń terenowych z doborem odmian  

pszenicy ozimej dla rolnictwa ekologicznego (PDO dla ekologii). 

 

 

 



Zadanie 1. Opracowanie materiałów szkoleniowych i informacyjnych dla rolników 

dotyczących produkcji zbóż w gospodarstwach ekologicznych 

 Opracowano dwie broszury zawierające podstawowe informacje nt. zasad agrotechniki 

pszenicy jarej i ozimej w gospodarstwach ekologicznych (załącznik 1 i 2 ):  

1. Dobór odmian i agrotechnika pszenicy ozimej w gospodarstwach ekologicznych. 

2. Dobór odmian i agrotechnika pszenicy jarej w gospodarstwach ekologicznych. 

Materiały zawierają charakterystykę odmian uwzględniającą cechy, które decydują o ich 

przydatności do uprawy w ekologicznym systemie produkcji. Treść opracowań zawiera 

informacje na temat: 

1. Wymagań siedliskowych z uwzględnieniem wymagań płodozmianowych i doboru 

roślin przedplonowych. 

2. Zasad  doboru odmian.  

3. Uprawy roli i siewu. 

4. Metod regulacji zachwaszczenia, ochrony przed chorobami i szkodnikami. 

5. Gospodarki składnikami pokarmowymi. 

6. Zbioru i przechowywania ziarna. 

7. Informacje o wartości technologicznej ziarna. 

W opracowaniach wykorzystano wyniki badań prowadzonych na ten temat w IUNG i 

innych   placówkach naukowych. 

 

Zadanie 2. Wypracowanie kryteriów doboru odmian pszenicy ozimej i jarej oraz ocena 

przydatności wybranych odmian do uprawy w gospodarstwach ekologicznych 

 

Badania wykonane w ramach tego zadania stanowią kontynuację prac prowadzonych  

w 2009 r.. Podstawowym celem badań jest ocena przydatności do uprawy w rolnictwie 

ekologicznym 9 odmian pszenicy ozimej, pszenicy orkisz oraz 10 odmian pszenicy jarej. 

Odmiany wybrane do badań charakteryzują się cechami, które w ocenie COBORU 

predestynują je do uprawy ekologicznej (mniejsza podatność na choroby grzybowe, dłuższe 

źdźbło, wcześniejszy termin dojrzewania oraz dobra zimotrwałość pszenicy ozimej). Rok 

2010 jest trzecim, w którym był oceniany ten zestaw odmian. Badania prowadzono w oparciu 

o doświadczenie założone w 1994 r. w Stacji Doświadczalnej IUNG-PIB w Osinach (woj. 

lubelskie), w którym porównuje się różne systemy produkcji rolniczej. W systemie 

ekologicznym stosuje się 5-polowy płodozmian: 

 



1. ziemniak
xx

; 

2. pszenica j. + wsiewka; 

3. koniczyna czerwona z trawą użytkowana 1 rok użytkowania;  

4. koniczyna czerwona z trawą użytkowana II rok użytkowania; 

5. pszenica oz. + poplon (z dużym udziałem strączkowych). 

Nawożenie organiczne w tym systemie obejmuje stosowanie kompostu i przyorywanie 

międzyplonu pod ziemniaki oraz nawożenie mineralne fosforem (36 kg/ha P2O5) i potasem 

(55 kg/ha K2O) w nawozach dopuszczonych do stosowania w rolnictwie ekologicznym. 

Ochrona roślin polega na stosowaniu mechanicznych zabiegów pielęgnacyjnych, zwalczaniu 

stonki ziemniaczanej preparatem – Nowodor oraz ograniczaniu zarazy ziemniaka  

preparatami miedziowymi. Powierzchnia pola przeznaczonego pod każdy gatunek roślin 

wynosi około 1ha, co umożliwia wysiew kilku odmian oraz stosowanie agrotechniki zbliżonej 

do warunków produkcyjnych. 

Warunki pogodowe w sezonie wegetacyjnym 2009/2010 były wyjątkowo niekorzystne 

dla plonowania zbóż ozimych. Duże opady śniegu w połowie października oraz długie 

zaleganie okrywy śniegowej przy jednocześnie nie zamarzniętej powierzchni gleby sprzyjało  

nasilonemu występowaniu pleśni śniegowej. W konsekwencji łan pszenicy wiosną był 

niewyrównany i przerzedzony.  Średnio dla wszystkich odmian w okresie zimy wypadło 32% 

roślin pszenicy (tab. 1). W przypadku poszczególnych odmian ten wynosił od poniżej 20% 

(Smuga i Figura) do ponad 40% (Tonacja, Wydma i Bogatka). Należy podkreślić, że w tych 

samych warunkach na równoległym polu systemu konwencjonalnego, gdzie wysiano 

zaprawiane ziarno nie odnotowano szkód powodowanych przed pleśnią śniegową.   

Tabela 1. Ubytek roślin podczas zimy 

Odmiana 
Ubytek roślin (%) 

podczas zimy 

Kobra Plus 33 

Bogatka 41 

Rywalka 38 

Legenda 35 

Smuga 17 

Figura 19 

Tonacja 45 

Wydma 42 

Ostka Strzelecka 30 

Orkisz* 35 

Średnio   32 

 

 



 

Rysunek 1. Temperatura powietrza i suma opadu atmosferycznego – SD Osiny  

Rozkład opadów w sezonie wegetacyjnym 2009/10 nie był korzystny dla pszenicy  

(rys. 1). W marcu i kwietniu, a następnie w czerwcu i lipcu  opady były zdecydowanie 

mniejsze od  przeciętnych z wielolecia, jedynie w maju przewyższały średnie  o około 100%, 

taki przebieg pogody ograniczał skuteczność mechanicznych zabiegów pielęgnacyjnych. 

Dodatkowo rekordowo wysokie temperatury powietrza  na przełomie czerwca i lipca 

wpływały ujemnie na wypełnienie ziarna 

2.1. Plonowanie odmian pszenicy ozimej.  

W badaniach uwzględniono 9 odmian pszenicy ozimej należących do różnych typów 

użytkowych i pszenicę orkisz.  

• grupa A – Rywalka, Legenda, Smuga, Figura, Tonacja, Wydma, Ostka Strzelecka; 

• grupa B – Kobra Plus, Bogatka; 

• pszenica orkisz (Schwabenkorn).  

W 2010  r. uzyskano  bardzo mały plon ziarna badanych odmian pszenicy, który wahał 

się od 1,09 do 3,61 t/ha (tab. 2). Czynnikiem decydującym o produkcyjności pszenicy były 

duże ubytki roślin podczas zimy, co skutkowało bardzo małą obsadą kłosów. W przypadku 

odmian Smuga i Figura, które najlepiej przezimowały, obsada kłosów wyniosła około 350-

400 szt./m
2
 i pozwoliło to uzyskać plon ziarna w granicach 3,0-3,6 t/ha. Obsada kłosów 

większości pozostałych odmian wahała się  od 170 do 250 szt./m
2
, a tak rzadki łan nie tworzył 

odpowiedniej konkurencji dla chwastów, więc nadmierne zachwaszczenie dodatkowo 

ograniczało wielkość plonu ziarna. Dodatkowo dorodność ziarna porównywanych odmian 

(Kobra Plus, Bogatka, Rywalka, Legenda),  w systemie konwencjonalnym była  średnio  

o około 20%  większa niż w systemie ekologicznym.  



Uzyskane wyniki wskazują na wagę odpowiedniego zagęszczenia łanu zbóż w uprawie 

ekologicznej. Dobra zwartość łanu decyduje o jego konkurencyjności w stosunku do 

chwastów, w konsekwencji umożliwia uzyskanie optymalnych parametrów struktury łanu.  

W praktyce przy obsadzie roślin poniżej 200 szt./m
2
 plantacja powinna być zlikwidowana  

i przesiana np. zbożami jarymi. W doświadczeniu nie postąpiono w ten sposób, ponieważ 

starano się ocenić zróżnicowanie odmian.  

W tych samych warunkach w uprawie konwencjonalnej  plon wynosił od 4,5 t/ha Kobry 

do 6,1 t/ha Rywalki (tab. 2). 

Tabela 2. Plon odmian pszenicy ozimej w systemie ekologicznym i konwencjonalnym 

 

Odmiana 
Plon ziarna 

(t/ha) 
Obsada kłosów 

(szt./m
2
) 

Masa 1000 

ziaren (g) 
System ekologiczny 

Kobra Plus 2,39 279 37,5 
Bogatka 2,36 245 44,6 
Rywalka 1,95 243 36,3 
Legenda 2,48 191 42,6 
Smuga 3,04 353 38,7 
Figura 3,61 396 37,3 
Tonacja 1,80 172 40,1 
Wydma 1,31 293 30,9 
Ostka Strzelecka 1,09 191 33,3 
Orkisz* 1,94 251 76,0 
Średnio bez pszenicy orkisz  2,05 251 38,0 

System konwencjonalny 
Kobra Plus 4,45 501 43,5 
Bogatka 5,36 419 51,5 
Rywalka 6,11 409 48,7 
Legenda 5,65 432 49,3 

Średnio dla 4 odmian z uprawy 

konwencjonalnej 
5,39 440 48,3 

* masa oplewionego ziarna 

 

2.2. Plonowanie odmian pszenicy jarej 

 W roku 2010, podobnie jak w poprzednim roku, porównano 10 odmian pszenicy jarej, 

które reprezentują trzy typy użytkowe:  

E (elitarne) – Bombona, Vinjett;  

A (jakościowe) – Parabola, Tybalt, Nawra, Raweta, Bryza, Żura; 

B (chlebowe) – Zadra.  

 

 

 



Tabela 3. Plon odmian pszenicy jarej w systemie ekologicznym i konwencjonalnym.  

Odmiana 
Plon ziarna 

(t/ha) 
Obsada łosów 

(szt./m
2
) 

Masa 1000  
ziaren (g) 

System ekologiczny 
Bombona 3,01 433 37,6 
Vinjett 3,01 426 34,9 
Parabola 2,69 341 41,2 
Tybalt 2,43 348 34,2 
Nawra 2,21 339 35,4 
Raweta 2,84 383 36,2 
Bryza 2,63 463 38,1 
Zadra 3,05 392 35,6 
Żura 3,31 394 43,3 
Cytra 2,79 336 35,0 

Średnio 2,80 386 37,2 
System konwencjonalny 

Bombona 4,22 493 34,8 

Vinjett 4,22 537 31,8 

Parabola 3,62 405 41,0 
Tybalt 3,97 434 33,6 

               Średnio  4,01 467 35,3 

 

Plony pszenicy jarej uzyskane w 2010 r. były jednymi z najniższych jakie odnotowano 

w  badanym obiekcie w okresie ostatnich 5 lat. Niedobór opadów w początkowym okresie 

wegetacji oraz nadmierne opady w maju (110 mm), przekraczające dwukrotnie normę  

z wielolecia, spowodowały przerzedzenie łanu i nasilenie chorób podstawy źdźbła i rdzy 

brunatnej. Dodatkowo bardzo wysokie temperatury w lipcu ujemnie wpłynęły na wypełnienie 

ziarna. Plon ziarna porównywanych odmian pszenicy jarej wahał się od 2,2 t/ha (Nawra) do 

3,3 t/ha Żura (tab. 3). Niskie plony były przede wszystkim następstwem małej obsady kłosów. 

W przypadku odmian plonujących na poziomie około 3 t/ha oscylowała wokół 400 szt./m
2
. 

Najlepiej plonująca odmiana Żura charakteryzowała się ponadto największą masą 1000 ziaren 

43,3 g.  

W systemie konwencjonalnym porównywane odmiany plonowały wyżej niż  

w ekologicznym o około 1-1,5 t/ha. Efekt ten uzyskano dzięki większej obsadzie kłosów, 

średnio o 80 szt./m
2
 . Odmiana Parabola zareagowała najmniejszą różnicą plonu na uprawę  

w  systemie ekologicznym, a Tybalt największą (tab. 3).  

 

2.2.Zachwaszczenie  

2.2.1.  Zachwaszczenie pszenicy ozimej. Analizy zachwaszczenia pszenicy ozimej 

wykonywano  w fazie dojrzałości woskowej (GS 87-89). Badania obejmowały oznaczenie  

składu gatunkowego chwastów, liczebności poszczególnych gatunków oraz suchej masy 



chwastów. Wykonywano je na powierzchniach próbnych o powierzchni 0,5 m
2
 

wyznaczonych losowo przy pomocy ramki, w 4 powtórzeniach dla każdej odmiany.  

 Ze względu na warunki pogodowe w zimie 2009/2010 r. łany odmian pszenicy na 

wiosnę były bardzo przerzedzone, z wyjątkiem odmian Smuga i Figura, które względnie 

dobrze przezimowały. We wszystkich odmianach pszenicy zachwaszczenie było 

zdecydowanie większe niż w poprzednich latach badań. Liczebność chwastów wynosiła od 50 

do 130 szt./m
2
, a sucha masa od 100 do 360 g/m

2
, co było spowodowane głównie licznym 

występowaniem maku polnego – Papaver rhoeas (tab. 4 , rys.2). Spośród badanych odmian 

najmniejszym zachwaszczeniem, mierzonym liczbą i masą chwastów, cechowały się 

podobnie jak w 2009 r., Smuga i Legenda, oraz odmiana Figura. Na małe nasilenie 

zachwaszczenia w odmianach Smuga i Figura wpłynęła dobra zwartość łanu. Pozostałe 

odmiany ze względu na małą obsadę roślin na jednostce powierzchni spowodowaną gorszym 

przezimowaniem charakteryzowały się dużym zachwaszczeniem łanów, zwłaszcza makiem 

polnym. Gatunek ten najliczniej występował w odmianie Tonacja, której łan cechował się 

małą obsadą roślin i masą pszenicy (tab. 2 ). 

  

Rysunek 2.  Liczebność i sucha masa chwastów w badanych odmianach pszenicy ozimej 

uprawianych w systemie ekologicznym w 2010 r. (faza dojrzałości woskowej pszenicy). 

 

Analizy cech morfologicznych odmian pszenicy wykazały, że największym 

rozkrzewieniem przez cały sezon wegetacyjny charakteryzowała się orkisz Schwabenkorn 

(tab. 5). Spośród odmian współczesnych największym rozkrzewieniem ogólnym w fazie 

krzewienia wyróżniała się Bogatka. W kolejnych fazach rozwojowych rozkrzewienie 



badanych odmian było zbliżone. Najdłuższym źdźbłem charakteryzował się orkisz  (122 cm), 

a najniższą odmianą była Kobra Plus (85 cm). 

 

Tabela 4. Skład gatunkowy i liczebność chwastów (szt./m
2
) w odmianach pszenicy ozimej 

uprawianych w systemie ekologicznym w 2010 roku (faza dojrzałości woskowej pszenicy) 
Odmiany 

Lp. Gatunki chwastów Kobra 

Plus 
Bogatka Rywalka Legenda Smuga Figura Tonacja Wydma 

Ostka 

Strzelec. 
Orkisz średnia 

1. Papaver rhoeas 59,0 57,5 40,5 20,0 38,5 11,5 71,0 23,5 33,0 32,5 38,7 
2. Chenopodium album 3,5 14,5 11,5 0,5 9,5 11,5 13,5 12,5 11,5 18,5 10,7 
3. Viola arvensis 14,0 8,5 13,5 6,0 5,0 2,0 9,0 3,5 4,0 4,0 7,0 
4. Stellaria media 3,5 4,0 4,5 1,5 16,0 5,0 9,5 5,0 5,0 4,0 5,8 
5. Lapsana communis 10,0 3,5 9,5 3,5 7,0 3,0 4,5  2,0 0,5 4,4 
6. Galium aparine 9,0 14,0 3,5 9,0 1,0 1,5 2,5 0,5 1,0 0,5 4,3 
7. Polygonum convolvulus 1,0 1,0 2,0 4,5 3,5 1,0  5,0 2,0 2,0 2,2 
8. Myosotis arvensis 3,0 0,5 3,0 2,0 1,0 2,0 3,5    1,5 
9. Veronica sp. 1,5 0,5 0,5 1,5 1,5 0,5 1,0 4,5  1,5 1,3 

10. Capsella bursa-pastoris 2,5 3,0  0,5 2,0 0,5 1,5 2,0   1,2 
11. Anthemis arvensis 4,5 2,0 2,0      0,5 0,5 1,0 
12. Geranium molle  0,5 1,0  2,5 0,5   0,5 0,5 0,6 
13. Taraxacum officinale 1,5    1,5  1,0 1,0  1,0 0,6 
14. Cirsium arvense  0,5 0,5   1,5  0,5 2,5  0,6 
15. Matricaria inodora       2,5    0,3 
16. Sonchus arvensis 0,5 1,0 0,5      1,0  0,3 
17. Lycopsis arvensis    0,5    1,0  0,5 0,2 
18. Convolvulus arvensis      0,5    1,0 0,2 
19. Vicia hirsuta       0,5    0,1 
20. Polygonum aviculare 0,5 0,5         0,1 

 Dwuliścienne 114,0 111,5 92,5 49,5 89,0 41,0 120,5 61,0 63,0 61,0 80,3 
21. Apera spica-venti 3,5 1,5 3,0 3,0 9,5 18,5 11,5 5,5 16,0 6,5 7,9 
22. Agropyron repens  1,0   2,5 2,5 0,5  2,0 1,0 1,0 

 Jednoliścienne 3,5 2,5 3,0 3,0 12,0 21,0 12,0 5,5 18,0 7,5 8,8 
23. Equisetum arvense   0,5        0,1 

RAZEM 117,5 114,0 96,0 52,5 101,0 62,0 132,5 66,5 81,0 68,5 89,2 
 

 

Tabela 5.  Cechy morfologiczne wybranych odmian pszenicy ozimej uprawianych w systemie 

ekologicznym w 2010 r. 

Rozkrzewienie Wysokość (cm) 
Odmiany 

krzewienie kłoszenie dojrzałość krzewienie kłoszenie dojrzałość 
Bogatka 3,8 2,1 2,1 18,2 68,3 96,2 
Kobra Plus 3,2 2,0 2,0 19,3 67,9 84,8 
Tonacja 2,8 2,2 1,9 18,2 71,3 96,9 
Smuga 2,9 2,1 1,9 22,2 76,9 97,6 
Ostka Strzel. 3,1 2,0 2,0 21,3 69,1 91,2 
Orkisz 

Schwabenkorn 
4,5 3,3 3,1 25,6 80,1 121,7 

 



W 2010 r. ze względu na słabe przezimowanie pszenicy duże przerzedzenie łanu,  

o stopniu zachwaszczenia w większym stopniu decydowała zwartość łanu niż cechy 

morfologiczne badanych odmian (tab. 5  i 6). Spośród badanych odmian największą obsadą 

roślin oraz masą pszenicy przez cały sezon wegetacyjny charakteryzowała się odmiana 

Smuga.  Zachwaszczenie tej odmiany było również zdecydowanie mniejsze niż  

długosłomego orkiszu, którego łan był częściowo przerzedzony. Najmniejszą masą pszenicy 

pod koniec sezonu wegetacyjnego charakteryzowały się odmiany Tonacja  

i  Ostka Strzelecka. 

 

Tabela 6. Parametry łanu wybranych odmian pszenicy ozimej uprawianych w systemie 

ekologicznym w 2010 r. 

Obsada roślin 

(szt./m
2
) 

Masa pszenicy (g/m
2
) 

Odmiany 

krzewienie krzewienie kłoszenie dojrzałość 
Bogatka 248 50 320 651 

Kobra Plus 237 55 316 657 

Tonacja 245 64 291 448 

Smuga 270 82 402 848 

Ostka Strzel. 242 61 314 536 

Orkisz 

Schwabenkorn 
221 71 470 680 

 

  

     

 

Fot. 1. Widok łanu odmian pszenicy ozimej po wykłoszeniu  



 

2.2.2. Zachwaszczenie pszenicy jarej. W fazie dojrzałości woskowej pszenicy jarej 

liczebność chwastów w jej łanie wahała się, w zależności od odmiany,  od 57 do 173 

szt./m
2
, ale dominowały głównie drobne siewki Chenopodium album. W tej sytuacji, 

pomimo dużej liczby chwastów ich sucha masa wahała się od 17 do 60 g/m
2
 w zależności 

od odmiany (tab. 7, rys. 3).  Najmniejszą liczebność i masę chwastów stwierdzano  

w odmianach Vinjett, Bombona, Raweta i Cytra.  

  

Tabela 7. Liczebność chwastów (szt./m
2
) w odmianach pszenicy jarej uprawianej w systemie 

ekologicznym w 2010 roku  (faza dojrzałości woskowej) 
Odmiany 

Lp. Gatunki chwastów 
Vinjett Tybalt 

Bomb

ona 

Parabo

la 
Bryza Żura Zadra Nawra Raweta Cytra Średnia 

1. Chenopodium album 26,5 27,0 33,0 24,0 43,5 30,0 51,0 85,5 43,0 41,0 40,5 

2. Stellaria media 13,5 7,5 23,0 8,5 7,5 6,0 20,0 13,5 8,0 11,0 11,9 
3. Anthemis arvensis 3,5 5,5 6,0 16,5 6,5 10,5 1,0 2,5 3,5  5,6 
4. Capsella bursa-pastoris  15,0  4,0 12,5 6,5  12,5  3,5 5,4 
5. Galium aparine 4,0 12,5 5,0 3,5 7,5 6,5 1,0 3,5 1,0 6,5 5,1 
6. Cirsium arvense 5,0 1,5 3,5 1,0 2,5 7,0 1,5 5,0 11,5 6,5 4,5 
7. Viola arvensis  4,5 5,0 8,5 7,0 5,5  1,5  2,5 3,5 

8. Polygonum convolvulus 3,5 7,5 1,5 2,5 3,5 3,0 5,0 3,5 1,5 2,0 3,4 
9. Polygonum aviculare  5,0  3,5  1,0 1,0 8,0 1,5  2,0 

10. Myosotis arvensis   1,0 0,5 0,5 1,5  2,0  1,0 0,7 
11. Matricaria inodora          3,5 0,4 
12. Lapsana communis  0,5  2,5       0,3 
13. Papaver rhoeas  0,5  0,5   1,5    0,3 
14. Polygonum persica 1,0      0,5    0,2 

15. Vicia hirsuta  0,5      0,5   0,1 
16. Geranium molle   1,0        0,1 
17. Galinsoga parviflora  0,5      0,5   0,1 
18. Melandrium album    0,5       0,1 
19. Taraxacum officinalis        0,5  0,5 0,1 
20. Chenopodium polyspermum        0,5   0,1 

21. Plantago maior        1,0   0,1 
22. Fumaria officinalis  0,5         0,1 

 Dwuliścienne razem 57,0 90,5 78,0 77,0 91,5 73,0 82,5 140,5 70,0 75,0 83,5 
23. Apera spica-venti  1,0 0,5   2,0 0,5    0,4 
24. Agropyron repens      0,5     0,1 

 Jednoliścienne razem 0 1,0 0,5 0  2,5 0,5  0 0 0,5 
25. Equisetum arvense  4,5 2,0 2,0 1,0 1,5 2,5 2,5  1,0 1,7 

RAZEM 57,0 95,5 80,5 79,0 92,5 77,0 85,5 143,0 70,0 76,0 85,6 

 

 

 



 
 

Rysunek 3. Liczebność i sucha masa chwastów w różnych odmianach pszenicy jarej 

uprawianych w ekologicznym systemie produkcji w 2010 r. 

 

Należy podkreślić, że podstawowym czynnikiem ograniczającym zachwaszczenie 

pszenicy jarej była udana wsiewka koniczyny z trawą,  która niezależnie od zwartości łanu 

pszenicy i cech morfologicznych wysiewanych odmian skutecznie konkurowała z chwastami.    

 

 

2.3. Ocena stanu odżywienia azotem odmian pszenicy ozimej i jarej 

Ocena stanu odżywienia azotem wykonana testem SPAD dla 4 odmian pszenicy ozimej 

(Rywalka, Legenda, Bogatka oraz Kobra Plus) oraz 4 odmian pszenicy jarej (Bombona, 

Parabola, Tybalt oraz Vinjett) uprawianych w systemach ekologicznym i integrowanym. 

