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Wstęp 

 

Pszenica jest podstawowym zbożem uprawianym w Polsce. W gospodarstwach 

ekologicznych pszenica jara jest uprawiana częściej niż ozima. Decyduje o tym mniejsza 

presja czynników ograniczających plonowanie. W warunkach uprawy ekologicznej plony 

pszenicy jarej są bardziej stabilne niż ozimej, co wynika m.in. z mniejszej podatności na 

wyleganie oraz mniejszego porażenia zasiewów przez patogeny grzybowe. Ziarno pszenicy 

jarej jest drobniejsze niż ozimej, ale zawiera więcej substancji białkowych, dlatego 

produkowane z niego mąki mają na ogół wysoką wartość wypiekową.  

Warunkiem zapewnienia opłacalności ekonomicznej gospodarstwa ekologicznego jest 

między innymi uzyskiwanie surowców/produktów o odpowiedniej jakości, wymaganej przez 

przemysł przetwórczy oraz konsumentów. Poszczególne odmiany pszenicy różnią się między 

sobą pod względem cech rolniczych (plonowania, odporności na wyleganie, choroby  

i szkodniki), a także wartości technologicznej. Na skład chemiczny i wartość technologiczną 

ziarna pszenicy, oprócz czynników genetycznych, wpływ mają również czynniki siedliskowe, 

w tym stosowane zabiegi agrotechniczne, które w systemie produkcji ekologicznej są 

ograniczone. Zabiegi agrotechniczne w znacznym stopniu oddziałują na ilość i skład 

frakcyjny białka, uważanego powszechnie za jeden z podstawowych wskaźników 

przydatności przetwórczej ziarna pszenicy. Reakcja poszczególnych odmian pszenicy na 

zastosowane warunki uprawy nie jest jednakowa. Ważne jest, aby do uprawy ekologicznej 

wybierać odmiany pszenicy wykazujące jak najmniejszą zmienność cech jakościowych 

ziarna, w zależności od zastosowanej agrotechniki. 

Dodatkowo w badaniach prowadzonych przez IUNG-PIB zostały uwzględnione 

odmiany pszenicy oplewionej, które cieszą się zainteresowaniem producentów  

i konsumentów ze względu na ich walory żywieniowe i prozdrowotne: pszenica orkisz 

(odmiana Wirtas) oraz dawne pszenice oplewione: samopsza (Triticum monococcum L.)  

i płaskurka (Triticum dicoccon (Schrank) Schübl.).  

Badania prowadzone w 2018 r. dotyczyły oceny najnowszych odmian pszenicy 

jarej pod kątem oceny jakości ziarna uzyskanego w warunkach systemu ekologicznego, 

przydatności dla przemysłu piekarskiego i makaronowego oraz potencjału zdrowotnego. 

W badaniach została uwzględniona jedyna odmiana jarej pszenicy orkisz (Wirtas) 

zarejestrowana w 2015 r. oraz dawne pszenice oplewione: samopsza (Triticum 

monococcum L.) i płaskurka (Triticum dicoccon (Schrank) Schübl.).  
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Uwzględnienie w badaniach jarej pszenicy orkisz (odmiana Wirtas) wynika z faktu, 

że pszenica orkiszowa charakteryzuje się małymi wymaganiami nawozowymi, dużą 

odpornością na niekorzystne warunki glebowe, wysoką zawartością białka w ziarnie, 

glutenem o dobrym wskaźniku rozpływalności oraz wyższą niż u pszenicy zwyczajnej 

zawartością składników mineralnych (żelazo, cynk, miedź i magnez).  

Forma jara orkiszu ma tą przewagę nad ozimą, że nie jest narażona na wymarzanie  

i podobnie jak odmiany jare pszenicy zwyczajnej może charakteryzować się lepszymi 

cechami jakościowymi, co byłoby korzystne dla przemysłu piekarskiego i makaronowego  

i przedmiotem projektowanych badań. Orkisz jest obecnie jednym z najważniejszych 

składników różnych diet i zdrowego stylu żywienia. Mąka, kasza i płatki orkiszowe zalecane 

są osobom cierpiącym na choroby cywilizacyjne, ponieważ obniżają poziom cholesterolu  

i cukru we krwi oraz zawierają antyoksydanty. Odmianą orkiszu jarego Wirtas są 

zainteresowani rolnicy prowadzący produkcję ekologiczną nie tylko w Polsce, ale także  

w Czechach, Słowacji, Niemczech, Austrii i Belgii, co uzasadnia podjęcie tego typu badań. 

Orkisz, płaskurka i samopsza cieszą się zainteresowaniem ze względu na swoje 

specyficzne właściwości smakowe i zdrowotne. W rozwoju tych upraw upatruje się szansy na 

pozyskanie ziarna konsumpcyjnego o potencjalnie większej zawartości składników 

biologicznie czynnych, korzystnych w żywieniu człowieka, niż wynosi ich zawartość  

w ziarnie pszenicy zwyczajnej.  

 Ważnym elementem oceny jakościowej ziarna pszenicy jarej jest zawartość 

związków biologicznie czynnych o charakterze prozdrowotnym. W ramach badań jakości 

ziarna zbóż zaplanowano kompleksowe analizy potencjału zdrowotnego ziarna pszenic 

oplewionych: orkiszu, samopszy i płaskurki w porównaniu do ziarna odmian pszenicy 

zwyczajnej. 

 

Zakres tematyczny badań wpisuje się w obszar badawczy nr 3.2. „Badania  

w zakresie optymalizacji doboru odmian w ekologicznej uprawie roślin rolniczych, 

takich jak: len, lnianka, rzepak, rośliny bobowate lub zboża (w tym gatunki dawne np. 

płaskurka, samopsza, orkisz), zalecanych do produkcji polowej towarowej. Określenie 

dobrych praktyk ochrony przed agrofagami w tych uprawach”, wskazany w załączniku 1 

do Ogłoszenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie listy obszarów badawczych  

i listy badań na rzecz rolnictwa ekologicznego na 2018 r. z dnia 28 września 2017 r.  

(Dz. Urzędowy MRiRW z dnia 29 września 2017 r., poz. 73). 
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Celem badań była: 

 

 ocena jakości ziarna pod kątem zasiedlenia przez grzyby z rodzaju Fusarium sp. i analiza 

zawartości mykotoksyn, 

 ocena przydatności ziarna odmian współczesnych i dawnych pszenicy jarej (samopszy  

i płaskurki) do produkcji mąki, chleba i makaronów, 

 ocena potencjału zdrowotnego pszenic oplewionych, 

 opracowanie dotychczasowych wyników badań prowadzonych w IUNG-PIB na temat 

przydatności odmian pszenicy jarej z uprawy w systemie ekologicznym dla przemysłu 

młynarsko-piekarniczego i przedstawienie ich w formie broszury. 

 

W ramach tego tematu badawczego w 2018 zrealizowano 4 szczegółowe zadania badawcze: 

 

Zadanie 1. 

 

Ocena podatności odmian pszenicy jarej na porażenie przez grzyby  

z rodzaju Fusarium i występowanie mykotoksyn 

 

Zadanie 2. 

 

Badania w zakresie doboru odmian pszenicy jarej z uprawy ekologicznej 

pod kątem wymagań przemysłu młynarsko-piekarskiego  

i makaronowego 

 

Zadanie 3. 

 

Analiza wielokryterialna potencjału zdrowotnego pszenic oplewionych 

(orkiszu, samopszy i płaskurki) w porównaniu do odmian współczesnych 

pszenicy zwyczajnej 

 

Zadanie 4. 

 

Opracowanie raportu końcowego oraz broszury upowszechnieniowej na 

temat przydatności odmian pszenicy jarej dla przemysłu młynarsko-

piekarniczego. 

 

 

Przeprowadzone badania mają charakter interdyscyplinarny, oprócz zespołów  

z IUNG-PIB uczestniczyli w nich pracownicy innych uczelni: Uniwersytetu Technologiczno-

Przyrodniczego w Bydgoszczy (ocena porażenia kłosów i ziarniaków pszenicy jarej przez 

grzyby z rodzaju Fusarium i występowanie mikotoksyn w ziarnie) i SGGW w Warszawie 

(ocena wartości technologicznej ziarna zbóż).  
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Lokalizacja i warunki prowadzenia badań 

 

 

Badania były prowadzone na pszenicy jarej uprawianej w systemie ekologicznym w  

3 lokalizacjach na terenie Polski (tab. 1) 

 

Tab. 1. Lokalizacja punktów doświadczalnych z oceną przydatności odmian pszenicy jarej 

dla rolnictwa ekologicznego w 2018 r. 
 

Liczba 

punktów 

Lokalizacja badań Województwo 

1 Osiny (RZD IUNG-PIB) lubelskie 

2 Chomentowo (indywidualne gospodarstwo ekologiczne) podlaskie 

3 Grabów (gospodarstwo ekologiczne IUNG-PIB) mazowieckie 

 

Wytypowano 10 odmian pszenicy jarej do testowania w systemie rolnictwa 

ekologicznego oraz jedna mieszanka odmian (razem 11 obiektów) (tab. 2). Dodatkowo  

w Osinach i Chomentowie były uprawiane: pszenica orkisz (odmiana Wirtas) oraz dawne 

pszenice oplewione (samopsza i płaskurka). 

 

Tab. 2. Odmiany pszenicy ozimej uwzględnione w badaniach jakościowych w 2018 r. 
 

Lp. Odmiany pszenicy jarej 

1. Harenda 

Odmiany współczesne pszenicy 

zwyczajnej 

2. Mandaryna 

3. Struna 

4. Goplana 

5. Nimfa 

6. Rusałka 

7. Kamelia 

8. Serenada 

9. Kandela 

10. Zadra 

11. Mieszanka odmian  

(Harenda+Goplana+ Kamelia) 

12.  Orkisz Wirtas 

Pszenice oplewione 13. Samopsza 

14. Płaskurka 
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 Warunki siedliskowe, w których były testowane odmiany pszenicy jarej w systemie 

ekologicznym, przedstawiono w tabeli 3.  

 

Tab. 3. Charakterystyka warunków siedliskowych doświadczeń z pszenicą jarą w różnych 

lokalizacjach badań 

Wyszczególnienie 
Osiny 

(woj. lubelskie) 

Grabów 

(woj. mazowieckie) 

Chomentowo 

(woj. podlaskie) 

Kompleks 

przydatności 

rolniczej gleb  

żytni bardzo doby żytni bardzo doby żytni bardzo doby 

Typ gleby płowa płowa 
brunatna 

wyługowana 

Gatunek gleby  
piasek gliniasty 

mocny na glinie 
piasek gliniasty mocny 

na glinie 

utwory pyłowe na 

glinie lekkiej 

Zasobność gleby: 
 

 
 

– próchnica (%) 1,4 1,5 1,6 

– P2O5 (mg/100g 

gleby 
8,6 6,8 6,4 

– K2O           -„- 10,0 7,1 4,3 

– Mg             -„- 9,1 5,8 13,6 

pH w KCl 5,9 5,8 6,6 

Przedplon 
ziemniak/ 

kukurydza 
mieszanka zbożowo – 

strączkowa 
koniczyna z trawą 

 

 

W 2018 r. odnotowano bardzo zmienne warunki pogodowe w poszczególnych 

miejscowościach (tab. 4). Okres wiosenny od siewów do wschodów charakteryzował się 

lokalnie niedoborami opadów, które wydłużyły okres wschodów powodując, że były one 

nierównomierne, np. w Chomentowie. W kolejnych miesiącach warunki dla rozwoju zbóż 

jarych uległy pogorszeniu. Na przełomie kwietna i maja odnotowano niedobory opadów, 

które szczególnie w punktach doświadczalnych zlokalizowanych na glebach lżejszych w 

rejonie Polski północno-wschodniej spowodowały stan suszy, wpływając na redukcję pędów 

oraz gorszy stan odżywienia roślin. Rozkład opadów i istotnie mniejsza ich ilość niż średnio 

w wieloleciu przyczyniły się do mniejszego nasilenia chorób grzybowych i uzyskania 

dobrych parametrów jakościowych ziarna.  
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Tab. 4. Średnie miesięczne sumy opadów i temperatury w lokalizacjach badań w 2018 r. 

 

Miesięczne sumy opadów   

Miejscowość 
Miesiąc 

III IV V VI VII VIII 

Osiny* (woj. lubelskie) 31,0 30,0 59,0 38,0 122,0 28,0 

Grabów (woj. mazowieckie) 14,1 25,3 97,4 44,6 118,5 70,6 

Chomentowo (woj. podlaskie) 18,6 15,0 34,4 38,6 151,8 53,6 

* dane ze stacji Puławy 

 

Średnia miesięczna temperatura powietrza  

Miejscowość 
Miesiąc 

III IV V VI VII VIII 

Osiny (woj. lubelskie) 0,4 13,6 17,2 18,8 20,7 20,7 

Grabów (woj. mazowieckie) -0,1 13,3 17,0 18,4 20,4 20,2 

Chomentowo (woj. podlaskie) -0,9 12,1 16,8 17,9 19,8 19,6 

 

WYNIKI ZADAŃ BADAWCZYCH 

 
 

1. Ocena podatności odmian pszenicy jarej na porażenie przez grzyby  

z rodzaju Fusarium i występowanie mykotoksyn 

Metodyka badań 

 

 W 2018 roku określano występowanie fuzariozy kłosów oraz zasiedlenie ziarna przez 

grzyby (w szczególności Fusarium spp.) na wybranych odmianach pszenicy jarej, 

uprawianych w systemie ekologicznym w różnych rejonach Polski: Osiny k/ Puław (woj. 

lubelskie – 51028’N; 22004’E), Chomentowo k/Łomży (woj. podlaskie – 53004’N; 21058’E), 

Grabów nad Wisłą k/Zwolenia (woj. mazowieckie – 51021’N; 21040’E) oraz na wybranych 

odmianach pszenicy jarej uprawianej na polach doświadczalnych zlokalizowanych w Osinach 

w systemie ekologicznym, integrowanym i konwencjonalnym. 

 

Badane odmiany pszenicy jarej: 

 czternaście odmian – ‘Goplana’, ‘Harenda’, ‘Kamelia’, ‘Kandela’, ‘Mandaryna’, ‘Nimfa’, 

‘Płaskurka Biała’, ‘Płaskurka Ciemna’, ‘Rusałka’, ‘Samopsza’, ‘Serenada’, ‘Struna’, ‘Wirtas’ 

(orkisz), ‘Zadra’ i mieszaninę odmian (‘Harenda’, ‘Goplana’, ‘Kamelia’) uprawianych  
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w systemie ekologicznym na polach doświadczalnych w Osinach i Chomentowie 

oraz dziesięć odmian i mieszaninę odmian uprawianych w systemie ekologicznym na 

polach doświadczalnych w Grabowie (dobór odmian jak w Osinach i Chomentowie 

oprócz: ‘Płaskurka Biała’, ‘Płaskurka Ciemna’, ‘Samopsza’ i ‘Wirtas’), 

 cztery odmiany – ‘Harenda’, ‘Kandela’, ‘Mandaryna’ i ‘Serenada’ uprawiane w systemie 

ekologicznym, integrowanym i konwencjonalnym na polach doświadczalnych  

w Osinach należących do IUNG-PIB w Puławach (doświadczenie dwuczynnikowe,  

w którym I czynnikiem był system uprawy, II odmiana). 

 

 Obserwacje polowe nad występowanie fuzariozy kłosów przeprowadzono w fazie 

dojrzałości mleczno-woskowej. Z każdego poletka doświadczalnego analizowano po  

50 losowo wybranych kłosów (4 x 50 kłosów z kombinacji doświadczalnej). Określono 

procent roślin z objawami fuzariozy i stopień porażenia kłosa (w skali 0 – 50) a następnie 

obliczano indeks porażenia (IP w %) według wzoru Townsenda i Heubergera, 

 

w którym: 

n – liczba roślin w danym stopniu porażenia 

v – stopień porażenia (od 0 do i) 

i – najwyższy stopień porażenia 

N – całkowita liczba badanych roślin 

 Dane określające liczbę porażonych kłosów (wyrażone w procentach) przekształcono na 

stopnie kątowe Blissa. Wyniki opracowano statystycznie za pomocą analizy wariancji,  

a otrzymane średnie porównywano testem Tukey’a.  

 Obliczenia statystyczne dotyczące porównania liczebności ziarna zasiedlonego przez 

Fusarium spp. wykonano analizą frekwencji - testem zgodności chi kwadrat (χ2). Założono, 

że (hipoteza zerowa) ziarno wszystkich badanych odmian pszenicy będzie miało taki sam 

procent porażonych przez Fusarium spp. ziarniaków. 

