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Kwalifikowany 
materiał siewny 

W Polsce w uprawie zbóż dominuje wykorzy-
stywanie do siewu ziarna z własnej produkcji. 
Według danych Polskiej Izby Nasiennej (PIN) 
tylko 25% areału obsiewane jest kwalifikowa-
nym materiałem siewnym. Spośród zbóż ozi-
mych najchętniej jest on kupowany pod zasiew 
jęczmienia (ok. 30% powierzchni zasiewów),  
a następnie pszenżyta (20%), pszenicy (16%)  
i żyta (15%).

Według danych GUS największy udział kwa-
lifikowanego materiału siewnego w zasiewach 
zbóż ma miejsce w województwach: śląskim  
(> 71%), lubuskim i opolskim (ok. 60%). Naj-
mniej zainteresowane tym środkiem produkcji 

są natomiast gospodarstwa w województwach: 
mazowieckim (6%), lubelskim i podkarpackim 
(8%) oraz podlaskim (12%). Spowodowane jest 
to wysoką ceną zakupu takiego ziarna.

Jednak to jeden z powodów niskiego średnie-
go plonu zbóż w naszym kraju. 

Co przemawia za częstą wymianą materiału 
siewnego? 

Na całym świecie firmy nasienne prowadzą 
prace hodowlane, w celu wprowadzenia do upra-
wy nowych, wysokoplennych odmian, odpor-
nych na choroby oraz coraz lepszych cechach ja-
kościowych dla określonego kierunku produkcji. 

W Polsce badaniami i rejestracją nowych 
odmian zajmuje się COBORU w Słupi Wiel-
kiej. Bardzo ważne jest zapoznanie się rolników  
z charakterystyką uprawianej odmiany, gdyż po-
zwoli to na zastosowanie właściwej technologii 
uprawy. 

Czym powinien charakteryzować się 
dobry materiał siewny
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Po przeprowadzeniu przez COBORU do-
świadczeń najwyżej plonujące odmiany są reko-
mendowane na Listy Odmian Zalecanych (LOZ) 
tworzone dla każdego województwa. Uprawa 
odmian rekomendowanych przez COBORU 
pozwala zmniejszyć ryzyko uprawowe i uzyskać 
zadowalające plony, nawet w mniej korzystnych 
warunkach.

Badania pokazują, że wdrażanie postępu bio-
logicznego ma w kolejnych okresach coraz więk-
sze znaczenie i jest on obecnie dominującym 
czynnikiem determinującym wzrost produk-
cyjności. W warunkach niskiego poziomu agro-
techniki wprowadzanie nowej, wysokowydajnej 
odmiany niejednokrotnie pozwala na skokowy 
wzrost produkcyjności, lecz dalszy jej wzrost wy-
maga nakładów pozostałych środków produkcji 
(nawozy, ochrona chemiczna) dopasowanych do 
wymagań nowych odmian. Bez ciągłej pracy ho-
dowlanej nie byłoby możliwe uzyskanie odmian 
o wyższej plenności, a co za tym idzie – nie na-
stępowałby wzrost plonów w rolnictwie lub też 
rosłyby bardzo wolno.

Znaczenie postępu biologicznego jest większe 
niż innych nakładów, gdyż efekt jego zastoso-
wania oddziałuje w okresie dłuższym niż jeden 
sezon. Nakłady nawozów, środków ochrony ro-
ślin, a nawet staranniejsza pielęgnacja pozwalają 
jedynie na jednorazowy wzrost plonów. Ulepsze-
nia odmian pozwalają na skokowy, trwały wzrost 
poziomu plonowania. Ciągły dopływ ulepszeń 
prowadzi do stałego, obserwowanego także  
w długim okresie, wzrostu produktywności.

Postęp biologiczny pozwala rolnikom na 
ograniczanie wpływu niekorzystnych czynni-
ków w ich gospodarstwach i osiąganie wyższego 
poziomu produkcji bez istotnego wzrostu nakła-
dów obciążających środowisko, jak np. nawozy 
mineralne.