Począwszy od fazy strzelania w źdźbło w odstępach 10 -14 dniowych wykonano  

w 5 terminach dla pszenicy ozimej oraz w 4 terminach dla pszenicy jarej pomiary zawartości 

chlorofilu w liściach pszenicy  przy użyciu N -Testera. Pomiary przeprowadzono na 30 w 

pełni rozwiniętych najmłodszych liściach w 4 powtórzeniach. 

Ważniejsze elementy agrotechniki pszenicy ozimej i jarej uprawianej w obu systemach 

przedstawiono w tabeli 8.  

Ocena stanu odżywienia azotem testem SPAD pszenicy ozimej uprawianej w różnych 

systemach produkcji roślinnej wykazała duże zróżnicowanie wyników. Dla odmian Rywalka  

i Legenda nieznacznie wyższe odczyty SPAD, za wyjątkiem ostatniego terminu, zanotowano 

w systemie ekologicznym. Odmienne wyniki uzyskano dla dwóch pozostałych odmian - 

Kobry Plus oraz Bogatki. W ich przypadku w pierwszych terminach lepszym stanem 



odżywienia charakteryzowały się odmiany uprawiane w systemie integrowanym, natomiast  

w ostatnich terminach korzystniejsze wyniki uzyskiwano w systemie ekologicznym (rys. 4). 

Należy podkreślić, że odczyty SPAD w trakcie sezonu wegetacyjnego dla większości odmian 

w obu systemach wskazywały na systematyczne pogarszanie się stanu odżywienia.  

 

Tabela 8.  Ważniejsze elementy agrotechniki pszenicy ozimej i jarej.) 

System produkcji 
Agrotechnika 

Ekologiczny Integrowany 

Zmianowanie 

Ziemniak 

Pszenica j.+ wsiew. 

Konicz. cz. z trawą 
Konicz. cz. z trawą 

Pszenica oz.+poplon 

 

Ziemniak 

Pszenica j. 

Łubin wąskolistny 

Pszenica oz.+poplon 

Forma pszenicy Ozima 

 

Jara 

- 

Ozima 

 

Jara 

- Zapr. nasion - - + + 

Nawożenie min. w kg/ha PK (27/75) PK (18/55) NPK(113/60/90) NPK(80/60/60) 

Herbicydy - - 2x 4x 

Fungicydy 

 
- - 3x 1x 

Retardanty - - - - 

Bronowanie 2x - - - 

 

Zróżnicowany układ wyników uzyskano również dla odmian pszenicy jarej (rys. 5). Dla 

odmian Vinjett i Bombona wyższe odczyty SPAD, za wyjątkiem ostatniego terminu, 

zanotowano w systemie ekologicznym. Natomiast dla odmian Tybalt, za wyjątkiem drugiego 

terminu oznaczeń, stan zaopatrzenia w azot był korzystniejszy w systemie integrowanym.  

W przypadku odmiany Parabola wyniki są niejednoznaczne, w pierwszych terminach wyższe 

odczyty stwierdzono w systemie  ekologicznym, natomiast w późniejszych w systemie 

integrowanym.  
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Rys.4. Odczyty SPAD dla 4 odmian pszenicy ozimej uprawianych w systemach 

ekologicznym i integrowanym w 2010 r. 
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Rys. 5. Odczyty SPAD dla 4 odmian pszenicy jarej uprawianych w systemach ekologicznym  

i integrowanym w 2010 r. 

VINJETT 

TYBALT 

BOMBONA 

PARABOLA 



W podsumowaniu należy stwierdzić, że w 2010 r. nie uzyskano jednoznacznych 

wyników. W przypadku pszenicy ozimej czynnikiem rzutującym na stan zaopatrzenia roślin 

w azot mogło być przerzedzenie łanu oraz duże zachwaszczenie.  Spośród porównywanych 

odmian pszenicy ozimej, Rywalka i Legenda charakteryzowały się nieznacznie wyższymi 

odczytami SPAD, za wyjątkiem ostatniego terminu, w systemie ekologicznym. Dla dwóch 

pozostałych odmian - Kobry Plus oraz Bogatki uzyskane wyniki nie są jednoznaczne. 

Spośród badanych odmian pszenicy jarej dla dwóch (Bombona i Vinjett) stan 

odżywienia azotem w większości terminów był lepszy w systemie ekologicznym, natomiast 

dla odmiany Tybalt w systemie integrowanym. Dla odmiany Parabola ocena stanu 

odżywienia testem SPAD jest niejednoznaczna. 

 

2.4. Ocena podatności odmian pszenicy ozimej i jarej na porażenie przez patogeny 

grzybowe 

 W rolnictwie ekologicznym ochrona roślin zbożowych przed chorobami ogranicza się 

głównie do działań profilaktycznych polegających na stosowaniu wielostronnego  

płodozmianu oraz na uprawie odmian możliwie odpornych na choroby i także stosowaniu 

odpowiedniej agrotechniki (terminy i gęstości siewu, zabiegi pielęgnacyjne itp.). 

Celem przeprowadzonych badań była ocena nasilenia występowania chorób 

grzybowych na wybranych odmianach pszenicy ozimej: Kobra Plus, Bogatka, Rywalka, 

Legenda, Smuga, Figura, Tonacja, Wydma, Ostka Strz., Orkisz (Schwabenkorn) i pszenicy 

jarej: Vinjett, Bombona, Parabola, Tybalt, Nawra, Raweta, Zadra, Żura, Bryza i Cytra 

uprawianych w systemie ekologicznym w doświadczeniu w Osinach w 2009/10 r. 

Oceny stanu porażenia roślin pszenicy ozimej przez choroby dokonywano w trzech 

fazach rozwojowych:   

• w fazie (BBCH 39) oceniano porażenie systemu korzeniowego i podstawy roślin przez 

patogeny grzybowe; 

• w fazie kwitnienia (BBCH 61-65) analizowano porażenie trzech górnych liści; 

• w fazie dojrzałości mleczno-woskowej (BBCH 77-83) oceniano porażenie dwóch 

górnych liści oraz podstawy źdźbła.  

Do analizy fitopatologicznej pobierano po 40 roślin w czterech powtórzeniach (w sumie 

160 roślin) każdej odmiany. Na liściach określano procent uszkodzonej powierzchni blaszki 

liściowej przez poszczególne patogeny. Metoda oceny chorób, zapisu wyników obserwacji  

i skala porażenia liści była zgodna z zaleceniami EPPO Standards - 1999-vol.1:187-195 

(Guidelines for the efficacy evaluation of plant protection products : PP 1/26(3), PP 1/28(3). 



Przy ocenie chorób podstawy źdźbła stosowano 4-stopniową skalę porażenia i obliczono 

wskaźnik (indeks) porażenia (Pokacka 1984). Wyniki opracowano statystycznie przy 

zastosowaniu analizy wariancji wraz z testem Tukey`a. Dane do obliczeń statystycznych 

przekształcono transformacją Blissa. 

2.4.1. Pszenica ozima 

2.4.1.1. Porażenie korzeni i podstawy źdźbła. W fazie BBCH 39 nekrozy na korzeniach, 

wywołane kompleksem patogenów odglebowych obserwowano, na systemie korzeniowym 

wszystkich odmian (tab.9). Procentowy udział roślin z porażonym systemem korzeniowym 

wahał się od 8% (Bogatka) do 44% (Wydma). W grupie odmian słabiej porażonych 

znajdowała się Bogatka, Legenda, Figura, Rywalka, Kobra i Smuga (8-18%), do odmian 

porażonych silniej należały: Tonacja, Ostka, Orkisz i Wydma (21-44%).  

Tabela 9. Procentowy udział roślin z porażonym systemem korzeniowym  

i podstawą w fazie BBCH 39 
% udział roślin z objawami porażenia na: 

podstawie pędów Odmiana Systemie 

korzeniowym Ps. herp. F. spp. R. spp. 

Rośliny nie 

nieporażone (%) 

Kobra Plus 17,22 ab 7,22 ab 41,94 cd 0,83 ab 50,0 ab 

Bogatka  8,05 a 15,83 bc 46,94 d 8,33 bcd 29,17 a 

Rywalka 16,67 ab 20,0 bc 15,56 ab 3,33 abc 61,11 abc 

Legenda 10,0 a 29,17 c 27,5 bcd 11,67 cd 31,67 a 

Smuga 17,5 ab 4,17 ab 20,83 abc 24,17 d 50,83 ab 

Figura 14,17 ab 10,83 abc 42,22 cd 13,06 cd 35,56 ab 

Tonacja 20,56 abc 27,18 c 28,41 bcd 4,96 abc 39,44 ab 

Wydma 44,17 d 16,39 bc 40,0 cd 6,94 abcd 45,0 ab 

Ostka Strz. 25,71 bcd 12,02 abc 20,36 abc 0,0 a 67,62 bc 

Orkisz 35,0 cd 2,5 a 5,83 a 1,67 abc 90,0 c 

 

Objawy porażenia roślin przez grzyb Pseudocercosporella herpotrichoides w fazie 

BBCH 39 były najczęściej notowane dla odmian Legenda (29%) i Tonacja (27%),  natomiast 

najmniej zainfekowanych pędów obserwowano u Orkiszu (2%). Porażenie pozostałych 

odmian zawierało się w granicach 4-20% (tab.9). Objawy fuzaryjnej zgorzeli podstawy źdźbła 

obserwowano na wszystkich odmianach. Najsilniej porażona była Bogatka (47%) oraz Figura, 

Kobra i Wydma (40-42%), najmniej porażony był Orkisz (6%). Porażenie pozostałych 

odmian wahało się od 15 (Rywalka) do 28% (Tonacja). Objawy chorobowe spowodowane 

przez grzyb Rhizoctonia spp. były widoczne również na wszystkich odmianach za wyjątkiem 

Ostki, a udział roślin z symptomami ryzoktoniozy wahał się od 1 do 24%. 

 

 

 

 



Tabela 10. Procentowy udział pędów porażonych przez patogeny  oraz indeks porażenia  

w fazie dojrzałości mleczno-woskowej 
% udział pędów porażonych przez: 

Odmiana 
C. herp. F. spp. R. spp. 

Pędy nie porażone 

(%) 
Indeks porażenia (%) 

Kobra Plus 21,77 a 38,20  c 0,0 a 35,09 a 10,37 a 

Bogatka  22,60 a 41,40  c 2,78 ab 27,08 a 10,01 a 

Rywalka 10,38 a 35,74 c 5,25 ab 36,27 a 3,85 a 

Legenda 9,47 a 31,05 bc 12,61 b 35,97 a 4,02 a 

Smuga 16,84 a 24,55 abc 14,0 b 51,35 a 5,62 a 

Figura 23,93 a 9,27 a 4,46 ab 63,86 a 11,7 a 

Tonacja 13,41 a 29,81 bc 2,63 ab 57,94 a 5,34 a 

Wydma 15,48 a 22,06 abc 4,57 ab 59,91 a 7,27 a 

Ostka Strz. 11,86 a 25,22 abc 0,67 ab 61,18 a 6,28 a 

Orkisz 20,07 a 11,86 ab 0,0 a 69,56 a 8,26 a 

 

W fazie dojrzałości mleczno-woskowej częstotliwość infekcji spowodowanej przez 

grzyb Ps. herpotrichoides dla wszystkich odmian wahała od 9 do 24% (tab.10). Nie 

stwierdzono istotności różnic między poszczególnymi odmianami. Zarówno udział pędów  

z objawami łamliwości źdźbła jak i indeks porażenia najwyższy był dla Orkiszu, Kobry, 

Bogatki i Figury (20-24%), zaś dla pozostałych odmian od 10 do 17%. Udział pędów  

z objawami fuzaryjnej zgorzeli wynosił od 9 do 41%, a silniej porażone były odmiany: 

Bogatka, Kobra, Rywalka. Grzyb Rhizoctonia spp. w tym sezonie wegetacyjnym był 

obserwowany w różnym nasileniu w zależności od odmiany. Najczęściej notowano objawy 

tego patogena na odmianach  Smuga i Legenda (13-14%) a najmniej ich było na odmianie 

Ostka (1%), zaś na Orkiszu i Kobrze nie odnotowano tego patogena. Pomimo stosunkowo 

dużego udziału roślin z objawami chorób podstawy źdźbła, stopień porażenia był bardzo 

niski, co potwierdzają niskie wartości indeksu porażenia (4-12%), który uwzględnia łącznie 

trzy patogeny. 

2.4.1.2. Porażenie liści. W fazie kwitnienia oraz dojrzałości mleczno-woskowej pszenicy 

ozimej liście pszenicy uszkadzały: mączniak prawdziwy, rdza brunatna, septoriozy oraz 

brunatna plamistość liści (tab. 11-14). 

Mączniak prawdziwy (Erysiphe graminis) w fazie kwitnienia wystąpił na wszystkich 

odmianach, a ocena wykonana dla sumy trzech liści (F – F2) wykazała iż odmiany Kobra  

i Smuga były silniej porażone (27-33%), słabiej odmiany: Rywalka, Bogatka i Figura (10-

15%), a na pozostałych odmianach udział pędów z objawami chorobowymi wynosił 2-4% 

(tab.11). Należy jednak podkreślić, na liściu flagowym i podflagowym (F i F1) nasilenie 

choroby było znikome, natomiast najsilniej był uszkodzony trzeci liść od góry (F2). 



W fazie dojrzałości mleczno-woskowej obserwowano grzybnię mączniaka na liściach 

F-F1 w małym nasileniu (tab. 12). Odmiany  Kobra, Ostka, Bogatka i Smuga były porażone  

w zakresie 3-4%, a pozostałe do 2%. 

Tabela 11. Porażenie liści (F-F2) pszenicy ozimej przez (Erysiphe graminis)  

w fazie BBCH 61-65 (kwitnienie) 
Powierzchnia liści z objawami chorobowymi w % 

Odmiana 
F F1 F2 Łącznie 

Kobra Plus 0,93 bc 2,43 bc 29,23 e 32,6 c 

Bogatka  0,2 ab 2,7 bc 9,37 c 12,27 b 

Rywalka 1,43 cd 3,3 cd 5,5 b 10,23 b 

Legenda 0,0 a 0,33 a 2,63 a 2,97 a 

Smuga 2,63 d 6,9 d 17,5 d 27,03 c 

Figura 0,17 ab 1,83 abc 12,57 c 14,57 b 

Tonacja 0,3 abc 1,43 abc 2,23 a 3,97 a 

Wydma 0,0 a 0,73 ab 2,33 a 3,07 a 

Ostka Strz. 0,27 ab 1,2 abc 1,63 a 3,1 a 

Orkisz 0,0 a 0,4 a 1,47 a 1,87 a 

 

Tabela 12. Porażenie liści(F-F1) pszenicy ozimej przez Erysiphe graminis  

w fazie BBCH 77-83 (mleczno-woskowa)  
Powierzchnia liści z objawami chorobowymi w % 

Odmiana 
F F1 Łącznie 

Kobra Plus 0,67 abc 2,33 cd 3,0 cde 

Bogatka  0,47 abc 2,93 d 3,4 de 

Rywalka 0,33 abc 1,63 bc 1,97 bcd 

Legenda 0,03 a 0,43 a 0,47 a 

Smuga 0,19 c 2,23 cd 3,73 e 

Figura 0,13 ab 1,47 bc 1,6 bc 

Tonacja 0,47 abc 1,3 bc 1,77 bcd 

Wydma 0,0 a 0,7 ab 0,7 ab 

Ostka Strz. 1,07 bc 2,33 cd 3,4 cde 

Orkisz 0,0 a 0,23 a 0,23 a 

 

Rdza brunatna (Puccinia recondita) w fazie kwitnienia wystąpiła w różnym stopniu na 

poszczególnych odmianach (tab. 13). Ocena wykonana na trzech górnych liściach wykazała iż 

odmianami istotnie najsilniej porażonymi były Figura i Wydma (42 i 36%) średnio Ostka  

i Orkisz 25-26%, a porażenie pozostałych odmian wynosiło od 1% (Kobra) do 17% (Smuga). 

W okresie od fazy kwitnienia do dojrzałości mleczno-woskowej nastąpił bardzo silny 

rozwój tego patogena (tab. 14).  W grupie odmian silnie i bardzo silnie porażonych znalazła 

się Tonacja, Legenda, Rywalka, Wydma, Ostka, Bogatka, Orkisz (67-87%) uszkodzonej 

powierzchni liścia podflagowego i flagowego. Pozostałe odmiany były porażone istotnie 

słabiej (6-17%). 

 

 



Tabela 13. Porażenie liści (F-F2) pszenicy ozimej przez (Puccinia recondita)  

w fazie BBCH 61-65 (kwitnienie) 
Powierzchnia liści z objawami  chorobowymi w % 

Odmiana 
F F1 F2 Łącznie 

Kobra Plus 0,4 a 0,4 a 0,53 a 1,33 a 

Bogatka  1,9 ab 0,6 a 3,13 ab 5,63 b 

Rywalka 3,2 bc 2,93 bc 4,57 bc 10,7 c 

Legenda 2,27 b 2,77 b 9,73 cd 14,77 c 

Smuga 2,47 b 5,73 cd 8,4 cd 16,6 c 

Figura 14,17 d 12,83 e 14,83 d 41,83 e 

Tonacja 3,27 bc 6,0 d 6,2 bc 15,47 c 

Wydma 10,17 d 12,5 e 12,83 d 35,5 e 

Ostka Strz. 5,8 c 10,17 e 10,43 cd 26,4 d 

Orkisz 4,33 bc 5,6 bcd 15,17 d 25,1 d 

 

Tabela 14. Porażenie liści (F-F1) pszenicy ozimej przez Puccinia recondita  

w fazie BBCH 77-83 (mleczno-woskowa)  
Powierzchnia liści z objawami chorobowymi w % 

Odmiana 
F F1 Łącznie 

Kobra Plus 14,17 ab 25,47 a 39,63 a 

Bogatka  32,9 bc 49,6 d 82,5 bc 

Rywalka 23,17 bc 47,9 cd 71,07 b 

Legenda 25,2 bc 43,2 cd 68,4 b 

Smuga 12,53 a 28,53 a 41,07 a 

Figura 11,43 a 29,77 ab 41,2 a 

Tonacja 28,37 bc 38,7 bc 67,07  b 

Wydma 29,27 bc 50,9 d 80,17 bc 

Ostka Strz. 30,53 bc 50,73 d 81,27 bc 

Orkisz 36,67 c 50,0 d 86,67 c 

 

Septorioza (Septoria spp.) - objawy tej choroby w fazie kwitnienia obserwowano na trzech 

górnych liściach u wszystkich odmian (tab. 15). Porażenie odmian Smuga, Wydma, Kobra, 

Figura mieściło się w przedziale 22-48%. Pozostałe odmiany były zainfekowane w granicach 

4-20%. Należy jednak podkreślić, że w tej fazie rozwojowej małe było porażenie liścia 

flagowe, gdyż tylko dla odmian Kobra i Ostka Strz. wynosiło około 3%, zaś dla pozostałych 

odmian zdecydowanie poniżej 1%. 

W fazie dojrzałości mleczno-woskowej obserwowano porażenie dwóch liści F-F1 

(tab. 16). Do grupy silnie porażonych zaliczono odmiany: Legenda, Smuga, Tonacja i Kobra 

(37-66%), dla pozostałych odmian uszkodzona powierzchnia liści zawierała się w przedziale  

4-34%, a najmniej nekroz spowodowanych Septoria spp. odnotowano na  Orkiszu (4%)  

i odmianie Figura (17%).  

 

 

 



Tabela 15. Porażenie  liści (F-F2) pszenicy ozimej przez Septoria spp.  

w fazie BBCH 61-65 (kwitnienie) 
Powierzchnia liści z objawami chorobowymi w % 

Odmiana 
F F1 F2 Łącznie 

Kobra Plus 3,5 c  7,0 bcd 28,67 c  39,17 de 

Bogatka  0,1 ab  2,13 ab 10,2 b 12,43 abc 

Rywalka 0,2 ab 1,37 ab 17,57 b 19,13 bc 

Legenda 0,0 a 0,23 a 3,9 a 4,13 a 

Smuga 0,53 b 6,5 bcd 15,33 b 22,37 bcd 

Figura 0,4 ab 12,97 d 33,17 c 48,53 e 

Tonacja 0,0 a 0,53 a 11,2 b 11,73ab 

Wydma 0,73 b 11,23 cd 14,67 b 26,63cd 

Ostka Strz. 2,7 c 3,83 abc 13,33 b 19,87 bc 

Orkisz 0,2 ab 2,13 ab 3,33 a 5,67 a 

 

Tabela  16. Porażenie liści(F-F1) pszenicy ozimej przez Septoria spp.  

w fazie BBCH 77-83 (mleczno-woskowa)  
Powierzchnia liści z objawami chorobowymi w % 

Odmiana 
F F1 Łącznie 

Kobra Plus 25,13 c 40,37 c 65,5 e 

Bogatka  9,83 b 21,1 b 30,93 bc 

Rywalka 11,6 b 22,27 b 33,87 bc 

Legenda 13,23 b 24,1 b 37,33 cd 

Smuga 14,53 b 25,47 b 40,0 cd 

Figura 1,93 a 15,87 b 17,8 b 

Tonacja 16,73 bc 38,63 c 55,37 de 

Wydma 11,37 b 22,33 b 33,7 bc 

Ostka Strz. 9,37 b 21,0 b 30,37 bc 

Orkisz 1,1 a 2,83 a 3,93 a 

 

Brunatna plamistość liści (Dreschlera tritici-repentis) w fazie kwitnienia wystąpiła  

w małym nasileniu (tab. 17). Na trzech górnych liściach Orkiszu, Ostki i Tonacji nie 

zaobserwowano nekroz powodowanych przez tego patogena. Na pozostałych odmianach 

odnotowano porażenie w granicach 0,2 do 3%. 

W fazie dojrzałości mleczno-woskowej pszenicy ozimej nasilenie tego patogena było 

również małe (tab. 18). Najmniej symptomów odnotowano na odmianach: Figura, Legenda, 

Smuga, Rywalka, Bogatka i Wydma (0,3-3%), a najwięcej na  Kobrze - 20%.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Tabela 17. Porażenie liści (F-F2) pszenicy ozimej przez  Dreschlera tritici-repentis  

w fazie BBCH 61-65 (kwitnienie) 
Powierzchnia liści z objawami chorobowymi w % 

Odmiana 
F F1 F2 Łącznie 

Kobra Plus 1,43 b 1,33 c 0,13 bc 2,9 c 

Bogatka  0,13 a 0,23 b 0,0 a 0,37 b 

Rywalka 0,1 a 0,2 b 0,07 ab 0,37 b 

Legenda 0,03 a 0,33 b 0,3 c 0,67 b 

Smuga 0,13 a 0,17 b 0,0 a 0,3 b 

Figura 0,07 a 0,13 ab 0,0 a 0,2 ab 

Tonacja 0,13 a 0,0 a 0,0 a 0,0 a 

Wydma 0,27a 0,2 b 0,0 a 0,47 b 

Ostka Strz. 0,0 a 0,0 a 0,0 a 0,0 a 

Orkisz 0,0 a 0,0 a 0,0 a 0,0 a 

 

Tabela 18. Porażenie liści(F-F1) pszenicy ozimej przez Dreschlera tritici-repentis  

w fazie BBCH 77-83 (mleczno-woskowa)  
Powierzchnia liści z objawami chorobowymi w % 

Odmiana 
F F1 Łącznie 

Kobra Plus 4,87 c 11,9 e 16,77 d 

Bogatka  0,4 ab 1,5 cd 1,9 bc 

Rywalka 0,3 ab 0,57 bcd 0,87 bc 

Legenda 0,1 a 0,37 abc 0,47 bc 

Smuga 0,13 a 0,5 bc 0,63 ab 

Figura 0,07 a 0,23 ab 0,3 ab 

Tonacja 0,0 a 0,0 a 0,0 a 

Wydma 1,07 b 1,87 d 2,93 c 

OstkaStrz. 0,0 a O,o a 0,0 a 

Orkisz 0,0 a O,o a 0,0 a 

 

 

2.4.2. Pszenica jara 

Ocena stanu fitosanitarnego odmian pszenicy jarej wysiewanych w systemie 

ekologicznym wykonana w fazie dojrzałości mleczno-woskowej wykazała spore nasilenie  

łamliwości podstawy źdźbła (tab. 19). Największy udział pędów z objawami chorobowymi 

obserwowano na odmianach: Zadra, Raweta, Vinjett, Parabola oraz Bombona (24-51%), zaś  

najmniejsze na odmianie  Nawra (5%). W przypadku pozostałych odmian nasilenie 

łamliwości wahało się od 10 do 17%. Udział pędów z objawami fuzarioz wahał się od 9-15% 

(Nawra i Zadra) do 30-36% (Parabola i Tybalt). Objawy chorobowe spowodowane przez 

grzyb Rhizoctonia spp obserwowano na wszystkich ocenianych odmianach, a udział 

porażonych pędów wahał się od 12% (Bombona, Vinjett, Parabola i Tybalt) do 2-4% dla 

pozostałych odmian. Na podstawie wartości indeksu porażenia, uwzględniającego udział 

pędów porażonych oraz stopień nasilenia omawianych trzech patogenów, analizowane 

odmiany można podzielić na trzy grupy: silniej porażone - Bombona i Parabola (24-25%), 



średnio porażone - Vinjett Raweta, Zadra i Tybalt (7-15%) oraz pozostałe odmiany  

o słabszym porażeniu. 