Statystykę chi kwadrat (χ2) obliczono wg wzoru: 

 

 

 

Gdzie: 

fo – wartość otrzymana 

fe – wartość oczekiwana 

 
100(%) 0 








Ni
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Tak otrzymaną statystykę porównano z wartościami krytycznymi χ2 przy poziomie istotności  

α = 0,05. 

 W celu oznaczenia gatunków grzybów zasiedlających ziarniaki pszenicy, 

w laboratorium Pracowni wykonano analizę mykologiczną. 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 

20oC wyrastające kolonie grzybów odszczepiono na skosy agarowe. Następnie oznaczono do 

gatunku wg kluczy mykologicznych.  

 W celu sprawdzenia czy istnieją zależności między zasiedleniem ziarna przez najliczniej 

izolowanymi grzybami, obliczono współczynnik korelacji (r). Siłę korelacji określono 

według wartości r:  

1. < 0.2 - brak związku liniowego 

2. 0.2 - 0.4 - słaba zależność 

3. 0.4 -0.7 - umiarkowana zależność 

4. 0.7 - 0.9 - dość silna zależność 

5. > 0.9 - bardzo silna zależność 

 

Wyniki 

 

Występowanie fuzariozy kłosów na odmianach pszenicy jarej w systemie ekologicznym  

  W 2018 roku fuzarioza kłosów wystąpiła sporadycznie. Obliczenia statystyczne nie 

wykazały istotnych różnic w nasileniu objawów chorobowych na kłosach pszenicy jarej 

uprawianej w Osinach, Chomentowie i Grabowie (tab. 5). 

 Analizując przydatność badanych odmian pszenicy jarej do uprawy ekologicznej 

zaobserwowano niewielkie zróżnicowanie. Procent porażonych kłosów poszczególnych 

odmian wynosił: w Osinach i Grabowie od 0,0–2,0%, a w Chomentowie 0,0–1,5%. Nie były 

to jednak różnice statystycznie istotne (tab. 5).  
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Tab. 5. Występowanie fuzariozy kłosów na wybranych odmianach pszenicy jarej  

uprawianej w systemie ekologicznym w trzech miejscowościach w 2018 roku 

Odmiana 
% porażonych kłosów Indeks porażenia [%] 

Osiny Chomentowo Grabów Osiny Chomentowo Grabów 

Goplana 1,0 a1 0,0 a 0,5 a 0,2 a 0,0 a 0,1 a 

Harenda 0,5 a 0,5 a 0,0 a 0,1 a 0,1 a 0,0 a 

Kamelia 1,5 a 0,5 a 1,0 a 0,3 a 0,1 a 0,2 a 

Kandela 2,0 a 1,0 a 2,0 a 0,5 a 0,2 a 0,4 a 

Mandaryna 1,5 a 1,5 a 0,5 a 0,3 a 0,3 a 0,1 a 

Nimfa 0,5 a 0,0 a 0,5 a 0,1 a 0,0 a 0,1 a 

Rusałka 1,5 a 1,0 a 0,0 a 0,3 a 0,2 a 0,0 a 

Serenada 2,0 a 1,0 a 0,5 a 0,4 a 0,2 a 0,1 a 

Struna 1,0 a 1,0 a 0,5 a 0,2 a 0,2 a 0,1 a 

Zadra 1,0 a 0,5 a 0,5 a 0,2 a 0,1 a 0,1 a 

Mieszanina 

odmian 

1,5 a 0,5 a 1,0 a 0,3 a 0,1 a 0,2 a 

Płaskurka 

Biała 

1,5 a 0,5 a x 0,3 a 0,1 a x 

Płaskurka 

Ciemna 

1,0 a 0,5 a x 0,2 a 0,1 a x 

Samopsza 0,5 a 1,0 a x 0,1 a 0,2 a x 

Orkisz 

Wirtas 

0,0 a 0,0 a x 0,0 a 0,0 a x 

Średnio (11 

odmian) 
1,27 A2 0,68 A 0,64 A 0,22 A 0,14 A 0,13 A 

NIRα=0,05 n.i. n.i. n.i. 
 1/ wartości oznaczone różnymi małymi literami wskazują istotną różnicę między odmianami 
 2/ wartości oznaczone różnymi wielkimi literami wskazują istotną różnicę między miejscowościami 

 

 

 

Fuzarioza kłosów pszenicy jarej w systemie ekologicznym w porównaniu do integrowanego 

i konwencjonalnego  

 

 W 2018 roku objawy fuzariozy kłosów pszenicy jarej wystąpiły w niewielkim 

nasileniu. Średnie porażenie czterech badanych odmian (‘Harenda’, ‘Kandela’, ‘Mandaryna’  

i ‘Serenada’), uprawianych w trzech systemach wynosiło 1,5% (IP=0,4%). Obliczenia 

statystyczne nie wykazały istotnych różnic zarówno w procencie porażonych kłosów jak  

i nasileniu objawów chorobowych (IP) na kłosach pszenicy jarej uprawianej w różnych 

systemach uprawy. Nie stwierdzono również istotnych różnic w występowaniu fuzariozy 

kłosów pomiędzy badanymi odmianami (tab. 6). 
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Tab. 6. Występowanie fuzariozy kłosów na czterech odmianach pszenicy jarej uprawianej  

w różnych systemach produkcji rolnej, Osiny 2018 

Odmiana 
% porażonych kłosów Indeks porażenia [%] 

Ekol. Integr. Konw. Śr. Ekol. Integr. Konw. Śr. 

Harenda 
0,5 a1 

A2 

1,5 a 

A 

1,5 a 

A 
1,2 a 

0,1 a 

A 

0,4 a 

A 

0,3 a 

A 
0,3 a 

Kandela 
2,0 a 

A 

1,5 a 

A 

2,0 a 

A 
1,8 a 

0,5 a 

A 

0,4 a 

A 

0,4 a 

A 
0,4 a 

Mandaryna 
1,5 a 

A 

1,5 a 

A 

1,0 a 

A 
1,3 a 

0,3 a 

A 

0,3 a 

A 

0,2 a 

A 
0,3 a 

Serenada 
2,0 a 

A 

1,0 a 

A 

2,0 a 

A 
1,7 a 

0,4 a 

A 

0,3 a 

A 

0,7 a 

A 
0,5 a 

Średnio 
1,5 

A 

1,4 

A 

1,6 

A 
1,5 

0,3 

A 

0,4 

A 

0,4 

A 
0,4 

NIR α=0,05 
I = n.i. 

II = n.i. 

II/I = n.i. 

I/II = n.i. 
1/ wartości oznaczone różnymi małymi literami wskazują istotną różnicę między odmianami 
2/ wartości oznaczone różnymi wielkimi literami wskazują istotną różnicę między systemami produkcji rolnej 

 

 

Zasiedlenie ziarna pszenicy jarej przez Fusarium spp. w systemie ekologicznym  

 W 2018 roku liczba zasiedlonych przez Fusarium spp. ziarniaków badanych odmian 

pszenicy jarej uprawianej w systemie ekologicznym w różnych rejonach Polski była 

zróżnicowana. Zasiedlenie przez Fusarium spp. ziarna pochodzącego z uprawy pszenicy jarej 

w Osinach (woj. lubelskie) (średnio z 11 odmian) wynosiło 11,4%, w Chomentowie (woj. 

podlaskie) – 10,9% a w Grabowie (woj. mazowieckie) – 4,8%. Z ziarna pochodzącego  

z uprawy w Grabowie izolowano istotnie mniej tego patogena aniżeli z ziarna pochodzącego 

z uprawy w Osinach i Chomentowie (tab. 7). Analiza mykologiczna wykazała również duże 

zróżnicowanie w porażeniu ziarna przez Fusarium spp. między odmianami uprawianymi w 

poszczególnych miejscowościach. Z ziarna pochodzącego z Osin izolowano od 2,0% 

(‘Mandaryna’) do 24,5% (‘Samopsza’), z Chomentowa – 1% (‘Wirtas’) do 21,5% 

(‘Kamelia’) a z Grabowa 1,0% (‘Kamelia’) do 11,5% (‘Kandela’) grzybów rodzaju Fusarium 

– tab. 7. 

 Reakcja na porażenie ziarna przez Fusarium spp. większości badanych odmian różniła 

się w zależności od miejscowości, w której była uprawiana np. ziarno odmiany ‘Kamelia’ 

pochodzące z uprawy pszenicy jarej w Grabowie należało do grupy odmian o niskim 

procencie porażenia przez Fusarium spp. (1,0%), pochodzące z Osin kwalifikowało się do 

grupy odmian o średnim stopniu porażenia (10,0%) natomiast z ziarna tej odmiany 
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pochodzącego z uprawy w Chomentowie izolowano najwięcej Fusarium spp. (21,5%) – tab. 

7a, 7b i 7c. Należy jednak zauważyć, że niektóre odmiany, niezależnie od miejsca uprawy, 

charakteryzowały się wysokim procentem porażonych przez Fusarium spp. ziarniaków (np. 

‘Zadra’).  

 

Tab. 7. Zasiedlenie ziarna przez Fusarium spp. [w %] na wybranych odmianach pszenicy 

jarej uprawianej w systemie ekologicznym w trzech miejscowościach w 2018 roku 

Odmiany 
Miejscowość 

Osiny Chomentowo Grabów 

Goplana 5,5 gh1 12,0 cd 2,5 efg 

Harenda 6,0 gh 17,5 ab 1,5 fg 

Kamelia 10,0 ef 21,5 a 1,0 g 

Kandela 14,5 cde 2,5 gh 11,5 a 

Mandaryna 2,0 i 6,0 ef 5,0 cde 

Nimfa 21,5 ab 4,0 fg 6,0 cd 

Rusałka 11,5 def 8,5 cde 3,5 def 

Serenada 14,0 cde 12,5 bc 1,0 g 

Struna 4,5 h 6,5 ef 2,5 efg 

Zadra 16,5 bcd 20,5 a 1,0 g 

Mieszanina odmian 19,5 abc 8,0 de 11,5 a 

Płaskurka Biała 8,5 fg 6,0 ef X  

Płaskurka Ciemna 5,0 gh 8,5 cde X  

Samopsza 24,5 a 5,0 efg X  

Wirtas 11,0 ef 1,0 h X  

Średnio (11 odmian) 11,4 A2 10,9 A 4,8 B 

 1/ wartości oznaczone różnymi małymi literami wskazują istotną różnicę między odmianami 
 2/ wartości oznaczone różnymi wielkimi literami wskazują istotną różnicę między miejscowościami 

 

Tab. 7 a. Zasiedlenie ziarna przez Fusarium spp. [w %] w odmianach pszenicy jarej 

uprawianej w systemie ekologicznym w Osinach w 2018 roku (grupy jednorodne) 
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24,5 21,5 19,5 16,5 14,5 14,0 11,5 11,0 10,0 8,5 6,0 5,5 5,0 4,5 2,0 

a                

b                

c                

d                

e                

f                

g                

h                

i                
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Tab. 7 b. Zasiedlenie ziarna przez Fusarium spp. [w %] w odmianach pszenicy jarej 

uprawianej w systemie ekologicznym w Chomentowie w 2018 roku – grupy jednorodne 
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a                
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Tab. 7 c. Zasiedlenie ziarna przez Fusarium spp. [w %] w odmianach pszenicy jarej 

uprawianej w systemie ekologicznym w Grabowie w 2018 roku – grupy jednorodne 
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11,5 10,0 7,0 6,0 5,0 3,5 3,5 2,5 1,5 1,0 1,0 

a            
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g            
 

 

 Jednoroczne wyniki badań wskazują, że pod kątem zagrożenia pszenicy jarej przez 

Fusarium spp. najbardziej przydatnymi odmianami do uprawy są: w Osinach – 

‘Mandaryna’(2,0%), w Chomentowie – ‘Wirtas’ (1,0%), natomiast w Grabowie – ‘Kamelia’ 

(1,0%), ‘Harenda’ (1,5%) i ‘Goplana’ (2,5%). Wymienione w poszczególnych 

miejscowościach odmiany były na tym samym, najniższym poziomie statystycznym. 

Najwyższy procent porażonych przez Fusarium spp. ziarniaków stwierdzono na odmianach: 

w Osinach – ‘Samopsza’ (17,5%) i ‘Nimfa’ (21,5%), w Chomentowie – ‘Kamelia” (21,5%), 
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‘Zadra’ (20,5%) i ‘Harenda’ (7,2%) natomiast w Grabowie – ‘Kandela’ (11,5%) i ‘Zadra’ 

(10,0%). Wymienione w poszczególnych miejscowościach odmiany były na tym samym, 

najwyższym poziomie statystycznym (tab. 7a, 7b i 7c). 

 Skład gatunkowy Fusarium spp. zasiedlających ziarno pochodzące z uprawy pszenicy 

jarej w różnych miejscowościach był do siebie zbliżony (tab. 8).  

 

 

Tab. 8. Gatunki grzybów rodzaju Fusarium wyizolowane z ziarniaków pszenicy jarej uprawianej  

w systemie ekologicznym w trzech miejscowościach [% zasiedlonych ziarniaków] w 2018 roku 
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RAZEM 

Fusarium spp.  

 

(Statystyka  χ2) 

OSINY 

Goplana 3,0   1,0 1,5     5,5 gh1 

Harenda 1,0     5,0     6,0 gh 

Kamelia 5,0     3,5 1,5   10,0 ef 

Kandela 5,0   1,5 7,0   1,0 14,5 cde 

Mandaryna 1,0 1,0         2,0 i 

Nimfa 10,0     11,5     21,5 ab 

Płaskurka Biała 3,5   1,0 1,0   3,0 8,5 fg 

Płaskurka Ciemna       5,0     5,0 gh 

Rusałka 1,5     10,0     11,5 def 

Samopsza 5,0   1,0 16,5 1,0 1,0 24,5 a 

Serenada 3,0     10,0   1,0 14,0 cde 

Struna 1,0     3,5     4,5 h 

Wirtas 3,5     3,0 1,0 3,5 11,0 ef 

Zadra 5,0     11,5     16,5 bcd 

Mieszanina odmian 15,0     1,5 3,0   19,5 abc 

Śr. dla wszystkich 4,2 0,1 0,3 6,0 0,4 0,6 11,6 

CHOMENTOWO 

Goplana 8,5 1,0 1,0 1,5     12,0 cd 

Harenda 6,5 5,0   5,0 1,0   17,5 ab 

Kamelia 16,5     1,5 3,5   21,5 a 

Kandela   1,0   1,5     2,5 gh 

Mandaryna 5,0     1,0     6,0 ef 

Nimfa 3,0 1,0         4,0 fg 

Płaskurka Biała       5,0 1,0   6,0 ef 

Płaskurka Ciemna 3,5     5,0     8,5 cde 

Rusałka 3,5 5,0         8,5 cde 

Samopsza 1,0 1,5   1,0 1,5   5,0 efg 

Serenada 5,0 1,0   3,5 3,0   12,5 bc 

Struna 3,0     3,5     6,5 ef 

Wirtas 1,0           1,0 h 

Zadra 3,0 11,5   1,0 5,0   20,5 a 

Mieszanina odmian 3,5 1,0   3,5     8,0 de 

Śr. dla wszystkich 4,2 1,9 0,1 2,2 1,0 0,0 9,3 
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GRABÓW 

Goplana       1,5 1,0   2,5 efg 

Harenda       1,5     1,5 fg 

Kamelia     1,0       1,0 g 

Kandela     1,5 10,0     11,5 a 

Mandaryna 1,5     3,5     5,0 cde 

Nimfa 1,5     3,5 1,0   6,0 cd 

Rusałka       3,5     3,5 def 

Serenada 3,5     3,5     7,0 bc 

Struna       3,5     3,5 def 

Zadra       10,0     10,0 ab 

Mieszanina odmian       1,0     1,0 g 

Śr. dla wszystkich 0,6 0,0 0,2 3,8 0,2 0,0 4,8 

 1/ wartości oznaczone różnymi małymi literami wskazują istotną różnicę między odmianami 

 

 

 Dominującym gatunkiem izolowanym z ziarna pochodzącego z Osin (6,0%) i Grabowa 

(3,8%) był F. poae co stanowiło odpowiednio 51,7% i 79,2% ogólnej liczby wyizolowanych 

Fusarium spp. W Chomentowie najliczniej izolowanym gatunkiem był F. avenaceum 

(Gibberella avenacea) – 4,2% co stanowiło 45,2% ogólnej liczby wyizolowanych Fusarium 

spp. Ziarno pszenicy jarej pochodzące z uprawy w Osinach stosunkowo licznie zasiedlone 

było również przez F. avenaceum – 5,4%.. Ponadto w niewielkich ilościach lub sporadycznie 

izolowano F. culmorum, F. graminearum (G. zeae), F. sporotrichioides i F. tricinctum  

(G. tricincta) – tab. 8. 