Produkcja materiału siewnego jest regulowa-
na przepisami prawnymi. Trafiające do sprzeda-
ży ziarno musi być czyste, tj. wolne od nasion 
innych gatunków roślin i zanieczyszczeń mine-
ralnych, charakteryzować się wysoką siłą oraz 
energią kiełkowania, a także jednolite odmiano-
wo, nieporażone chorobami i szkodnikami. 

Zakupiony materiał siewny jest w profesjo-
nalny sposób zaprawiony środkami grzybobój-
czymi, które chronią rośliny przed chorobami  

w początkowym okresie wzrostu (np. zgorzele 
siewek) oraz chorobami występującymi w póź-
niejszych okresach (np. głownie i śniecie). 

W domowych warunkach, przy braku specja-
listycznego sprzętu do czyszczenia i zaprawia-
nia nasion, niemożliwe jest uzyskanie materiału 
siewnego o bardzo wysokich parametrach jako-
ściowych.

Wśród najczęstszych argumentów ogranicza-
jących zakup kwalifikatu przez rolników jest zbyt 
wysoka cena. 

Ponad 50% ceny sprzedaży kwalifikowanego 
materiału stanowi koszt surowca. Jego cena jest 
o 15-20% wyższa od standardowej w skupach. 
Cena za kwalifikowany materiał siewny zawie-
ra także koszt czyszczenia nasion i straty części 
nasion w formie pośladu, którego udział w za-
leżności od gatunku, odmiany, warunków pogo-
dowych i stanu plantacji waha się w zakresie od 
10 do 15%. Kolejne pozycje kosztowe to: kwa-
lifikacje polowe, ocena laboratoryjna ziarna, za-
prawa i zaprawianie, pakowanie oraz transport  
i wreszcie opłata licencyjna. 

Bazując na własnym materiale siewnym, 
również trzeba uwzględniać niektóre ze wspo-
mnianych kosztów, jak koszt czyszczenia czy 
zaprawiania nasion, a także doliczyć opłatę za 
tzw. odstępstwo rolne. Poza tym, wykorzystu-
jąc własne ziarno, trzeba wysiać go o ok. 20% 
więcej, co podnosi wartość materiału siewnego. 
Wielokrotnie wysiewane ziarno z własnych roz-
mnożeń traci zarówno na jakości, jak i na wiel-
kości plonowania, a to ze względu na zachodzące 
zmiany genetyczne, przełamywanie odporności, 
chociażby pod wpływem czynników środowi-
skowych. Dochodzi do zjawiska wyradzania się 
odmian.

Gdy weźmie się to wszystko pod uwagę, to 
okazuje się, że różnice w kosztach wykorzystania 
własnego materiału siewnego oraz kwalifikatu 
nie są aż tak duże, jak się wydaje, tym bardziej 
że można uzyskać dopłaty do zakupu kwalifiko-
wanego materiału siewnego w ramach pomocy 
de minimis. Ich wysokość zależna jest od liczby 
złożonych wniosków i puli środków na dany rok.
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Jaki powinien być 
kwalifikowany materiał siewny

Kwalifikowany materiał siewny produkuje się 
na kontrolowanych plantacjach reprodukcyj-
nych. Ziarno z takich plantacji, po odpowiednim 
doczyszczeniu, zostaje poddane (zgodnie z PN-
R-65950) ocenie laboratoryjnej, co jest podstawą 
do wydania świadectwa kwalifikacji nasion. 

Do każdej partii materiału siewnego przezna-
czonego do sprzedaży powinna być dołączona 
etykieta zawierająca następujące informacje: 

 ▶ nazwę odmiany;
 ▶ stopień odsiewu;
 ▶ czystość ziarna [w %];
 ▶ masę 1000 ziaren (MTZ) [w g];
 ▶ zdolność kiełkowania nasion [w %]. 

