
Informacja o zadaniach prowadzonych w IUNG – PIB na rzecz rolnictwa 

ekologicznego w roku 2018 
 

 

Na mocy decyzji Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi nr HOR.re.027.6.2018 Instytut Uprawy 

Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach w roku 2018 

będzie realizował 3 zadania badawcze: 

 

1. 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. 
 

(Badania nad doborem odmian pszenicy ozimej do uprawy w rolnictwie ekologicznym i 

ich przydatność dla przemysłu piekarskiego i makaronowego. Ekologiczne 

Doświadczalnictwo Odmianowe, założenia i wdrożenie systemu). 

 

Cele wspieranego projektu:  

Podstawowym celem projektu jest ocena przydatności do uprawy w ekologicznym 

systemie produkcji najnowszych odmian pszenicy ozimej oraz stworzenie krajowego 

systemu Ekologicznego Doświadczalnictwa Ekologicznego (EDO).    

Celami dodatkowymi badań jest: 

• uzyskanie informacji o przydatności ocenianych odmian pszenicy do ekologicznego 

przetwórstwa piekarniczego i makaronowego, 

• wskazanie istotnych ze względu na przydatność do produkcji ekologicznej cech 

rolniczych i fizjologicznych, które w standardowej ocenie odmian nie są brane pod 

uwagę (zdolność pobierania składników pokarmowych ze związków trudno 

rozpuszczalnych, konkurencyjność w stosunku do chwastów, wskazanie 

mechanizmów związanych z podatnością na choroby fuzaryjne). 

 

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.  
 

(Badania w zakresie oceny jakości plonu współczesnych i dawnych odmian pszenicy 

jarej, ich przydatności dla przemysłu piekarskiego i makaronowego oraz potencjału 

zdrowotnego). 

 

Cele wspieranego projektu:  

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

i analiza zawartości mikotoksyn, 

• 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. 

 

3. 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.  

(Badania nad doborem odmian zbóż jarych do uprawy w rolnictwie ekologicznym. 

Ekologiczne doświadczalnictwo terenowe - EDO dla zbóż jarych). 

Cele wspieranego projektu:  

• ocena przydatności do uprawy w gospodarstwach ekologicznych najnowszych 

odmian pszenicy jarej zwyczajnej oraz orkiszu, samopszy i płaskurki,  

• ocena przydatności do uprawy w gospodarstwach ekologicznych najnowszych 

odmian owsa zwyczajnego i nagiego, 

• ocena przydatności do uprawy w gospodarstwach ekologicznych najnowszych 

odmian jęczmienia jarego,  

• opracowanie dotychczasowych wyników badań prowadzonych w IUNG-PIB na temat 

przydatności odmian owsa do uprawy w systemie ekologicznym i przedstawienie ich 

w formie broszury oraz na specjalnie utworzonej stronie internetowej. 

 

Data opublikowania oczekiwanych rezultatów wspieranych projektów: 15.11.2018 r. 

  

Miejsce opublikowania w internecie oczekiwanych rezultatów wspieranych projektów:  
 

http://iung.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=175&Itemid=155 

 

 

Rezultaty wspieranych projektów będą dostępne nieodpłatnie dla wszystkich 

przedsiębiorstw działających w sektorze rolnym.  