  Z innych rodzajów grzybów zasiedlających ziarno pszenicy jarej głównie izolowano 

gatunki: Alternaria alternata (Osiny – 72,5%, Chomentowo – 73,3% i Grabowie – 51,9% %), 

Bipolaris sorokiniana (odpowiednio 8,8%, 17,2% i 47,3%) oraz Epicoccum nigrum 

(odpowiednio 11,2%, 14,3% i 5,0%) – tab. 9, 10 i 11.  

 Na uwagę zasługuje liczne zasiedlenia ziarna pszenicy przez B. sorokiniana.  

W Europie, dopiero od niedawna grzyb ten stał się obiektem większego zainteresowania i to 

głównie jako patogen jęczmienia (choroby podsuszkowe, plamistość liści i czernienie kłosów 

jęczmienia). 
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Tab. 9. Inne grzyby wyizolowane z ziarniaków pszenicy jarej uprawianej w systemie 

ekologicznym w Osinach w 2018 roku [% zasiedlonych ziarniaków] 

Odmiana 
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Goplana   67,0 23,0 13,5   15,0     1,0 1,0       

Harenda   85,0 2,0 10,0   11,5               

Kamelia   63,0   25,0   18,5   1,0   1,0       

Kandela 5,0 60,0 3,0 3,0   11,5   11,0           

Mandaryna   73,0 8,0 1,0   18,5           2,0   

Nimfa   68,0 6,0 15,0 1,0 11,5         1,0     

Płaskurka Biała   91,0       1,5     1,0         

Płaskurka Ciemna   85,0 1,0 11,5   6,5 3,0             

Rusałka   65,0 10,0 18,5   5,0               

Samopsza   81,5   1,0   3,5 5,0     1,5     1,0 

Serenada   80,0   3,5   11,5   1,0   1,5       

Struna   85,0       15,0               

Wirtas   53,0 1,0 10,0   15,0 23,0         2,0   

Zadra   67,0 2,0 6,5   11,5   6,0           

Mieszanina odmian   63,5 10,0 13,5   11,5   1,0           

Średnio dla 

odmian 
0,3 72,5 4,4 8,8 0,1 11,2 2,1 1,3 0,1 0,3 0,1 0,3 0,1 

 

Tab. 10. Inne grzyby wyizolowane z ziarniaków pszenicy jarej uprawianej w systemie 

ekologicznym w Chomentowie w 2018 roku [% zasiedlonych ziarniaków] 
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Goplana   56,5   23,0 15,0         

Harenda 0,5 68,0   15,0 20,0         

Kamelia 0,5 68,5   13,0 20,0         

Kandela 0,5 83,5   13,0 16,5         

Mandaryna 2,0 68,0   23,0 16,5         

Nimfa   71,5 1,0 21,5 8,5         

Płaskurka Biała   86,5   23,5 6,5         

Płaskurka Ciemna   78,0   18,5 6,5       0,5 

Rusałka   78,5   11,0 13,5         

Samopsza 5,0 81,5   21,5 5,0     0,5   

Serenada   65,0   23,5 13,0         

Struna 0,5 81,5   8,5 25,0         

Wirtas 0,5 83,5   8,5 23,5 0,5       

Zadra   62,0   15,0 8,0   1,0     

Mieszanina odmian   67,0   20,0 16,5         

Średnio dla odmian 0,6 73,3 0,1 17,2 14,3 0,0 0,1 0,0 0,0 
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Tab. 11. Inne grzyby wyizolowane z ziarniaków pszenicy jarej uprawianej w systemie 

ekologicznym w Grabowie w 2018 roku [% zasiedlonych ziarniaków] 
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Goplana 35,0 2,0 68,0               

Harenda 58,0   50,0     0,5 3,5 1,0     

Kamelia 35,0 5,0 67,0         2,0 6,5 1,0 

Kandela 58,5 1,0 41,5       10,0       

Mandaryna 65,0 1,0 38,5 1,0 1,5   5,0       

Nimfa 48,0   45,0 1,0     5,0   6,5   

Rusałka 76,0   28,0               

Serenada 52,0   48,0       5,0       

Struna 70,0   21,5 3,5     16,5       

Zadra 37,0 5,0 50,0       5,0   1,0   

Mieszanina odmian 36,5   63,0       5,0   2,5   

Średnio dla odmian 51,9 1,3 47,3 0,5 0,1 0,0 5,0 0,3 1,5 0,1 

 

 W niewielkich ilościach lub sporadycznie izolowano: Acremoniella fusca, Aspergillus 

spp., Aureobasidium bolleyi, Botrytis cinerea, Cladosporium herbarum, Colletotrichum 

graminicola, Gelasinospora cerealis, Khuskia oryzae, Mucor spp., Penicillium spp., 

Trichoderma viride i Trichotecium roseum (tab. 9, 10 i 11). 

 

Współczynniki korelacji 

Analiza korelacji przeprowadzona na jednorocznych wynikach analizy mykologicznej ziarna 

pszenicy jarej uprawianej systemem ekologicznym w trzech miejscowościach wykazała 

istnienie pewnych zależności w zasiedleniu ziarna przez najliczniej izolowane z niego grzyby 

(Fusarium spp., Alternaria alternata, Bipolaris sorokiniana oraz Epicoccum nigrum). Jako 

hipotezę zerową przyjęto brak zależności (korelacji), w której Fobl < Ftab. 

Bipolaris sorokiniana – Alternaria alternata  

Współczynnik korelacji r = –0,7962 (Fobl > Ftab) 

Wartość r wskazuje, że istnieje ujemna, dość silna zależność pomiędzy zasiedleniem ziarna 

przez B. sorokiniana a A. alternata.  Wzrost zasiedlenia ziarna przez B. sorokiniana 

powoduje dość silne zmniejszenie zasiedlenia przez A. alternata (i na odwrót).  

Bipolaris sorokiniana – Epicoccum nigrum 

Współczynnik korelacji r = –0,8315(Fobl > Ftab) 
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Wartość r wskazuje, że istnieje ujemna, dosyć silna zależność pomiędzy zasiedleniem ziarna 

przez B. sorokiniana a E. nigrum.  Wzrost zasiedlenia ziarna przez B. sorokiniana powoduje 

dość silne zmniejszenie zasiedlenia przez E. nigrum (i na odwrót). 

Bipolaris sorokiniana – Fusarium spp. 

Współczynnik korelacji r = –0,398 (Fobl > Ftab) 

Wartość r wskazuje, że istnieje ujemna, słaba do umiarkowanej zależności pomiędzy 

zasiedleniem ziarna przez B. sorokiniana a Fusarium spp.  Wzrost zasiedlenia ziarna przez B. 

sorokiniana powoduje umiarkowane (słabe) zmniejszenie zasiedlenia przez Fusarium spp.   

(i na odwrót). 

 Analiza korelacji nie wykazała zależności (Fobl < Ftab) pomiędzy zasiedleniem ziarna 

przez Fusarium spp. a A. alternata oraz Fusarium spp. a E. nigrum.  

 

Zawartość mykotoksyn w ziarnie pszenicy jarej 

 Oznaczono zawartość wybranych mykotoksyn w zebranym ziarnie dwóch odmian 

pszenicy jarej (‘Kandela’ i ‘Serenada’) uprawianych w systemie ekologicznym w Osinach, 

Chomentowie i Grabowie.  

Zgodnie z „Rozporządzeniem Komisji (WE) NR 1881/2006 z dnia 19 grudnia 2006 r. 

ustalające najwyższe dopuszczalne poziomy niektórych zanieczyszczeń w środkach 

spożywczych", zawartość deoksyniwalenolu (DON) w nieprzetworzonych zbożach innych 

niż pszenica durum, owies i kukurydza nie może przekraczać 1250 μg·kg-1, natomiast 

zawartość zearalenonu (ZEA) w nieprzetworzonych zbożach innych niż kukurydza nie może 

przekraczać 100 μg·kg-1. 

 Nie stwierdzono występowania ZEA w badanych próbach ziarna pszenicy jarej  

(tab. 12). 

 Występowanie DON wykryto w czterech na sześć badanych prób ziarna i w każdej  

z nich przekraczało dopuszczalną normę. Toksynę tę zawierały wszystkie badane próby 

ziarna odmiany ‘Kandela’ oraz próba ziarna odmiany ‘Serenada’ pochodząca z uprawy  

w Chomentowie (tab. 12). 

 NIV wykryto w ziarnie odmiany ‘Kandela’ pochodzącego z uprawy w Osinach  

i Grabowie, a jego zawartość wynosiła odpowiednio (996,56 μg·kg-1 i 2259,70 μg·kg-1) – tab. 

12. 
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Tab. 12. Zawartość wybranych mykotoksyn w ziarnie pszenicy jarej  

uprawianej w systemie ekologicznym w 2018 r. 

Odmiana 
System 

uprawy 

Fusarium 

spp. [%] 
ZEA 

[µg·kg-1] 
DON 

[µg·kg-1] 
NIV  

[µg·kg-1] 

Osiny 

Kandela E1 14,5 0,0 2425,46 996,56 

Serenada E 14,0 0,0 2392,27 0,0 

Chomentowo 

Kandela E 2,5 0,0 2414,43 0,0 

Serenada E 12,5 0,0 0,0 0,0 

Grabów 

Kandela E 11,5 0,0 2970,91 2259,70 

Serenada E 7,0 0,0 0,0 0,0 
1/ E – s. ekologiczny  

 

Komitet Naukowy ds. Żywności (SCF) w „Rozporządzeniu Komisji (WE) NR 

856/2005 z dnia 6 czerwca 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 466/2001  

w odniesieniu do toksyn Fusarium” ocenił i ustanowił wysokość tolerowanego dziennego 

pobrania (TDI) dla wybranych mykotoksyn:  

— TDI w wysokości 1 μg·kg-1 masy ciała/dzień dla deoksyniwalenolu (DON), 

— tymczasowe TDI (t-TDI) w wysokości 0,7 μg·kg-1 masy ciała/dzień dla niwalenolu, 

— tymczasowe TDI (t-TDI) w wysokości 0,2 μg·kg-1 masy ciała/dzień dla zearalenonu, 

Na podstawie tych ustanowień można wnioskować, że zawartość NIV w badanych próbach 

była wysoka, w szczególności w ziarnie pszenicy ‘Kandela’ uprawianej w Grabowie  

w systemie ekologicznym (2259,70 μg·kg-1).  

Analiza korelacji nie wykazała istnienia zależności (Fobl < Ftab) pomiędzy 

zasiedleniem ziarna przez Fusarium spp. i stężeniem ZEA, DON i NIV w ziarnie pszenicy 

jarej.  

Na obecność i stężenie mykotoksyn w ziarnie i jednocześnie na korelację między 

zasiedleniem ziarna przez Fusarium spp. a zawartością w nim mykotoksyn może wpływać 

wiele czynników. Do jednego z ważniejszych należy zaliczyć potencjalną zdolność grzybów 

do tworzenia mykotoksyn. Tylko część izolatów danego gatunku wykazuje większą lub 

mniejszą zdolność do tworzenia metabolitów wtórnych. Nie bez znaczenia pozostają również 

inne grzyby zasiedlające ziarno, które mogą wpływać na ilość produkowanej mykotoksyny, 

odmiana uprawianej pszenicy oraz warunki pogodowe. 
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Podsumowanie 

1. W 2018 roku objawy fuzariozy kłosów pszenicy jarej wystąpiły na niektórych 

odmianach w niewielkim nasileniu, a na innych (orkisz Wirtas) w ogóle ich nie 

obserwowano. Przyczyną były głównie niesprzyjające warunki pogodowe  dla rozwoju 

tych patogenów (susza zwłaszcza w czasie kwitnienia zbóż). Obliczenia statystyczne nie 

wykazały istotnych różnic w nasileniu choroby zarówno między uprawianymi 

odmianami, jak i miejscowościami, w których prowadzono badania. 

2. Analiza mykologiczna ziarna wykazała duże zróżnicowanie w zasiedleniu ziarna 

badanych odmian pszenicy jarej przez Fusarium spp. Jednoroczne wyniki wskazują, że 

do uprawy ekologicznej najbardziej przydatnymi z badanych odmian pszenicy jarej pod 

kątem zmniejszenia zagrożenia infekcji przez Fusarium spp. były: 

- w okolicach Osin – ‘Mandaryna’,  

- w okolicach Chomentowa – ‘Wirtas’,  

- w okolicach Grabowa – ‘Kamelia’, ‘Harenda’ i ‘Goplana’.  

3. Z ziarniaków pszenicy jarej uprawianej w systemie ekologicznym najliczniej 

izolowanym gatunkiem był F. poae. Dominujące występowanie F. poae wyjaśnia duże 

zróżnicowanie pomiędzy nasileniem fuzariozy kłosów a zasiedleniem ziarna przez 

Fusarium spp.  

4. Ziarno pszenicy jarej (w szczególności odmiany ‘Kamelia’) pochodzące z uprawy 

ekologicznej w Chomentowie licznie zainfekowane było przez F. avenaceum. 

5. Z ziarna pszenicy jarej w mniejszym stopniu albo sporadycznie izolowano F. culmorum, 

F. graminearum, F. sporotrichioides i F. tricinctum.. 

6. Z innych grzybów zasiedlających ziarno pszenicy jarej dominującym gatunkiem był 

A. alternata, następnie B. sorokiniana i E. nigrum –grzyby powodujące czernienie 

kłosów.  

7. Nie stwierdzono występowania ZEA w badanych próbach ziarna pszenicy jarej.  

8. DON wykryto w czterech na sześć badanych prób ziarna i w każdej z nich przekraczało 

dopuszczalną normę. Toksynę tę zawierały wszystkie badane próby ziarna odmiany 

‘Kandela’ oraz próba ziarna odmiany ‘Serenada’ pochodząca z uprawy w Chomentowie. 

9.  Wysokie stężenie NIV wykryto w ziarnie odmiany ‘Kandela’ pochodzącego z uprawy 

w Osinach i Grabowie.  

10. Nie wykazano istnienia zależności pomiędzy zasiedleniem ziarna przez Fusarium spp. 

a stężeniem ZEA, DON, NIV w ziarnie pszenicy jarej. 
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     Goplana        Harenda          Kamelia 

                

 Kandela              Mandaryna          Nimfa 

                 

Rusałka        Serenada         Struna 

Fot. 1. Porównanie odmian pszenicy jarej uprawianych w systemie ekologicznym  

w Chomentowie (lipiec 2018) 
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Zadra           mieszanka odmian      Orkisz Wirtas 

(Harenda + Goplana + Kamelia) 

 

 

             

  Płaskurka biała          Płaskurka ciemna          Samopsza 

 

 

Fot. 1. (cd). Porównanie odmian pszenicy jarej uprawianych w systemie ekologicznym  

w Chomentowie (lipiec 2018) 
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2. Badania w zakresie doboru odmian pszenicy jarej z uprawy ekologicznej pod 

kątem wymagań przemysłu młynarsko-piekarskiego i makaronowego 

 

Pszenica jest jednym z najważniejszych rodzajów zbóż uprawianych w Polsce. W 2018 

roku areał jej uprawy wynosił prawie 2,4 mln ha, a zbiory ziarna zostały oszacowane na  

10,1 mln ton. Pszenica jara jest wysiewana na terenie całego kraju, ale na mniejszą skalę niż 

ozima, jej tegoroczne zbiory oszacowano na 1,7 mln ton [Internet 1]. W gospodarstwach 

ekologicznych natomiast, odmiennie niż w konwencjonalnych, częściej jest uprawiana forma 

jara pszenicy, co wynika z mniejszej presji czynników ograniczających plonowanie oraz 

możliwości uzyskania ziarna o wysokiej wartości technologicznej [Feledyn-Szewczyk i wsp. 

2016]. 