Tabela 19. Procentowy udział pędów pszenicy jarej w fazie BBCH 77-83 (mleczno-woskowa) 

porażonych przez patogeny podstawy źdźbła w systemie ekologicznym 
% udział pędów porażonych przez: 

Odmiana 
Pędy nie 

porażone C. herp. F. spp. R. spp. 

Indeks 

porażenia (%) 

Vinjett 40,77 ab 34,19 de 25,74 bcd 11,40 c 14,72 def 

Bombona 30,94 a 50,76 e 25,62 bcd 12,0 c 24,85 f 

Parabola 25,47 a 49,02 e 30,46 cd 8,65 abc 23,45 ef 

Tybalt 59,27 bcd 17,14 bcd 36,52 d   9,30 bc 6,67 bcd 

Nawra 86,93 e 4,48 a 8,74 a 1,41 a 1,49 a 

Raweta 51,92 bc 31,07 cde 21,90 bc 4,26 abc 13,19 cde 

Zadra 65,07 cd 24,02 bcd 13,66 ab 1,41 a 9,28 bcd 

Żura 72,14 cde 12,14 ab 15,71 ab 2,14 ab 4,05 ab 

Bryza 70,13 cde 10,43 ab 19,55 abc 2,03 ab 3,48 ab 

Cytra 74,69 de 14,02 bc 16,89 abc 2,84 abc 4,68 abc 

 
Na pszenicy jarej uprawianej w systemie ekologicznym obserwowano w fazie 

dojrzałości mleczno-woskowej niezbyt duże nasilenie grzybowych chorób liści (tab. 20-23) 

Grzyb Puccinia recondita, spośród patogenów uszkadzających liście pszenicy jarej, wystąpił 

w największym nasileniu  (tab. 20). Jedynie odmiana Tybalt wykazała się dobrą odpornością 

na tego patogena. Odmiany Bryza, Zadra, Bombona, Raweta, Vinjett były porażone w stopniu 

średnim (5-12%), natomiast Nawra, Cytra, Żura, Parabola w stopniu silnym (25-36%). 

Tabela 20. Porażenie liści(F-F2) pszenicy jarej przez Puccinia recondita  

w fazie BBCH 77-83 (mleczno-woskowa)  
Powierzchnia liści z objawami chorobowymi w % 

Odmiana 
F F1 F2 łącznie 

Vinjett 4,43 ce 5,4 c 2,13 cd 11,97 d 

Bombona 3,6 c 3,77 bc 0,0 a 7,37 bc 

Parabola 5,9 ef 22,57 f 6,37 e 34,83 f 

Tybalt 0,27 a 0,33 a 0,0 a 0,6 a 

Nawra 8,5 f 13,5 de 2,73 d 24,73 e 

Raweta 3,57 c 3,53 bc 1,93 bcd 9,03 cd 

Zadra 2,47 bc 2,07 b 1,3 bc 5,83 bc 

Żura 5,93 ef 10,57 d 19,97 f 36,47 f 

Bryza 2,47 bc 2,07 b 0,97 b 5,5 b 

Cytra 1,83 b 16,5 e 7,17 e 25,5 e 

 

Septorioza -Septoria spp. na liściach pszenicy jarej uprawianej w systemie 

ekologicznym  w fazie dojrzałości mleczno-woskowej w 2010 r. nie wystąpiła w dużym 

nasileniu (tab.21). Tylko w przypadku odmiany Żura odnotowano stopień uszkodzenia liści 

około 21% , w tym około 3% uszkodzonej powierzchni liścia flagowego. Najmniej 

uszkodzone były liście odmian Bombona, Tybalt, Parabola, Raweta (4-9%), w tym 

praktycznie brak objawów chorobowych na liściu flagowym.  



Tabela 21. Porażenie liści(F-F2) pszenicy jarej przez Septoria spp.  

w fazie BBCH 77-83 (mleczno-woskowa)  
Powierzchnia liści z objawami  chorobowymi w % 

Odmiana 
F F1 F2 łącznie 

Vinjett 0,33 b 2,63 c 8,5 bcd 11,47 def 

Bombona 0,0  a 0,23 a 3,96 a 4,19 a 

Parabola 0,0 a 1,0 ab 5,47 abc 6,47 abc 

Tybalt 0,17 ab 0,63 ab 4,23 ab 5,03 ab 

Nawra 0,43 b 7,7 e 8,5 cd 16,63 fg 

Raweta 0,17 ab 0,77 ab 7,8 abcd 8,73 bcd 

Zadra 0,17 ab 2,73 c 11,5 d 14,4 ef 

Żura 2,93 c 4,7 d 13,0 d 20,63 g 

Bryza 0,13 ab 2,9 cd 9,87 cd 12,9 def 

Cytra 0,23 b 1,67 bc 7,67 abcd 9,57 cde 

 

Grzyb Dreschlera tritici- repentis na ocenianych odmianach pszenicy jarej wystąpił  

w bardzo małym nasileniu (tab. 22). Najwięcej symptomów brunatnej plamistości posiadała 

Bombona (8%). Dla odmian Bryza, Vinjett, Żura i Tybalt odnotowano objawy porażenia  

w granicach 0,2-0,6%. Na pozostałych odmianach nie obserwowano nekroz powodowanych 

przez tego patogena.  

 
Tabela 22. Porażenie liści(F-F2) pszenicy jarej przez Dreschlera tritici-repentis  

w fazie BBCH 77-83 (mleczno-woskowa) 
Powierzchnia liści z objawami chorobowymi w % 

Odmiana 
F F1 F2 łącznie 

Vinjett 0,13 bc 0,23 ab 0,0 a 0,37 b 

Bombona 0,1 b 1,47 c 1,73 b 3,3 c 

Parabola 0,0 a 0,0 a 0,0 a 0,0 a 

Tybalt 0,3 bc 0,33 b 0,0 a 0,63 b 

Nawra 0,0 a 0,0 a 0,0 a 0,0 a 

Raweta 0,0 a 0,0 a 0,0 a 0,0 a 

Zadra 0,0 a 0,0 a 0,0 a 0,0 a 

Żura 0,33 c 0,27 b 0,0 a 0,6 b 

Bryza 0,13 bc 0,03 ab 0,0 a 0,17 ab 

Cytra 0,0 a 0,0 a 0,0 a 0,0 a 

 

Tabela 23. Porażenie liści(F-F2) pszenicy jarej przez Erysiphe graminis  

w fazie BBCH 77-83 (mleczno-woskowa)  
Powierzchnia liści z objawami  chorobowymi w % 

Odmiana 
F F1 F2 łącznie 

Vinjett 0,0 a 0,0 a 0,0 a 0,0 a 

Bombona 5,0 d 5,63 d 13,1 g 23,73 f 

Parabola 0,97 b 3,67 c 5,27 c 9,9 c 

Tybalt 0,0 a 0,0 a 0,0 a 0,0 a 

Nawra 0,0 a 0,0 a 2,27 b 2,27 b 

Raweta 0,07 a 0,97 b 10,43 e 11,47 d 

Zadra 0,7 b 7,33 e 14,5 g 22,53 f 

Żura 0,0 a  0,0 a 0,0 a 0,0 a 

Bryza 2,34 c 6,2 d 8,2 d 16,77 e 

Cytra 0,0 a 0,0 a 0,0 a 0,0 a 

 



Odnotowano duże zróżnicowanie podatności porównywanych odmian pszenicy jarej na   

porażenie mączniakiem prawdziwym (Erysiphe graminis).  Na trzech górnych liściach  

odmian:  Vinjett, Tybalt, Żura i Cytra nie odnotowano objawów występowania tego grzyba 

(tab. 23). Odmiany: Nawra, Parabola i Raweta były porażone w stopniu średnim (3-11%),  

a  Bombona, Zadra, Bryza w stopniu silnym (17-24%).  

 Na stopień porażenia odmian pszenicy ozimej i jarej przez choroby grzybowe w 2010 r. 

bardzo duży wpływ miał specyficzny przebieg pogody. Stosunkowo wilgotny i chłodny maj 

sprzyjał zainfekowaniu podstawy źdźbła i liści przez patogeny grzybowe. Również warunki 

pogodowe w czerwcu sprzyjały rozwojowi chorób grzybowych. W związku z tym stopień 

opanowania roślin przez choroby był znaczący jak również wpływ tego czynnika na  

plonowanie. 

W systemie ekologicznym procentowy udział pędów pszenicy ozimej porażonych przez 

grzyb Pseudocercosporella  herpotrichoides był istotnie mniejszy w porównaniu do systemu  

konwencjonalnego. Udział pędów z objawami fuzarioz był na zbliżonym poziomie  

w systemie ekologicznym i konwencjonalnym. Grzyb Rhizoctonia spp. tego roku występował 

w stopniu nieznaczącym i częściej był stwierdzany w systemie ekologicznym niż na 

pozostałych obiektach.  

Na odmianach pszenicy jarej uprawianych w systemie ekologicznym obserwowano 

istotnie zróżnicowane nasilenie rdzy brunatnej (Puccinia recondita). W fazie dojrzałości 

mleczno-woskowej największe nasilenie tego patogena stwierdzono na odmianach: Nawra, 

Cytra, Parabola, Żura, a zdecydowanie najmniejsze na odmianie Tybalt. Z kolei septorioza  

w największym nasileniu wystąpiła na odmianie Żura. Grzybnię mączniaka w większym 

nasileniu obserwowano na liściach odm. Bryza, Zadra, Bombona, natomiast grzyb  

Dreschlera tritici-repentis wystąpił tylko sporadycznie  na wszystkich odmianach.  

 

Zadanie 3. Ocena jakości ziarna zbóż pochodzącego z uprawy ekologicznej  

i konwencjonalnej 

 

3.1. Ocenę porażenia kłosów odmian pszenicy ozimej i jarej przez grzyby  

z rodzaju Fusarium, udział ziarniaków porażonych przez poszczególne 

gatunki Fusarium oraz występowanie mikotoksyn w ziarnie. 

 

Prof. dr hab. Czesław Sadowski, dr inż. Leszek Lenc 

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy 

 



 

W 2010 roku przeprowadzono badania nad fuzariozą kłosów pszenicy ozimej i jarej  

a analizami objęto: 

A. Cztery odmiany pszenicy ozimej: Bogatka, Kobra Plus, Legenda, Rywalka uprawianej  

w systemie ekologicznym, konwencjonalnym, integrowanym i w monokulturze oraz 

dodatkowo pięć odmian pszenicy ozimej uprawianej tylko w systemie ekologicznym 

(Figura, Ostka Strzelecka, Smuga, Tonacja, Wydma) pszenicę Orkisz „Schwabenkorn”. 

B. Cztery odmiany pszenicy jarej: Bombona, Parabola, Tybalt i Vinjett uprawianej  

w systemach: ekologicznym, konwencjonalnym i integrowanym oraz dodatkowo sześć 

odmian pszenicy jarej uprawianej tylko w systemie ekologicznym: Bryza, Cytra, Nawra, 

Raweta, Zadra i Żura. 

Obserwacje polowe nad występowanie fuzariozy kłosów przeprowadzono w fazie 

dojrzałości mleczno-woskowej. Z każdej kombinacji doświadczalnej analizowano 100 losowo 

wybranych kłosów. Określono procent roślin z objawami fuzariozy i stopień porażenia  

(w skali 0 – 5) a następnie obliczano indeks porażenia (IP w %).  

W celu oznaczenia gatunków grzybów z rodzaju Fusarium zasiedlających ziarniaki 

pszenicy w laboratorium Katedry wykonano analizę mikologiczną. Po zbiorach z każdej 

kombinacji doświadczalnej pobrano losowo 4 x 100 ziarniaków. Odkażano je w 1% NaOCl 

przez 2,5 minuty i płukano trzykrotnie w sterylnej wodzie destylowanej. Następnie 

wykładano po 6 na szalki Petriego z zestaloną pożywką PDA zakwaszoną kwasem 

cytrynowym do pH 5,5. Wszystkie czynności wykonano przy stole z laminarnym przepływem 

powietrza z zachowaniem warunków sterylności. Po 6 dniach hodowli w termostacie  

w temperaturze 20
o
C wyrastające kolonie grzybów odszczepiono na skosy agarowe. 

Następnie oznaczono do gatunku wg kluczy mikologicznych.  

W wybranych próbach  przeprowadzono również badania zawartości mikotoksyn  

w ziarnie. 

3.1.1. Fuzarioza kłosów (Fusarium spp.)  

Pszenica ozima. W 2010 roku fuzarioza kłosów wystąpiła w małym nasileniu, co było 

spowodowane niekorzystnymi dla rozwoju grzybów z rodzaju Fusarium warunkami 

pogodowymi w okresie kwitnienia pszenicy. 

 Średnie porażenie kłosów pszenicy ozimej w doświadczeniu (cztery odmiany, Bogatka, 

Kobra Plus, Legenda, Rywalka, uprawiane w trzech systemach i w monokulturze) wynosiło 

8,7 %, a indeks porażenia (IP w %) 1,8 (tab. 24). Analiza statystyczna nie wykazała istotnego 



zróżnicowania w występowaniu nasilenia choroby w zależności od systemu uprawy. Nie było 

także istotnych różnic między badanymi odmianami. Najmniej fuzariozy obserwowano na 

odmianie Rywalka uprawianej w systemie ekologicznym (7,0%), najwięcej na odmianie 

Bogatka uprawianej w monokulturze (11,8) ale różnice nie były statystycznie istotne. 

      

Tabela 24. Występowanie fuzariozy kłosów na czterech odmianach pszenicy ozimej 

uprawianej w różnych systemach uprawy 

% porażonych kłosów Indeks porażenia [IP w %] 
Odmiana 

E* K I M Śr. E K I M Śr. 

Bogatka 7,3 8,6 8,3 11,8 9,0 1,6 1,7 1,7 2,4 1,8 

Kobra Plus 8,0 11,3 10,6 8,3 9,6 1,6 2,3 2,1 1,7 1,9 

Legenda 9,6 8,3 8,1 7,5 8,4 1,9 1,7 1,9 1,5 1,8 

Rywalka 7,0 7,6 8,3 8,1 7,7 1,4 1,5 1,9 1,6 1,6 

Średnio 8,0 8,9 8,8 8,9 8,7 1,6 1,8 1,9 1,8 1,8 

NIR α=0,05  
I = n.i. 

II = n.i. 

II/I = n.i. 

I/II = n.i. 

*/ systemy :E – ekologiczny, K- konwencjonalny, I- integrowany, M - monokultura,  

czynnik I - system uprawy, czynnik II – odmiana 

 W tabeli 25 przedstawiono występowanie fuzariozy kłosów na 9 odmianach pszenicy 

ozimej i pszenicy orkisz, uprawianych w systemie ekologicznym. Procent porażonych kłosów 

wynosił od 6,3% dla pszenicy orkisz i odmiany Smuga, do 12,6% dla odmiany Tonacja (IP 

odpowiednio 1,3% do 2,5%), różnice te jednak nie przekraczały granic błędu.  

Tabela 25. Występowanie fuzariozy kłosów na wybranych odmianach pszenicy ozimej  

uprawianej w systemie ekologicznym, Osiny 2010 

Odmiana 
% porażonych 

kłosów 
IP w % 

Bogatka 7,3 1,6 

Kobra Plus 8,0 1,6 

Legenda 9,6 1,9 

Rywalka 7,0 1,4 

Figura 10,4 2,1 

Ostka Strzelecka 9,8 2,4 

Smuga 6,3 1,3 

Tonacja 12,6 2,5 

Wydma 9,9 2,0 

Orkisz 6,3 1,3 

Średnio 8,7 1,8 

NIR α=0,05 x n.i. 
 



Pszenica jara. Występowanie fuzariozy kłosów na czterech odmianach pszenicy jarej 

(Bombona, Parabola, Tybalt i Vinjett) uprawianych w trzech systemach (ekologiczny, 

konwencjonalny, integrowany) przedstawiono w tabeli 26. Średni procent porażonych kłosów 

dla czterech odmian uprawianych w tych systemach wynosił 3,9% a IP wynosił 0,8%. 

Tabela 26. Występowanie fuzariozy kłosów na wybranych odmianach pszenicy jarej 

uprawianej w różnych systemach, Osiny 2010 

% porażonych kłosów Indeks porażenia [IP w %] 
Odmiana 

E K I Śr. E K I Śr. 

Bombona 2,9 4,5 4,4 3,9 0,6 0,9 0,9 0,8 

Parabola  3,7 2,9 4,8 3,8 0,7 0,6 1,0 0,8 

Tybalt 4,6 2,7 5,3 4,2 0,9 0,5 1,1 0,8 

Vinjett 3,8 4,3 3,2 3,8 0,8 1,2 0,6 0,9 

Średnio 3,8 3,6 4,4 3,9 0,8 0,8 0,9 0,8 

NIR α=0,05 
I = n.i. 

II = n.i. 

II/I = n.i. 

I/II = n.i. 

 Analiza statystyczna nie wykazała istotnych różnic w nasileniu fuzariozy kłosów 

zarówno pomiędzy poszczególnymi systemami uprawy jak i między odmianami pszenicy 

jarej. 

 Tabela 27 przedstawia występowanie fuzariozy kłosów na 10 odmianach pszenicy jarej 

uprawianej w systemie ekologicznym. Procent porażonych kłosów wynosił od 1,8% dla 

pszenicy Bryza do 5,1% dla odmiany Cytra (IP odpowiednio 0,4% do 1,0%). Zróżnicowanie 

to nie było jednak statystycznie istotne zarówno w procencie porażenia kłosów jak i indeksie 

porażenia.  

Tabela 27. Występowanie fuzariozy kłosów na wybranych odmianach pszenicy jarej  

uprawianej w systemie ekologicznym 

Odmiana 
% porażonych 

kłosów 
IP  w % 

Bombona 2,9 0,6 

Parabola  3,7 0,7 

Tybalt 4,6 0,9 

Vinjett 3,8 0,8 

Bryza 1,8 0,4 

Cytra 5,1 1,0 

Nawra 2,7 0,5 

Raweta 3,2 0,6 

Zadra 2,8 0,6 

Żura 2,8 0,6 

Średnio 3,3 0,7 

NIR α=0,05 x n.i. 



 

 

3.1.3. Zasiedlenie ziarna pszenicy przez grzyby z rodzaju Fusarium 

Pszenica ozima. W tabeli 28 zestawiono grzyby z rodzaju Fusarium wyizolowane  

z ziarniaków czterech odmian pszenicy ozimej uprawianej w systemach: ekologicznym, 

konwencjonalnym i integrowanym oraz w monokulturze. Średnie zasiedlenie ziarna w roku 

2010 tymi grzybami wynosiło 7,6%. Najczęściej izolowano F. avenaceum - średnio 2,9% 

zainfekowanych ziarniaków i F. poae – 2,6%. Z innych gatunków rodzaju Fusarium 

izolowano F.graminearum (1,4%) i sporadycznie  F. tricinctum, F. culmorum  

i F.sporotrichioides (odpowiednio 0,3%, 0,2% i 0,1%).  

Tabela 28. Grzyby rodzaju Fusarium wyizolowane z ziarniaków 4 odmian pszenicy ozimej 
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System ekologiczny 

Bogatka 1,8 - 4,5 2,0 - - 8,3 

Kobra Plus 3,0 - 5,0 3,0 - 1,0 12,0 

Legenda 7,5 - 3,2 1,5 - 2,0 14,2 

Rywalka 8,0 2,5 2,0 2,8 - - 15,3 

Średnio 5,1 0,6 3,7 2,3 0,0 0,8 12,5 

System konwencjonalny 

Bogatka 3,2 0,8 1,2 3,0 - - 8,2 

Kobra Plus 4,8 - - 4,5 - - 9,3 

Legenda 1,0 - - 4,2 - - 5,2 

Rywalka - - - 2,0 - - 2,0 

Średnio 2,3 0,2 0,3 3,4 0,0 0,0 6,2 

System integrowany 

Bogatka 2,0 - 2,2 1,5 - - 5,7 

Kobra Plus 2,2 - 2,0 3,8 - - 8,0 

Legenda 1,5 - - 1,2 - 1,0 3,7 

Rywalka 2,8 - - - - - 2,8 

Średnio 2,1 0,0 1,1 1,6 0,0 0,3 5,1 

Monokultura 

Bogatka 5,0 - 1,0 4,2 2,0 - 12,2 

Kobra Plus 1,0 - 2,0 - - - 3,0 

Legenda 1,2 - - 5,0 - 1,0 7,2 

Rywalka 1,5 - - 2,2 - - 3,7 

Średnio 2,2 0,0 0,8 2,9 0,5 0,3 6,5 

 



 Najwięcej ziarniaków zasiedlonych grzybami z rodzaju Fusarium było w przypadku 

pszenicy ozimej uprawianej w systemie ekologicznym (średnio 12,5%). W pozostałych 

systemach  procent ziarniaków zainfekowanych Fusarium spp. był mniejszy, w monokulturze 

6,5%, systemie konwencjonalnym 6,2% i integrowanym 5,1%.  

Przeciętne zasiedlenie ziarniaków przez Fusarium spp. porównywanych odmian   

pszenicy ozimej, średnio dla wszystkich obiektów,  wynosiło: Bogatka – 8,6%, Kobra Plus – 

8,1%, Legenda – 7,6% i Rywalka – 6,0%. Z ekologicznego systemu uprawy, grzyby rodzaju 

Fusarium najliczniej izolowano z odmiany Rywalka (15,3%), z konwencjonalnego  

i integrowanego z Kobry Plus (odpowiednio 9,3 i 8,0%) natomiast z monokultury z Rywalki 

(12,2%). 

Ziarniaki dziewięciu odmian pszenicy ozimej i orkiszu uprawianych w systemie 

ekologicznym były średnio w 9,9% zainfekowane przez Fusarium spp. (tab. 29). Najczęściej 

izolowano tu F. avenaceum (4,1%), F. graminearum (2,4%) i F. poae (2,2%) oraz 

sporadycznie F. culmorum (0,6%), F. tricinctum (0,5%) i F. sporotrichioides (0,1%).  

Tabela 29. Grzyby rodzaju Fusarium wyizolowane z ziarniaków pszenicy ozimej 

uprawianych w systemie ekologicznym, Osiny 2010  
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Bogatka 1,8 - 4,5 2,0 - - 8,3 

Kobra Plus 3,0 - 5,0 3,0 - 1,0 12,0 

Legenda 7,5 - 3,2 11,5 - 2,0 14,2 

Rywalka 8,0 2,5 2,0 2,8 - - 15,3 

Figura 4,0 - 2,2 1,0 - - 7,2 

Ostka Strzelecka 3,8 - - 1,2 - 0,8 5,8 

Smuga 1,0 1,0 3,8 - - 1,0 6,8 

Tonacja 2,0 - - 6,0 - - 8,0 

Wydma 7,8 0,8 3,5 1,0 - - 13,1 

Orkisz 2,2 2,0 - 3,0 1,0 - 8,2 

Średnio 4,1 0,6 2,4 2,2 0,1 0,5 9,9 

 

 Oceniając ewentualną przydatność badanych odmian pszenicy ozimej do uprawy  

w systemie ekologicznym,  stwierdzono, że pod względem porażenia ziarniaków różnymi 

gatunkami rodzaju Fusarium, najbardziej przydatne byłyby odmiany: Ostka Strzelecka – 

5,8% zainfekowanych ziarniaków i Smuga – 6,8%. Najsilniej porażane były ziarniaki 



odmiany Rywalka (15,3%) i  Legenda (14,2%). Jednak z uwagi na niewielkie zasiedlenie 

ziarniaków w roku 2010 badania nad wytypowaniem odmian dla rolnictwa ekologicznego 

powinny być kontynuowane i rozszerzone na więcej odmian. 

