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Wstęp 

Ze względu na znaczący udział zbóż jarych w gospodarstwach ekologicznych, w 

IUNG – PIB podjęto badania nad doskonaleniem ich agrotechniki, w tym nad doborem 

odmian najlepiej dostosowanych do uprawy w warunkach ekologicznych. W rolnictwie 

ekologicznym dobór odmian ma szczególne znaczenie, ponieważ w istotny sposób wpływa 

na poziom uzyskiwanych plonów, ich stabilność w latach i jakość. Podstawowymi 

czynnikami limitującymi plonowanie zbóż w gospodarstwach ekologicznych są: 

zachwaszczenie, występowanie chorób grzybowych oraz niedostateczne zaopatrzenie roślin 

w składniki pokarmowe, głównie w azot. 

Badania prowadzone w 2017 r. w IUNG – PIB dotyczyły oceny najnowszych 

odmian pszenicy jarej, owsa zwyczajnego i nagoziarnistego oraz pszenżyta jarego pod 

kątem ich przydatności do uprawy w ekologicznym systemie produkcji oraz 

wykorzystania ziarna pszenicy jarej w przemyśle młynarsko-piekarskim i 

makaronowym. Badania uwzględniały jedyną odmianę jarą pszenicy orkisz (Wirtas) 

zarejestrowaną w 2015 r. oraz dawne pszenice oplewione: samopszę (Triticum 

monococcum L.) i płaskurkę (Triticum dicoccon (Schrank) Schübl.). 

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

doboru odmian ze szczególnym uwzględnieniem roślin bobowatych – strączkowych 

grubonasiennych, soi, rzepaku, zbóż oraz roślin wysokobiałkowych w uprawach polowych 

zalecanych do towarowej produkcji ekologicznej”, wskazany w załączniku 1 do Ogłoszenia 

Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie wykazu obszarów badawczych i wykazu badań 

na rzecz rolnictwa ekologicznego z dnia 30 listopada 2016 r. (Dz. Urzędowy MRiRW z dnia 

30 listopada 2016 r., poz. 45). 

Podstawowym celem badań była ocena przydatności do uprawy w ekologicznym 

systemie produkcji najnowszych odmian pszenicy jarej oraz pszenżyta jarego i owsa, z 

uwzględnieniem odmian nagoziarnistych. W roku 2017 roku zrealizowano 6 zadań 

szczegółowych: 

Zadanie 1. Badania nad doborem nowych odmian pszenicy jarej do uprawy w 

gospodarstwach ekologicznych. 

Zadanie 2. Badania nad doborem nowych odmian owsa zwyczajnego i nagoziarnistego oraz 

pszenżyta jarego do uprawy w gospodarstwach ekologicznych. 

Zadanie 3. Określenie podatności odmian pszenicy jarej na porażenie przez grzyby z rodzaju 

Fusarium i występowanie mikotoksyn. 
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Zadanie 4. Badania w zakresie doboru odmian pszenicy jarej z uprawy ekologicznej pod 

kątem wymagań przemysłu młynarsko-piekarskiego i makaronowego. 

Zadanie 5. Analiza wielokryterialna potencjału zdrowotnego pszenic oplewionych. 

Zadanie 6. Opracowanie raportu końcowego oraz strony internetowej i ulotki informacyjnej 

na temat przydatności odmian zbóż jarych do uprawy w systemie ekologicznym. 

Dodatkowym celem podjętych prac było stworzenie sieci demonstracyjnych 

doświadczeń polowych zlokalizowanych w gospodarstwach ekologicznych  

w województwach: lubelskim, mazowieckim i podlaskim. 

 

Warunki prowadzenia badań 

 

W ramach tego zadania badawczego w 2017 r. prowadzono doświadczenia z 

odmianami pszenicy jarej w trzech miejscowościach oraz z pszenżytem jarym i owsem w 

dwóch miejscowościach (rys. 1, tab. 1).  

Badania z pszenicą jarą realizowano w: 

1) Osinach (woj. lubelskie) – Stacja Doświadczalna IUNG – PIB,  

2) Chwałowicach (woj. mazowieckie) – gospodarstwo CDR Brwinów o/Radom, 

3) Chomentowie (woj. podlaskie) – indywidualne gospodarstwo ekologiczne. 

Doświadczenia z pszenżytem jarym i owsem zlokalizowano w:  

1) Grabów (woj. mazowieckie) – gospodarstwo ekologiczne IUNG – PIB,  

2) Chwałowice (woj. mazowieckie) - gospodarstwo CDR Brwinów o/Radom. 