Podstawowym kierunkiem wykorzystania ziarna pszenicy jest produkcja różnych typów 

mąki będących surowcem do produkcji pieczywa, wyrobów ciastkarskich, makaronów, 

klusek, pierogów, naleśników itp. Ziarno przeznaczone do przerobu na cele konsumpcyjne 

musi spełniać ogólne wymagania jakościowe. Powinno być zdrowe, czyste, dojrzałe, bez 

obcych zapachów, wolne od szkodników. Wilgotność ziarna nie może przekraczać 15,0%,                 

a gęstość w stanie usypowym nie może być niższa niż 72,0 kg/hl. Maksymalna łączna 

zawartość zanieczyszczeń nie powinna przekraczać 15%, w tym nasion szkodliwych i/lub 

toksycznych 0,5%, a sporyszu 0,05%. Aktywność enzymów amylolitycznych określana na 

podstawie liczby opadania nie powinna być niższa niż 160 s [PN-R-74103]. W zależności od 

kierunku przerobu określa się szczegółowe wymagania jakościowe dotyczące ziarna 

pszenicy. Wymagania przemysłu młynarskiego dotyczą odpowiedniej wielkości  

i wyrównania ziarna, struktury bielma (szklistość, twardość), zawartości popiołu. Mąki 

otrzymane z przemiału ziarna powinny cechować się odpowiednimi cechami użytkowymi, 

pożądanymi w procesie dalszego przerobu. W przypadku mąki pszennej przeznaczonej do 

produkcji pieczywa ważna jest aktywność enzymów amylolitycznych, która powinna być na 

średnim poziomie (liczba opadania 220-280 s) oraz odpowiednia ilość i jakość białek 

glutenowych. Mają one wpływ na ilość gazów zatrzymywanych w kęsie uformowanego 

ciasta podczas jego rozrostu i w początkowej fazie wypieku, co decyduje o objętości 

bochenka i porowatości miękiszu [Jakubczyk i Haber 1983]. Zawartość substancji 

białkowych jest również ważnym wyróżnikiem jakościowym mąk przeznaczonych do 

produkcji makaronu. Mąka makaronowa powinna cechować się wysoką zawartością białek 

glutenowych (wydajność glutenu ok. 30%), jak najniższą popiołowością (0,4-0,5%), średnią 

lub niską aktywnością amylolityczną (liczba opadania nie mniejsza niż 220 s). Najlepszym 
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surowcem do produkcji makaronów jest semolina – kaszka makaronowa z przemiału ziarna 

pszenicy twardej (Triticum durum) [Cacak-Pietrzak 2008]. 

Wartość technologiczna pszenicy w dużym stopniu uwarunkowana jest genotypem 

(gatunek, odmiana). Według obowiązującej w Polsce klasyfikacji odmiany pszenicy 

zwyczajnej zaliczane są do jednej z pięciu grup jakościowych [Klockiewicz-Kamińska  

i Brzeziński 1996]: 

- E – pszenica elitarna; 

- A – pszenica jakościowa, 

- B – pszenica chlebowa, 

- K – pszenica na ciastka, 

- C – pszenica ogólnoużytkowa. 

W klasyfikacji COBORU nie uwzględniono grupy pszenic przeznaczonych do przerobu 

na mąki makaronowe. Odmiany pszenicy zaliczane do grupy E są bardzo odporne na 

porastanie, charakteryzują się bardzo dobrą wartością przemiałową ziarna i wypiekową mąki, 

dlatego uzyskana z nich mąka stosowana jest jako dodatek do mąki o niskich parametrach 

technologicznych. Odmiany pszenicy z grupy A cechują się również dużą odpornością na 

porastanie, dobrą wartością przemiałową ziarna oraz bardzo dobrą wartością wypiekową 

mąki. Odmiany z grupy B cechują się ziarnem o dobrej wartości przemiałowej, a uzyskana                     

z nich mąka może być stosowana jako surowiec do wypieku wyrobów piekarsko-

ciastkarskich. Do grupy K zalicza się odmiany z których mąka jest dobrym surowcem do 

produkcji wyrobów ciastkarskich. Do grupy C należą odmiany nie zakwalifikowane do 

żadnej z ww. grup technologicznych. Są to odmiany ogólnoużytkowe, w tym odmiany 

paszowe. Na liście odmian roślin rolniczych [COBORU 2018] znajdują się obecnie 33 

odmiany pszenicy jarej. Wśród nich są 2 odmiany z grupy jakościowej E (pszenice elitarne), 

25 odmian z grupy A (pszenice jakościowe), 5 odmian z grupy B (pszenice chlebowe)  

i 1 odmiana z grupy C (pszenice paszowe). Odmiana zakwalifikowana do określonej grupy 

jakościowej musi spełniać odpowiednie kryteria wartości technologicznej. Zaliczenie 

odmiany do danej grupy jakościowej nie gwarantuje jednak, że w każdych warunkach uprawy 

otrzyma się ziarno o wymaganej w danej grupie jakościowej wartości technologicznej, 

ponieważ na wartość technologiczną wpływają również warunki środowiska rolniczego, takie 

jak przebieg pogody w okresie wzrostu i rozwoju roślin, warunki glebowe oraz stosowane 

zabiegi agrotechniczne (przede wszystkim nawożenie mineralne i zabiegi ochrony roślin) 

[Cacak-Pietrzak 2008, 2011]. W warunkach uprawy ekologicznej zabiegi agrotechniczne są 

bardzo ograniczone, co może wpływać niekorzystnie na cechy jakościowe ziarna [Bartnik 

1994].  
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W Polsce, podobnie jak w innych krajach UE, nie określono odrębnych wymagań 

jakościowych dla ziarna pszenicy z uprawy ekologicznej, powinno ono zatem odpowiadać 

ogólnym wymaganiom jakościowym dla ziarna pszenicy. 

 

Cel pracy i metodyka 

Celem pracy była ocena wartości technologicznej ziarna wybranych odmian pszenicy 

jarej, pochodzącej z uprawy w ekologicznym systemie produkcji, pod kątem przydatności 

otrzymanej z niego mąki jako surowca do produkcji pieczywa i makaronu.  

Materiał doświadczalny stanowiło ziarno 10. jarych odmian pszenicy zwyczajnej: 

Goplana (grupa jakościowa A), Harenda (B), Kamelia (B), Kandela (A), Mandaryna (A), 

Nimfa (A), Rusałka (A), Serenada (A), Struna (A) i Zadra (B), ziarno pszenicy orkisz 

odmiany Wirtas oraz ziarno prastarych gatunków pszenicy – płaskurki białej, płaskurki 

ciemnej i samopszy. Ziarno pochodziło ze zbioru z 2018 roku z doświadczenia polowego 

przeprowadzonego w 2018 roku w Stacji Doświadczalnej Osiny, należącej do IUNG-PIB                

w Puławach. Tegoroczna praca stanowiła kontynuację badań prowadzonych na ziarnie 

pszenicy jarej ze zbioru w 2017 roku, dlatego nie zmieniano doboru gatunków i odmian 

pszenicy, warunków siedliskowych uprawy oraz metodyki badań laboratoryjnych. 

Badania laboratoryjne zostały przeprowadzone w Zakładzie Technologii Zbóż Katedry 

Technologii Żywności SGGW, według metod powszechnie stosowanych dla ziarna zbóż                   

i przetworów zbożowych [Jakubczyk i Haber 1983].  

 W ramach oceny fizyczno-chemicznej ziarna wykonano następujące oznaczenia: 

- gęstość w stanie usypowym (ciężar hektolitrowy), 

- masa 1000 ziaren, 

- celność i wyrównanie, 

- szklistość, 

- twardość – przy użyciu przystawki Brabendera do farinografu przy szczelinie mielącej 

100/5, 

- zawartość zanieczyszczeń, 

- wilgotność – metodą suszenia. 

 

Przemiał laboratoryjny ziarna przeprowadzono w dwupasażowym młynie laboratoryjnym 

firmy Quadrumat Senior. Przed przemiałem ziarno poddano procesowi czyszczenia na 

granoteście firmy Brabender oraz kondycjonowania do wilgotności 14,5%. Na podstawie 

ilości uzyskanych produktów sporządzono bilans procesu przemiału, tzn. obliczono 

wydajność mąki z pasaży śrutowych i wymiałowych, wydajność mąki ogółem oraz 
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wydajność otrąb śrutowych i wymiałowych. Oznaczono również zawartość popiołu w mące 

(w temp. 900oC). Na podstawie wydajności mąki ogółem i popiołowości wyznaczono 

współczynniki efektywności przemiału K [Sitkowski 2010]. 

 

W ramach oceny cech fizyko-chemicznych mąki wykonano następujące oznaczenia: 

- barwę na fotokolorymetrze CR-200 firmy Minolta w systemie CIE w układzie L*a*b*  

      [Biller i Wierzbicka 2003], 

- wilgotność – metodą suszenia, 

- zawartość białka ogółem – metodą Kjeldahla (Nx5,83), 

- ilość glutenu mokrego i indeks glutenowy w systemie Glutomatic 2200  

[PN-93/A-74042/02],  

- liczbę opadania – metodą Hagberga-Pertena [PN-ISO 3093: 1996]. 

 

Przydatność mąk do produkcji pieczywa określano przeprowadzając próbny wypiek 

laboratoryjny. Ciasto (o wydajności 160%) przygotowano z 500 g mąki o wilgotności 14,0%, 

300 cm3 wody, 15 g drożdży piekarskich i 7,5 g soli kuchennej w mieszarce SP-800A (czas 

mieszenia 5 minut). Fermentacja przebiegała dwustopniowo – z przebiciem ciasta po 60 i 90 

minutach, rozrost końcowy ciasta prowadzono w foremkach, wypiek odbywał się w piecu 

firmy Svena Dahlen w temperaturze 230oC przez 30 minut. 

Ocenę przebiegu procesu wypieku przeprowadzono w oparciu o obliczenia: 

- upieku i straty wypiekowej całkowitej, 

- wydajności pieczywa. 

Analizę jakości pieczywa przeprowadzono po 24 godz. od wypieku (pieczywo 

przechowywano w warunkach pokojowych). Obejmowała ona ocenę: 

- objętości pieczywa, 

- współczynnika porowatości miękiszu (wg Dallmana). 

Dodatkowo przeprowadzono ocenę organoleptyczną metodą punktową zgodnie z normą 

PN-A-74108: 1996. Zespół przeprowadzający ocenę liczył dziesięć osób. Oceniano takie 

wyróżniki jakości pieczywa, jak wygląd zewnętrzny bochenka, zabarwienie i grubość skórki, 

elastyczność, porowatość i krajalność miękiszu oraz smak i zapach pieczywa.  

W pierwszym etapie oceny przydatności mąk do produkcji makaronów określono 

podatność ciast na ciemnienie na podstawie zmiany barwy placuszków ciasta 

termostatowanych w temperaturze 30oC przez 2 godziny [Obuchowski 1997].  Zmianę barwy 

oceniano wizualnie i określano w trzystopniowej skali oraz na fotokolorymetrze CR-200 

firmy Minolta w systemie CIE w układzie L*a*b*. Na podstawie wyników pomiarów barwy 
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placuszków ciasta przed i po termostatowaniu wyznaczono bezwzględną różnicę barwy 

[Biller i Wierzbicka 2003]. W następnym etapie pracy przygotowywano ciasto makaronowe      

o wilgotności 36% w urządzeniu Kitchen Aid. Ciasto sporządzano z 200 g mąki oraz wody               

o temperaturze 30oC i po rozwałkowaniu cięto do formy nitek. Uformowany makaron 

suszono w suszarce konwekcyjnej w temperaturze 60oC do zawartości wody 12% (±1%).  

Analiza jakości makaronów obejmowała ocenę organoleptyczną makaronów przed            

i po ich ugotowaniu. W ramach oceny makaronu surowego określano zapach oraz wygląd 

ogólny na podstawie barwy, kształtu, pozostałych cech (np. pęknięcia na powierzchni, 

pstrociny). Ocena makaronu ugotowanego obejmowała ocenę smaku i zapachu oraz wyglądu 

ogólnego na podstawie barwy, kształtu (konsystencji) oraz pozostałych cech (np. 

występowanie zlepów). Zespół przeprowadzający ocenę organoleptyczną liczył dziesięć 

osób. Ocenę przeprowadzano metodą punktową przyznając za każdy wyróżnik jakościowy od                    

1 (najmniej pożądany) do 5 punktów (najbardziej pożądany). Wynik końcowy podano jako 

średnią liczbę punktów z oceny wszystkich cech. Wyznaczono również współczynniki 

przyrostu wagowego oraz straty suchej masy makaronów podczas gotowania [Obuchowski 

1997].  

 

Wyniki oceny cech fizyko-chemicznych ziarna 

 Według wymagań jakościowych zawartych w normie PN-R-74103 dla ziarna pszenicy 

gęstość w stanie usypowym nie powinna być mniejsza niż 72,0 kg/hl. Wymaganie to 

spełniało ziarno orkiszu, samopszy, płaskurki białej oraz większości badanych odmian 

pszenicy zwyczajnej, z wyjątkiem odmian: Kamelia, Nimfa i Serenada (tab. 1). Wartości 

gęstości ziarna w stanie usypowym mieściły się w zakresie od 68,9 do 76,9 kg/hl. Najwyższą 

gęstością usypową cechowało się ziarno pszenicy zwyczajnej odmian: Mandaryna, Harenda  

i Zadra, a najniższą odmiany Serenada oraz ziarno płaskurki ciemnej. 

Masa 1000 ziaren oraz celność wskazują na wielkość i dorodność ziarna [Jakubczyk                

i Haber 1983]. Masa 1000 ziaren badanych odmian pszenicy zwyczajnej wynosiła od 32,8 do 

40,3 g; średnio 37,3 g (tab. 14). Dużo niższą masą 1000 ziaren cechował się orkisz (31,1 g), 

samopsza (25,0 g) oraz płaskurka ciemna i biała (odpowiednio: 21,1 i 26,0 g). Celność 

wszystkich badanych próbek ziarna pszenicy zwyczajnej pokrywała się z wyrównaniem, co 

świadczy o jego dorodności. Wartości tych wskaźników mieściły się w zakresie od 66,2 do 

87,0%. Najbardziej dorodne było ziarno pszenicy zwyczajnej odmian: Kandela, Struna                   

i Rusałka. Celność i wyrównanie ziarna orkiszu wynosiły odpowiednio: 16,6 i 69,3%. 

Najmniej dorodne było ziarno płaskurki ciemnej (celność 2,3%), samopszy (celność 3,4%) 

oraz płaskurki białej (celność 8,9%). Według Kiryluka i Gąsiorowskiego [1999] wyrównanie 
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ziarna pszenicy przeznaczanego do przemiału na mąki gatunkowe (niskiego typu) powinno 

wynosić co najmniej 85%. Spośród badanych próbek pszenicy wymaganie to spełniało ziarno 

trzech odmian pszenicy zwyczajnej – Kandela, Struna i Rusałka.  

 

Tab. 14. Wyniki oceny cech fizyko-chemicznych ziarna 

Gatunek 

odmiana 

Gęstość      

w stanie 

usypowym 

[kg/ hl] 

Masa 

1000 

ziaren  

[g] 

Celność / 

wyrówna- 

nie 

[%] 

Szklistość 

 

 

[%] 

Twardość 

 

 

[j.B] 

Zanie- 

czysz- 

czenia 

[%] 

Wilgot- 

ność 

 

[% ] 

Pszenica zwyczajna 

Goplana 73,5 37,6 73,5 42 640 0,2 13,8 

Harenda 76,5 39,1 84,8 54 610 0,2 14,5 

Kamelia 71,8 34,1 66,2 72 685 0,4 14,0 

Kandela 73,7 40,3 87,0 25 610 0,5 14,3 

Mandaryna 76,9 32,8 80,2 53 605 0,2 14,6 

Nimfa 71,8 38,1 77,3 34 625 0,3 13,9 

Rusałka 74,0 37,0 86,4 46 630 0,4 14,3 

Serenada 68,9 38,8 80,3 56 720 0,5 13,0 

Struna 75,3 38,3 86,7 38 605 0,2 13,9 

Zadra 76,2 36,8 83,4  54 590 0,6 14,2 

Średnia 73,8 37,3 80,5 47 630 0,4 14,1 

Pszenica orkisz 

Wirtas 75,1 31,1 16,6 / 69,3 86 450 0,5 12,6 

Pszenica płaskurka 

Biała 73,0 26,0 8,9 / 51,5 86 485 0,8 14,1 

Ciemna 69,7 21,1 2,3/ 24,8 98 400 0,7 13,1 

Pszenica samopsza 

Samopsza 75,1 25,0 3,4 / 19,0 68 385 0,6 12,6 

 

Szklistość i twardość wskazują na strukturę bielma, dlatego są to wskaźniki  ważne                 

w procesie przemiału ziarna pszenicy [Greffeuille i wsp. 2006, Dziki i wsp. 2011].                           