 Z ziarniaków pszenicy Orkisz izolowano podobną liczbę grzybów rodzaju Fusarium 

(8,2%) jak z ziarniaków odmian Bogatka i Tonacja. 

Pszenica jara. Ziarniaki czterech odmian pszenicy jarej uprawianej w systemach: 

konwencjonalnym, integrowanym i ekologicznym (tab. 30) były średnio w 4,9% 

zainfekowane przez Fusarium spp. Najczęściej izolowano F. avenaceum (2,2%),  rzadziej F. 

poae (1,2%) oraz sporadycznie F. culmorum (0,4%)  F. sporotrichioides (0,4%), F. 

graminearum (0,3%) i F. tricinctum (0,3%).  

 Grzyby rodzaju Fusarium najliczniej izolowano z ziarniaków pszenicy uprawianej  

w systemie integrowanym (7,4%). 

Tabela 30. Grzyby rodzaju Fusarium wyizolowane z ziarniaków pszenicy jarej 
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System ekologiczny 

Bombona - 1,0 - - 1,2 - 2,2 

Parabola  3,2 - - - 0,8 - 4,0 

Tybalt - 1,5 - 2,0 1,0 - 4,5 

Vinjett - 0,8 - - - 3,0 3,8 

Średnio 0,8 0,8 0,0 0,5 0,8 0,8 3,6 

System konwencjonalny 

Bombona 3,0 - - 2,5 - 0,8 6,3 

Parabola  1,8 - - - 1,2 - 3,0 

Tybalt - - - 4,0 - - 4,0 

Vinjett 1,0 - - - - - 1,0 

Średnio 1,5 0,0 0,0 1,6 0,3 0,2 3,6 

System integrowany 

Bombona 3,2 1,0 - - - - 4,2 

Parabola  5,5 - 1,0 3,5 - - 10,0 

Tybalt 6,0 1,0 1,5 2,5 - - 11,0 

Vinjett 3,2 - 1,0 - - - 4,2 

Średnio 4,5 0,5 0,9 1,5 0,0 0,0 7,4 

 

  



Średnio z trzech systemów uprawy z ziarniaków poszczególnych odmian pszenicy jarej 

izolowano: z odmiany Bombona – 4,2%, Parabola – 5,7%, Tybalt – 6,5% i Vinjett – 3,0%. 

Stwierdzono również zróżnicowanie w porażeniu ziarniaków badanych czterech odmian  

w zależności od systemu uprawy. W systemie ekologicznym i integrowanym najwięcej 

zainfekowanych ziarniaków było na odmianie Tybalt (odpowiednio 4,5%i 11%),  

w konwencjonalnym na odmianie Bombona (6,3%).  

 Z uprawianych w systemie ekologicznym 10 odmian pszenicy jarej, najsilniej 

zainfekowane przez Fusarium spp. były ziarniaki odmiany Cytra (9,7%). Najmniej tych 

patogenów izolowano z odmian Bryza (1,0%) i Bombona (2,2%). Średnie porażenie 

ziarniaków grzybami z rodzaju Fusarium dla 10 odmian pszenicy jarej uprawianej w systemie 

ekologicznym wynosiło 4,5%  (tab. 31).  

Tabela 31. Grzyby rodzaju Fusarium wyizolowane z ziarniaków pszenicy jarej  

uprawianej w systemie ekologicznym  
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Bombona - 1,0 - - 1,2 - 2,2 

Parabola  3,2 - - - 0,8 - 4,0 

Tybalt - 1,5 - 2,0 1,0 - 4,5 

Vinjett - 0,8 - - - 3,0 3,8 

Bryza - - - - 1,0 - 1,0 

Cytra 1,0 - 2,0 4,2 2,5 - 9,7 

Nawra 2,5 - 1,0 2,5 - - 6,0 

Raweta 1,2 - - 2,0 - - 3,2 

Zadra - - 1,0 3 1,0 - 5,0 

Żura 4,5 - 1,5 - - - 6,0 

Średnio 1,2 0,3 0,6 1,4 0,8 0,3 4,5 

 

W podsumowaniu należy stwierdzić, że: 

• w roku 2010 fuzarioza kłosów wystąpiła w niewielkim nasileniu, przy czym więcej 

objawów obserwowano na pszenicy ozimej aniżeli na pszenicy jarej; 

• analiza statystyczna nie wykazała istotnego wpływu systemu uprawy na nasilenie 

fuzariozy kłosów, zarówno w uprawie pszenicy ozimej jak i jarej; 

• odmiany pszenicy ozimej uprawiane w trzech systemach uprawy i w monokulturze nie 

różniły się istotnie między sobą nasileniem fuzariozy kłosów; 



• z badanych odmian pszenicy ozimej uprawianych w systemie ekologicznym najmniej 

fuzariozy kłosów obserwowano na odmianach Ostka Strzelecka i Smuga, najwięcej na 

odmianach Rywalka i Legenda; 

• z badanych odmian pszenicy jarej uprawianych w różnych systemach, najwięcej 

fuzariozy obserwowano na kłosach odmiany Tybalt; 

• z ziarniaków pszenicy ozimej i jarej najczęściej izolowano F. avenaceum rzadziej F. 

graminearum i F. poae. 

 

3.2. Wpływ ekologicznego sposobu gospodarowania na zawartość w ziarnie   

wybranych odmian pszenicy ozimej i jarej metabolitów wtórnych 

 
W jakościowej ocenie roślinnych produktów spożywczych dużą wagę przywiązuje się 

obecnie nie tylko do ilości podstawowych składników odżywczych, takich jak białka, 

węglowodany, tłuszcze, lecz zainteresowanie budzi również zawartość szeregu metabolitów 

wtórnych, mających korzystny wpływ na zdrowie człowieka.  

Substancje  bioaktywne z grupy metabolitów wtórnych występujące w zbożach, nawet 

przy małej ich koncentracji, mogą odgrywać bardzo dużą rolę w żywieniu człowieka, ze 

względu na dominującą rolę produktów zbożowych w diecie. W skład jej ziarna, oprócz 

podstawowych składników pokarmowych, wchodzą tokoferole, karotenoidy, fitosterole, 

flawonoidy, lignany oraz kwasy fenolowe. Ta ostatnia grupa związków występuje  

w największych ilościach i ma największy wpływ na całkowity potencjał antyoksydacyjny 

pszenicy. Wśród nich dominuje kwas ferulowy (do 90%), natomiast inne, głównie kwas 

wanilinowy, p-hydroksybenzoesowy, protokatechowy, gentyzynowy, syryngowy, kawowy, 

synapinowy oraz kwasy kumarowe są zazwyczaj obecne w znacznie mniejszych ilościach.  

Odmiany pszenicy cechuje różna zawartość kwasów fenolowych. Również warunki 

środowiskowe i system uprawy mogą wpływać na ich koncentrację w ziarnie. Uważa się 

często, że plony rolne pochodzące z upraw ekologicznych mogą zawierać więcej korzystnych 

dla zdrowia metabolitów wtórnych niż uzyskiwane w konwencjonalnym systemie 

gospodarowania. Nie zostało to jednak dotąd w sposób jednoznaczny udowodnione 

eksperymentalnie. W związku z tym podjęto badania nad określeniem koncentracji kwasów 

fenolowych w ziarnie różnych odmian pszenicy ozimej i jarej w zależności od systemu 

produkcji. 

Do badań wybrano ziarno 4 odmian pszenicy ozimej (Bogatka, Kobra, Legenda 

Rywalka) i 4 odmian pszenicy jarej (Bombona, Parabola, Tybalt, Vinjett), pochodzące  



z ekologicznego oraz konwencjonalnego systemu produkcji z doświadczeń prowadzonych  

w Osinach. 

Przygotowanie ekstraktów. W badaniach wykonywanych w bieżącym roku, ekstrakcja 

kwasów fenolowych z ziarna pszenicy była wykonywana nieco inaczej niż w latach 

poprzednich. Stosowana była procedura przedstawiona w pracy Żuchowskiego i wsp. [Cereal 

Res. Comm. 37, 189-97, 2009], z dodatkowymi modyfikacjami. 1 g ziarna przenoszono do 

kolby Erlenmeyera (300 ml) i poddawano hydrolizie w obecności 30 ml roztworu 4M NaOH, 

przez 17h (przez noc); do próbek był przy tym dodawany wzorzec wewnętrzny – kwas  

3-hydroksybenzoesowy (200 µg). Do hydrolizatu dodawano następnie lodowaty 6M HCl, do 

momentu, aż pH mieszaniny osiągnęło wartość ~2. Preparat poddawano wirowaniu (8000 

rpm, 20 min.), a otrzymany supernatant ekstrahowano trzykrotnie 50 ml octanu etylu. 

Ekstrakt sączono przez sączek bibułowy  i odparowywano do sucha na wyparce próżniowej. 

Uzyskany osad rozpuszczano w 4 ml 50% acetonitrylu. Roztwór, po odwirowaniu, był 

analizowany metodą HPLC. 

Analiza chromatograficzna. Analizy metodą HPLC przeprowadzano na chromatografie 

ACQUITY UPLC
®

 Systems firmy Waters, wyposażonym w detektor DAD (Diodearray 

Detector) oraz detektor mas typu potrójny kwadrupol (TQD). Identyfikacji związków 

dokonano  metodą spektrometrii mas, na podstawie roztworów wzorcowych, uwzględniając 

czasy retencji pików chromatograficznych. Analizy spektrometryczne były wykonywane  

w trybie SRM (Selected Reaction Monitoring). Stężenie analizowanych związków  

w próbkach było określane na podstawie krzywych wzorcowych, przy obliczaniu wyników 

uwzględniano dane uzyskane dla wzorca wewnętrznego. 

Zawartość kwasów fenolowych w ziarnie pszenicy ozimej i jarej.  W badanych odmianach 

pszenicy ozimej i jarej stwierdzono obecność 9 kwasów fenolowych: ferulowego, p-

hydroksybenzoesowego, kawowego, p-kumarowego, protokatechowego, salicylowego, 

synapinowego, syryngowego i wanilinowego. Zastosowana metoda analizy próbek, 

wykorzystująca spektrometrię mas, pozwoliła na zidentyfikowanie większej niż  

w poprzednich latach ilości kwasów fenolowych. Używany system detekcji umożliwił 

znaczne zwiększenie precyzji oznaczeń, ze względu na swą bardzo wysoka selektywność  

i znacznie wyższą czułość, w porównaniu do stosowanego w poprzednich latach detektora 

fotodiodowego. Ponadto korekcja wyników w oparciu o dane uzyskane dla wzorca 

wewnętrznego pozwoliła na dodatkowe zwiększenie precyzji wykonywanych oznaczeń 

ilościowych.  



Kwas salicylowy występował w ziarnie pszenicy jedynie w śladowych ilościach, 

zazwyczaj niższych od limitu detekcji detektora, toteż nie był uwzględniany w oznaczeniach 

ilościowych. Stwierdzono także, że prawdopodobnie znaczna część zawartego w ziarnie 

kwasu kawowego oraz protokatechowego ulega degradacji w trakcie hydrolizy zasadowej 

próbek, toteż uzyskane dla nich wyniki oddają stan rzeczywisty w sposób niedokładny. 

Zgodnie z oczekiwaniami, kwas ferulowy występował w zdecydowanie największych 

ilościach (83,9-89,2 % sumy wszystkich związków). Udział kwasu synapinowego, drugiego 

pod względem ilości kwasu fenolowego w badanych odmianach pszenicy wynosił 4,4-9,2 % 

całości. Zawartość żadnego z pozostałych oznaczanych związków nie przekraczała już 3% .  

Średnia zawartość kwasu ferulowego, niezależnie  od systemu uprawy, dla odmian 

pszenicy ozimej układała się następująco: 584 µg/g –Bogatka, 616 µg/g – Kobra, 629 µg/g – 

Legenda i 636 µg/g – Rywalka. Wśród odmian pszenicy jarej kolejność była następująca: 

Parabola (606 µg/g), Bombona (670 µg/g), Vinjett (739 µg/g) oraz Tybalt (802 µg/g). Ta 

ostatnia odmiana po raz kolejny zawierała istotnie więcej wszystkich kwasów fenolowych niż 

pozostałe odmiany pszenicy jarej i ozimej. Szczegóły dotyczące koncentracji pozostałych 

kwasów fenolowych w ziarnie odmian pszenicy ozimej oraz jarej przedstawiono w tabelach 

32 i 33. 

Tabela 32. Wpływ odmiany oraz systemu uprawy na zawartość kwasów fenolowych w ziarnie 

pszenicy jarej i ozimej (zbiór z 2009 r.) 

 Kwasy fenolowe  w ziarnie pszenicy (µg/g) 

Pszenica jara Pro p-HB Wan Kaw Syr p-Kum Fer Syn 

Bombona 1,55 5,24 10,16 4,08 13,44 10,86 669,56 35,19 
Parabola 1,46 5,61 8,74 5,30 9,56 18,97 606,80 36,82 

Tybalt 2,98 8,87 12,28 7,38 21,31 25,53 802,13 63,61 

Vinjett 1,78 4,56 10,32 5,74 8,85 11,02 738,83 50,37 

NIR0.05 0,33 0,33 0,46 1,57 0,59 0,68 13,16 8,16 
 

Ekol. 1,88 6,02 10,29 4,79 13,23 16,57 717,41 48,41 

Konw. 2,01 6,13 10,46 6,46 13,35 16,61 691,25 44,58 
NIR0.05 0,18 0,18 0,24 0,87 0,31 0,36 7,05 4,50 

 

Pszenica ozima Pro pHB Wan Kaw Syr p-Kum Fer Syn 
Bogatka 1,77 4,73 9,86 4,10 9,89 15,13 583,85 57,49 

Kobra 1,967 4,57 11,81 4,33 15,24 15,37 616,40 49,09 

Legenda 2,09 5,33 11,44 3,48 13,29 19,02 628,69 32,92 

Rywalka 1,48 3,26 10,34 3,93 11,30 20,07 636,23 43,74 
NIR0.05 0,14 0,16 0,65 0,73 0,44 0,85 19,30 1,80 

 

Ekol. 1,86 4,41 10,64 3,53 12,04 19,04 653,29 47,95 

Konw. 1,79 4,54 11,09 4,39 12,82 15,75 579,30 43,66 
NIR0.05 0,08 0,09 0,35 0,39 0,24 0,46 10,33 0,96 

Fer – kw. ferulowy, p-HB – kw. p-hydroksybenzoesowy; Kaw - kw. kawowy, p-Kum – kw. p-kumarowy, Pro – 

kw. protoktechowy; Syn. – kw. synapinowy; Syr – kw. syryngowy; Wan – kw. wanilinowy 

 



Wpływ systemu gospodarowania na zawartość kwasów fenolowych w ziarnie pszenicy.  

Istotne statystycznie różnice zawartości kwasów fenolowych w ziarnie uzyskanym  

w ekologicznym i konwencjonalnym systemie produkcji były widoczne przede wszystkim  

w przypadku odmian ozimych. Pszenice ozime uprawiane metodami ekologicznymi 

zawierały istotnie więcej kwasu ferulowego, synapinowego i p-kumarowego. Koncentracja 

kwasu wanilinowego, syryngowego i p-hydroksybenzoesowego była z kolei istotnie większa 

w ziarnie z uprawy konwencjonalnej. Różnice w obrębie poszczególnych odmian są 

szczególne widoczne w przypadku kwasu ferulowego (ziarno ekologiczne zawiera go 

znacznie więcej we wszystkich odmianach ozimych), p-kumarowego i synapinowego. 

 W przypadku pszenicy jarej, wpływ różnych systemów uprawy na zawartości kwasów 

fenolowych w ziarnie jest znacznie słabiej dostrzegalny. Istotne statystycznie różnice 

stwierdzono tylko w przypadku kwasu ferulowego (przewaga systemu ekologicznego)  

i kawowego (przewaga systemu konwencjonalnego). Istotne różnice w obrębie 

poszczególnych odmian stwierdzono praktycznie tylko w przypadku kwasu ferulowego – 

ekologiczna Bombona i Parabola zawierały go znacznie więcej niż ich konwencjonalne 

odpowiedniki. Nie stwierdzono natomiast praktycznie żadnej różnicy w zawartości tego 

związku pomiędzy ekologicznym i konwencjonalnym ziarnem najbogatszej w kwasy 

fenolowe odmiany Tybalt. Szczegółowe dane przedstawiono w tabelach 32 i 33.  

Tabela 33. Zawartość kwasów fenolowych w różnych odmianach pszenicy ozimej i jarej, 

uprawianej w ekologicznym i konwencjonalnym systemie uprawy 

 Kwasy fenolowe w ziarnie pszenicy (µg/g) 
 system Wan Pro p-Hb Kaw Syr p-Kum Fer Syn Suma 

E 10,2 1,7 3,2 4,0 10,3 20,3 657,3 43,3 750,1 
Rywalka 

K 10,5 1,3 3,4 3,9 12,3 19,9 615,2 44,2 710,6 

E 11,2 2,2 4,3 4,5 15,2 17,5 665,6 56,4 777,0 
Kobra 

K 12,4 1,7 4,8 4,1 15,3 13,2 567,2 41,8 660,5 

E 11,1 2,0 5,3 2,5 12,6 21,0 654,9 35,3 744,6 
Legenda 

K 11,7 2,2 5,3 4,5 14,0 17,1 602,5 30,6 688,0 

E 10,0 1,6 4,8 3,2 10,1 17,4 635,4 56,9 739,4 
Bogatka 

K 9,7 2,0 4,6 5,0 9,7 12,8 532,3 58,1 634,3 

E 12,1 3,0 8,6 6,8 21,5 25,2 801,3 65,1 943,6 
Tybalt 

K 12,5 2,9 9,1 8,0 21,2 25,8 803,0 62,1 944,6 

E 10,0 1,5 4,4 5,0 8,2 10,7 733,9 49,4 823,2 
Vinjett 

K 10,6 2,0 4,7 6,5 9,5 11,3 743,8 51,3 839,8 

E 10,5 1,4 5,3 3,2 14,0 11,0 698,2 35,5 778,9 
Bombona 

K 9,8 1,7 5,2 5,0 12,9 10,8 640,9 34,9 721,3 

E 8,6 1,6 5,7 4,2 9,4 19,4 636,3 43,61 715,2 
Parabola 

K 8,9 1,3 5,5 6,4 9,8 18,6 577,3 30,0 657,8 
Fer – kw. ferulowy, p-HB – kw. p-hydroksybenzoesowy; Kaw - kw. kawowy, p-Kum – kw. p-kumarowy; 

Pro – kw. protokatechowy; Syn. – kw. synapinowy; Syr – kw. syryngowy; Wan – kw. wanilinowy 



Wnioski 

1. We wszystkich odmianach pszenicy stwierdzono obecność następujących kwasów 

fenolowych: ferulowy, p-hydroksybenzoesowy, kawowy, p-kumarowy, 

protokatechowy, salicylowy, synapinowy, syryngowy i wanilinowy. Kw. ferulowy 

występował w największych ilościach, zgodnie z oczekiwaniami. 

2. Badane odmiany pszenicy istotnie różnią się zawartością kwasów fenolowych.  

3. Odmienne systemy gospodarowania miały istotny wpływ na zawartość większości 

kwasów fenolowych w ziarnie pszenicy ozimej. Ziarno z uprawy ekologicznej było 

generalnie bogatsze w kwas ferulowy, p-kumarowy oraz synapinowy.  

Ziarno z uprawy konwencjonalnej – w kwas wanilinowy, syryngowy  

i p-hydroksybenzoesowy. W przypadku odmian ozimych, istotne różnice miedzy 

systemami produkcji  stwierdzono jedynie w przypadku kwasu ferulowego (więcej  

w ziarnie ekologicznym) i kawowego (więcej w konwencjonalnym). 

3.3. Wpływ ekologicznego sposobu gospodarowania na zawartość mikroelementów  

w ziarnie wybranych odmian pszenicy ozimej i jarej 

Do grupy żywności ekologicznej szczególnie poszukiwanej przez konsumentów obok 

warzyw i owoców miękkich należą również przetwory zbożowe. Wynika to z możliwości 

wszechstronnego wykorzystania ziarna zbóż w żywieniu człowieka (różnego rodzaju 

pieczywo, kasze, makarony, płatki, wyroby ciastkarskie, dodatki do przetworów mlecznych 

itp.).  Produkty zbożowe ze względu na duży udział w diecie człowieka stanowią istotne 

źródło substancji mineralnych w tym mikroelementów.  Do grupy mikroelementów należy 

około 14 pierwiastków, stanowiących od 0,01 do 0,00001% suchej masy organizmu. 

Znaczenie i funkcja mikroelementów w organizmie człowieka jest wielostronna. Uczestniczą 

one w prawie wszystkich procesach metabolicznych. Ich obecność jest niezbędna do 

prawidłowego przebiegu procesów związanych z transportem składników odżywczych, 

podczas reakcji prowadzących do powstania oraz odbudowy struktury jąder komórkowych do 

syntezy hormonów i witamin, itp. Istotną funkcją składników mineralnych jest aktywowanie 

szeregu reakcji biochemicznych. Część z mikroelementów odgrywa bardzo ważną rolę  

w funkcjonowaniu układu odpornościowego. 

 Badania wykonane w ramach zadania 3 polegały na analizie zawartości: Cu, Fe, Mo, 

Mn i Zn, w próbkach ziarna kilku odmian pszenicy ozimej i jarej uprawianych w latach 2009  

i 2010 w systemie ekologicznym i konwencjonalnym.  



Uzyskane wyniki jednoznacznie wskazują, niezależnie od odmiany pszenicy oraz jej 

formy, na istotny wpływ systemu produkcji na kumulację miedzi w ziarnie. Pszenica 

uprawiana w systemie ekologicznym, w porównaniu do konwencjonalnego, zawierała   

2-krotnie więcej tego pierwiastka w ziarnie (tab. 34-37). Efekt ten wiązać należy ze 

stosowaniem w uprawie ekologicznej ziemniaka preparatów miedziowych (Miedzian Extra 

350 SC), wykorzystywanych do zwalczania zarazy ziemniaka. Miedź występująca w tym 

preparacie w formie tlenochlorku podlega kumulacji w glebie i jest prawdopodobnie źródłem 

wysokich jej zawartości w ziarnie. W większości badanych odmian ziarno pochodzące z 

systemu ekologicznego charakteryzowało się również większą zawartością cynku, 

szczególnie ze zbioru w 2009 r. (tab. 34-35). Zawartości pozostałych analizowanych 

mikroelementów w dużym stopniu modyfikowane były czynnikiem odmianowym i 

zmiennością lat. Pszenica Orkisz, w porównaniu do większości odmian pszenicy zwyczajnej, 

charakteryzowała się większą zdolnością kumulowania Cu, Fe, i Zn.  