 

 

Rys.1. Lokalizacja doświadczeń z pszenica jarą, pszenżytem jarym i owsem  

w systemie ekologicznym 
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Tabela 1. Charakterystyka warunków siedliskowych w miejscowościach badań 

 

Wyszczególnienie Osiny Chwałowice Chomentowo Grabów 

Kompleks 

przydatności 

rolniczej gleb  

żytni bardzo 

doby 

pszenny 

dobry 

żytni bardzo 

doby 

żytni bardzo 

doby 

Typ gleby płowa brunatna 
brunatna 

wyługowana 
płowa 

Gatunek gleby  

piasek 

gliniasty 

mocny na 

glinie 

pył gliniasty 

utwory pyłowe 

na glinie 

lekkiej 

piasek 

gliniasty 

mocny na 

glinie 

Zasobność gleby: 
   

 

– próchnica (%) 1,4 1,7 1,6 1,5 

– P2O5 (mg/100g 

gleby 
8,6 23,4 6,4 6,8 

– K2O           -„- 10,0 22,3 4,3 7,1 

– Mg             -„- 9,1 13,1 13,6 5,8 

pH w KCl 5,9 6,2 6,6 5,8 

Przedplon dla:  
   

 

pszenicy jarej 
ziemniak/ 

kukurydza 

pszenica 

orkisz 

koniczyna z 

trawą 
– 

owsa i pszenżyta – 
pszenica 

orkisz 
- 

mieszanka 

zboż. – 

strączkowa 

 

Sezon wegetacyjny 2017 r. charakteryzował się niskimi temperaturami w okresie 

wschodów zbóż jarych (kwiecień) oraz nierównomiernym rozkładem opadów w ciągu sezonu 

wegetacyjnego (tab. 2). Od maja prawie do końca lipca wystąpił niedobór opadów, 

najbardziej dotkliwy w Chwałowicach, Grabowie i Osinach. Najtrudniejsze warunki do 

wzrostu zbóż jarych wystąpiły w Chwałowicach, co było przyczyną niskiego plonowania 

tych zbóż. Najbardziej niekorzystny przebieg pogody w Chwałowicach wystąpił w dwóch  

ważnych okresach: po wschodach (średnie temperatury kwietnia 7,5º, wpływające na 

powolne i słabe krzewienie, również do 27 kwietnia nie wystąpiły większe opady deszczu) 

oraz od fazy kłoszenia do nalewania ziarna (dalszy brak opadów od 7 maja do 18 czerwca, w 

związku z tym nie było możliwości na prawidłowe zagęszczenie i wyrównanie łanów). 

Pierwsze bronowanie było udane, natomiast drugie bronowanie odchwaszczające nie 

przyniosło dobrego efektu. Brak zagęszczenia łanów oraz umiarkowany efekt pielęgnacyjny 

bronowań spowodowały duże zachwaszczenie w Chwałowicach. 
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Tabela 2. Średnie miesięczne temperatury i sumy opadów w miejscowościach badań  

w 2017 r. 

Miesiąc 
Temperatura (ºC) 

Osiny Chwałowice Grabów Chomentowo 

2017 
średnia z 

wielolecia 
2017 

średnia z 

wielolecia 
2017 

średnia z 

wielolecia 
2017 

średnia z 

wielolecia 

III 6,0 1,9 6,1 2,5 5,7 0,8 4,6 0,4 

IV 7,6 8,1 7,5 8,4 7,5 7,5 6,3 6,5 

V 13,6 13,8 14,2 13,8 13,9 12,4 12,7 12,6 

VI 18,1 17,1 18,5 16,4 18,1 16,7 16,5 15,7 

VII 18,6 18,6 18,9 18,6 18,6 17,8 17,0 17,1 

VIII 19,6 17,8 20,1 18,0 19,6 17,1 18,2 16,3 

 Opad (mm) 

 Osiny Chwałowice Grabów Chomentowo 

Miesiąc 2017 
średnia z 

wielolecia 
2017 

średnia z 

wielolecia 
2017 

średnia z 

wielolecia 
2017 

średnia z 

wielolecia 

III 32 28 32 39 36 32 56 33 

IV 65 42 57 37 69 42 49 35 

V 62 55 64 111 34 53 52 57 

VI 31 71 52 78 33 110 84 71 

VII 109 78 111 137 86 105 104 86 

VIII 96 67 67 66 55 72 54 71 

 

 

1. Badania nad doborem odmian pszenicy jarej  

 

1. 1. Plon i cechy struktury plonu 

 