W młynarstwie klasyfikuje się jako szkliste ziarno o szklistości powyżej 60%, gdy ilość 

ziaren szklistych jest poniżej 40% to ziarno określane jest jako mączyste [Kiryluk                                

i Gąsiorowski 1999]. Wysokim udziałem ziaren szklistych (86-98%) odznaczały się 

płaskurka biała i ciemna oraz orkisz (tab. 14). Szklistą strukturą bielma cechowało się także 

ziarno samopszy, a spośród próbek pszenicy zwyczajnej ziarno odmiany Kamelia. Ziarno 

pozostałych badanych odmian pszenicy zwyczajnej było mączyste (szklistość od 25 do 56%). 

Twardość ziarna badanych próbek pszenicy wynosiła od 385 do 720 j.B. Najbardziej 

twardym bielmem cechowało się ziarno pszenicy zwyczajnej odmian: Serenada, Kamelia, 

Goplana i Rusałka. Najbardziej miękkie było ziarno samopszy, orkiszu (odmiana Witras) oraz 

obu płaskurek. 

Według wymagań jakościowych zawartych w normie PN-R-74103 ogólna zawartość 

zanieczyszczeń w masie pszenicy nie może przekraczać 15,0%. Wymaganie to spełniały 
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wszystkie badane próbki ziarna pszenicy (tab. 14). Zawartość zanieczyszczeń w badanych 

próbkach ziarna była nieduża, mieściła się w zakresie od 0,2 do 0,8%. Wśród zanieczyszczeń 

stwierdzono obecność ziaren połamanych, niewykształconych, sporadycznie nasion 

chwastów.  

Zawartość wody w badanych próbkach ziarna wynosiła od 12,6 do 14,6% (tab. 14). 

Według wymagań jakościowych zawartych w normie PN-R-74103 wilgotność ziarna 

pszenicy nie powinna być wyższa niż 15,0%. Wymaganie to spełniały wszystkie badane 

próbki ziarna pszenicy.  

 

 

Wyniki przemiału laboratoryjnego ziarna i oceny cech fizyko-chemicznych mąki 

Wydajności (wyciągi) mąki mieściły się w zakresie od 73,6 do 77,8% (tab. 15). 

Największe wyciągi mąki uzyskano z przemiału ziarna orkiszu (odmiana Wirtas), płaskurki 

ciemnej oraz pszenicy zwyczajnej odmian: Nimfa i Zadra, a najniższe z samopszy, płaskurki 

białej oraz pszenicy zwyczajnej odmiany Serenada. Według wymagań klasyfikacji 

jakościowej opracowanej w COBORU dla odmian pszenicy zwyczajnej [Klockiewicz-

Kamińska i Brzeziński 1996] wyciąg mąki uzyskany z ziarna pszenicy zaliczanej do grupy 

elitarnej nie powinien być mniejszy niż 72%. Wymaganie to spełniało ziarno wszystkich 

badanych próbek pszenicy. Ilość mąki uzyskanej z pasaży wymiałowych (57,8-68,4%) była 

kilkukrotnie większa od ilości mąki z pasaży śrutowych (9,4-16,1%). Biorąc pod uwagę 

proporcje w ilości mąki z poszczególnych pasaży stwierdzono, że wyjątkowo dobrymi 

właściwościami kaszkującymi cechowało się ziarno orkiszu (odmiana Wirtas) oraz pszenicy 

zwyczajnej odmian: Nimfa, Goplana, Kandela i Zadra. Wydajności otrąb z pasaży śrutowych 

wynosiły od 8,5 do 14,6%, a otrąb z pasaży wymiałowych od 9,4 do 17,6%.  

Zawartość popiołu w mąkach otrzymanych z przemiału ziarna pszenicy zwyczajnej 

wynosiła od 0,72 do 0,85% (tab. 15). Najmniejszą popiołowością odznaczały się mąki  

z ziarna pszenicy odmian: Harenda, Kandela i Mandaryna. Dużo więcej składników 

mineralnych (popiołu) zawierały mąki otrzymane z przemiału ziarna płaskurki ciemnej  

i białej (odpowiednio: 1,58 1,45%), samopszy (0,98%) oraz orkiszu (0,85%). Wartości 

współczynnika efektywności przemiału K mieściły się w zakresie od 49 do 106. Na 

podstawie wartości tego współczynnika do grupy pszenic o najlepszej wartości przemiałowej 

ziarna zakwalifikowano odmiany: Harenda, Kandela, Mandaryna i Goplana. 
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Tab. 15. Wyniki przemiału laboratoryjnego ziarna 

Gatunek 

odmiana 

Wyd. 

mąki 

śrutowej 

 

[%] 

Wyd. 

mąki 

wymia-

łowej 

[%] 

Wyd. 

mąki 

ogółem 

 

[%] 

Wyd. 

otrąb 

śrutowych 

 

[%] 

Wyd. 

otrąb 

wymia- 

łowych 

[%] 

Popiół 

 

 

 

[% s.m.] 

Współ-

czynnik 

K 

 

[-] 

Pszenica zwyczajna 

Goplana 9,8 66,5 76,3 14,3 9,4 0,76 100 

Harenda 13,1 63,0 76,1 12,4 11,5 0,72 106 

Kamelia 12,6 61,4 74,0 14,6 11,4 0,83 89 

Kandela 10,9 65,0 75,9 14,4 9,7 0,72 105 

Mandaryna 12,4 62,7 75,1 15,4 9,5 0,72 104 

Nimfa 9,4 68,4 77,8 12,6 9,6 0,80 97 

Rusałka 13,4 60,8 74,2 12,6 13,2 0,85 87 

Serenada 12,1 61,5 73,6 14,5 11,9 0,82 90 

Struna 12,5 64,3 76,8 11,7 11,5 0,78 98 

Zadra 11,5 65,8 77,3 11,3 11,4 0,83 93 

Średnia 11,8 63,9 75,7 13,4 10,9 0,78 97 

Pszenica orkisz 

Wirtas 13,0 64,4 77,4 9,3 13,3 0,85 91 

Pszenica płaskurka 

Biała 14,7 59,2 73,9 8,5 17,6 1,45 51 

Ciemna 14,0 63,5 77,5 9,4 13,1 1,58 49 

Pszenica samopsza 

Samopsza 16,1 57,8 73,9 9,6 16,5 0,98 75 

 

Zawartość substancji mineralnych (popiołu) ma duży wpływ na barwę mąki.  

Im większa jest popiołowość mąki tym jej barwa jest ciemniejsza, co wynika z większej 

zawartości cząstek okrywy owocowo-nasiennej [Cacak-Pietrzak 2008]. Dla mąk otrzymanych 

z przemiału ziarna badanych odmian pszenicy wartości parametru L* (jasność barwy) 

mieściły się w zakresie od 86,95 do 94,50% (tab. 16). Najwyższymi wartościami parametru 

L* cechowały się mąki otrzymane z ziarna pszenicy zwyczajnej odmian: Kandela, Zadra, 

Mandaryna i Nimfa, a najniższymi z mąki z płaskurki ciemnej i białej. Wartości 

współczynnika a* dla mąk z ziarna pszenicy zwyczajnej, orkiszu i samopszy mieściły się      

w zakresie od -0,42 do -1,43. Ujemne wartości tego parametru wskazują na większy udział 

barwy zielonej niż czerwonej. Dla mąk z płaskurki białej i ciemnej wartości parametru a* 

były dodatnie (większy udział barwy czerwonej niż zielonej) i wynosiły odpowiednio: 0,84         

i 1,45. Wartości współczynnika b* na podstawie którego można określić udział barwy żółtej 

(dodatnie wartości b*) lub niebieskiej (ujemne wartości b*) mieściły się w zakresie od 9,02 

do 15,52. Najwyższymi wartościami tego parametru barwy cechowała się mąka z samopszy 

oraz mąki z ziarna pszenicy zwyczajnej odmian: Struna, Mandaryna, Kandela i Harenda.  
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Tab. 16. Wyniki oceny barwy mąki 

Gatunek 

odmiana 

Parametry barwy 

L*[%] a* [-] b* [-] 

Pszenica zwyczajna 

Goplana 93,58 -0,42 9,57 

Harenda 93,39 -0,98 11,29 

Kamelia 93,49 -0,56 9,71 

Kandela 94,50 -1,39 11,33 

Mandaryna 93,74 -1,43 12,24 

Nimfa 93,69 -0,51 9,02 

Rusałka 93,49 -0,75 9,95 

Serenada 93,52 -0,55 9,34 

Struna 93,21 -1,30 12,52 

Zadra 93,93 -0,84 9,78 

Średnia 93,66 -0,87 10,48 

Pszenica orkisz 

Wirtas 92,23 -0,47 9,03 

Pszenica płaskurka 

Biała  88,94 0,84 11,59 

Ciemna 86,95 1,45 12,05 

Pszenica samopsza 

Samopsza 92,66 -1,43 15,52 

 

Zawartość białka ogółem w mąkach otrzymanych z przemiału ziarna badanych 

odmian pszenicy zwyczajnej była niska, mieściła się w zakresie od 8,9 do 11,3%; średnio 

wynosiła 10,1% (tab. 17). Dużo więcej białka zawierały mąki z płaskurki ciemnej i białej 

(odpowiednio: 22,8 i 20,6%), samopszy (13,7%) oraz orkiszu (12,8%). Spośród pszenicy 

zwyczajnej największą zawartością białka ogółem cechowały się mąki z ziarna odmian: 

Goplana, Serenada, Struna, Kandela i Harenda. Wydajność glutenu mokrego wyizolowanego 

z mąki otrzymanej z ziarna pszenicy zwyczajnej wynosiła średnio 20,7% (zakres: 16,3-

23,9%). Dużo więcej glutenu wymyto z mąk z płaskurki ciemnej i białej (odpowiednio: 41,6   

i 37,0%) oraz z mąki orkiszowej (34,2%). Z mąki z samopszy, pomimo dużej zawartości 

białka ogółem, gluten się nie wymywał, co mogło wynikać z dużej ilości białek 

rozpuszczalnych (albumin i globulin), a małej ilości białek glutenowych. Według normy PN-

91/A-74022:1992 ilość glutenu w mąkach pszennych gatunkowych (jasnych) nie powinna 

być niższa niż 25%. Wymagania tego nie spełniała żadna mąka z ziarna pszenicy zwyczajnej. 

Na wartość technologiczną mąki pszennej, oprócz ilości, wpływa również jakość glutenu. Do 

celów wypiekowych najlepsze są mąki o wartości indeksu glutenu (IG) mieszczącego się w 

zakresie 60-90 jednostek. Wartości tego wskaźnika powyżej 90 jednostek wskazują na gluten 

bardzo mocny, natomiast poniżej 60 jednostek na gluten słabej jakości [Rothkaehl 2009]. 

Mała wydajność glutenu wyizolowanego z mąki z ziarna pszenicy zwyczajnej miała zapewne 

wpływ na wysokie wartości IG (od 78 do 100 jednostek). Na podstawie wartości IG gluten 
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wymyty z większości próbek mąki z ziarna pszenicy zwyczajnej (z wyjątkiem odmian: Zadra 

i Kamelia) zakwalifikowano jako mocny. Wartość tego wskaźnika dla glutenu wymytego  

z mąki z ziarna orkiszu (odmiana Wirtas) wynosiła 54, dla glutenu z płaskurki białej 48, a dla 

glutenu z płaskurki ciemnej 42. 

 

Tab. 17. Wyniki oceny cech fizyko-chemicznych mąki 

Gatunek 

odmiana 

Wilgotność 

 

[%] 

Białko 

ogółem 

[% s.m.] 

Gluten 

mokry 

[%] 

Indeks 

gluten 

[-] 

Liczba 

opadania 

[s] 

Pszenica zwyczajna 

Goplana 12,6 11,3 20,9 95 348 

Harenda 12,4 10,0 18,3 100 281 

Kamelia 12,5 9,6 21,9 90 393 

Kandela 12,7 10,3 16,3 97 255 

Mandaryna 12,8 8,9 19,6 98 300 

Nimfa 12,6 9,5 21,2 92 341 

Rusałka 12,8 9,8 23,9 99 227 

Serenada 12,8 10,7 22,7 99 363 

Struna 12,6 10,5 19,3 99 225 

Zadra 12,8 9,9 22,9 78 298 

Średnia 12,7 10,1 20,7 95 303 

Pszenica orkisz 

Wirtas 12,4 12,8 34,2 54 370 

Pszenica płaskurka 

Biała 12,6 20,6 37,0 48 384 

Ciemna 12,8 22,8 41,6 42 436 

Pszenica samopsza 

Samopsza 12,6 13,7 nie wymyto 331 
 

 

Wartości liczby opadania, wskaźnika aktywności enzymów amylolitycznych,  mieściły się 

w zakresie od 225 do 436 s (tab. 17). Na tej podstawie stwierdzono, że większość badanych 

mąk cechowała się niską aktywnością enzymów amylolitycznych (liczba opadania powyżej 

300 s). W mąkach z ziarna pszenicy zwyczajnej odmian: Harenda, Kandela, Rusałka, Struna  

i Zadra aktywność amylolityczna była na średnim poziomie. Dla mąki przeznaczonej do 

wypieku pieczywa liczba opadania powinna mieścić się w zakresie 220-280 s (Rothkaehl 

2009). W przypadku zbyt niskiej aktywności amylolitycznej wskazane jest jej podwyższenie 

poprzez dodatek do mąki preparatów zawierających enzymy amylolityczne. Dla mąki  

z pszenicy zwyczajnej przeznaczonej do produkcji makaronów wartości liczby opadania nie 

powinny być niższe niż 220 s. Wszystkie badane mąki spełniały to wymaganie.  
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Wyniki wypieku laboratoryjnego pieczywa 

Upiek pieczywa otrzymanego z badanych próbek mąki (różnica pomiędzy masą 

kęsa ciasta uformowanego przed wypiekiem a masą chleba po wyjęciu z pieca) mieścił się                       

w zakresie od 8,5 do 13,3% (tab. 18). Strata piecowa całkowita (różnica pomiędzy masą 

kęsa ciasta uformowanego przed wypiekiem a masą chleba po wystygnięciu) wynosiła od 

14,6 do 20,1%. Wydajność pieczywa (ilość pieczywa ze 100 części wagowych mąki) 

uzyskanego z mąki z ziarna pszenicy zwyczajnej wynosiła średnio 133,6% (zakres: 128,0-

136,7%). Wydajności pieczywa z mąki z orkiszu, samopszy oraz płaskurki białej i ciemnej 

wynosiły odpowiednio: 136,2; 136,0; 135,4 i 133,6%. 

 

Tab. 18. Wyniki wypieku laboratoryjnego pieczywa 

Gatunek 

odmiana 

Upiek 

 

[%] 

Strata 

piecowa  

[%] 

Wydajność 

pieczywa 

[%] 

Objętość 

pieczywa 

[cm3] 

Wsp. poro- 

watości 

[-] 

Ocena 

punktowa 

[pkt.] 

Pszenica zwyczajna 

Goplana 8,5 14,9 136,2 301 70 24 

Harenda 11,7 16,6 133,5 337 70 28 

Kamelia 10,3 15,6 135,1 252 80 20 

Kandela 11,3 17,2 132,5 336 70 27 

Mandaryna 11,5 16,2 134,2 341 60 27 

Nimfa 13,3 17,8 131,6 338 70 25 

Rusałka 12,3 16,7 133,3 325 80 26 

Serenada 9,9 14,6 136,7 265 70 27 

Struna 11,0 15,4 135,1 330 80 24 

Zadra 13,2 20,1 128,0 243 40 23 

Średnia 11,3 16,5 133,6 307 70 25 

Pszenica orkisz 

Wirtas 9,8 14,9 136,2 291 60 28 

Pszenica płaskurka 

Biała 9,8 17,0 135,4 301 60 25 

Ciemna 9,8 16,5 133,6 323 50 26 

Pszenica samopsza 

Samopsza 8,9 15,1 136,0 285 60 19 
 

    Pieczywo z próbnego wypieku laboratoryjnego cechowało się prawidłowym smakiem        

i zapachem, typowym dla pieczywa pszennego. Kształt bochenków był prawidłowy, typowy 

dla pieczywa wypiekanego w foremkach. Skórka chleba miała właściwą grubość, barwę od 

jasno do ciemno brązowej. Nieznacznie popękaną skórką cechowały się chleby z mąki                        

z ziarna samopszy oraz pszenicy zwyczajnej odmian Kamelia i Zadra. Wyrośnięcie 

bochenków było zróżnicowane. Objętość w przeliczeniu na 100 g pieczywa wynosiła od 243 

do 341 cm3 (tab. 18). Największą objętością odznaczało się pieczywo z mąki z ziarna 

pszenicy zwyczajnej odmian: Mandaryna, Nimfa, Harenda i Kandela. Najmniej wyrośnięte 

były bochenki chleba z mąki z ziarna odmian: Kamelia, Zadra i Serenada. Objętość pieczywa 
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z mąki z płaskurki ciemnej i białej wynosiła odpowiednio: 323 i 301 cm3, z mąki orkiszowej 

291 cm3, a z mąki z ziarna samopszy 285 cm3. Miękisz badanego pieczywa cechował się 

bardzo dobrą lub dobrą elastycznością, ale przy krojeniu zbytnio się kruszył. Był on 

zróżnicowany pod względem barwy oraz porowatości. Najciemniejszą barwą miękiszu 

cechowało się pieczywo z mąki z ziarna płaskurki białej i ciemnej oraz z samopszy i orkiszu 

(fot. 2). 