 

Tabela 34. Zawartość mikroelementów w ziarnie pszenicy ozimej w zależności od systemu 

produkcji roślinnej - 2009 rok 

Mikroelementy mg/kg s.m. 
System produkcji Odmiana 

Cu Fe Mn Zn 

Kobra Plus 4,91 29,9 24,5 31,2 

Bogatka 3,68 23,4 18,6 29,7 

Rywalka 3,90 24,8 16,9 30,8 

Legenda 4,24 25,3 18,4 28,3 

S. ekologiczny 

Orkisz* 4,64 34,0 19,7 34,9 

Średnio bez psz.Orkisz  4,18 25,9 19,6 30,0 

Kobra Plus 2,76 25,6 18,9 22,8 

Bogatka 1,82 26,1 21,7 27,2 

Rywalka 2,23 28,2 22,0 27,8 
S. konwencjonalny 

Legenda 2,02 28,3 21,6 24,4 

Średnio  2,21 27,1 21,1 25,6 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tabela 35. Zawartość mikroelementów w ziarnie pszenicy jarej w zależności od systemu 

produkcji roślinnej - 2009 rok 

Mikroelementy mg/kg s.m. 
System produkcji Odmiana 

Cu Fe Mn Zn 

Bombona 3,94 33,6 33,7 39,2 

Parabola 4,42 31,4 29,4 34,8 

Tybalt 4,07 42,3 36,4 36,4 
S. ekologiczny 

Vinjett 4,12 26,4 25,0 29,3 

Średnio  4,14 33,4 31,1 36,7 

Bombona 2,24 28,2 31,5 30,9 

Parabola 1,99 29,2 34,2 34,4 

Tybalt 2,35 32,3 29,9 32,5 
S. konwencjonalny 

Vinjett 2,22 25,0 17,8 21,4 

Średnio  2,20 28,7 28,4 29,8 

 

 

Tabela 36. Zawartość mikroelementów w ziarnie pszenicy ozimej w zależności od systemu 

produkcji roślinnej - 2010 rok 

Mikroelementy mg/kg s.m. 
System produkcji Odmiana 

Cu Mo Mn Zn 

Kobra Plus 4,92 0,21 18,3 23,2 

Bogatka 3,68 0,22 1,50 22,6 

Rywalka 3,75 0,17 17,3 25,0 

Legenda 3,79 0,23 17,5 25,1 

S. ekologiczny 

Orkisz* 3,95 0,33 14,2 27,9 

Średnio bez pszenicy Orkisz  4,04 0,21 17,03 25,0 

Kobra Plus 3,03 0,39 20,9 20,6 

Bogatka 2,06 0,7 23,2 22,4 

Rywalka 2,11 0,68 17,0 23,2 
S. konwencjonalny 

Legenda 2,32 0,76 22,6 27,5 

Średnio  2,38 0,63 20,93 23,43 

Kobra Plus 2,54 0,73 27,3 28,7 

Bogatka 1,5 0,44 25,4 20,6 

Rywalka 2,01 0,44 29,4 25,2 
System integrowany 

Legenda 1,86 0,54 24,9 23,2 

Średnio  1,98 0,54 26,75 24,43 

Kobra Plus 2,7 0,51 18,5 21,3 

Bogatka 2,27 0,59 18,8 21,1 

Rywalka 3,04 0,58 37,5 29,9 
Monokultura 

Legenda 3,14 1,14 21,7 23,0 

Średnio  2,79 0,71 24,13 23,83 

*  oczyszczone ziarno 

 

 

 

 

 



Tabela 37. Zawartość mikroelementów w ziarnie pszenicy jarej w zależności od systemu 

produkcji roślinnej - 2010 rok 

Mikroelementy mg/kg s.m. 
System produkcji Odmiana 

Cu Mo Mn Zn 

Vinjett 2,96 0,32 27,7 23,4 

Bombona 3,04 0,47 26,9 28,7 

Parabola 3,53 0,29 26,3 27,6 
S. ekologiczny 

Tybalt 3,30 0,26 24,2 23,7 

Średnio  3,21 0,34 26,28 25,85 

Vinjett 3,69 0,53 16,6 23,8 

Bombona 2,90 0,82 26,4 29,1 

Parabola 3,43 0,55 18,8 26,0 
S. konwencjonalny 

Tybalt 3,10 0,52 17,8 21,9 

Średnio  3,28 0,61 19,9 25,2 

Vinjett 2,54 0,73 24,5 22,2 

Bombona 2,66 0,77 30,0 26,0 

Parabola 3,08 0,44 31,9 28,1 
System integrowany 

Tybalt 2,7 0,51 34,4 28,0 

Średnio  2,75 0,61 30,2 26,08 

 

 

 

Zadanie 4. Opracowanie sposobu uprawy kukurydzy i sorga w gospodarstwach 

ekologicznych 

 

4.1. Ocena plonowania kukurydzy uprawianej systemem ekologicznym  

w zależności od sposobu pielęgnacji i dawki nawożenia organicznego 

 

Doświadczenie polowe przeprowadzono w RZD Grabów metodą podbloków 

skrzyżowanych w 4 powtórzeniach. Czynnikiem I rzędu były dawki obornika 

kompostowanego - 20 i 40 t/ha,  czynnikiem  II rzędu  – sposoby pielęgnacji:  

• A - kontrola – bez zwalczania chwastów 

• B - pielnik szczotkowy 3 razy - po wschodach kukurydzy – 1-2 liście 

• 4-6 liści kukurydzy 

• 25-30 cm wysokości rośliny 

• C - opielacz  (oszczędność) 3 razy  - po wschodach kukurydzy – 1-2 liście 

• 4-6 liści kukurydzy 

• 25-30 cm wysokość 

• D - pielnik szczotkowy 2 razy –  po wschodach kukurydzy oraz obsypnik 

• 4-6 liści  kukurydzy  

• oraz obsypnik - 25-30 cm wysokości 



Doświadczenie przeprowadzono na glebie kompleksu żytniego dobrego, kl. III a.  Siew 

wykonano 30 kwietnia,  zbiór 1 października 2010 r. Przed zbiorem na 10 losowo wybranych 

roślinach z każdego poletka określano wysokość osadzenia kolby oraz wysokość roślin. 

Określono również zawartość suchej masy całej rośliny, a także  strukturę rośliny kukurydzy 

(udział łodygi, nasion, osadki kolbowej i koszulek). Po zbiorze określano plon zielonej  

i suchej masy. Analizę zachwaszczenia łanu kukurydzy wykonano  dwukrotnie: tydzień po 

ostatnim mechanicznym zabiegu pielęgnacyjnym i przed zbiorem. Badania obejmowały 

ocenę składu gatunkowego chwastów, liczebności poszczególnych gatunków oraz oznaczenie 

świeżej i powietrznie suchej masy chwastów. Wykonano je z powierzchni 1 m
2
 metodą 

ramkową, w 4 powtórzeniach. Istotności wpływu badanych czynników doświadczenia na 

obserwowane cechy oceniano za pomocą analizy wariancji, wyznaczając półprzedziały 

ufności testem Tukey’a na poziomie istotności  α = 0,05.  

Na plon zielonej i suchej masy kukurydzy znaczący wpływ miały zastosowane dawki 

nawożenia organicznego jak również zastosowane sposoby pielęgnacji (tab. 38). Największe 

plony świeżej kukurydzy zanotowano na obiekcie z dwukrotnym zastosowaniem pielnika 

szczotkowego oraz  obsypaniem roślin  przy wysokości 30 cm, natomiast plony suchej masy 

były mało zróżnicowane. Zaniechanie mechanicznej pielęgnacji kukurydzy w uprawie 

ekologicznej, niezależnie od dawki obornika , obniżały jej plon o ponad 50% (o 7 t/ha suchej 

masy), w  porównaniu do obiektów odchwaszczanych mechanicznie.  

Tabela  38. Plon zielonej i suchej masy kukurydzy w zależności od sposobu pielęgnacji i 

dawki nawożenia organicznego 

Plon zielonej masy (t/ha) Plon suchej masy (t/ha) 

Dawka obornika  (t/ha) Sposób pielęgnacji 

20 40 20 40 

A- kontrola 18,8 18,6 5,2 5,3 

B- pielnik szczotkowy 33,8 35,6 11,6 12,1 

C- opiełacz 35,4 36,3 11,6 11,9 

D- pielnik + obsypnik 33,4 35,8 11,9 12,7 

Średnio 30,4 31,6 10,1 10,5 

 

 

 

 

 



Tabela 39. Zawartość suchej masy (%) w całych roślinach i kolbach kukurydzy  

Zawartość suchej masy w całych 

roślinach 
Zawartość suchej masy 

w kolbach 

Dawka obornika  (t/ha) 
Sposób pielęgnacji 

20 40 20 40 

A- kontrola 27,9 28,3 28,3 24,8 

B- pielnik szczotkowy 34,4 34,1 50,2 45,6 

C- opiełacz 32,7 32,9 48,4 45,1 

D- pielnik + obsypnik 35,6 35,6 51,8 47,1 

Mniej suchej masy o około 7%, nie zależnie od dawki kompostu, zawierały rośliny na 

obiekcie bez mechanicznych zabiegów pielęgnacyjnych. W przypadku samych kolb różnica ta 

dochodziła do 20 % (tab. 39).  

Struktura roślin kukurydzy była znacząco różnicowana, zarówno zastosowanymi 

sposobami pielęgnacji jak również dawkami nawożenia organicznego (tab. 40).  Na obiekcie 

kontrolnym (bez mechanicznych zabiegów pielęgnacyjnych) w strukturze rośliny, udział 

łodygi liści i wiechy był znacznie większy niż udział  na  kombinacjach odchwaszczanych  

mechaniczne (tab. 40).  Zwiększenie nawożenia organicznego z 20 do 40 t/ha na obiektach  

mechanicznie pielęgnowanych  miało niewielki wpływ na  udział kolby w strukturze rośliny, 

natomiast na obiekcie kontrolnym spowodowało znaczne jej zmniejszenie. Ponadto na tym 

obiekcie udział nasion w strukturze kolby był  o około 20%  mniejszy niż udział  u roślin 

pielęgnowanych mechanicznie. Natomiast udział osadki i koszulek był około 2-krotnie 

większy niż na obiektach z zastosowaniem zabiegów mechanicznych. Na zawartość osadek  

i koszulek dawki nawożenia organicznego miały niewielki wpływ (tab. 41).  Rośliny 

nawożone dawką 20 t/ha kompostu osadzały kolbę jak i osiągały zbliżoną wysokość jak 

rośliny nawożone większą o połowę dawką tego nawozu, niezależnie od sposobu pielęgnacji 

(tab. 42). Natomiast najmniejszą wysokość oraz najniżej osadzały kolby rośliny kukurydzy na 

obiekcie kontrolnym na którym nie stosowano żadnych zabiegów pielęgnacyjnych. 

Tabela 40. Struktura roślin kukurydzy (%) 

Łodyga, liście i wiecha kolba 

Dawka obornika  (t/ha) Sposób pielęgnacji 

20 40 20 40 

A- kontrola 64,0 75,2 36,0 24,8 

B- pielnik szczotkowy 49,3 51,0 50,7 49,0 

C- opiełacz 46,2 47,7 53,8 52,3 

D- pielnik + obsypnik 48,8 47,6 51,2 52,4 



Tabela 41. Struktura kolby roślin kukurydzy (%) 

Dawka obornika  (t/ha) 

20 40 Sposób pielęgnacji 

nasiona osadka koszulki nasiona osadka koszulki 

A- kontrola 54,1 30,2 15,7 55,2 28,9 15,9 

B- pielnik szczotkowy 72,9 19,7 7,4 72,2 20,1 7,7 

C- opiełacz 77,4 17,1 5,5 73,2 19,1 7,7 

D- pielnik + obsypnik 76,4 17,5 6,0 76,8 17,5 5,7 

 

Tabela  42. Wysokość osadzenia kolby i wysokość roślin (cm) 

Wysokość osadzenia kolby Wysokość roślin 

Dawka obornika  (t/ha) Sposób pielęgnacji 

20 40 20 40 

A- kontrola 53 55 125 120 

B- pielnik szczotkowy 79 83 188 189 

C- opiełacz 78 77 179 182 

D- pielnik + obsypnik 87 82 200 188 

 

Sucha masa chwastów była najmniejsza na obiekcie (D) z 2-krotnym stosowaniem 

pielnika szczotkowego oraz obsypnika (tab. 43, 44). Masa chwastów w pierwszym terminie 

oznaczeń w łanie tak pielęgnowanej kukurydzy, niezależnie od dawki obornika, była około 

20-krotnie mniejsza niż na obiekcie bez stosowania pielęgnacji. Natomiast przed zbiorem 

kukurydzy różnice te, w analogicznym porównaniu,  były 7- 8-krotne.   

Tabela  43. Masa chwastów w kukurydzy (tydzień po ostatnim zabiegu pielęgnacyjnym) 

Zielona masa (g/m
2
) Sucha masa (g/m

2
) 

Dawka obornika  (t/ha) Sposób pielęgnacji 

20 40 20 40 

A- kontrola 621 826 167 2001 

B- pielnik szczotkowy 85 163 19 38 

C- opiełacz 97 171 26 31 

D- pielnik + obsypnik 29 34 8 11 

 

Tabela 44. Masa chwastów (g/m
2
) w kukurydzy  (przed zbiorem) 

Zielona masa Sucha masa 

Dawka obornika  (t/ha) Sposób pielęgnacji 

20 40 20 40 

A- kontrola 811 1043 189 247 

B- pielnik szczotkowy 153 189 26 49 

C- opiełacz 192 180 41 44 

D- pielnik + obsypnik 79 92 24 33 

 

 

 



Tabela  45. Liczebność i skład gatunkowy chwastów w łanie kukurydzy  

(tydzień po ostatnim zabiegu mechanicznym) 

Sposób pielęgnacji 

A  B  C  D A  B  C  D  Gatunek 

20 t/ha obornika 40 t/ha obornika 

Chwasty jednoliścienne 

Echinochloa crus-galli 15,4 2,8 2,0 0,5 1,0  0,5  

Apera spica-venti(L.) P.B. 0,5 0,3       

Juncus bufonius L.  2,3 0,3 0,8  0,8    

Chwasty dwuliścienne 
Chenopodium album 10,3 1,5 3,0 0,3 16,0 4,3 3,3 0,3 

Stellaria media 0,5 0,3 1,0  1,0    

Viola arvensis Murr. 0,3 0,3 0,3  3,5  1,3 2,0 

Capsella bursa-pastoris 1,5 0,5 0,8  6,5  1,3 0,3 

Lapsana communis L. 0,8 0,3   10,8 2,8 1,3  

Erigeron canadensis L. 0,8  0,8  4,0 0,8 2,0  

Viola tricolor L. 0,3 0,3       

Amaranthus graecizans L. 1,3 0,3 0,5  0,3    

Matricaria discoidea DC   0,3   0,8   

Eguisetum arvense L. 0,8 1,3 0,3  0,3 0,8   

Suma 34,8 8,2 9,8 0,8 44,2 9,5 9,7 2,6 

Dominującymi gatunkami chwastów w łanie kukrydzy w pierwszym terminie 

oznaczeń były: Echinochloa crus-galli, Chenopodium album, Viola arvensis Mur, Capsella 

bursa-pastoris. (tab. 45, 46). Natomiast przed zbiorem w łanie kukurydzy dominowały 

Echinochloa crus-galli, Chenopodium album,  Erigeron canadensis L.  Nieco większa ilość 

chwastów występowała w łanie kukurydzy nawożonej większą dawką kompostu.  

Tabela  46. Liczebność i skład gatunkowy chwastów w łanie kukurydzy 

 (przed zbiorem kukurydzy) 
Sposób pielęgnacji 

A  B  C D A  B  C  D  Gatunek 

20 t/ha obornika 40 t/ha obornika 
Chwasty jednoliścienne 

Echinochloa crus-galli 7,9 2,4 2,0 1,5 5,3 2,0 1,8 0,8 

Apera spica-venti(L.) P.B.         

Juncus bufonius L.          

Chwasty dwuliścienne 
Chenopodium album 9,2 3,6 3,1 0,3 7,3 1,3 2,8 2,3 

Geranium dissectum L.   0,3     0,3 

Viola arvensis Murr. 2,1 0,5 0,3  1,4 0,3 0,3 1,0 

Galinsoga parviflora cav. 3,2  0,3  2,0  0,3  

Anthemis arvensis L.    0,5     

Plantago lanceolata L.    0,3 0,3    

Erigeron canadensis L. 2,9    14,8 2,8 1,5 1,8 

Convolvulus arvensis L.     0,3 0,3   

Amaranthus graecizans L.     0,3    



Eguisetum arvense L. 3,0        

Suma 28,3 6,5 6,0 2,6 32,2 8,3 7,7 8,0 

4.2. Ocena plonowania sorga uprawianego systemem ekologicznym w zależności 

od  sposobu pielęgnacji i dawki nawożenia organicznego 

 

Doświadczenie polowe przeprowadzono metodą podbloków skrzyżowanych  w 4 

powtórzeniach. Czynnikiem I rzędu były dawki obornika kompostowanego - 20 i 40 t/ha,  

czynnikiem  II rzędu  – sposoby pielęgnacji:  

• A - kontrola – bez zwalczania chwastów 

• B - pielnik szczotkowy 3 razy - po wschodach sorgo – 1-2 liście 

• 4-6 liści sorgo 

• 25-30 cm wysokości rośliny 

• C - opiełacz  (oszczędność) 3 razy  - po wschodach kukurydzy – 1-2 liście 

• 4-6 liści sorgo 

• 25-30 cm wysokość 

• D - pielnik szczotkowy 2 razy –  po wschodach sorgo 

• 4-6 liści  sorgo  

• oraz obsypnik - 25-30 cm wysokości 

Doświadczenie przeprowadzono na glebie kompleksu żytniego bardzo dobrego, klasy 

III a.  Sorgo wysiano 10 maja a zbierano 20 października 2010 r. Przed zbiorem na 10 losowo 

wybranych roślinach z każdego poletka określano wysokość roślin. Określono również 

zawartość suchej masy całej rośliny oraz plon zielonej i suchej masy. Analizę zachwaszczenia 

łanu sorga wykonano dwukrotnie: tydzień po ostatnim zabiegu mechanicznym i przed 

zbiorem. Analizowano  liczbę i skład gatunkowy świeżą i powietrznie suchą masę chwastów. 

Analizy wykonano na powierzchniach próbnych 1 m
2
 metodą ramkową, w 4 powtórzeniach. 

Istotności wpływu badanych czynników doświadczenia na obserwowane cechy oceniano za 

pomocą analizy wariancji, wyznaczając półprzedziały ufności testem Tukey’a na poziomie 

istotności  α = 0,05.  

Na plon zielonej i suchej masy sorgo wpływały zastosowane dawki nawożenia 

organicznego jak również sposoby pielęgnacji (tab. 47). Nieco większe plony świeżej i suchej 

masy sorgo zanotowano na obiekcie D (2-krotnie zastosowany  pielnik szczotkowy i obsypnik 



przy 30 cm wysokości roślin). Zaniechanie mechanicznej pielęgnacji sorgo, niezależnie od 

dawki nawożenia organicznego, obniżyło plon suchej masy o około 5 t ha w porównaniu do 

obiektów odchwaszczanych mechanicznie. Zwiększenie dawki nawożenia organicznego z 20 

do 40 t/ha miało mały wpływ na plonowanie sorga, niezależnie od sposobu jego 

odchwaszczania.  

Tabela  47. Plon zielonej i suchej masy sorgo w zależności od sposobu pielęgnacji i dawki 

nawożenia organicznego 

Plon zielonej masy (t/ha) Plon suchej masy (t/ha) 

Dawka obornika  (t/ha) Sposób pielęgnacji 

20 40 20 40 

A- kontrola 26,1 27,3 7,59 7,70 

B- pielnik szczotkowy 44,5 44,9 12,63 12,53 

C- opiełacz  44,8 45,6 13,03 12,49 

D- pielnik + obsypnik 42,8 44,3 12,07 12,45 

Zawartość suchej masy w całych roślinach sorga była mało różnicowana zastosowanym 

poziomem nawożenia organicznego jak również sposobem pielęgnacji (tab. 48). Nieco mniej 

suchej masy, niezależnie od sposobu pielęgnacji, zawierały rośliny nawożone większą dawką 

kompostowanego obornika. 

Tabela  48. Zawartość suchej masy w całych roślinach sorgo oraz wysokość  roślin 

Zawartość suchej masy (%) 

w całych roślinach sorgo  

Wysokość roślin 

(cm) 

Dawka obornika  (t/ha) 

 

 

Sposób pielęgnacji 

20 40 20 40 

A- kontrola 29,1 28,2 201 208 

B- pielnik szczotkowy 28,4 27,9 269 275 

C- opiełacz  29,1 27,4 273 277 

D- pielnik + obsypnik 27,2 28,1 286 286 

Wpływ dawki przekompostowanego obornika na wysokość roślin sorgo był mały, 

natomiast wszystkie porównywane warianty mechanicznego zwalczania chwastów wyraźnie 

zwiększały wysokość roślin (tab. 48).  

Wszystkie porównywane warianty mechanicznej pielęgnacji sorga (obiekty B, C i D) 

wyraźnie ograniczały zachwaszczenie (tab. 49 i 50). Największe ograniczenie zachwaszczenia 

odnotowano  na obiekcie  D (2 razy pielnik szczotkowy oraz obsypnik  przy wysokości roślin 

około 30 cm).  

 

 



 

Tabela  49. Masa chwastów  (g/m
2
) w łanie sorga  

(tydzień po ostatnim zabiegu mechanicznym) 

Zielona masa  Sucha masa 

Dawka obornika  (t/ha) Sposób pielęgnacji 

20 40 20 40 

A- kontrola 813,8 1009,1 278,0 363,2 

B- pielnik szczotkowy 226,9 253,9 75,7 80,0 

C- opiełacz  245,7 277,9 89,7 94,2 

D- pielnik + obsypnik 176,7 196,8 49,5 54,9 

 

Tabela  50. Masa chwastów (g/m
2
) w łanie sorga  (przed zbiorem) 

Zielona masa  Sucha masa 

Dawka obornika  (t/ha) Sposób pielęgnacji 

20 40 20 40 

A- kontrola 952,9 1290,3 342,2 452,2 

B- pielnik szczotkowy 396,8 515,3 132,2 147,6 

C- opiełacz  424,0 487,9 129,9 141,8 

D- pielnik + obsypnik 270,6 343,0 83,8 97,4 

 

 

Dominującymi gatunkami chwastów w łanie sorgo  w pierwszym terminie oznaczeń 

były: Echinochloa crus-galli, Chenopodium album, Viola arvensis Mur, Capsella bursa-

pastoris. (tab. 51). Przed zbiorem natomiast w łanie sorgo dominowały Echinochloa crus-

galli, Chenopodium album,  Erigeron canadensis L.  Solanum nigrum (tab. 52).  Nieco 

większa ilość chwastów występowała w łanie sorgo nawożonego większą dawką kompostu. 

Zdecydowanie mniejszą liczbę chwastów zanotowano na obiektach z mechaniczną regulacją 

zachwaszczenia. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Tabela  51. Liczebność i skład gatunkowy chwastów w łanie sorga  

(tydzień po ostatnim zabiegu mechanicznym) 

Sposób pielęgnacji 

A  B  C  D A  B  C  D  

Gatunek 

20 t/ha obornika 40 t/ha obornika 

Chwasty jednoliścienne 

Echinochloa crus-galli 4,3 0,5 2,8 1,8 4,3 3,3 0,5 2,0 

Apera spica-venti(L.) P.B. 0,3 1,3    0,5  0,3 
Chwasty dwuliścienne 

Chenopodium album 11,0 2,3 1,3 1,0 6,6 3,3 2,5 1,5 

Matricaria inodora L.  0,5       

Viola tricolor L. 0,8   0,3     

Viola arvensis Murr. 0,5 0,8 0,5  1,5 0,3 0,5 0,8 

Capsella bursa-pastoris 5,3 0,8 0,5  3,3 3,0 1,8 1,8 

Plantago lanceolata. 0,5    1,0   0,3 

Erigeron canadensis L.     1,5  1,0 1,0 

Geranium dissectum L. 0,3    0,3    

Solanum nigrum 1,8 0,3 0,5  0,3  0,3 0,3 

Anthemis arvensis      1,0 2,0   

Convolvulus arvensis L. 0,3       0,3 

Eguisetum arvense L. 1,5 0,8 1,0 0,3  0,3 2,5 0,3 

Datura stramonium L. 0,5 0,3   1,3  0,3 0,3 
Suma 27,1 7,6 6,6 3,4 21,1 12,7 9,4 8,9 

Tabela  52. Liczebność i skład gatunkowy chwastów w łanie sorga  (przed zbiorem) 

Sposób pielęgnacji 

A  B  C  D A  B  C  D  Gatunek 

20 t/ha obornika 40 t/ha obornika 

Chwasty jednoliścienne 

Echinochloa crus-galli 4,5 2,5 1,8 0,8 5,3 4,0 1,3 1,3 
Chwasty dwuliścienne 

Chenopodium album 4,5 2,5 1,8 0,8 7,0 2,3 1,0 3,0 

Capsella bursa-pastoris     2,8  0,3  
Erigeron canadensis L. 4,3 2,5 4,5 3,0 0,6 0,3 1,3 0,5 

Solanum nigrum 0,3 0,3   3,5 3,8 1,3 1,0 

Taraxacum officinale 0,8 0,5 0,5  0,5    

Eguisetum arvense L. 2,5 0,5 0,3 1,0  2,0  1,3 

Suma 0,3    19,7 12,4 5,2 7,1 
 

W podsumowaniu należy stwierdzić, że: 

 

• na obiektach z mechaniczną pielęgnacją uzyskano, niezależnie od dawki nawożenia 

organicznego, plon suchej masy kukurydzy w granicach 11-12 t/ha suchej masy, zaś 



sorga w granicach 12-13 t/ha. Zastosowanie zabiegów mechanicznej pielęgnacji 

zwiększyło plon kukurydzy o około 7 t/ha, a sorga o 5 t/ha suchej masy; 

• najkorzystniejszym sposobem regulacji zachwaszczenia, tak w uprawie kukurydzy jak 

i sorgo, było 2-krotne zastosowanie pielnika szczotkowego oraz obsypnika przy 

wysokości roślin około  30 cm; 

• zwiększenie dawki nawożenia organicznego z 20 do 40 t/ha  przekompostowanego 

obornika miało mały wpływ na poziom plonowania obu porównywanych gatunków 

roślin. 