Materiał siewny znajdujący się w obrocie 
powinien być w zamkniętych opakowaniach, 
zaopatrzony w etykiety urzędowe lub etykiety 
przedsiębiorców. Kolory etykiet określają kate-
gorię i stopień materiału siewnego i mogą być:
białe z ukośnym fioletowym paskiem – dla kate-
gorii elitarny w stopniu PB/III lub PB/II (przed-
bazowy); 
białe – dla kategorii elitarny w stopniu B (bazo-
wy); 
niebieskie – dla kategorii kwalifikowany C1 
(kwalifikowany pierwszego rozmnożenia); 
czerwone – dla kategorii kwalifikowany C2 
(kwalifikowany drugiego rozmnożenia).

Rolnik powinien wymieniać ziarno przezna-
czone do siewu przynajmniej raz na 3-4 lata. 

Systematyczne odnawianie materiału siew-
nego w gospodarstwie daje plantatorowi możli-
wość bezpośredniego korzystania z postępu ho-
dowlanego, a także pozwala na wybór odmiany  
o cechach najlepiej dostosowanych do warun-
ków panujących na danym polu. 

Jaki powinien być 
materiał siewny 
z własnej produkcji

Materiał siewny wyprodukowany we wła-
snym gospodarstwie, żeby przez dłuższy czas 
mógł charakteryzować się dobrą jakością nie 
może zostać zmieszany z innymi gatunkami lub 
odmianami zbóż w trakcie jego zbioru, trans-
portu czy przechowywania. Ziarno pochodzące 
z własnej produkcji powinno posiadać wszystkie 
podstawowe cechy dobrego materiału siewnego. 
Znaczy to, że rolnik może samodzielnie ozna-
czyć te parametry lub zlecić ich wykonanie wy-
specjalizowanej firmie.

Pisząc o materiale siewnym z własnego roz-
mnożenia, a zwłaszcza o kwalifikatach, trzeba się 
odnieść do jakości materiału siewnego, który ku-
piliśmy rok temu, a który nam pozostał. Jego war-
tość do siewu w następnym sezonie zależy naj-
bardziej od warunków przechowywania. Może 
to być bardzo dobry materiał siewny, ale trzeba 
go ocenić. Jeżeli taki materiał jest oryginalnie 
zapakowany i był odpowiednio przechowywany,  
w większości powinien mieć odpowiednie pa-
rametry. Podkreślam jednak, że przed siewem 
trzeba go zbadać, aby mieć jeszcze czas na zakup 
nowej partii. 

Generalnie wszystkie nasiona, w których 
materiałem zapasowym jest skrobia żyją dłużej, 
a te, w których jest dużo tłuszczu żyją krócej. 
Pewną niewiadomą dla jakości materiału z zapa-
sów i zdolności kiełkowania ziaren (nasion) jest 
wpływ zaprawy użytej do zaprawiania. W tych 
sprawach warto skonsultować się z producentem 
zastosowanej zaprawy oraz firmą nasienną, od 
której rok temu kupiliśmy materiał siewny.

Jak długo nasiona roślin danego gatunku za-
chowują w określonych warunkach przechowy-
wania zdolność kiełkowania (żywotność) jest 
niezwykle ważne i pozwala określić jak długo 
można przechowywać cenne rezerwy nasienne 
z poprzednich sezonów. Rozróżniamy w tym 
zakresie trzy typy długowieczności ziarna. Dłu-
gowieczność gospodarczą (czas, w którym ziar-
niaki mają żywotność na poziomie wyznaczo-
nych norm dla materiału siewnego), genetyczną 
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(okres, w którym ziarniaki zachowują niezmien-
ność genetyczną i nie wykazują mutacji) i biolo-
giczną (cały okres życia ziarniaków do momentu 
całkowitej utraty zdolności kiełkowania).