 

Fot. 2. Porównanie barwy miękiszu pieczywa: nr 13 odmiana Goplana, nr 14 Harenda, nr 15 Kamelia,                

nr 16 Kandela, nr 17 Mandaryna, nr 18 Nimfa, nr 19 Rusałka, nr 20 Samopsza, nr 21 Serenada,                    

nr 22 Struna, nr 23 Wirtas, nr 24 Zadra, nr 25 Płaskurka ciemna, nr 26 Płaskurka biała 

 

Współczynniki porowatości miękiszu wynosiły od 40 (odmiana Zadra) do 80 

(odmiany pszenicy zwyczajnej: Kamelia, Rusałka i Struna) (Fot. 3). Suma punktów 

przyznanych podczas oceny organoleptycznej pieczywa wynosiła średnio od 19,0 do 28,0. 

Najwyżej zostało ocenione pieczywo z mąki orkiszowej (odmiana Wirtas) oraz z mąki              

z ziarna pszenicy zwyczajnej odmian: Harenda, Kandela, Mandaryna i Serenada, a najniżej               

z mąki z samopszy oraz z mąki z ziarna pszenicy zwyczajnej odmian Kamelia i Zadra. Na 

podstawie ogólnej ilości punktów przyznanych podczas oceny organoleptycznej do  

I poziomu jakości (28-32 pkt.) zakwalifikowano pieczywo orkiszowe oraz pieczywo z 

mąki z ziarna pszenicy zwyczajnej odmiany Harenda. Do II poziomu jakości (27-23 pkt.) 

zakwalifikowano pieczywo z mąki z obu płaskurek oraz z mąki z ziarna większości 

odmian pszenicy zwyczajnej, z wyjątkiem odmiany Harenda (I poziom jakości) oraz 

Kamelia, zakwalifikowane do III poziomu jakości. Do III poziomu jakości zostało 

zakwalifikowane również pieczywo z samopszy.  
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Fot. 3. Porównanie porowatości miękiszu pieczywa: odmiana Zadra (współczynnik porowatości 40), 

odmiana Rusałka (współczynnik porowatości 80) 

 

Wyniki oceny przydatności mąki do produkcji makaronów 

Ważnym wskaźnikiem oceny przydatności mąki do produkcji makaronu jest 

określenie podatności otrzymanego z niej ciasta na ciemnienie. Pozwala ono na ocenę 

intensywności i kierunku zmian barwy ciasta makaronowego podczas kolejnych etapów 

produkcji oraz wstępne określenie barwy gotowego produktu. Niekorzystne zmiany barwy 

spowodowane są nadmierną aktywnością enzymów z grupy hydrolaz (głównie endo-  

i egzopeptydaz) oraz oksydoreduktaz (polifenylooksydazy i lipooksydazy). Dobrym 

surowcem do produkcji makaronu są mąki/kaszki o niewielkiej podatności na ciemnienie 

oraz dużej zawartości barwników karotenoidowych [Rachoń 2004].  

Wartości parametru L* opisującego jasność barwy dla próbek ciasta makaronowego 

przed termostatowaniem mieściły się w zakresie od 64,70 do 81,54%, natomiast po 

termostatowaniu wynosiły od 56,96 do 73,88%,  co wskazuje  na  niekorzystne  

pociemnienie ich barwy (tab. 19). Średnie wartości tego parametru dla ciast 

przygotowanych z mąki z ziarna pszenicy zwyczajnej przed i po termostatowaniu 

wynosiły odpowiednio: 79,43 i 71,52%, i były wyższe zwłaszcza w porównaniu do 

jasności barwy ciast otrzymanych z ziarna z płaskurki ciemnej i białej (odpowiednio: 

64,70 i 56,96% oraz 68,01 i 58,68%). Po termostatowaniu próbek ciasta wartości 

parametru barwy a* uległy zwiększeniu, co świadczy o zwiększeniu udziału barwy 

czerwonej i jednoczesnym zmniejszeniu udziału barwy zielonej. Wartości parametru b*, 

wskazujące na udział barwy żółtej, w przypadku większości próbek ciasta nieznacznie 
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zmalały, z wyjątkiem ciasta z orkiszu (odmiana Wirtas) oraz ciasta z mąki z ziarna 

pszenicy zwyczajnej odmiany Serenada. Największe obniżenie wartości tego parametru 

nastąpiło w przypadku ciasta z mąki z samopszy. Bezwzględna różnica barwy (ΔE)  ciasta 

makaronowego przed i po termostatowaniu wynosiła od 6,39 do 11,43. Najmniejsze 

wartości tego wskaźnika uzyskano dla ciast z mąki z ziarna pszenicy zwyczajnej odmian: 

Goplana, Zadra, Kamelia, Kandela i Rusałka, a największe dla ciast z mąki z ziarna 

pszenicy zwyczajnej odmian: Harenda i Serenada oraz ciast z mąki z samopszy, orkiszu 

oraz obu płaskurek. Według Międzynarodowej Komisji Oświetleniowej bezwzględne 

różnice barwy mieszczące się w przedziale 0-2 są nierozpoznawalne, w przedziale 2-3,5 są 

rozpoznawalne przez niedoświadczonego obserwatora, natomiast wartość ΔE powyżej 3,5 

świadczy o wyraźnej różnicy barwy [Chmiel i wsp. 2011]. Na tej podstawie stwierdzono, 

że zmiany barwy wszystkich ciast makaronowych były znaczące. 

 

Tab. 19. Wyniki oceny barwy ciasta i jego podatności na ciemnienie 

Gatunek 

odmiana 

Parametry barwy  ΔE 

 

 

 

[-] 

Podat- 

ność na 

ciem- 

nienie 

[st.] 

przed termostatowaniem po termostatowaniu 

L* 

 

[%] 

a* 

 

[-] 

b* 

 

[-] 

L* 

 

[%] 

a* 

 

[-] 

b* 

 

[-] 

Pszenica zwyczajna 

Goplana 77,81 1,74 17,68 71,58 2,99 17,16 6,39 II 

Harenda 80,55 0,65 18,67 69,30 2,65 18,37 11,43 III 

Kamelia 79,48 1,44 16,90 72,79 3,06 16,07 6,95 II 

Kandela 81,54 0,10 20,11 74,15 1,33 18,96 7,63 II 

Mandaryna 80,11 0,35 21,04 72,11 1,40 20,69 8,21 III 

Nimfa 78,51 1,63 16,79 69,79 3,57 16,77 8,93 III 

Rusałka 77,25 1,79 16,91 69,47 3,25 16,82 7,94 III 

Serenada 78,50 1,32 17,23 69,62 3,18 17,39 9,09 III 

Struna 80,24 0,31 21,15 72,46 1,60 18,85 8,33 II 

Zadra 80,31 0,89 17,54 73,88 2,26 17,35 6,59 II 

Średnia 79,43 1,02 18,40 71,52 2,53 17,84 8,15 - 

Pszenica orkisz 

Wirtas 78,57 1,82 18,89 70,18 4,33 19,95 8,87 III 

Pszenica płaskurka 

Biała 68,01 5,56 18,77 58,68 7,61 16,98 9,74 III 

Ciemna 64,70 6,62 17,94 56,96 8,48 16,45 8,12 III 

Pszenica samopsza 

Samopsza 75,08 1,70 27,22 67,48 3,65 21,89 9,54 III 
 

Wizualna ocena ciast makaronowych przygotowanych z badanych próbek mąki 

potwierdziła stwierdzone instrumentalnie zmiany barwy ciasta makaronowego jakie 

nastąpiły w trakcie termostatowania. Żadnej z badanych próbek ciasta nie 

zakwalifikowano do grupy o niskiej podatności na ciemnienie (I stopień) (tab. 19). Średnią 

podatnością na ciemnienie (II stopień) cechowały się ciasta z mąki z ziarna pszenicy 
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zwyczajnej odmian: Goplana, Kamelia, Kandela, Struna i Zadra (fot. 4). Wysoką 

podatnością na ciemnienie (III stopień) cechowały się ciasta z mąki z ziarna pozostałych 

odmian pszenicy zwyczajnej oraz z orkiszu, samopszy i obu płaskurek. Bardzo ładną żółtą 

barwą odznaczało się świeże ciasto z mąki z samopszy, ale po termostatowaniu jego barwa 

bardzo pociemniała, natomiast najbardziej ciemną barwę, zarówno przed jak i po 

termostatowaniu, miało ciasto z płaskurki ciemnej (fot. 5). 

 

 

 

    

Fot. 4. Porównanie barwy ciasta makaronowego po i przed termostatowaniem: odmiana Zadra                

(II stopień), odmiana Harenda (III stopień) 

 

    

Fot. 5. Porównanie barwy ciasta makaronowego przed i po termostatowaniu: samopsza (III stopień), 

płaskurka ciemna (III stopień) 

 

Makarony otrzymane z mąki z ziarna badanych odmian pszenicy były 

zróżnicowane pod względem wyglądu zewnętrznego – kształtu oraz przede wszystkim 

barwy. Średnia suma punktów przyznana przez zespół przeprowadzający ocenę 

organoleptyczną makaronów przed ugotowaniem mieściła się w zakresie od 3,0 do 4,6 

(tab. 20). Większość makaronów została wysoko oceniona pod względem wyglądu 

ogólnego – kształtu (z wyjątkiem makaronu z płaskurki białej i ciemnej oraz samopszy), 

pozostałych cech (powierzchnia bez pęknięć, nieliczne pstrociny), barwy. Według 

oceniających najładniejszą barwą odznaczał się makaron z samopszy, orkiszu, a w obrębie 

pszenicy zwyczajnej z mąki z ziarna odmian: Mandaryna, Kandela, Serenada, a najniżej 

pod tym względem został oceniony makaron z płaskurki ciemnej (fot. 6). Sumarycznie 
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najwyższą ilość punktów przyznano makaronom z mąki z ziarna pszenicy zwyczajnej 

odmian: Mandaryna, Kandela, Serenada i Kamelia. 

  

   

Fot. 6. Porównanie wyglądu makaronów przed ugotowaniem (surowych)  

pszenica zwyczajna (odmiany: Mandaryna, Kandela, Serenada),  

samopsza, orkisz (odmiana Wirtas), płaskurka ciemna 

 

 

Średnia suma punktów przyznana przez zespół oceniający makarony po ugotowaniu 

mieściła się w zakresie od 3,5 do 4,7 (tab. 20). Najwyższą sumę punktów przyznano 

makaronom z mąki z ziarna pszenicy zwyczajnej odmian: Kandela, Mandaryna i Serenada 

(fot. 7). Pod względem smaku najwyżej zostały ocenione makarony z mąki z ziarna pszenicy 

odmian Goplana, Mandaryna, Kandela, Rusałka, Serenada i Zadra, a najniżej makarony                    

z płaskurki białej i ciemnej oraz samopszy, które ze względu na zlepy nie były równomiernie 

ugotowane. Według oceniających najbardziej pożądaną barwą cechował się makaron z mąki  

z ziarna pszenicy zwyczajnej odmian: Kandela, Mandaryna, Serenada oraz z orkiszu 

(odmiana Wirtas), a najmniej pożądaną makaron z płaskurki ciemnej (fot. 7). Sumarycznie 

najniższą liczbę punktów przyznano makaronom z obu płaskurek, samopszy oraz z mąki         

z ziarna pszenicy zwyczajnej odmiany Harenda. Zastrzeżenia oceniających dotyczyły przede 

wszystkim kleistej konsystencji i zniekształcenia formy (widoczne zlepy), a w przypadku 

makaronu z płaskurki białej i ciemnej oraz samopszy również smaku. 
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Tab. 20. Wyniki oceny jakości makaronów 

Gatunek 

odmiana 

Ocena organoleptyczna [pkt] Straty suchej 

masy 

 

[%] 

Współczynnik 

przyrostu 

wagowego 

[-] 

przed 

ugotowaniem 

po ugotowaniu 

Pszenica zwyczajna 

Goplana 4,2 4,1 5,6 2,0 

Harenda 3,9 3,8 6,2 2,1 

Kamelia 4,4 4,0 4,9 2,3 

Kandela 4,5 4,7 4,5 2,1 

Mandaryna 4,6 4,5 4,7 2,2 

Nimfa 4,1 4,1 5,2 2,2 

Rusałka 4,1 4,3 6,3 2,1 

Serenada 4,5 4,5 6,2 2,2 

Struna 4,1 4,1 5,2 2,3 

Zadra 4,3 4,3 6,2 2,3 

Średnia 4,3 4,2 5,5 2,2 

Pszenica orkisz 

Wirtas 3,9 4,4 4,1 2,3 

Pszenica płaskurka 

Biała 3,1 3,5 4,2 2,1 

Ciemna 3,0 3,5 4,7 2,0 

Pszenica samopsza 

Samopsza 3,6 3,7 5,8 2,4 
 

 

Straty suchej masy podczas gotowania makaronów wynosiły od 4,1 do 6,3% (tab. 

20). Według Obuchowskiego [1997] nie powinny być one większe niż 10%. Im większa 

ilość suchej masy przedostaje się do wody tym makaron jest gorszej jakości. Najniższymi 

stratami  suchej masy podczas gotowania odznaczały się makarony z mąk o największej 

zawartości substancji białkowych – z orkiszu oraz płaskurki ciemnej i białej. Najwyższymi 

stratami suchej masy cechowały się makarony z mąki z ziarna pszenicy zwyczajnej 

odmian: Rusałka, Harenda, Serenada i Zadra. Wartości współczynników przyrostu 

wagowego makaronów podczas gotowania wynosiły od 2,0 do 2,4. Największymi 

przyrostami wagowymi cechowały się makarony z mąki z ziarna pszenicy zwyczajnej 

odmian: Kamelia, Struna i Zadra oraz orkiszu (odmiana Wirtas) i samopszy,  

a najmniejszymi makarony z mąki z płaskurki ciemnej i białej oraz z mąki z ziarna 

pszenicy zwyczajnej odmian: Goplana, Harenda, Kandela i Rusałka.   
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Fot. 7. Porównanie wyglądu makaronów po ugotowaniu 

pszenica zwyczajna (odmiany Mandaryna, Kandela, Serenada) 

samopsza, orkisz (odmiana Wirtas), płaskurka jasna  

 

 

Stwierdzenia i wnioski 

1. Ziarno wszystkich badanych odmian pszenicy spełniało wymagania zawarte w normie 

PN-R-74103 odnośnie maksymalnej zawartości zanieczyszczeń i wilgotności.  

Z wyjątkiem ziarna odmian: Kamelia, Nimfa i Serenada spełniało ono także 

wymagania odnośnie minimalnej gęstości w stanie usypowym. Szklistą strukturą 

bielma cechowało się ziarno płaskurki białej i ciemnej, orkiszu (odmiana Wirtas), 

samopszy oraz pszenicy zwyczajnej odmiany Kamelia. Ziarno pozostałych badanych 

odmian pszenicy zwyczajnej było mączyste.  

2. Wyciągi mąki otrzymanej z przemiału ziarna badanych odmian pszenicy wynosiły od 

73,6 do 77,8%. Największe wyciągi mąki uzyskano z przemiału ziarna orkiszu 

(odmiana Wirtas), płaskurki ciemnej oraz pszenicy zwyczajnej odmian: Nimfa                        

i Zadra, a najniższe z samopszy, płaskurki białej oraz pszenicy zwyczajnej odmiany 

Serenada. Popiołowość mąki mieściła się w zakresie od 0,72 do 1,58%. Na podstawie 

wartości współczynników efektywności przemiału K stwierdzono, że najlepszymi 
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właściwościami przemiałowymi cechowało się ziarno pszenicy odmian: Harenda, 

Kandela, Mandaryna i Goplana. 

3. Zawartość białka ogółem w badanych mąkach wynosiła od 8,9 do 22,8%, a ilość 

glutenu mokrego od 16,3 do 41,6%. Najwięcej substancji białkowych zawierały mąki 

z ziarna płaskurki ciemnej i białej, samopszy oraz orkiszu. Wartości IG wynosiły od 

42 do 100, większość badanych próbek mąki cechowała się mocnym glutenem. 