 

Zadanie 5. Ocena produkcyjności mieszanek zbożowo – strączkowych w gospodarstwach 

ekologicznych w zależności od doboru komponentu 

 

5.1. Ocena plonowania  mieszanek grochu z jęczmieniem uprawianych  na 

nasiona w ekologicznym systemie gospodarowania 

 

Doświadczenie polowe z mieszankami roślin strączkowych ze zbożami jarymi 

przeprowadzono w RZD Grabów na glebie kompleksu pszennego dobrego, klasy IIIa.  

Badano dwa czynniki:  

I –  odmiany grochu:  Ramrod (wąskolistna), Santana (o normalnym ulistnieniu); 

II – udział grochu w mieszance: 40, 60 i 80% (obsada komponentów w czystym 

siewie wynosiła: groch 80 szt./m
2
,  jęczmień – 300 szt./m

2
).  

Doświadczenia zakładano w układzie podbloków losowanych (split-plot), w 4 

powtórzeniach , wielkość poletka przy założeniu wynosiła 30,0 m
2
, a do zbioru 27,6 m

2
. Siew 

wykonano 9 kwietnia 2010 r. W celu odchwaszczenia mieszanek stosowano dwukrotne 

bronowanie. Zbiór roślin wykonano w fazie dojrzałości pełnej  22  lipca 2010 r.  

Przed zbiorem na 10 losowo wybranych roślinach z każdego poletka określano 

wysokość do pierwszego i ostatniego strąka oraz wysokość roślin. Ocenie poddano także  

liczbę owocujących węzłów na roślinie i strąków w węźle. Ponadto ustalono liczbę strąków  

i nasion na roślinie. Określono również masę nasion na roślinie, powietrznie sucha masę 

łodygi jednej rośliny i masę strączyn. Po zbiorze określano plon nasion mieszanki, udział 

komponentów w plonie i masę tysiąca nasion przy wilgotności14%. Procentowy udział 

gatunków w mieszankach oznaczono po rozdzieleniu plonu zebranego z całego poletka. 

Analizę zachwaszczenia łanu mieszanek wykonano dwukrotnie: tydzień po ostatnim zabiegu 



mechanicznym i przed zbiorem. Badania obejmowały ocenę składu gatunkowego chwastów, 

liczebności poszczególnych gatunków oraz świeżą i powietrznie suchą masę chwastów. 

Wykonano je z powierzchni 1 m
2
 metodą ramkową, w 4 powtórzeniach. Istotności wpływu 

różnic oceniano za pomocą analizy wariancji, wyznaczając półprzedziały ufności testem 

Tukey’a na poziomie istotności  α = 0,05.  

W 2010 r. uzyskano stosunkowo niskie plony mieszanek, wahające się od 1,5 do 2,2 

t/ha (tab. 53).  Zwiększenie udziału obu odmian groch w wysiewanej mieszance z 40 do 60% 

zwiększało jej plon. Natomiast dalszy wzrost udziału grochu do 80% nie różnicował już plonu 

mieszanki.  

Udział nasion grochu w plonie mieszanek rósł, niezależnie od formy ulistnienia 

odmiany, wraz ze wzrostem jego udziału w wysiewanej mieszance (tab. 53). Zwiększenie 

udziału nasion grochu  w masie wysiewu nie zalezie spowodowało zwiększenie udziału jego 

nasion w plonie.  

Tabela 53. Plon nasion mieszanki i udział grochu w plonie 

Udział grochu 

(%) 

Plon nasion mieszanki  

(t/ha) 

Udział nasion grochu 

(%) 

Plon nasion grochu 

(t/ha) 

 Ramrod Santana Ramrod Santana Ramrod Santana 

40 1,44 1,54 40,8 35,8 0,59 0,55 

60 2,15 2,00 48,3 51,5 1,04 1,03 

80 2,01 2,06 67,3 60,7 1,35 1,25 

W miarę zwiększenia udziału grochu w mieszance z jęczmieniem następowały zmiany 

w strukturze roślin (tab. 54-59).  Liczba węzłów ze strąkami i strąków na roślinie u odmiany 

Ramrod zmniejszała się pod wpływem zwiększenia udziału grochu w mieszance, natomiast  

u odmiany Santana cechy te nie ulegały zróżnicowaniu (tab. 54 i 55). Zwiększanie udziału 

grochu w masie wysiewanych nasion zwiększało masę  nasion z rośliny obu odmian,  

natomiast więcej nasion na roślinie zawiązywała odmiana Santana (tab. 56). Stwierdzono 

niewielkie zwiększenie masy tysiąca nasion obu ocenianych odmian grochu pod wpływem 

zwiększenia jego udziału w składzie wysiewanej mieszanki (tab. 57). Małym zmianom 

ulegała wysokość roślin grochu jak również długość części owocującej oraz sucha masa 

łodygi jednej rośliny oraz masa strączyn (tab. 58). Skład mieszanek miał  także niewielki 

wpływ na wysokość roślin jęczmienia i masę tysiąca ziarn (tab. 59). 

Tabela 54 . Liczba węzłów ze strąkami i strąków na węźle (szt.) 

Ramrod Santana 
Udział grochu 

(%) 
liczba węzłów 

ze strąkami 

liczba 

strąków na węźle 

liczba węzłów ze 

strąkami 

liczba 

strąków na węźle 



40% 1,7 1,9 1,5 1,8 

60% 1,6 1,8 1,7 1,9 

80% 1,4 1,9 1,7 1,8 

 

Tabela 55. Liczba strąków na roślinie i MTN grochu 

Ramrod Santana 
Udział grochu 

(%) 
liczba strąków 

(szt) 

MTN 

(g) 

liczba strąków 

(szt.) 

MTN 

(g) 

40% 3,3 239 3,1 233 

60% 3,0 240 3,3 233 

80% 2,9 244 3,2 237 

Tabela 56. Liczba i masa nasion grochu na roślinie 

Ramrod Santana Udział grochu 

 (%) liczba  (szt.) masa (g) liczba (szt.) masa (g) 

40 10,9 5,0 11,6 5,0 

60 11,4 5,3 12,2 6,2 

80 10,2 5,7 11,3 6,0 

 

Tabela 57. Sucha masa łodygi jednej rośliny oraz masa strączyn (g) 

Ramrod Santana 
Udział grochu (%) 

słoma łuszczyny słoma łuszczyny 

40% 3,0 1,2 2,9 1,0 

60% 3,3 1,2 3,4 1,3 

80% 3,1 1,2 3,4 1,3 

Tabela 58. Wysokość (cm) do pierwszego i ostatniego strąka oraz do wierzchołka rośliny  

                 Ramrod Santana 

wysokość do: 

 

Udział 

grochu 

(%) 
pierwszego 

strąka 

ostatniego 

strąka 

wierzchołka pierwszego 

strąka 

ostatniego 

strąka 

wierzchołka 

40% 43,0 52,0 56,1 43,3 51,8 56,5 

60% 43,3 52,5 57,5 45,6 55,0 60,3 

80% 41,8 50,8 50,3 42,2 52,6 56,5 

Tabela 59. Wysokość roślin  jęczmienia  i masa tysiąca ziaren 

Ramrod Santana  

           Udział grochu (%)  wysokość do 

wierzchołka 

MTN 

(g) 

wysokość do 

wierzchołka 

MTN 

(g) 

40% 64,1 43,9 65,5 42,3 

60% 67,6 42,8 66,2 43,2 

80% 68,5 43,6 67,4 43,1 

 

 

 

 



 

Zwiększenie udziału grochu w masie wysiewanych nasion nieznacznie zwiększało masę 

chwastów w łanie mieszanki (tab. 60 i 61).  

Tabela 60. Zielona i sucha masa chwastów  (g) w łanie mieszanki  

(tydzień po ostatnim zabiegu mechanicznym) 

Ramrod Santana Udział grochu 

(%) zielona masa sucha masa zielona masa sucha masa 

40% 156,9  49,9 204,4 81,7 

60% 222,1 67,1 224,3 80,6 

80% 226,6 75,3 350,8 112,0 

Tabela 61. Zielona i sucha masa chwastów  (g) w łanie mieszanki (przed zbiorem) 

Ramrod Santana Udział grochu 

(%) zielona masa sucha masa zielona masa sucha masa 

40% 354,3   113,7 509,3 147,6 

60% 363,3 121,0 519,6 147,9 

80% 454,8 168,8 536,1 158,3 

 

Stwierdzono iż liczba chwastów w łanie mieszanek z odmianą Santana o normalnym 

ulistnieniu była mniejsza niż wąskolistna odmiana Ramrod. Najliczniej występującymi 

gatunkami chwastów, niezależnie od składu mieszanki, były: Chenopodium album, Stellaria 

media, Capsella bursa-pastoris,. Cirsium arvense (tab. 62 i 63). 

Tabela 62. Skład gatunkowy chwastów w łanie mieszanki  

(tydzień po ostatnim zabiegu mechanicznym) 

Udzaiła grochu (%) 

40 60 8                           80 Gatunek chwastu 

Santana Ramrod Santana Ramrod Santana Ramrod 

Geranium molle L. 6,0 5,8 2,5 4,3 1,5 7,5 

Geranium dissectum L.  1,5 5,0    

Taraxacum officinale 4,5 2,0  0,2   

Chenopodium album 1,3 3,5 2,3 15,3 3,3 0,8 

Stellaria media 11,5 28,8 27,3 25,8 19,3 42,0 

Capsella bursa-pastoris 1,5 0,2 2,5 2,0 1,0 0,8 

Polygonum aviculare     2,3  

Matricaria inodora L. 1,0 0,2 0,5  2,5 0,5 

Cirsium arvense  17,0 11,0 12,0 8,3 8,8 15,5 

Galium aparine L.  0,2 1,3   1,0 

 Galeopsis ladanum L. 0,2      

Eguisetum arvense L. 0,2   0,2 0,2  

Suma 43,2 53,2 53,4 56,1 38,9 68,1 

 

 

 



 

Tabela 63. Skład gatunkowy chwastów w łanie mieszanki (przed zbiorem) 

Udział grochu (%) 

40 60 8                           80 Gatunek chwastu 

Santana Ramrod Santana Ramrod Santana Ramrod 

Chwasty jednoliścienne 

Echinochloa  crus-galli (L.) 2,0  0,5    

Chwasty dwuliścienne 

Glechoma hederacea L. 0,2 0,2  0,2   

Matricaria inodora L. 2,2  0,2 0,2 0,2 4,5 

Taraxacum officinale   0,5 0,5   

Sonchus asper (L.)Hill.  0,8   0,2 1,5 

Chenopodium album 1,5 0,8 1,0 2,0 23,0 10,0 

Stellaria media 7,5 16,5 4,8 15,3 9,2 10,2 

Capsella bursa-pastoris 0,2 1,5 0,2 1,8 0,5 0,5 

Cirsium arvense  2,8 5,5 5,5 11,0 0,8  

Eguisetum arvense L.    0,2  0,2 

Suma 16,4 25,3 12,7 31,1 33,9 26,9 

 

 

5.2. Ocena plonowania  mieszanek łubinu wąskolistnego  ze zbożami uprawianych na 

nasiona w ekologicznym systemie gospodarowania 

 

Doświadczenie polowe z mieszankami łubinu wąskolistnego ze zbożami jarymi 

przeprowadzono w RZD Grabów na glebie kompleksu pszennego dobrego, klasy IIIa. 

Porównano w nim następujące dwa czynniki:  

I –  gatunki zbóż: jęczmień, pszenica lub pszenżyto; 

II – udział łubinu wąskolistnego w mieszance: 40, 60 i 80%. 

Obsada komponentów w czystym siewie dla którego wyliczono obsadę roślin  w mieszankach 

wynosił: łubin (Zeus) - 100 szt./m
2
,  jęczmień (Antek) – 300 szt./m

2
, pszenica (Brawura)  

i pszenżyto (Nagano)- 500 szt./m
2
.  

Doświadczenie przeprowadzono w układzie  podbloków losowanych (split-plot), w 4 

powtórzeniach, a wielkość poletek przy założeniu wynosiła 30 m
2
, zaś do zbioru 27 m

2
. 

Jesienią zastosowano 102 kg/ha P2O5 (mączka fosforytowa), a na wiosnę K2O (siarczan 

potasu) w dawce 106 kg/ha (nawozy dopuszczone do stosowania w rolnictwie ekologicznym). 

W celu odchwaszczenia mieszanek stosowano dwukrotne bronowanie. Mieszanki wysiano  

9 kwietnia 2010 r. a zbiór roślin przeprowadzono w fazie dojrzałości pełnej 3 sierpnia 2010 r.  

Przed zbiorem na 10 losowo wybranych roślinach łubinu z każdego poletka określano 

wysokość do pierwszego i ostatniego strąka oraz wysokość roślin. Ocenie poddano także  



liczbę owocujących pędów na roślinie i strąków na pędzie. Ponadto ustalono liczbę strąków  

i nasion na roślinie. Określono również masę nasion na roślinie, powietrznie sucha masę 

łodygi i masę strączyn. Określono także wysokość zbóż i masę 1000 nasion zbóż i łubinu. Po 

zbiorze określano plon nasion mieszanki, udział komponentów w plonie i masę tysiąca nasion 

przy 14% wilgotności. Procentowy udział gatunków w mieszankach oznaczono po 

rozdzieleniu plonu zebranego z całego poletka.  

Analizę zachwaszczenia łanu mieszanek wykonano dwukrotnie: tydzień po ostatnim 

zabiegu mechanicznym i przed zbiorem. Badania obejmowały ocenę składu gatunkowego 

chwastów, liczebności poszczególnych gatunków oraz oznaczenie świeżej i powietrznie 

suchej masy chwastów. Wykonano je z powierzchni 1 m
2
 metodą ramkową, w 4 

powtórzeniach.  Istotności wpływu badanych czynników doświadczenia na obserwowane 

cechy oceniano za pomocą analizy wariancji, wyznaczając półprzedziały ufności testem 

Tukey’a na poziomie istotności  α = 0,05.  

W 2010 r. uzyskano stosunkowo duże plony mieszanek w granicach 3-4 t/ha  

w zależności od składu mieszanki (tab. 64). Najniżej plonowały mieszanki łubinu  

z jęczmieniem jarym (2,76-3,18 t/ha), zaś najwyżej mieszanki łubinu z pszenicą (4,07-4,18 

t/ha) w zależności od udziału łubinu w wysiewanej mieszance. Zwiększenie udziału nasion 

łubinu w wysiewanych mieszankach z pszenicą powodowało obniżenie poziomu ich 

plonowania, natomiast mieszanki z  jęczmieniem i pszenżytem najwyżej plonowały przy 60%  

łubinu w masie wysiewanych nasion. 

Tabela 64. Plon nasion mieszanki i udział  łubinu w plonie 

Plon nasion mieszanki  (t/ha) Udział nasion łubinu (%) Udział łubinu 

(%) jęczmień pszenica pszenżyto jęczmień pszenica pszenżyto 

40 2,76 4,18 3,96 67,4 38,0 33,4 

60 3,18 4,07 4,10 78,7 41,8 48,3 

80 2,98 4,01 3,64 82,3 49,6 62,5 

średnio 2,97 4,09 3,90 76,1 43,1 48,1 

Największy udział nasion łubinu stwierdzono w mieszankach z jęczmieniem, natomiast 

najmniejszy w mieszankach z pszenicą.  Zwiększenie  udziału nasion łubinu w masie 

wysiewu zwiększało również jego udział  w plonie (tab. 64). 

W miarę zwiększenia udziału łubinu w mieszance następowały zmiany w strukturze 

roślin. W mieszankach z pszenicą i pszenżytem wyżej na pędzie osadzał się pierwszy i ostatni 

strąk oraz zwiększała się wysokość roślin, natomiast małym zmianom cechy te ulegały  

w mieszance z jęczmieniem (tab. 65). Zwiększanie udziału łubinu w wysiewanej mieszance 



zwiększało liczbę pędów ze strąkami na roślinie, natomiast liczba strąków na pędzie nie 

ulegała znacznemu  zróżnicowaniu. (tab. 66 ). Liczba strąków, nasion oraz masa nasion na 

roślinie zwiększała się  pod wpływem zróżnicowanego udziału składników w ilości wysiewu 

(tab. 67, 68). Masa 1000 nasion łubinu zmniejszała się w mieszankach o większym jego 

udziałem, natomiast skład mieszanek miał niewielki wpływ na wysokość zbóż i masę ich 

tysiąca nasion (tab. 69). 

Tabela 65. Wysokość do pierwszego, ostatniego strąka oraz do wierzchołka rośliny łubinu  

wysokość  do I strąka 

cm 

wysokość  do ostatniego 

strąka (cm) 

wysokość  do wierzchołka 

(cm) 

Udział 

łubinu 

(%) jęczmień pszenica pszenżyto jęczmień pszenica pszenżyto jęczmień pszenica pszenżyto 

40 42,6 41,6 42,1 46,4 44,2 45,7 49,3 46,9 48,7 
60 40,1 46,5 46,2 45,7 50,3 50,4 49,5 53,7 53,0 
80 39,6 46,8 44,9 43,4 52,0 48,9 47,2 55,2 53,4 

średnio 40,8 45,0 44,4 45,2 48,8 48,3 48,7 51,9 51,7 

Tabela 66. Liczba pędów ze strąkami i strąków na pędzie (szt.) 

Liczba pędów ze strąkami Liczba strąków na pędzie 
Udział łubinu 

(%) jęczmień pszenica pszenżyto jęczmień pszenica pszenżyto 

40 4,7 3,8 3,3 2,1 1,4 2,2 

60 4,8  4,1 4,8 2,1 1,7 1,9 

80 6,1 5,3 5,6 2,2 1,5 2,0 

średnio 5,2 4,4 4,6 2,1 1,5 2,0 

 
Tabela 67 . Liczba strąków na roślinie i MTN łubinu 

Liczba strąków (szt.) MTN (g) 
Udział łubinu 

(%) jęczmień pszenica pszenżyto jęczmień pszenica pszenżyto 

40 9,9 5,3 8,8 143 144  144 

60 12,8 7,0 9,6 126 135 140 

80 10,6 8,0 9,5 128 124 126 

średnio 11,1 6,8 9,3 132 134 137 

 

Tabela 68. Liczba i masa nasion łubinu na roślinie 

Liczba (szt.) Masa (g) 
Udział łubinu 

(%) jęczmień pszenica pszenżyto jęczmień pszenica pszenżyto 

40 39,1 25,8 31,3 5,6 2,8 4,4 

60 44,2 28,0 35,3 5,5   4,1 4,7 

80 43,1 31,5 38,9 6,3 4,3 4,7 

średnio 42,1 28,4 35,2 5,8 3,7 4,6 

 

 



Tabela 68. Sucha masa łodygi jednej rośliny oraz masa strączyn (g)  

Sucha masa łodygi jednej 

rośliny 
Sucha masa strączyn 

Udział łubinu 

(%) 
jęczmień pszenica pszenżyto jęczmień pszenica pszenżyto 

40 5,1 3,1 4,7 2,3 1,2 2,1 

60 6,1 3,6 4,9 2,5 1,5 2,2 

80 6,1 4,1 4,8 2,2 1,7 1,9 

średnio 5,8 3,6 4,8 2,3 1,5 2,1 

Tabela 69. Wysokość roślin  i masa tysiąca ziaren zbóż   
Wysokość roślin  zboża (cm) Masa tysiąca ziaren (g) 

Udział łubinu 

(%) jęczmień pszenica pszenżyto jęczmień pszenica pszenżyto 

0 50 88 90 36,5 33,7 34,4 

60 55 92 87 36,0 31,2 32,7 

80 60 101 91 34,8 34,4 31,1 

średnio 55 94 89 35,8 33,1 32,7 

 
Zwiększenie udziału łubinu  w masie wysiewanych nasion miało znaczący wpływ na 

zwiększenie masy chwastów, zwłaszcza w mieszance z pszenżytem, natomiast mniejszy na 

liczbę chwastów w łanie mieszanki (tab. 70, 71). W pierwszym terminie oznaczeń skład 

mieszanki miał stosunkowo mały wpływ na liczbę chwastów występujących w łanie, 

natomiast przed zbiorem więcej chwastów występowało w mieszankach, których 

komponentem zbożowym był jęczmień. Najliczniej występującymi gatunkami chwastów nie 

zależnie od składu mieszanki były: Chenopodium album, Stellaria media, Capsella bursa-

pastoris, Cirsium arvense, Geranium molle L,  Anthemis arvensis. W okresie po wykonaniu 

mechanicznych zabiegów pielęgnacyjnych w łanie mieszanek wystepowało 16 gatunków 

chwastów natomiast przed zbiorem 13 (tab. 72, 73).  

Tabela 70. Zielona i sucha masa chwastów w łanie mieszanek 

(tydzień po ostatnim zabiegu mechanicznym)  

Zielona masa (g) Sucha masa (g) 
Udział łubinu 

(%) jęczmień pszenica pszenżyto jęczmień pszenica pszenżyto 

40 139 106 160 49,3 36,9 53,1 

60 156 124  176 58,4 42,4  67,1 

80 159 166 275 61,2 57,3 72,7 

średnio 151 132 204 56,3 45,5 64,3 

 

 

 



 

 

Tabela 71.  Zielona i sucha masa chwastów w w łanie mieszanek  (przed zbiorem) 

Zielona masa (g) Sucha masa (g) 
Udział łubinu 

(%) jęczmień pszenica pszenżyto jęczmień pszenica pszenżyto 

40 172 127 153 60,1 37,8 44,9 

60 257 128 156 98,7 43,8 52,3 

80 316 154 237 122,1 55,6 94,3 

średnio 248 136 182 93,6 72,9 63,8 

Tabela 72. Skład gatunkowy chwastów w  łanie mieszanek  

(tydzień po ostatnim zabiegu mechanicznym) 

Jęczmień pszenica pszenżyto 

udział łubinu (%) 
Gatunek chwastu 

40 60 80 40 60 80 40 60 80 

Eguisetum arvense L.      1,8    

Taraxacum officinale   0,2  0,2 0,5  0,5  

Chenopodium album 4,5 2,5 1,0 0,8  2,5 7,2 1,8 1,0 

Stellaria media 27,5 26,5 37,0 23,0 30,5 32,5 34,3 28,2 44,5 

Capsella bursa-pastoris 10,0 4,2 3,0 2,8 7,5 1,0 5,2 0,2 3,8 

Geranium molle L. 17,5 9,0 11,0 8,8 5,2  12,5 11,8 7,5 

Anthemis arvensis 3,5 3,0 1,2 1,8 4,0 2,8 4,2 4,2 4,0 

Polygonum aviculare   0,8 0,2 0,2 0,5 0,5   

Polygonum modosum Pers.     0,2 2,0    

 Cirsium arvense  1,0 2,8 0,2 7,2 10,2 4,8 3,2 4,5 7,8 

Galium aparine L.   1,5 2,8 0,8  1,5 1,0  

Galeopsis ladanum L.         0,2 

Geranium dissectum L.  5,5 5,8 4,5 2,8 2,0   3,5 

Glechoma hederacea L.  1,2    5,5  6,0  

Sonchus asper( L).Hill.          3,8 

Rumex acetosella L.  1,0  0,2    2,5  

Suma 64,0 54,7 61,7 52,1 61,6 55,9 68,6 60,7 76,1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Tabela 73. Skład gatunkowy chwastów w łanie mieszanek  (przed zbiorem) 

Jęczmień pszenica pszenżyto 

udział łubinu (%) Gatunek chwastu 

40% 60% 80% 40% 60% 80% 40% 60% 80% 

Chwasty dwuliścienne          

Anthemis arvensis 0,5 0,8 1,0 0,2 1,5 0,2 0,5 1,2 1,2 

Chenopodium album 1,0 1,2 0,2 0,8 0,2 1,0  0,5 1,2 

Sonchus arvensis L.       0,2  0,5 

Stellaria media 4,8 5,2 4,0 3,8 5,8 2,8 5,5 4,5 2,8 

Capsella bursa-pastoris 0,5 1,2 0,2 0,5  1,5 0,5 0,2  

Cirsium arvense  0,5 1,5 0,8 0,5 2,2 1,2 1,5 0,5 1,5 

Polygonum convolvulus L. 3,0  2,0       

Lamium purpureum L. 1,0         

Erigeron canadensis 0,5         

Convolvulus arvensis L.   0,8       

Rumex acetosella L    0,2    0,2  

Viola arvensis   1,5  0,2   0,5  

Chwasty jednoliścienne          

Echinochloa crus-galli L 1,0 4,8 2,0  0,5 0,2  0,2  

Suma 12,8 14,7 12,5 6,0 10,4 6,9 8,2 7,8 7,2 

 

W podsumowaniu należy stwierdzić, że: 

• w 2010 r. uzyskano stosunkowo niskie plonu mieszanek grochu z jęczmieniem, 

wahające się od 1,5 do 2,2 t/ha, natomiast stosunkowo dobrze (3,0-4,2 t/ha) plonowały 

mieszanki łubinu wąskolistnego ze zbożami jarymi, szczególnie z pszenicą jarą;  

• zwiększenie udziału obu odmian grochu (forma tradycyjna lub wąskolistna)   

w wysiewanej mieszance z 40 do 60% zwiększało jej plon, zaś dalszy wzrost udziału 

grochu do 80% nie różnicował już plonu mieszanki. Zwiększenie udziału nasion 

łubinu  w wysiewanych mieszankach z pszenica powyżej 40% obniżało  poziomu ich 

plonowania, natomiast mieszanki łubinu z jęczmieniem i pszenżytem najwyżej 

plonowały przy 60%  jego udziale  w masie wysiewanych nasion; 

• mieszanki łubinu z jęczmieniem jarym, niezależnie od udziału komponentów,  

plonowały niżej od jego mieszanek z pszenica jarą  lub pszenżytem jarym. 