W normalnych warunkach przechowywa-
nia, w magazynach w klimacie umiarkowanym,  
a więc w Polsce, ziarniaki zbóż zachowują war-
tość siewną zgodną z normami przez 2 do 4 lat. 
Najdłuższą długowieczność gospodarczą ze zbóż 
ma w kolejności 

jęczmień, pszenica, owies i żyto

Natomiast najdłuższą długowieczność biolo-
giczną ze zbóż mają w kolejności: 

owies 
(po 10 latach przechowywania zdolność kiełko-

wania ma jeszcze 30% ziarniaków)

pszenica, jęczmień i żyto

Proszę te informacje traktować w formie cie-
kawostki, bo takie badania wykonuje się na ziar-
nie bez zaprawiania. Ponadto liczy się to, aby 
materiał siewny miał zdolność kiełkowania na 
poziomie co najmniej 85%.

W przypadku kukurydzy po 1-2 latach prze-
chowywania ziarniaki mają nawet większą zdol-
ność kiełkowania niż w pierwszym roku po zbio-
rach. Trzeba jednak dodać, że te wyniki dotyczą 
ziarna magazynowanego w idealnych warun-
kach i niezaprawionego. 

Jeszcze raz podkreślę – materiał z zapasów 
trzeba poddać testowi kiełkowania. Jeżeli będzie 
on dobry, ale gorszy zdecydowanie od deklaro-
wanej zdolności kiełkowania dla świeżego mate-
riału dystrybuowanego wiosną, trzeba oczywi-
ście odpowiednio zwiększyć normę wysiewu.

Pamiętajmy też, że w przypadku kukurydzy 
materiałem siewnym są mieszańce i użycie do 
siewu materiału z własnego rozmnożenia ozna-
czałoby co najmniej 20% obniżki plonowania, a 
ponadto jest zabronione prawem i karalne. 

Materiał siewny przeznaczony do siewu po-
winien się charakteryzować: 

 ▶ bardzo wysoką zdolnością kiełkowania, nie 
mniejszą niż 95%;

 ▶ dobrym wyrównaniem, gdzie 80% ziarna 
musi pozostawać na sitach o rozmiarach po-
danych w tabeli 1;

 ▶ czystością nie mniejszą niż 98%;
 ▶ wysoką masą 1000 ziaren. (właściwą MTZ dla 

gatunku zboża podano w tabeli 1). 

Tabela 1

Charakterystyka materiału siewnego

1/ zgodnie z PN-R-65950

Jeżeli plantator podejmie decyzję o samo-
dzielnym określeniu wartości siewnej materia-
łu siewnego wyprodukowanego we własnym 
gospodarstwie, wówczas musi pobrać do badań 
reprezentatywną próbę zgodnie z zaleceniami 
normy dotyczącej kwalifikowanego materiału 
siewnego. 

Pierwszym krokiem będzie pobranie poje-
dynczych tzw. pierwotnych prób z 5-7 miejsc  
z różnych głębokości pryzmy, silosu zbożowego 
czy losowo wybranych worków za pomocą do-
stępnego w sprzedaży próbobierza laskowego. 

Drugim krokiem będzie połączenie wszyst-
kich prób pierwotnych w próbę średnią i dokład-
ne ich wymieszanie.

Gatunek zboża
Wymiary szczelin sita 

w mm1/

długość/szerokość

MTZ 
(g)

Pszenica ozima 25/2,0 >40

Pszenica jara 25/2,0 >35

Pszenżyto ozime 25/2,0 >40

Pszenżyto jare 25/2,0 >36

Jęczmień ozimy 25/2,0 >40

Jęczmień jary 25/2,0 >40

Żyto 25/1,75 >32

Owies 25/1,75 >32
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Określanie wartości siewnej 
pobranego ziarna 

Pierwszym krokiem będzie określenie przy-
bliżonej wartości czystości materiału siewnego 
[w %]. 