Aktywność enzymów amylolitycznych w badanych próbkach mąki była na niskim lub 

średnim poziomie. 

4. Pieczywo z próbnego wypieku laboratoryjnego cechowało się właściwym smakiem                

i  zapachem oraz prawidłowym kształtem i barwą skórki. Objętość pieczywa mieściła 

się w zakresie od 243 do 341 cm3. Miękisz chlebów cechował się bardzo dobrą lub 

dobrą elastycznością, był zróżnicowany pod względem porowatości. Na podstawie 

ogólnej ilości punktów przyznanych podczas oceny organoleptycznej do I poziomu 

jakości (28-32 pkt.) zakwalifikowano pieczywo orkiszowe oraz pieczywo z mąki                    

z ziarna pszenicy zwyczajnej odmiany Harenda. Do II poziomu jakości (27-23 pkt.) 

zakwalifikowano pieczywo z mąki z obu płaskurek oraz z mąki z ziarna większości 

odmian pszenicy zwyczajnej, z wyjątkiem odmiany Harenda (I poziom jakości) oraz 

Kamelia, które zakwalifikowano do III poziomu jakości. Do III poziomu jakości 

zostało zakwalifikowane również pieczywo z samopszy.  

5. Instrumentalna oraz wizualna ocena ciasta makaronowego otrzymanego z badanych 

próbek mąki wykazała zmiany jego barwy w trakcie termostatowania. Żadnej                          

z badanych próbek ciasta nie zakwalifikowano do grupy o niskiej podatności na 

ciemnienie. Większość próbek ciasta cechowała się wysoką podatnością na 

ciemnienie (III stopień). Średnią podatnością na ciemnienie (II stopień) cechowały się 

ciasta z mąki z ziarna pszenicy zwyczajnej odmian: Goplana, Kamelia, Kandela, 

Struna i Zadra. 

6. Makarony otrzymane w warunkach laboratoryjnych były zróżnicowane pod 

względem jakości. Na podstawie oceny organoleptycznej najwyżej oceniono 

makarony otrzymane z mąki z ziarna pszenicy odmian: Kandela, Mandaryna  

i Serenada, które po ugotowaniu zachowywały właściwy kształt, miały odpowiednią 

konsystencję, smak    i zapach, a także najbardziej akceptowalną barwę. W przypadku 

pozostałych makaronów zastrzeżenia oceniających dotyczyły przede wszystkim 

barwy oraz zniekształcenia formy (zlepy), co miało niekorzystny wpływ na 

równomierność gotowania i konsystencję po ugotowaniu. Na podstawie wyników 

oceny podatności ciasta na ciemnienie oraz oceny organoleptycznej makaronów  
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po ugotowaniu jako potencjalny surowiec do produkcji makaronów wytypowano mąki 

z ziarna pszenicy zwyczajnej odmian: Kandela, Mandaryna i Serenada oraz orkiszu 

(odmiana Wirtas).  

7. Na podstawie wyników dwuletnich badań (lata zbioru 2017 i 2018) dotyczących 

przydatności ziarna pszenicy jako surowca do przetwórstwa stwierdzono, że 

wymagania przemysłu piekarskiego w największym stopniu spełniały mąki otrzymane 

z przemiału ziarna pszenicy zwyczajnej odmian: Harenda, Kandela, Mandaryna, 

Rusałka i  Serenada oraz orkiszu (odmiana Wirtas). Jako najbardziej przydatne do 

produkcji mąk na cele makaronowe wytypowano ziarno pszenicy zwyczajnej odmian: 

Kandela, Mandaryna, Serenada i Struna oraz orkiszu (odmiana Wirtas). Ze względu 

na duży wpływ na jakość ziarna warunków pogodowych panujących  

w poszczególnych sezonach wegetacyjnych, badania dotyczące doboru odmian 

pszenicy z uprawy ekologicznej jako surowca dla przemysłu piekarskiego  

i makaronowego powinny być kontynuowane na próbkach ziarna z następnego roku 

zbioru. 
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3.   Analiza wielokryterialna potencjału zdrowotnego pszenic oplewionych  

(orkiszu, samopszy i płaskurki) w porównaniu do odmian współczesnych 

pszenicy zwyczajnej 

 

Cel i materiał badań 

 

Badania przeprowadzono w Zakładzie Biochemii i Jakości Plonów IUNG-PIB  

w Puławach, dla 14 odmian współczesnych i dawnych pszenicy jarej (tab. 21). Cztery 

odmiany występowały w postaci oplewionej (orkisz Wirtas, płaskurka biała i ciemna, 

samopsza) i zostały odplewione ręcznie. Plewy tych odmian również zostały poddane 

analizie, takiej jak ziarno. Wszystkie odmiany pochodziły z uprawy w systemie 

ekologicznym w Osinach, cztery z nich także dla porównania z uprawy integrowanej  

i konwencjonalnej. 

 

Tab. 21. Materiał do badań biochemicznych potencjału zdrowotnego ziarna pszenicy jarej 

Lp. Nazwa odmiany Część rośliny System 

ekologiczny 

System 

integrowany 

System 

konwencjo-

nalny 

1 KANDELA  ZIARNO V V V 

2 SERENADA  ZIARNO V V V 

3 HARENDA  ZIARNO V V V 

4 MANDARYNA  ZIARNO V V V 

5 KAMELIA  ZIARNO V   

6 WIRTAS ZIARNO V   

  PLEWY V   

7 PŁASKURKA CIEMNA  ZIARNO V   

  PLEWY V   

8 SAMOPSZA ZIARNO V   

  PLEWY V   

9 ZADRA  ZIARNO V   

10 GOPLANA ZIARNO V   

11 STRUNA ZIARNO V   

12 NIMFA ZIARNO V   

13 PŁASKURKA BIAŁA ZIARNO V   

  PLEWY V   

14 RUSAŁKA ZIARNO V   

 

Celem badań było: 

 porównanie zawartości związków aktywnych, które mają znaczenie prozdrowotne dla 

człowieka, występujących w ziarnie pszenic oplewionych: orkisz, samopszy i płaskurki w 

porównaniu do ziarna pszenicy zwyczajnej, 
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 porównanie zawartości tych związków w ziarnie z produkcji ekologicznej  

vs konwencjonalnej i integrowanej. 

 

Metodyka badań laboratoryjnych 

 

Próbki zostały zmielone. Około 5 gram każdej próbki została odtłuszczona heksanem  

w aparacie Soxhleta przez 6 godzin. Ekstrakty przygotowano według następujących procedur: 

1. Oznaczanie alkilorezorcynoli 

Nieodtłuszczone, zmielone ziarno w ilości 1 g umieszczono w plastikowych probówkach 

typu falkon i ekstrahowano 40 ml acetonu przez 48 h w temperaturze pokojowej  

z zastosowaniem łaźni ultradźwiękowej. Próbki zostały następnie odwirowane, supernatant 

zebrano do kolby wyparkowej i odparowano do sucha na wyparce próżniowej. Próbka została 

rozpuszczona w 1 ml acetonitrylu. 

Do analizy chromatograficznej z zastosowaniem UPLC – DAD - MS podano próbki  

o stężeniu 500 mg/ml. 

2. Oznaczanie kwasów fenolowych 

Zmielone,  odtłuszczone ziarno odważono do probówki typu falcon w ilości 200 mg  

i zawieszono w 2 % wodnym roztworze kwasu askorbinowego. Hydrolizę 4M NaOH 

prowadzono w ciemności przez 4 godz. Do każdej próbki dodano 20 µl kwasu 3-hydroksy 

benzoesowego jako wzorca. Hydrolizat zakwaszono 6M HCl do pH 2 i odwirowano. 

Supernatant ekstrahowano 3-krotnie metodą ciecz-ciecz z uwodnionym octanem etylu. 

Ekstrakt odparowano do sucha na wyparce próżniowej i rozpuszczono w 25 % metanolu. 

Do analizy chromatograficznej z zastosowaniem UPLC – DAD - MS podano próbki  

o stężeniu 50 mg/ml. 

3. Aktywność antyoksydacyjna 

Do analizy aktywności antyoksydacyjnej hydrolizatów pszenicy jarej zastosowano metodę 

TLC-DPPH. Hydrolizaty te analizowano pod kątem obecności oraz aktywności związków o 

właściwościach antyoksydacyjnych. Stężenie próbek użytych do analizy wynosiło 50 mg/ml. 

Jako wzorzec zastosowano kwas 6-hydroksy-2,5,7,8-tetrametylochroman-2-karboksylowy 

(Trolox) o stężeniu 1mg/ml. Próbki (po 20 µl) i wzorzec Trolox (1 µl) nanoszono na płytki 

chromatograficzne pokryte żelem krzemionkowym (płytki TLC SiO2 60F254, 10 x 10 cm, 

Merck, Darmstadt, Niemcy), w postaci plamek z 8 mm odstępem między poszczególnymi 

próbkami, w odległości 10 mm od dolnego i 15 mm od lewego i prawego brzegu płytki. 
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Płytki rozwijano w komorze chromatograficznej wysyconej parami eluentu: acetonitryl-

chloroform-woda-kwas mrówkowy (60:10:15:5/ v/v/v/v), na dystansie 90 mm.  

Po rozwinięciu i wysuszeniu zanurzano je na 5 s w 0,2% metanolowym roztworze DPPH. 

Oceny uzyskanych wyników dokonano skanując płytkę po 90 minutach od wywołania jej 

roztworem DPPH.  

 

Wyniki badań 

Zarówno alkilorezorcynole, jak i kwasy fenolowe są metabolitami wtórnymi o silnych 

właściwościach przeciwutleniających. Ich obecność w codziennej diecie może powodować 

zwiększenie odporności na choroby serca, nowotwory czy miażdżycę. Dlatego też w dobie 

rosnącej świadomości żywieniowej, produkty spożywcze zawierające związki aktywne 

biologicznie są pożądane i poszukiwane przez konsumentów. 

Badanie zawartości alkilorezorcynoli w czystym ziarnie 14 odmian pszenicy 

uprawianej w systemie ekologicznym wykazało najwyższy udział tych związków  

w odmianach KAMELIA, GOPLANA i HARENDA (tab. 22). Najniższą zawartość 

odnotowano w czystym ziarnie odmian PŁASKURKA CIEMNA i SAMOPSZA. Jednak 

należy zwrócić uwagę na dużą zawartość alkilorezorcynoli w plewach dawnych odmian 

oplewionych, szczególnie orkiszu Wirtas. Zawartość alkilorezorcynoli w plewach odmiany 

WIRTAS była najwyższa, ponad dwukrotnie większa niż w plewach innych analizowanych 

odmian.  

Tab. 22. Zawartość alkilorezorcynoli (ug/g s.m.) w próbkach ziarna odmian pszenicy jarej  

z systemu ekologicznego 

Lp. Odmiana 

Nazwa związku (Mw)* 

 

plewy 
374+348 376 404 432 460 

suma 

ziarno 

1 Kandela 79,63 286,40 331,97 54,43 29,97 782,40  

2 Serenada 72,17 237,97 351,57 67,73 16,57 746,00  

3 Harenda 88,93 316,10 429,97 85,63 30,90 951,53  

4 Mandaryna 79,77 288,23 383,17 78,93 23,73 853,83  

5 Kamelia 94,83 317,77 437,73 99,07 28,03 977,43  

6 Orkisz Wirtas 73,30 229,40 363,90 86,30 29,20 782,10 515,30 

7 
Płaskurka 

ciemna 
17,20 117,37 231,43 62,13 8,13 436,27 225,66 

8 Samopsza 10,97 99,47 243,13 87,90 14,50 455,97 214,00 

9 Zadra 63,07 219,67 292,97 55,03 11,33 642,07  

10 Goplana 102,60 341,37 412,67 86,47 24,83 967,93  

11 Struna 63,37 235,67 327,17 67,53 27,27 721,00  

12 Nimfa 95,10 301,80 392,13 75,90 23,93 888,87  

13 Płaskurka biała 44,33 208,80 385,50 81,43 17,20 737,27 219,86 

14 Rusałka 71,23 267,90 383,60 73,30 27,17 823,20  
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*Objaśnienia: 

ALKILOREZORCYNOLE 

      Mw nazwa związku 

     374 + 348 5-(Nonadecenyl)-resorcinol + 5-n-Heptadecylresorcinol 

376 5-n-Nonadecanylresorcinol 

   404 5-n-Heneicosylresorcinol 

    432 5-n-Tricosylresorcinol 

    460 5-n-Pentacosylresorcinol 

     

Uprawa w systemie integrowanym i konwencjonalnym wpływała na zmniejszenie 

zawartości alkilorezorcynoli w ziarnie pszenicy jarej (tab. 23). 

 

Tab. 23. Zawartość alkilorezorcynoli (ug/g s.m.) w próbkach ziarna wybranych odmian 

pszenicy jarej z systemu ekologicznego oraz integrowanego i konwencjonalnego 

 

Badanie zawartości kwasów fenolowych w ziarnie 14 odmian pszenicy uprawianej  

w systemie ekologicznym wykazało najwyższy udział tych związków w odmianach 

HARENDA, MANDARYNA, NIMFA i RUSAŁKA (powyżej 1000 µg/g suchej masy). 

Odmiany oplewione tj. orkisz WIRTAS, PŁASKURKA BIAŁA i CIEMNA oraz 

SAMOPSZA charakteryzowały się zbliżoną zawartością kwasów fenolowych w ziarnie 

(897,6 µg/g s.m.; 848,2 µg/g s.m.; 843,5 µg/g s.m.; 840,1 µg/g s.m., odpowiednio) (tab. 24). 

Biorąc pod uwagę plewy tych ziaren zawartość kwasów fenolowych jest nawet pięciokrotnie 

wyższa od pozostałych odmian. Dominującym kwasem w ziarnie wszystkich badanych 

odmian był kwas ferulowy. Dlatego ze względów zdrowotnych nie jest wskazane 

obłuskiwanie ziarna tych dawnych pszenic, tylko łączne ich stosowanie w przemyśle 

spożywczym.  

   

Lp. Odmiany 
System produkcji 

ekologiczny integrowany konwencjonalny 

1 Kandela 782,40 745,43 735,63 

2 Serenada 746,00 665,77 675,23 

3 Harenda 951,53 835,53 896,63 

4 Mandaryna 853,83 736,40 817,30 

średnio 833,44 745,78 781,20 
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Tab. 24. Zawartość kwasów fenolowych (ug/g s.m.) w ziarnie i plewach odmian pszenicy 

jarej z systemu ekologicznego, integrowanego i konwencjonalnego w 2018 r. 