 

Zadanie 6. Dobór odmian zbóż dla gospodarstw ekologicznych  

w Polsce północno - wschodniej. 

 



Doświadczenia polowe ścisłe ze wszystkimi gatunkami zbóż ozimych i jarych były  

w 2010 r. kontynuowane. Lokalizowano je w gospodarstwach ekologicznych z atestem. 

Doświadczenia ze zbożami jarymi prowadzono pierwszy rok z tym zestawem odmian, 

natomiast doświadczenia z tymi odmianami zbóż ozimych wykonywano po raz  trzeci.  

W każdym doświadczeniu oceniano 4 odmiany (z wyjątkiem doświadczenia z pszenicą jarą, 

gdzie ocenie poddano 8 odmian).  W przypadku zbóż jarych dodatkowy, 5-ty obiekt stanowiła 

mieszanina odmian.  

Doświadczenia zakładano metodą losowanych bloków w 4 powtórzeniach, a wielkość 

poletka do zbioru wynosiła 25-30 m
2
. Przedplonem dla ozimin była koniczyna z trawami a dla 

zbóż jarych mieszanka zbożowo-strączkowa. Siewy wykonano siewnikami dostępnymi  

w gospodarstwach, na głębokość 2-3 cm, w rozstawie 11 cm.  

Zwalczanie chwastów w zbożach wykonano mechanicznie przez 2-3-krotne bronowanie 

od fazy 3-4 liści, do fazy strzelania w  źdźbło.  W czasie wegetacji wykonano następujące 

pomiary i obserwacje: liczba chwastów jedno- i dwuliściennych w fazie  krzewienia, ogólna 

punktowa ocena nasilenia chorób (skala1-9
o
), ocena wylegania,  liczba kłosów (szt./m

2
), plon 

ziarna i masa 1000 ziaren. 

Żyto. Doświadczenie założono w miejscowości Krasnoborki gm. Sztabin na glebie brunatnej 

wyługowanej wytworzonej z piasku gliniastego lekkiego pylastego, średnio głęboko 

podścielonego piaskiem słabo gliniastym - kompleks żytni dobry. Przedplonem była 

użytkowana przez 3 lata koniczyna z trawami. 

Żyto wysiano w terminie optymalnym dla regionu (26.09.2009) w ilości 385 

ziarniaków/m
2
. Wschody były wyrównane o właściwym zagęszczeniu a warunki pogodowe 

jesienią, a zwłaszcza w listopadzie, sprzyjały rozwojowi ozimin.  

Zachwaszczenie żyta przez cały okres wegetacji było niewielkie (42-48 szt. 

chwastów/m
2
), a dominowały  chwasty: rumianowate, rdest, chaber i perz. W końcu okresu 

wegetacji nastąpiło niewielkie porażenie (7°-8°) żyta przez rdzę brunatną. chorobami 

podstawy źdźbła (8°).  

Najwyżej plonowała odmiana Daran (2,90t/ha), a nieco niżej Dańkowskie Diament 

(2,88t/ha) i Warko (2,80 t/ha), a istotnie niżej plonowała odmiana Kier (2,57 t/ha). Obsada 

kłosów żyta wynosiła od 312 (Kier) do 350-370 kłosów/m
2  

pozostałych odmian (tab. 74). 

Masa 1000 ziaren wszystkich odmian wynosiła około 34g. 

Średnio za okres 3 lat, spośród porównywanych odmian najwyżej plonowały odmiany 

Dańkowskie Diament i Daran (3,48 i 3,46t/ha). Plony tych odmian, jak na warunki 



gospodarstwa ekologicznego, można uznać za przyzwoite, a odmianą plonującą najniżej był 

Kier (tab. 74). 

 

Tabela 74. Porównanie plonowania odmian żyta 

Plon ziarna  t/ha 
Lp. Odmiana 

2010 2008-2010 

MTZ           

(g) 

Liczba 

kłosów 

szt./m 
2 

Wylegani

e   (1-9) 

Liczba 

chwastów 

na 1 m
2 

Choroby     

(1-9) 

1. Daran 2,90 3,46 34,6 356 6,0 48 8,6 

2. Kier 2,57 2,89 34,5 312 6,3 42 8,6 

3. Dańkowskie Diament 2,88 3,48 34,1 368 6,0 43 8,6 

4. Warko 2,80 3,15 34,0 345 5,8 45 8,4 
Półprzedział ufności 

Tukey'a 
0,061 -      

 

 

Pszenica ozima. Doświadczenie założono w miejscowości Rafałówka na glebie płowej 

wytworzonej z piasku gliniastego lekkiego, podścielonego gliną średnią. Do zestawu odmian 

Dorota, Satyna, Legenda i Kobiera dołączono Orkisz. Siew wykonano w dniu 22.09   

w gęstości 550 szt./m
2
.  Na skutek dużych opadów deszczu w październiku i listopadzie na 

polu wystąpiły placowe zastoiska wody. Na mokrą i niezamarzniętą glebę spadł śnieg, co 

spowodowało silne porażenie roślin pleśnią śniegową, co spowodowało silne przerzedzenie 

łanu.  Przezimowanie Kobiery oceniano na 2,7, Orkiszu na 2,4 a pozostałych odmian na 4,0°-

4,7°.  Z uwagi na przerzedzony i nierównomierny łan wszystkich odmian doświadczenie 

zdyskwalifikowano.  

 

Pszenżyto ozime. Doświadczenie założono we wsi Krasnoborki gm. Sztabin na glebie 

brunatnej wyługowanej wytworzonej z piasku gliniastego lekkiego pylistego średnio głęboko 

podścielonego piaskiem słabogliniastym – kompleks żytni dobry. Przedplonem była 

koniczyna z trawami po 3 latach pełnego użytkowania. 

Siew pszenżyta ozimego wykonano w terminie optymalnym (26.09) w  gęstości 490 

ziarniaków/m
2
. Gleba była dobrze doprawiona o właściwej strukturze i wilgotności, co 

sprzyjało wyrównanym wschodom.  Wszystkie odmiany przezimowały bardzo dobrze (9°), a 

bronowanie pielęgnacyjne przeprowadzone 20.04 skutecznie ograniczyło zachwaszczenie. 

Liczba chwastów dwuliściennych na 1m
2
 wahała się od 40 do 44 szt., a gatunki 

jednoliścienne pojawiały się tylko sporadycznie. Odmiany pszenżyta ozimego (na kompleksie 

żytnim dobrym) nie reagowały negatywnie na intensywne opady, często o charakterze 

burzowym. W końcu fazy dojrzałości woskowej, w niewielkim nasileniu (8°) wystąpiła rdza 



brunatna na odmianach: Pawo, Sorento i Todan. W ostatniej fazie wegetacji pojawiły się 

chwasty (rumianowate, rdest, chabry i perz), które nie stanowiły zagrożenia dla pszenżyta. 

Wysokość uzyskanych plonów świadczy, że obfite opady w okresie wegetacji, na glebie 

kompleksu żytniego dobrego, sprzyjały dobremu plonowaniu badanych odmian. Najwyżej 

plonowały odmiany  Pawo i Sorento (3,95t i 3,86t/ha), a nieco niżej Grenado i Todan. 

Różnice pomiędzy odmianami nie były istotne statystycznie. Obsada kłosów wahała się od 

380 do 426 szt/m
2
, zaś masa 1000 ziaren wszystkich odmian przekroczyła 40g.  

Średnie za lata 2008-2010 odmiany Grenado i Sorento plonowały nieco wyżej (o około 

0,2 t/ha) od odmian Todan i Pawo. 

Tabela 75. Porównanie plonowania odmian pszenżyta ozimego 

Plon ziarna w t z ha 
Lp. Odmiana 

2010 2008-2010 

MTZ           

(g) 

Liczba 

kłosów 
szt./m 

2
   

Wylegani

e   (1-9) 

Liczba 

chwastów 

na 1 m
2 

Choroby     

(1-9) 

1. Grenado 3,69 3,00 40,7 417 9,0 43 8,8 

2. Sorento 3,86 2,92 42,0 426 8,0 43 8,6 

3. Todan 3,62 2,76 44,5 380 7,8 44 8,6 

4. Pawo 3,95 2,83 43,0 394 8,0 40 8,0 

Półprzedział ufności 

Tukey'a 
r.n. -      

 

Pszenica jara. Doświadczenie założono we wsi Taraskowo gm. Piątnica, na glebie płowej 

wytworzonej z piasku gliniastego lekkiego na glinie lekkiej, zaliczanej do kompleksu 

żytniego bardzo dobrego. Przedplonem była mieszanka strączkowo-zbożowa,  

a przedprzedplonem ziemniaki na oborniku. Podobnie jak w roku 2009, porównano 7 odmian 

pszenicy oraz  dodatkowo  mieszaninę odmian. Siewu dokonano w terminie optymalnym  

(14.04) w gęstości 550 szt/m
2
. Wschody odmiany  Bombona były przerzedzone  

i nierównomiernie ( materiał siewny gorszej jakości). Liczba chwastów dwuliściennych  

z dominującymi gatunkami: gwiazdnica pospolita, skrzyp polny, rzodkiew świrzepa, wyka 

ptasia, ostrożeń polny, rumian pospolity i mlecz polny wynosiła 95-102 szt/m
2
, zaś 

jednoliściennych – (perz właściwy) 3-6 szt/m
2
. Zachwaszczenie odmiany Bombona wynosiło 

129 szt/m
2
 (dwuliściennych) i 7szt/m

2
 perzu. 

Intensywne opady w maju (ponad 250% normy wieloletniej) spowodowały, że  

w końcu III dekady uwilgotnienie gleby było zbyt duże, ale nie miało to znaczącego wpływu 

na rozwój roślin. Czerwcowe ocieplenie sprzyjało rozwojowi pszenicy przy właściwym 

uwilgotnieniu gleby. 



W końcu czerwca odnotowano występowanie septoriozy liści (8°-8,5°) a w okresie 

dojrzewania w małym nasileniu septoriozy plew i fuzariozy na kłosach.  

Najwyżej plonowały odmiany: Jasna, Hena i Monsum oraz mieszanina odmian ( 3,18 - 

3,32 t/ha), zaś pozostałe odmiany na poziomie 2,50-2,91 t/ha. Różnice w plonie między 

odmianami były istotne statystycznie. Plon odmiany Bombona był mniejszy z uwagi na 

gorszą zwartość łanu spowodowaną słabszą jakością materiału siewnego . Dobre plonowanie 

w roku 2010 odmiany Jasna potwierdza jej przystosowanie do trudnych warunków 

klimatycznych. 

Obsada kłosów na jednostce powierzchni była najniższa u odmiany Bombona - 319 

szt/m
2
, natomiast u pozostałych odmian i ich mieszanin wynosiła 476-496 szt/m

2
. Na uwagę 

zasługuje dobra dorodność ziarna wszystkich odmian. 

Tabela 76. Porównanie plonowania odmian pszenicy jarej 

Plon ziarna w t z ha 
Lp. Odmiana 

2010 2009 
MTZ           

(g) 

Liczba 

kłosów      

szt./m
2 

Wylegani

e   (1-9) 

Liczba 

chwastów 

na 1 m
2 

Choroby     

(1-9) 

1. Jasna 3,32 3.54 43,4 496 9 85 8,0 

2. Hena 3,20 4,23 47,5 490 9 95 8,0 

3. Zadra 2,91 4,38 44,7 486 9 102 8,0 

4. Parabola 2,82 3,65 51,0 479 9 99 8,0 

5. Tybalt 2,88 3,72 47,6 490 9 97 8,0 

6. Monsun 3,18 3,47 43,0 489 9 93 8,0 

7. Bombona 2,50 3,86 46,3 313 9 129 8,5 

8. Mieszanina odmian 3,24 3,83 45,9 491 9 94 8,0 

Półprzedział ufności Tukey'a 0,277 -      

 

Jęczmień jary. Doświadczenie z jęczmieniem jarym założono w miejscowości Rafałówka 

gm. Zabłudów. Zlokalizowano je na glebie płowej, kompleksu żytniego dobrego - piasek 

gliniasty lekki podścielony piaskiem słabogliniastym. Obornik zastosowano wiosną przed 

wysiewem jęczmienia, ponieważ nadmierne opady jesienne nie pozwoliły na jego 

zastosowanie jesienią. Przedplonem była mieszanka zbożowo-strączkowa. 

Wschody jęczmienia były wyrównane a ogólny stan zasiewów jęczmienia dobry.  

W maju występowały bardzo duże opady (200% normy wieloletniej), co ograniczyło 

skuteczność mechanicznych zabiegów pielęgnacyjnych, a na jęczmieniu obserwowano 

objawy żółknięcia liści. Czerwiec również z opadami przekraczającymi znacznie średnią 

wieloletnią, spowodował wypadnięcie części roślin. W takich warunkach narastało 

zachwaszczenie, dominującymi gatunkami były: miotła zbożowa, owies głuchy, rumiany, 

wyka polna, skrzyp polny, mlecz polny, gorczyca polna, rdest powojowaty i perz, a słaby łan 



jęczmienia nie był w stanie konkurować z chwastami. W sumie łan jęczmienia był bardzo 

przerzedzony, a obsada kłosów przed zbiorem wahała się od 205 (Mercada) do 275 szt./m
2 

(Stratus), czyli kształtowała się poniżej 50% wartości optymalnej (tab. 77). 

Niekorzystne warunki wegetacyjne były powodem uzyskania bardzo niskich plonów 

jęczmienia, które wahały się od 0,97 t/ha do 1,30 t/ha (mieszanina odmian). Doświadczenie  

w zasadzie kwalifikowało się do dyskwalifikacji. 

Tabela 77. Porównanie plonowania odmian jęczmienia jarego 

Lp. Odmiana 
Plon ziarna w t z ha 

(2010)  
MTZ           

(g) 

Liczba 

kłosów  
szt./m 

2
    

Wylegani

e   (1-9) 

Liczba 

chwastów 

na 1 m
2 

Choroby     

(1-9) 

1. Stratus 1,10 46,3 275 9 40 7 

2. Mercada 0,97 41,9 205 9 44 7 

3. Blask 1,04 44,4 225 9 42 7 

4. Frontier 1,11 43,7 260 9 42 7 

5. Mieszanina odmian 1,30 48,3 245 9 40 7 

Półprzedział ufności Tukey'a r.n.      

 

Owies. Doświadczenie z tym gatunkiem założono we wsi Taraskowo gmina Piątnica na glebie 

płowej wytworzonej z piasku gliniastego lekkiego, zaliczanej do kompleksu żytniego bardzo 

dobrego. Przedplonem była udana mieszanka zbożowo – strączkowa a przed 

przedprzedplonem ziemniaki na oborniku (30t/ha). 

W doświadczeniu badano nowy zestaw odmian – Koneser, Krezus, Rajtar, Zuch i ich 

mieszaninę. Owies wysiano 12.04. (gęstość 550 szt/m
2
) przy właściwej wilgotności gleby. 

Bronowanie pielęgnacyjne przeprowadzone 17.04 – broną lekką i 12.05 – broną 

chwastownik, ograniczyło występowanie chwastów. Wśród chwastów dwuliściennych 

dominowała rzodkiew świrzepa, gwiazdnica pospolita, rumianowate i wyka ptasia,  

a z jednoliściennych perz. Liczba chwastów na 1 m
2
 wahała się od 92 do 105 szt. 

Występujące intensywne opady w maju i czerwcu spowodowały duże uwilgotnienie gleby, co 

miało niekorzystny wpływ na rozwój owsa w okresie od krzewienia do wiechowania. Po tym 

okresie opady były mniejsze a stan roślin znacznie się poprawił.  

Uszkodzenie owsa przez choroby było małe, w końcu czerwca stwierdzono 

występowanie Helmintosporiozy owsa – odmiany Krezus i mieszanina odmian (7,5-8°) i rdza 

wieńcowa (8-8,5°) na wszystkich odmianch za wyjątkiem Rajtara. 

Spośród porównywanych odmian owsa najwyżej plonowały Koneser i Zuch (3,49 i 3,42 

t/ha), a najniżej Rajtar (3,01t/ha). Obsada wiech przed zbiorem była optymalna ( 560-580 

szt/m
2
), a masa 1000 ziaren wahała się od 32 do 35 g (tab. 78) 



Tabela 78. Porównanie plonowania odmian owsa 

Lp. Odmiana 
Plon ziarna w t z ha 

(2010)  
MTZ 

(g) 

Liczba 

kłosów na     

1 m
2 

Wylegani

e   (1-9) 

Liczba 

chwastów 

na 1 m
2 

Choroby   

(1-9) 

1. Koneser 3,49 32,0 573 9 92 8,7 

2. Krezus 3,23 34,8 562 9 103 7,8 

3. Rajtar 3,01 34,4 562 9 105 8,7 

4. Zuch 3,42 34,7 581 9 96 8,7 

5. Mieszanina odmian 3,29 33,5 568 9 100 8,2 

Półprzedział ufności Tukey'a 0,247      

 

Pszenżyto jare. Doświadczenie założono we wsi Taraskowo gmina Piątnica na glebie 

brunatnej wyługowanej wytworzonej z piasku gliniastego lekkiego na glinie lekkiej – 

kompleks żytni dobry. Po zbiorze przedplonu, którym była mieszanka strączkowo-zbożowa, 

wykonano pełną uprawę pożniwną a następnie pod orkę przedzimową zastosowano obornik w 

dawce 20 t/ha. 

Siew wykonano 13.04 przy właściwej wilgotności gleby a wyrównane wschody 

odnotowano po 2 tygodniach. Bronowanie broną lekką (18.04) i broną chwastownik (12.05) 

zadowalająco ograniczyło zachwaszczenie. Liczba chwastów (rzodkiew świrzepa, ostrożeń 

polny, gwiazdnica pospolita, wyka ptasia, komosa biaława, mlecz polny, rdest powojowaty  

i rdest właściwy) wahała się średnio od 79 do 91 szt/m
2
. Zachwaszczenie w stopniu 

umiarkowanym utrzymało się do końca wegetacji nie stwarzając zagrożenia dla plonowania 

pszenżyta jarego. 

Intensywne przelotne opady deszczu nie wpływały negatywnie na rozwój roślin, a 

wilgotność gleby do końca wegetacji na doświadczeniu była właściwa. Rynccosporiozę i 

septoriozę liści odnotowano w III dekadzie czerwca w niewielkim nasileniu (7,5-8,5°). Pod 

koniec dojrzałości woskowej odmiany Dublet i Milkaro oraz mieszanina odmian porażone 

zostały w skali 7,8° – 8° fuzariozą kłosów, zaś Milewo było wolne od tej choroby.  

Wyróżniająca się w trakcie wegetacji odmiana Milkaro wydała najwyższy plon – 3,24 

t/ha. Również na podobnym poziomie plonowało Nagano (3,15t/ha) a nieco niżej (2,97 t/ha) 

mieszanina odmian. Odmiany Milewo i Dublet plonowały istotnie niżej od pozostałych. (tab. 

79). Liczba kłosów w zależności od odmiany wahała się od 484 do 513 szt/m
2
. 

 

 

 

 



Tabela 79. Porównanie plonowania odmian pszenżyta jarego 

Lp. Odmiana 
Plon ziarna w t z ha 

(2010)  
MTZ           

(g) 

Liczba 

kłosów na     

1 m
2 

Wylegani

e   (1-9) 

Liczba 

chwastów 

na 1 m
2 

Choroby     

(1-9) 

1. Dublet 2,48 39,6 495 9 91 8,4 

2. Milkaro 3,24 42,1 513 9 79 8,3 

3. Milewo 2,78 40,3 491 9 93 8,1 

4. Nagano 3,15 44,9 499 9 82 7,8 

5. Mieszanina odmian 2,97 41,8 484 9 81 8,0 

Półprzedział ufności Tukey'a 0,246      

 

W podsumowaniu należy stwierdzić, że: 

• przebieg pogody w 2010 r. nie sprzyjał dobremu plonowaniu zbóż w gospodarstwach 

ekologicznych. Duża ilość opadów w październiku 2009r. a także niskie temperatury nie 

stwarzały warunków dla dobrego rozkrzewienia się ozimin. Długi okres zalegania okrywy 

śnieżnej w niektórych miejscowościach sprzyjał występowaniu pleśni śniegowej; 

• obfite opady deszczu w maju (250% normy) wpłynęły negatywnie na rozwój zbóż, 

sprzyjały wzrostowi zachwaszczenia. W efekcie uzyskano plony na średnim poziomie  

a niektóre gatunki plonowały słabo i doświadczenia z pszenicą ozimą i jęczmieniem jarym 

kwalifikowały się do dyskwalifikacji; 

• na 3-letnich wynikach doświadczeń ze zbożami ozimymi za bardziej przydatne do uprawy 

ekologicznej w tym rejonie kraju należy uznać następujące odmiany: żyto Dańkowskie 

Diament i Daran, pszenżyto Grenado i Sorento oraz pszenicę Satyna. 

Zadanie 7. Biomasa mikroorganizmów oraz ruchome frakcje węgla organicznego jako 

wskaźnik zmian zachodzących w glebie pod wpływem różnych sposobów gospodarowania 

Materia organiczna (MO) wpływa istotnie na różne parametry chemicznych, fizycznych 

i biologicznych właściwości gleby – jest więc ona ważnym czynnikiem kształtującym 

żyzność gleb. Zawartość materii organicznej (C organicznego) w glebach uzależniona jest 

przede wszystkim od rodzaju (typu, gatunku) gleby i warunków siedliskowych, ale także 

zabiegi agrotechniczne związane z uprawą roślin, a zwłaszcza nawożenie mineralne  

i organiczne, mogą istotnie modyfikować zarówno ilość jak i jakość substancji organicznych 

w glebie. O ile istotne zmiany w zawartości humusu, czyli tzw. trwałej frakcji materii 

organicznej, pod wpływem wymienionych zabiegów stwierdza się na ogół dopiero po ich 

wieloletnim stosowaniu, to inne frakcje MO, określane jako labilne (ruchome lub 

niezhumifikowane), są bardziej dynamiczne i dlatego mogą być one używane jako wskaźniki 

aktualnych zmian zachodzących w glebowej MO pod wpływem różnych czynników. Jedną  



z takich frakcji jest drobnocząsteczkowa materia organiczna (DMO), czyli frakcja o wielkości 

cząsteczek 0,053-0,5 mm wydzielana z gleby metodami fizycznymi, tj. przesiewania przez 

sita o odpowiedniej wielkości oczek. Ponadto, w przeciwieństwie do stabilnych frakcji 

humusowych, niektóre frakcje labilne (ruchome) MO mogą być wskaźnikami aktualnego 

metabolizmu glebowego, a zwłaszcza szybkości obiegu pierwiastków biogennych. Takimi 

frakcjami są substancje ekstrahowane z gleby za pomocą gorącej wody oraz ożywiona część 

MO, czyli biomasa mikroorganizmów glebowych.  