W pierwszej kolejności należy uśrednić po-
braną próbę. W tym celu należy odważyć 100 g 
ziarna (z dokładnością nie mniejszą niż ± 0,5 g), 
a następnie na czystym kartonie oddzielić zanie-
czyszczenia od nasion zdrowych. Po odjęciu cię-
żaru zanieczyszczeń [w g] od wyjściowej masy 
nasion uzyska się oczekiwaną wartość.

Drugim krokiem będzie określenie energii 
i zdolności kiełkowania ziarna. W tym celu ze 
średniej próby należy odliczyć 100 ziaren. Na-
stępnie rozłożyć je na wilgotnej bibule, ligninie, 
wacie lub na czystej flanelowej szmatce we wcze-
śniej przygotowanym płaskim naczyniu szkla-
nym lub porcelanowym. W celu zwiększenia 
dokładności badania należy odliczyć 3 porcje po 
100 ziaren, a uzyskane wyniki uśrednić.

Jeśli będziemy brali pod uwagę ziarno form 
ozimych, wówczas przygotowane próby należy 
wstawić do chłodzenia, np. lodówki i pozosta-
wić tam przez 3-4 doby. Następnie próby wyjąć 
i dalej przechowywać w temperaturze pokojowej 
ok 18-20°C. Cały czas należy kontrolować, aby 
materiał był ciągle wilgotny.

Energia kiełkowania określa procentową ilość 
kiełkujących ziaren w określonym czasie. Dla 
pszenicy, żyta i jęczmienia energię kiełkowania 
określa się w procentach po 4 dniach, dla owsa 
po 5 dniach. 

Zdolność kiełkowania określa ogólną, pro-
centową ilość kiełkujących ziaren. W przypad-
ku zbóż zdolność kiełkowania oceniamy po 10 
dniach [w %] według zasady: 1 skiełkowane ziar-
no = 1%. Ziarno zbóż przeznaczone do siewu 
powinno odznaczać się zdolnością kiełkowania 
nie mniejszą niż 90%.

Dokładna obserwacja kiełkujących ziarnia-
ków może dać nam również odpowiedź, na ile 
zdrowy jest materiał siewny i jakie choroby prze-
noszone z ziarnem stanowią największe zagro-

żenie. Tak przygotowany i wstępnie oceniony 
materiał siewny choć byłby najzdrowszy, trzeba 
będzie koniecznie zaprawić przed siewem zgod-
nie z instrukcją producenta zaprawy i najlepiej  
w zaprawiarce. 

Należy pamiętać, że tylko precyzyjne nanie-
sienie zaprawy na całą powierzchnię każdego 
ziarniaka zagwarantuje odpowiednią ochronę 
przed grzybami. Zabieg należy wykonać dokład-
nie i precyzyjnie. 

Obserwowanie kiełkowania, jego energii  
i równomierności w warunkach domowych nie 
musi odbywać się zgodnie z procedurą laborato-
ryjną. Przeliczenie po kilku dniach ziarniaków, 
które skiełkowały w jednakowym czasie, da nam 
wstępną odpowiedź, ile wart jest materiał siew-
ny. Należy to wziąć pod uwagę przy określaniu 
normy wysiewu zbóż wiosną. Znając zdolność 
kiełkowania do określenia ilości wysiewu w ki-
logramach potrzebna jest nam znajomość dru-
giego parametru branego pod uwagę w wylicze-
niach tj. masy tysiąca nasion (MTN). Z losowej 
próby należy odliczyć 1000 ziaren i je zważyć.

Trzecim krokiem będzie określenie masy 
1000 ziaren (MTZ). W tym celu, z uśrednio-
nej próby, należy odliczyć 100 ziaren, zważyć je  
z dokładnością ± 0,5 g. Uzyskane wartości nale-
ży pomnożyć przez 10. W celu wyeliminowania  
z obliczeń dużego błędu oznaczenie trzeba po-
wtórzyć trzy razy i za każdym razem z nową pró-
bą nasion.

dr Grażyna Hołubowicz-Kliza
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