(P - plewy, Z - ziarno, C – całość) 

KOD ODMIANA 
Kwasy fenolowe * 

PRO PHB VAN CAF SYR PCO FER SIN SAL SUMA 

System ekologiczny 

6-EKO-P WIRTAS 4,7 15,7 30,9 36,1 28,8 1986,9 2206,4 9,1   4318,5 

13-EKO-P 

PŁASKURKA 

BIAŁA 5,0 21,1 45,1 25,3 44,1 2038,4 1766,2 15,5   3960,9 

7-EKO-P 

PŁASKURKA 

CIEMNA  5,7 26,3 58,0 22,1 35,6 1909,0 1712,8 30,7   3800,1 

8-EKO-P SAMOPSZA 6,5 31,3 58,1 52,8 37,2 2257,3 1736,9 40,5   4220,6 

                        

6-EKO-C WIRTAS 3,4 11,0 15,3 23,1 16,6 580,2 1118,4 42,6 1,6 1812,4 

13-EKO-C 

PŁASKURKA 

BIAŁA 2,9 9,9 21,6 22,5 17,8 748,5 965,1 47,0 0,9 1836,3 

7-EKO-C 

PŁASKURKA 

CIEMNA  3,4 11,6 28,3 23,3 16,3 647,6 942,6 77,2 1,1 1751,4 

8-EKO-C SAMOPSZA 3,7 14,8 28,3 34,5 20,3 959,0 1063,3 60,4 1,8 2186,0 

                        

3-EKO-Z HARENDA  2,0 8,1 9,8 22,1 9,5 28,1 1063,0 80,7   1223,3 

1-EKO-Z KANDELA  1,8 5,3 9,4 13,2 8,8 25,2 724,7 40,4   829,0 

4-EKO-Z MANDARYNA  1,6 7,1 10,3 20,3 11,7 28,2 998,6 83,1   1161,0 

2-EKO-Z SERENADA  1,6 8,3 8,4 12,8 10,1 25,4 561,9 31,6   660,1 

10-EKO-Z GOPLANA 1,7 8,3 9,5 17,5 8,5 31,2 806,6 52,4   935,7 

5-EKO-Z KAMELIA  1,6 9,8 9,1 16,0 9,1 38,6 853,4 42,4   980,1 

12-EKO-Z NIMFA 1,9 8,9 9,5 21,5 10,1 34,8 888,2 56,9   1031,8 

6-EKO-Z WIRTAS 1,7 7,3 8,1 12,1 10,5 16,8 780,2 61,0   897,6 

13-EKO-Z 

PŁASKURKA 

BIAŁA 1,9 4,2 10,9 16,2 5,8 58,6 667,1 83,6   848,2 

7-EKO-Z 

PŁASKURKA 

CIEMNA  1,8 3,9 14,2 17,4 6,0 43,7 643,1 113,3   843,5 

14-EKO-Z RUSAŁKA 1,7 7,7 9,4 21,3 10,2 29,3 868,0 60,7   1008,4 

8-EKO-Z SAMOPSZA 1,4 3,3 7,8 17,0 5,6 33,3 672,1 99,7   840,1 

11-EKO-Z STRUNA 1,6 4,3 6,5 16,0 5,3 16,2 707,8 63,0   820,8 

9-EKO-Z ZADRA  1,3 4,4 9,3 10,8 10,6 18,6 692,1 39,6   786,8 

System konwencjonalny 

3-KONW-

Z 
HARENDA  

1,4 6,5 10,0 15,0 10,6 34,2 822,0 63,0   962,7 

1-KONW-

Z 
KANDELA  

1,8 5,9 10,8 14,3 12,4 34,8 734,7 38,9   853,6 

4-KONW-

Z 
MANDARYNA  

2,0 6,5 12,5 13,5 13,1 39,0 594,2 38,7   719,5 

2-KONW-

Z 
SERENADA  

1,3 8,7 9,8 13,9 13,6 30,6 736,5 51,3   865,7 

System integrowany 

3-INT-Z HARENDA  1,9 7,5 8,8 12,7 10,7 39,7 785,1 54,1   920,5 

1-INT-Z KANDELA  1,9 5,5 9,1 8,6 10,1 25,4 597,8 30,8   689,2 

4-INT-Z MANDARYNA  1,5 6,0 10,2 13,4 12,4 18,3 694,0 54,1   810,0 

2-INT-Z SERENADA  1,8 9,4 8,4 14,0 11,8 40,6 724,1 48,2   858,2 
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* Objaśnienia: 

KWASY: 

            PRO protokatechowy 

        PHB para-hydroksybenzoesowy 

      VAN wanilinowy 

         CAF kawowy 

          SYR syryngowy 

         PCO para-kumarowy 

        FER ferulowy 

          SIN synapinowy 

         SAL salicylowy 

          

We wszystkich badanych hydrolizatach 14 odmian pszenicy jarej zidentyfikowano 

związki wykazujące właściwości antyoksydacyjne. Związki posiadające zdolność zmiatania 

wolnych rodników pojawiły się jako żółte pasma na purpurowym tle (Rys. 1). Dla 

ilościowego porównania wyników badań wykorzystana została graficzna obróbka obrazu  

z zastosowaniem programu komputerowego ImageJ (Rys. 2).  

 

 
Rys. 1. Płytka TLC obrazująca aktywność antyoksydacyjną hydrolizatów ziarna 14 odmian pszenicy 

jarej z 2018 roku i wzorca Troloxu (T). 

 

 

Przykłady związków o 

właściwościach 
antyoksydacyjnych 
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Rys. 2. Graficzna obróbka obrazu z zastosowaniem programu komputerowego ImageJ dla odmian  

nr 1-6 i wzorca. 

 

Badając aktywnością antyoksydacyjną ziarna poszczególnych odmian stwierdzono duże 

zróżnicowanie  aktywności między poszczególnymi odmianami. Najwyższą aktywnością 

antyoksydacyjną charakteryzowały się związki obecne w hydrolizatach z ziarna orkiszu 

WIRTAS oraz odmian pszenicy zwyczajnej: MANDARYNA, STRUNA i RUSAŁKA 

(tab. 25). Aktywność antyoksydacyjna poszczególnych związków obecnych w badanych 

odmianach była niższa niż wzorca Troloxu. 

Tab. 25. Suma aktywności związków wykazujących aktywność antyoksydacyjną  

w przeliczeniu na wzorzec Trolox =1, ziarna 14 odmian pszenicy jarej 

 

Lp. Odmiana Aktywność antyoksydacyjna 

1 Kandela 0,058 

2 Serenada 0,140 

3 Harenda 0,118 

4 Mandaryna 0,183 

5 Kamelia 0,117 

6 Orkisz Wirtas 0,201 

7 Płaskurka ciemna 0,143 

8 Samopsza 0,131 

9 Zadra 0,161 

10 Goplana 0,134 

11 Struna 0,180 

12 Nimfa 0,167 

13 Płaskurka biała 0,150 

14 Rusałka 0,175 

odmiana 

Serenada 

odmiana 

Harenda 

odmiana 

Mandaryna 

odmiana 

Kamelia 

orkisz  

Wirtas 

przykłady związków odmian 

pszenicy jarej wykazujących 

aktywność antyoksydacyjną 

wzorzec Trolox 

odmiana 

Kandela 
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4. Opracowanie raportu końcowego oraz broszury upowszechnieniowej na temat 

przydatności odmian pszenicy jarej dla przemysłu młynarsko-piekarniczego. 

Formy promocji i upowszechniania wyników badań. 

 

W ramach realizowanego zadania badawczego opracowano: 

 

1. Raport końcowy z wynikami badań z 2018 r. 

2. Broszura upowszechnieniowa pt. „PRZYDATNOŚĆ ZIARNA ODMIAN PSZENICY 

JAREJ Z UPRAWY EKOLOGICZNEJ JAKO SUROWCA DLA PRZETWÓRSTWA”  

(broszura stanowi załącznik do Raportu). 

3. Prezentacja na konferencji: Feledyn-Szewczyk B.: „Ocena przydatności odmian zbóż 

jarych do uprawy w rolnictwie ekologicznym w ramach Ekologicznego 

Doświadczalnictwa Odmianowego (EDO)”. Konferencja pt. „Praktyczne wykorzystanie  

i wdrażanie wyników badań naukowych oraz nowe osiągnięcia w hodowli odmianowej  

do zastosowania w produkcji roślinnej”, CDR Radom, 24 października 2018. 
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5. PODSUMOWANIE WYNIKÓW BADAŃ I ZALECENIA DLA PRAKTYKI  

 

Ocena podatności odmian pszenicy jarej na porażenie przez grzyby  

z rodzaju Fusarium i występowanie mykotoksyn 

 

1. W 2018 roku objawy fuzariozy kłosów pszenicy jarej wystąpiły na większości odmian 

w niewielkim nasileniu, a na pszenicy orkisz odmiany Wirtas w ogóle ich nie 

obserwowano. Przyczyną były głównie niesprzyjające warunki pogodowe dla rozwoju 

tych patogenów (susza, zwłaszcza w czasie kwitnienia zbóż). Nie stwierdzono istotnych 

różnic w nasileniu choroby zarówno między uprawianymi odmianami, jak  

i miejscowościami, w których prowadzono badania.  

2. Zasiedlenie przez Fusarium spp. ziarna pochodzącego z uprawy pszenicy jarej w Osinach 

(woj. lubelskie) wynosiło 11,4%, w Chomentowie (woj. podlaskie) – 10,9%,  

a w Grabowie (woj. mazowieckie) – 4,8%.  

3. Analiza mykologiczna wykazała duże zróżnicowanie w porażeniu ziarna przez Fusarium 

spp. między odmianami uprawianymi w poszczególnych miejscowościach. Z ziarna 

pochodzącego z Osin izolowano od 2,0% porażonych ziarniaków (‘Mandaryna’) do 

24,5% (‘Samopsza’), z Chomentowa – 1% (‘Wirtas’) do 21,5% (‘Kamelia’), a z Grabowa 

od 1,0% (‘Kamelia’) do 11,5% (‘Kandela’) ziarniaków porażonych przez grzyby  

z rodzaju Fusarium. 

4. Wyniki wskazują, że do uprawy ekologicznej najbardziej przydatnymi z badanych 

odmian pszenicy jarej pod kątem zmniejszenia zagrożenia infekcji przez Fusarium 

spp. były: 

a. w okolicach Osin (woj. lubelskie) – ‘Mandaryna’,  

b. w okolicach Chomentowa (woj. podlaskie) – ‘Wirtas’,  

c. w okolicach Grabowa (woj. mazowieckie) – ‘Kamelia’, ‘Harenda’  

i ‘Goplana’.  

5. Nie stwierdzono występowania mykotoksyny ZEA w badanych próbach ziarna pszenicy 

jarej. Mykotoksynę DON wykryto w czterech z sześciu badanych prób ziarna z uprawy 

ekologicznej i w każdej z nich przekraczało dopuszczalną normę. Wysokie stężenie 

mykotoksyny NIV wykryto w ziarnie odmiany ‘Kandela’ pochodzącym z uprawy 

w Osinach i Grabowie.  
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6. Nie wykazano istnienia zależności pomiędzy zasiedleniem ziarna przez Fusarium spp. 

a stężeniem ZEA, DON, NIV w ziarnie pszenicy jarej. 

 

Ocena odmian pszenicy jarej z uprawy ekologicznej pod kątem wymagań przemysłu 

młynarsko-piekarskiego i makaronowego 

 

1. Ziarno wszystkich badanych odmian pszenicy spełniało wymagania zawarte w normie 

PN-R-74103 odnośnie maksymalnej zawartości zanieczyszczeń i wilgotności.  

Z wyjątkiem ziarna odmian: Kamelia, Nimfa i Serenada spełniało ono także wymagania 

odnośnie minimalnej gęstości w stanie usypowym. Szklistą strukturą bielma cechowało 

się ziarno płaskurki białej i ciemnej, orkiszu (odmiana Wirtas), samopszy oraz pszenicy 

zwyczajnej odmiany Kamelia. Ziarno pozostałych badanych odmian pszenicy zwyczajnej 

było mączyste.  

2. Wyciągi mąki otrzymanej z przemiału ziarna badanych odmian pszenicy wynosiły od 

73,6 do 77,8%. Największe wyciągi mąki uzyskano z przemiału ziarna orkiszu (odmiana 

Wirtas), płaskurki ciemnej oraz pszenicy zwyczajnej odmian: Nimfa i Zadra, a najniższe  

z samopszy, płaskurki białej oraz pszenicy zwyczajnej odmiany Serenada. Popiołowość 

mąki mieściła się w zakresie od 0,72 do 1,58%. Na podstawie wartości współczynników 

efektywności przemiału K stwierdzono, że najlepszymi właściwościami przemiałowymi 

cechowało się ziarno pszenicy odmian: Harenda, Kandela, Mandaryna i Goplana. 

3. Zawartość białka ogółem w badanych mąkach wynosiła od 8,9 do 22,8%, a ilość glutenu 

mokrego od 16,3 do 41,6%. Najwięcej substancji białkowych zawierały mąki z ziarna 

płaskurki ciemnej i białej, samopszy oraz orkiszu. Wartości IG wynosiły od 42 do 100, 

większość badanych próbek mąki cechowała się mocnym glutenem. Aktywność enzymów 

amylolitycznych w badanych próbkach mąki była na niskim lub średnim poziomie. 

4. Pieczywo z próbnego wypieku laboratoryjnego cechowało się właściwym smakiem                

i  zapachem oraz prawidłowym kształtem i barwą skórki. Objętość pieczywa mieściła się 

w zakresie od 243 do 341 cm3. Miękisz chlebów cechował się bardzo dobrą lub dobrą 

elastycznością, był zróżnicowany pod względem porowatości. Na podstawie ogólnej 

ilości punktów przyznanych podczas oceny organoleptycznej do I poziomu jakości (28-32 

pkt.) zakwalifikowano pieczywo orkiszowe oraz pieczywo z mąki z ziarna pszenicy 

zwyczajnej odmiany Harenda. Do II poziomu jakości (27-23 pkt.) zakwalifikowano 

pieczywo z mąki z obu płaskurek oraz z mąki z ziarna większości odmian pszenicy 

zwyczajnej, za wyjątkiem odmiany Harenda (I poziom jakości) oraz Kamelia, które 
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zakwalifikowano do III poziomu jakości. Do III poziomu jakości zostało zakwalifikowane 

również pieczywo z samopszy.  

5. Żadnej z badanych próbek ciasta nie zakwalifikowano do grupy o niskiej podatności na 

ciemnienie. Większość próbek ciasta cechowała się wysoką podatnością na ciemnienie 

(III stopień). Średnią podatnością na ciemnienie (II stopień) cechowały się ciasta z mąki  

z ziarna pszenicy zwyczajnej odmian: Goplana, Kamelia, Kandela, Struna i Zadra. 

6. Makarony otrzymane w warunkach laboratoryjnych były zróżnicowane pod względem 

jakości. Na podstawie oceny organoleptycznej najwyżej oceniono makarony otrzymane z 

mąki z ziarna pszenicy odmian: Kandela, Mandaryna i Serenada, które po ugotowaniu 

zachowywały właściwy kształt, miały odpowiednią konsystencję, smak i zapach, a także 

najbardziej akceptowalną barwę. Na podstawie wyników oceny podatności ciasta na 

ciemnienie oraz oceny organoleptycznej makaronów po ugotowaniu jako potencjalny 

surowiec do produkcji makaronów wytypowano mąki z ziarna pszenicy zwyczajnej 

odmian: Kandela, Mandaryna i Serenada oraz orkiszu (odmiana Wirtas).  

7. Na podstawie wyników dwuletnich badań (lata zbioru 2017 i 2018) dotyczących 

przydatności ziarna pszenicy jako surowca do przetwórstwa stwierdzono,  

że wymagania przemysłu piekarskiego w największym stopniu spełniały mąki 

otrzymane z przemiału ziarna pszenicy zwyczajnej odmian: Harenda, Kandela, 

Mandaryna, Rusałka i  Serenada oraz orkiszu (odmiana Wirtas). Jako najbardziej 

przydatne do produkcji mąk na cele makaronowe wytypowano ziarno pszenicy 

zwyczajnej odmian: Kandela, Mandaryna, Serenada i Struna oraz orkiszu (odmiana 

Wirtas).  

 

Analiza wielokryterialna potencjału zdrowotnego pszenic oplewionych  

(orkiszu, samopszy i płaskurki) w porównaniu do odmian współczesnych pszenicy 

zwyczajnej 

 

1. Zarówno alkilorezorcynole, jak i kwasy fenolowe występujące w ziarnie pszenicy jarej 

są metabolitami wtórnymi o silnych właściwościach przeciwutleniających. Ich 

obecność w codziennej diecie może powodować zwiększenie odporności na choroby 

serca, nowotwory czy miażdżycę. Dlatego też w dobie rosnącej świadomości 

żywieniowej, produkty spożywcze zawierające związki aktywne biologicznie są 

pożądane i poszukiwane przez konsumentów. 
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2. Badanie zawartości alkilorezorcynoli w ziarnie 14 odmian pszenicy uprawianej  

w systemie ekologicznym wykazało najwyższy udział tych związków w odmianach 

KAMELIA, GOPLANA i HARENDA. Dużą zawartość alkilorezorcynoli stwierdzono 

w plewach dawnych odmian oplewionych, szczególnie orkiszu Wirtas. 

3. Badanie zawartości kwasów fenolowych w ziarnie 14 odmian pszenicy uprawianej  

w systemie ekologicznym wykazało najwyższy udział tych związków w odmianach 

HARENDA, MANDARYNA, NIMFA i RUSAŁKA. Odmiany oplewione tj. orkisz 

WIRTAS, PŁASKURKA BIAŁA i CIEMNA oraz SAMOPSZA charakteryzowały się 

zbliżoną zawartością kwasów fenolowych w ziarnie. Biorąc pod uwagę plewy tych 

ziaren, zawartość kwasów fenolowych jest nawet pięciokrotnie wyższa od pozostałych 

odmian. Dlatego ze względów zdrowotnych nie jest wskazane obłuskiwanie ziarna 

tych dawnych pszenic, tylko łączne ich stosowanie w przemyśle spożywczym.  

4. Najwyższą aktywnością antyoksydacyjną charakteryzowały się związki obecne  

w hydrolizatach z ziarna orkiszu WIRTAS oraz odmian pszenicy zwyczajnej: 

MANDARYNA, STRUNA i RUSAŁKA. 

 