Celem badań przeprowadzonych w 2010 roku była charakterystyka ilościowa  

i jakościowa różnych frakcji materii organicznej, ze szczególnym uwzględnieniem frakcji 

labilnych MO, w glebie pochodzącej spod pszenicy uprawianej w systemie ekologicznym  

i w systemie konwencjonalnym oraz porównanie aktywności mikrobiologicznej tych gleb.  

Badania przeprowadzono w oparciu o wieloletnie doświadczenie polowe w SD Osiny, 

w którym prowadzona jest uprawa roślin w różnych systemach gospodarowania. W próbkach 

gleb pobranych w czerwcu 2010 spod pszenicy ozimej uprawianej w systemie ekologicznym  

i konwencjonalnym badano następujące frakcje MO: 

1. drobnocząsteczkowa materia organiczna (DMO) – frakcja ta zawierająca cząsteczki 

gleby o wielkości 0,053mm-0,5mm. Wydzielana jest w wyniku przesiewania na 

mokro zawiesiny badanej gleby. Zawartość materii organicznej w tej frakcji określa 

się metodą wagową po ogrzewaniu (spalaniu) próbek w temperaturze 450
o
C; 

2. frakcje labilne MO, tj.: 

• frakcja MO ekstrahowana zimną wodą (ZWMO), 

• frakcja MO ekstrahowana gorąca (80
o
C) wodą (GWMO) 

3. biomasa mikroorganizmów oznaczana metodą fumigacji-ekstrakcji. W metodzie tej 

fumigowane (chloroformem) i niefumigowane (kontrolne) próbki gleby ekstrahuje 

się 0,5M siarczanem potasu i w ekstraktach oznaczana jest zawartość  

C organicznego. Z różnicy w zawartości C w próbkach fumigowanych  

(C pochodzący z gleby oraz z zabitych chloroformem mikroorganizmów)  

i niefumigowanych (C glebowy) można wyliczyć C biomasy mikroorganizmów.  

W ekstraktach z próbek fumigowanych i niefumigowanych oraz we frakcjach 

ZWMO i GWMO oznaczono również zawartość azotu całkowitego. 

Zawartości C organicznego oraz całkowitego N we frakcjach ZWMO i GWMO oraz  

w biomasie mikroorganizmów oznaczono z wykorzystaniem automatycznego analizatora  

C i N (Analytic Jena AG). 



Analizy mikrobiologiczno-biochemiczne obejmowały także oznaczenie: 

•  aktywności enzymów z grupy dehydrogenaz (ogólna aktywność drobnoustrojów 

glebowych) metodą redukcji TTC; 

• aktywności enzymu fosfataza kwaśna (aktywność mikroorganizmów biorących udział  

w przemianach fosforu w glebie) metodą hydrolizy fosforanu p-nitrofenolu. 

Zawartość drobnocząsteczkowej materii organicznej (DMO) w glebie pod pszenicą 

ozimą uprawianą w systemie ekologicznym była wyraźnie większa niż w systemie 

konwencjonalnym i wynosiła odpowiednio 5,54 i 4,42 g/kg suchej masy gleby. Frakcja ta 

składa się głównie z drobnych, nie w pełni zmumifikowanych resztek organicznych 

pochodzenia roślinnego, natomiast frakcje ruchome, czyli ekstrahowane za pomocą wody 

zawierają rozpuszczalne formy C i N. Ilości ruchomych frakcji węgla (C) ekstrahowanych  

z gleby systemu ekologicznego za pomocą zimnej wody (ZWMO), która jest bardzo 

łagodnym ekstrahentem, były istotnie większe niż z gleby systemu konwencjonalnego (tab. 

80). Za pomocą gorącej wody wyekstrahowano z badanych gleb 7-8-krotnie więcej  

C organicznego (GWMO) niż za pomocą zimnej wody i podobnie jak w przypadku ZWMO 

gleba systemu ekologicznego zawierał więcej GWMO niż gleba systemu konwencjonalnego 

(tab. 80). Frakcje ZWMO i GWMO różniły się także pod względem zawartości w nich azotu 

całkowitego. Frakcja ZWMO w glebie systemu konwencjonalnego zawierała istotnie więcej 

N, prawdopodobnie głównie N mineralnego pochodzącego z nawozów, niż ta sama frakcja 

uzyskana z gleby systemu ekologicznego. W przypadku frakcji uzyskane z tych gleb za 

pomocą gorącej wody (GWMO), która jest znacznie silniejszym ekstrahentem niż woda 

zimna, zawierały prawie identyczne ilości N (tab.80). Te interesujące wyniki wskazują, że 

gleba w systemie ekologicznym charakteryzuje się potencjalnie dużą zawartością N, pomimo 

braku nawożenia mineralnego, przy czym w tej glebie N występuje głównie w formie 

związków organicznych, w tym także w biomasie mikroorganizmów glebowych. Świadczą o 

tym między innymi wyniki przedstawione w tabeli 81. Zawartość azotu w ekstrachowanego 

siarczanem amonu z próbek kontrolnych (niefumigowanych) była większa w przypadku gleby 

systemu konwencjonalnego niż gleby systemu ekologicznego, ale po fumigacji gleb 

chloroformem, czyli po zabiciu mikroorganizmów i uwolnieniu z ich biomasy azotu ilości 

tego pierwiastka w ekstraktachz gleby konwencjonalnej i ekologicznej były bardzo podobne.  

Wskazuje to, że w glebie systemu ekologicznego dominuje N związany w biomasie 

mikroorganizmów i innych formach organicznych. 

 



Tabela 80. Zawartość C i N całkowitego (mg/kg s.m. gleby) w ruchomych frakcjach MO 

wyekstrhowanych zimną (ZWMO) i gorącą wodą (GWMO) z próbek gleb systemu 

ekologicznego i konwencjonalnego 

System 

gospodarowania 
C w ZWMO C w GWMO N w ZWMO N w GWMO 

EKO 

KONW. 

48,4 a 

37,9 b 

328,1 a 

302,0 b 

7,0 b 

13,4 a 

45,7 a 

46,6 a 

Tabela 81. Zawartość N całkowitego (mg N/kg s.m. gleby) w ekstraktach 0,5 M K2SO4  

i w biomasie mikroorganizmów systemu ekologicznego i konwencjonalnego 

Zawartości N w: 

System 

gospodarowania 
glebie kontrolnej 

(niefumigowanej) 

glebie 

fumigowanej 

biomasie mikroorganizmów 

(gl. fumigowana – gl. 

niefumig./0,54) 

EKO 

KONW. 

7,5 b 

16,8 a 

31,8 a 

31,0 a 

45,0 a 

26,2 b 

Tabela 82. Biomasa mikroorganizmów i aktywność wybranych enzymów w glebie pod 

pszenicą ozimą w zależności od systemu uprawy (2010r.) 

System 

gospod. 

Biomasa mikroorganizm. 

µg C/g s.m. gleby 

Dehydrogenaza 

µg formazanu/g s.m. gleby 

Fosfataza kwaśna 

µg pNP/g s.m. gleby 

Eko 

Konw. 

211 a 

123 b 

118 a 

51 b 

79 a 

69 b 

 

Biorąc pod uwagę dużą dynamikę przemian i aktywności mikroorganizmów glebowych, 

na co wskazują również wyniki przedstawione w tabeli 82, gleba w systemie ekologicznym 

charakteryzuje się dużym potencjałem produkcyjnym, wyrażającym się m.in. dużym zapasem 

azotu gromadzonego w glebie tego systemu głównie w biomasie mikroorganizmów i innych 

ruchomych frakcjach materii organicznej. 

W podsumowaniu należy stwierdzić, że gleba w systemie ekologicznym charakteryzuje 

się większą zawartością ruchomych (labilnych) frakcji materii organicznej niż gleba  

w systemie konwencjonalnym. Frakcje te są ważnym czynnikiem stymulującym aktywność 

biologiczną gleby oraz są źródłem składników odżywczych (zwłaszcza N) zarówno dla 

mikroorganizmów jak i dla roślin.  

Zadanie 8. Porównanie różnych sposobów regulacji zachwaszczenia w uprawie wybranych 

gatunków roślin 

Regulacja zachwaszczenia w ekologicznym systemie produkcji nastręcza wiele 

kłopotów. Problem ten jest szczególnie ważny w okresie przestawiania gospodarstw na 

metody gospodarowania ekologicznego. Dotychczasowe badania dotyczące ograniczenia 

zachwaszczenia zbóż prowadzone w IUNG dotyczyły oceny zachwaszczenia pszenicy ozimej 



i jarej oraz reakcji różnych odmian w warunkach uprawy ekologicznej na tle innych 

systemów. W pracach tych koncentrowano się na analizie zmienności zachwaszczenia 

wywołanej, kompleksowym oddziaływaniem systemu produkcji i czynnikiem odmianowym. 

W ramach tego zadania przeprowadzono doświadczenia z pszenica jarą i ozimą, w których 

poddano ocenie wpływ na zachwaszczenia takich elementów agrotechniki jak: intensywność 

pielęgnacji łanu, odmianę, gęstość i sposób siewu oraz stosowanie wsiewek. 

Pszenica jara. Doświadczenie z pszenicą jarą założono po poplonie z gorczycy, który 

wysiano po uprawie żyta. W doświadczeniu uwzględniono dwa czynniki: 

I. Odmiany: Bombona, Bryza, Cytra, Zadra, Vinjett, Tybalt i Parabola; 

II. Warianty agrotechniki: 

A - intensywny – nawożenie obornikiem 25 t/ha + 3-krotne bronowanie pielęgnacyjne; 

B - ekstensywny – 1-krotne bronowanie pielęgnacyjne. 

Plonowanie pszenicy jarej. Plon ziarna pszenicy jarej na obiektach z wyższym poziomem 

agrotechniki był większy średnio o 10 % (tab. 83). Nawożenie obornikiem i intensywna 

pielęgnacja spowodowała u większości testowanych odmian wzrost obsady kłosów. 

Największy przyrost plonu na obiektach nawożonych obornikiem i z intensywną pielęgnacją, 

w porównaniu do ograniczonej pielęgnacji, odnotowano u odmian: Tybalt (23%), Cytra 

(16%) i Vinjett  (15%). Efekt ten był następstwem większej obsady kłosów o 40 – 50 szt./m
2
.  

Tabela 83. Plonowanie odmian pszenicy jarej w zależności od poziomu agrotechniki 

Plon 

[t/ha] 

Kłosy 

[szt./ m
2
] 

MTZ 

[g] 

Plon 

[t/ha] 

Kłosy 

[szt./ m
2
] 

MTZ 

[g] Odmiana 

A - Intensywna pielęgnacja 
* 

B - Pielęgnacja ograniczona
**

 

Vinjett  3,74 295 23,8 3,26 248 29,7 

Tybalt 4,05 334 29,7 3,30 303 29,7 

Bombona 3,19 355 30,7 2,92 310 30,7 

Parabola 3,65 256 36,6 3,41 231 34,3 

Bryza 2,91 264 27,8 2,92 277 27,6 

Zadra 3,44 283 29,4 3,34 312 31,4 

Cytra 3,83 277 30,5 3,29 234 31,1 

Średnio 3,54 295 29,8 3,21 274 30,6 
*
/ 3 x bronowanie pielęgnacyjne + obornik 25 t/ha 

**
/ 1x bronowanie pielęgnacyjne 

W fazie krzewienia pszenicy jarej liczebność chwastów we wszystkich odmianach była 

mniejsza na obiektach z intensywną pielęgnacją (3-krotnie bronowanych). Masa chwastów 

była w tym terminie bardzo niewielka, poniżej 20 g/m
2 

(rys. 1 ).  



 
 
Rys. 6. Liczebność i sucha masa chwastów w pszenicy jarej w fazie krzewienia 

1 - obornik, 3 ×bronowanie 

2 - bez obornika, 1× bronowanie 

W fazie dojrzałości pszenicy jarej liczebność chwastów była większa na obiektach 

nawożonych obornikiem i intensywnie pielęgnowanych. Szczególnie licznie występowały: 

Capsella bursa-pastoris, Chenopodium album i Stellaria media, natomiast ich masa była 

ograniczana przez 3-krotne bronowanie. Masa chwastów w 4 odmianach pszenicy: Bombona, 

Cytra, Vinjett, Tybalt była większa na obiektach ekstensywnie pielęgnowanych,  

a w pozostałych odmianach: Bryza, Zadra, Parabola na obiektach intensywnie 

pielęgnowanych i nawożonych obornikiem (rys 7). 

 

Rys. 7. Liczebność i sucha masa chwastów w pszenicy jarej fazie dojrzałości 

1  - obornik, 3 ×bronowanie 

2 -  bez obornika, 1× bronowanie,  



Stanu odżywienia. Ocena stanu odżywienia 7 odmian pszenicy jarej uprawianej  

w warunkach systemu ekologicznego w dwóch wariantach intensywności agrotechniki 

wykazała duże zróżnicowanie odczytów SPAD. Dla odmiany Bombona, podobnie jak w 2009 

roku, wariant z intensywną pielęgnacją i obornikiem wyraźnie poprawiał stan odżywienia 

azotem oceniony testem SPAD (rys. 8). Natomiast w przypadku odmian Cytra, Zadra, a także 

Bryza sytuacja była odwrotna, to wariant oszczędny, ale za wyjątkiem pierwszego terminu, 

korzystniej wpływał na stan zaopatrzenia roślin pszenicy w azot. Dla pozostałych trzech 

odmian (Vinjett, Tybalt oraz Parabola) ocena stanu odżywienia nie pozwala na jednoznaczne 

określenie wskazanie korzystniejszych wariantów. 

Brak wyznaczonych krytycznych wartości SPAD dla porównywanych odmian pszenicy 

jarej utrudnia precyzyjną ocenę stanu ich odżywienia azotem. 
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Rys. 8. Odczyty SPAD dla 7 odmian pszenicy jarej w systemie ekologicznym dla dwóch 

różnych wariantów gospodarowania (2010) 

Pszenica ozima. W doświadczeniu poddano ocenie, możliwe do zastosowania w rolnictwie 

ekologicznym, metody regulacji zachwaszczenia. Schemat doświadczenia obejmował dwa 

czynniki: 

Czynnik I -  Sposoby siewu (A) 

A 1 – siew rzędowy, norma wysiewu 4,5 mln ziaren /ha, 

A 2 – siew rzutowy , norma wysiewu 4,5 mln ziaren /ha, 

A 3 – siew zagęszczony 5,5 – 6 mln ziaren /ha. 

Czynnik II – Metoda pielęgnacji (P) 

P 1 – kontrola (bez pielęgnacji, bez wsiewki), 

P 2 – wsiewka gorczycy  - gorczycę w ilości 23 kg/ha wysiano bezpośrednio po siewie 

pszenicy, norma wysiewy 23 kg/ha), 

P 3 – intensywna pielęgnacja broną chwastownikiem  - wykonano 2 zabiegi pielęgnacyjne   

(31.03 i 20.04. 2010 r.). 

Uwzględnione w doświadczeniu czynniki w niewielkim stopniu różnicowały 

produkcyjność pszenicy ozimej (tab. 84). Plon ziarna zależnie od badanych czynników 

kształtował się w granicach 4,77 – 4,89 t/ha. Zwiększenie normy wysiewu z 4,5 mln do 6,0 

mln nieznacznie zwiększyło obsadę kłosów (wzrost z 336 szt./m
2
 do 367 szt./m

2
 ) nie miało to 

jednak istotnego wpływu na plon ziarna. Podobnie wysiewka gorczycy w łan pszenicy oraz 

większa intensywność pielęgnacji (2 krotny zabieg bronowania broną chwastownik) nie miały 

wpływu na wielkość plonu ziarna. Należy podkreślić, że w analizowanym roku w obiekcie 

doświadczalnym pomimo małej obsady kłosów zachwaszczenie było niewielkie, gdyż sucha 

BOMBONA 



masa chwastów w fazie kłoszenia pszenicy wahała się na poszczególnych obiektach od 17 do 

49 g/m
2
 (tab. 85). 

 

Tabela 84. Plonowanie pszenicy ozimej w zależności od sposobu siewu i metod regulacji 

zachwaszczenia 

Tabela 85. Liczebność i sucha masa chwastów w zależności od sposobu siewu i metod 

regulacji zachwaszczenia  (faza kłoszenia) 

Liczebność (szt./m2) Sucha masa (g/m2)  

rzędowy rzutowy zagęszczony rzędowy rzutowy zagęszczony 

Kontrola 84,0 85,3 123,3 35,1 38,5 36,7 

Wsiewka 104,0 177,3 107,3 49,0 37,9 25,1 

Brona 

chwastownik 
61,3 78,6 76,7 23,9 25,0 17,3 

Tabela 86. Liczebność i sucha masa chwastów w zależności od sposobu siewu i metod 

regulacji zachwaszczenia ( faza dojrzałości) 

Liczebność (szt./m2) Sucha masa (g/m2)  

rzędowy rzutowy zagęszczony rzędowy rzutowy zagęszczony 

Kontrola 53,3 55,3 63,5 11,2 11,8 35,8 

Wsiewka 79,3 47,3 62,0 32,5 15,7 18,4 

Brona 
chwastownik 

32,0 24,0 54,6 21,3 10,8 19,1 

Czynnik  Kontrola 
Wsiewka 

gorczycy 

Intensywna 

pielęgnacja 
Średnio 

Siew 

rzędowy       

(4,5 mln) 

Plon ziarna [t/ha] 

Obsada kłosów [szt./m
2
] 

MTZ [g] 

4,89 

354 

41,2 

4,79 

312 

41,4 

4,78 

343 

40,0 

4,82 

336 

40,9 

Siew 

rzutowy        

(4,5 mln) 

Plon ziarna [t/ha] 

Obsada kłosów [szt./m
2
] 

MTZ [g] 

4,75 

333 

41,7 

4,88 

369 

42,0 

4,77 

374 

41,2 

4,80 

359 

41,4 

Siew 

zagęszczony 

(6,0 mln) 

Plon ziarna [t/ha] 

Obsada kłosów [szt./m
2
] 

MTZ [g] 

4,72 

351 

41,2 

4,79 

394 

39,0 

4,77 

357 

39,7 

4,76 

367 

40,0 

 

Średnio 

Plon ziarna [t/ha] 

Obsada kłosów [szt./m
2
] 

MTZ [g] 

4,79 

346 

41,4 

4,82 

358 

40,8 

4,77 

358 

40,0 

 



Dużą liczebność chwastów odnotowano głównie na obiekcie z wsiewką gorczycy (104 -

177 g/m
2
) i związana była z występowaniem Capsella bursa pastoris, jednak ogólna masa 

chwastów w fazie krzewienia i dojrzałości woskowej ziarna była mała (tab. 85 i 86)  

i zachwaszczenie nie miało znaczenia jako czynnik limitujący plonowanie. Skuteczność 

zabiegów pielęgnacyjnych z wykorzystaniem brony chwastownika była widoczna szczególnie 

w początkowym okresie wegetacji pszenicy i w małym stopniu zależała od sposobu siewu 

pszenicy (tab. 85 i 86). 

Zadanie 9. Opracowanie zasad organizacji i założenie pilotażowych doświadczeń 

terenowych z doborem odmian pszenicy ozimej dla rolnictwa ekologicznego- PDO dla 

rolnictwa ekologicznego 

 

We współpracy z COBORU wytypowano 13 odmian pszenicy ozimej, które ze 

względu na cechy jakościowe (przynależność do grupy odmian jakościowych typ A i 

chlebowych typ B), wysoką produkcyjność, odporność na choroby oraz zimotrwałość są 

szczególnie predestynowane są  do uprawy w gospodarstwach ekologicznych.  

Charakterystykę wytypowanych do badań odmian, uwzględniającą cechy ważne ze względu 

na przydatność do uprawy w gospodarstwach ekologicznych. zamieszczono w tabeli 87. 

Planuje się, że doświadczenia te stanowią próbę organizacji PDO (Porejestrowe 

Doświadczalnictwo Odmianowe) dla rolnictwa ekologicznego.  Wytypowano gospodarstwa 

ekologiczne w trzech województwach (lubelskie SD IUNG w Osinach powiat puławski, 

podlaskie – gospodarstwo ekologiczne  w Chomentowie powiat łomżyński i mazowieckie - 

gospodarstwo demonstracyjne CDR Oddział Radom w Chwałowicach powiat – radomski),  w 

których zlokalizowano pilotażowe doświadczenia, które założone według opracowanej na 

potrzeby badań instrukcji (Załącznik 3). Stanowiska pod doświadczenia wytypowano 

uwzględniając: lokalizację na lepszych glebach (co najmniej kompleks żytni bardzo dobry), 

rozpoznanie zasobności gleb w składniki pokarmowe, dobre stanowisko uwzględniające 

najlepszy przedplon. W każdym obiekcie doświadczalnym testowane będzie 13 odmian 

pszenicy ozimej i jarej. W roku 2010 wykonano pierwsze analizy obejmujące zasobność 

gleby w składniki pokarmowe,  ocenę zagęszczenia roślin jesienią oraz stanu zasiewów przed 

zimą (fot 2-4).    

 

 

 



Tabela 87. Ważniejsze cechy rolnicze i użytkowe odmian pszenicy ozimej 

(COBORU – 2009 r.) 
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Akteur  A 77,4 3,5 100 7,9 7,8 8,0 7,0 8,4 43,4 193 8 

Alcazar  A 80,3 2,5 81 8,0 8,1 7,4 6,8 7,5 40,0 192 5 

Boomer  A 81,0 3 84 7,1 8,1 8,0 7,2 7,4 40,3 193 5 

Kohelia  A 79,0 5 102 7,5 7,4 8,1 6,9 7,6 45,5 192 5 

Legenda  A 75,8 6 113 7,8 7,4 8,0 7,0 8,0 42,5 193 7 

Natula  A 82,6 4,5 103 7,7 7,4 7,8 6,4 7,4 43,9 193 5 

Nateja A 75,0 5 110 7,4 7,7 8,1 7,2 8,3 38,1 195 7 

Ostka 

Strzelecka 

A 71,3 4,5 101 7,0 7,2 8,2 6,8 7,8 40,6 192 6 

Ostroga  A 78,3 5 97 7,3 8,4 8,4 7,3 7,8 46,9 195 6 

Batuta  B 78,9 5,5 99 7,6 7,7 7,9 6,9 7,9 46,0 193 6 

Bogatka  B 80,0 5 102 7,7 7,3 7,9 6,8 7,6 48,0 192 8 

Jenga  B 85,0 3 90 7,4 7,6 8,6 7,5 8,0 40,1 193 6 

Nateja  B 78,0 5 106 7,2 7,4 7,5 6,8 7,7 45,1 193 6 

 

Kolumna 2;  A – pszenica jakościowa, B – pszenica chlebowa 

Kolumna 4; Mrozoodporność skala 1-9, 9 – mrozoodporność bardzo duża, 5 – średnia, 1 – bardzo mała 

Kolumna 6, 8; skala 9
o
 wyższe stopnie oznaczają korzystniejszą ocenę,   

 

 

 

 



 

 

Fot.2.  Doświadczenie „PDO dla ekologii” zlokalizowane w gospodarstwie ekologicznym w 

Chwałowicach woj. mazowieckie 



 

 

Fot.3.  Doświadczenie „PDO dla ekologii” zlokalizowane w Stacji Doświadczalnej IUNG – 

PIB w Osinach woj. lubelskie 

 



 

 

 

Fot.4.  Doświadczenie „PDO dla ekologii” zlokalizowane gospodarstwie ekologicznym w 

Chomentowie  woj. podlaskie 

 