W roku 2017 w zestawie ocenianych odmian uwzględniono najnowsze pszenice 

znajdujące się w krajowym rejestrze, pierwszą jarą formę pszenicy orkisz – Wirtas oraz 

„dawne pszenice” – samopsza, płaskurka biała i płaskurka ciemna. Dwie odmiany (Kandela, 

Zadra) testowano w latach 2014 - 2016. W Chomentowie nie uprawiano płaskurki ciemnej, a 

w Chwałowicach samopszy i płaskurek ze względu na małą ilość materiału siewnego 

Największe plony w 2017 r. uzyskano w Chomentowie (woj. podlaskie), średnia dla 

wszystkich odmian  - 5,36  t·ha
-1

, w Osinach (woj. lubelskie) – 3,82  t·ha
-1

, a najmniejsze w 

Chwałowicach -1,48 t·ha
-1 

(tab. 3). Duże zróżnicowanie plonów w poszczególnych 

miejscowościach wynikało z warunków siedliskowych oraz występowania agrofagów. 

Wysokie plony w Chomentowie wiązać należy z założeniem doświadczenia w stanowisku po 

udanym przedplonie (koniczyna czerwona z trawami), optymalnym układem pogody w 
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okresach krytycznych dla rozwoju roślin, małym nasileniem chorób (tab. 19-23) i znikomym 

zachwaszczeniem (32 g·m
-2

) . W Osinach znaczący wpływ na produkcyjność pszenicy miał 

okres niedoboru opadów na przełomie czerwca i lipca oraz występowanie w większym 

nasileniu chorób grzybowych szczególnie brunatnej plamistości (tab. 9). Bardzo niskie plony 

pszenicy jarej w Chwałowicach należy wiązać ze słabymi wschodami oraz krzewieniem, w 

efekcie czego uzyskano łan z obsadą kłosów w granicach 160-230 szt·m
-2

. Bardzo mała 

zwartość łanu o niewielkiej konkurencyjności w stosunku do chwastów spowodowała 

zachwaszczenie na poziomie 164 g·m
-2 

(tab. 4). Taki poziom zachwaszczenia istotnie wpłynął 

na dorodność ziarna i ostateczny efekt produkcyjny.    

Spośród ocenianych odmian w grupie najwyżej plonujących odmian, niezależnie od 

lokalizacji, znalazły się: Goplana, Nimfa, Struna i Rusałka. W Osinach i Chomentowie 

Goplana i Nimfa tworzyły łan o dużej obsadzie kłosów (400 – 520 szt·m
-2

) oraz większej niż 

średnia dorodności ziarna. Szczególnie dużą masą 1000 ziaren charakteryzowała się Nimfa 

(42,7- 47,1 g) (tab. 3).   

Tabela 3. Plon i cechy struktury plonu pszenicy jarej w 2017 roku 

Odmiana 

Chomentowo Chwałowice Osiny 

Plon 

[t*ha-1] 

Obsada 

kłosów 

[szt./m-2] 

Masa 

1000 

ziaren 

[g] 

Plon 

[t·ha-1] 

Obsada 

kłosów 

[szt./m-2] 

Masa 

1000 

ziaren 

[g] 

Plon 

[t·ha-1] 

Obsada 

kłosów 

[szt./m-2] 

Masa 

1000 

ziaren 

[g] 

Struna 5,87 497 45,4 1,85 201 39,2 3,74 430 45,2 

Nimfa 6,13 521 42,7 1,64 184 37,4 4,48 402 47,1 

Mandaryna 5,23 532 35,7 1,59 195 32,8 3,30 344 39,5 

Serenada 5,10 543 43,5 1,39 220 38,0 3,75 444 49,4 

Kandela 5,00 455 40,9 1,29 171 36,3 3,53 357 43,2 

Kamelia 4,76 357 44,5 1,25 184 37,0 3,91 370 44,2 

Zadra 4,85 481 38,6 1,36 196 34,8 3,20 387 44,0 

Rusałka 5,79 415 43,6 1,51 199 36,2 4,13 426 47,1 

Goplana 5,61 525 41,7 1,62 232 36,9 4,31 419 46,2 

Harenda 5,28 484 35,9 1,43 161 36,8 3,88 327 44,2 

Średnio 5,36 481 41,3 1,49 194 36,5 3,82 391 45,0 

NIR0,05 0,89 135 0,52 0,34 70 2,1 0,93 59 1,79 

orkisz 3,88 342 33,7 1,59 204 35,2 1,97 330 40,5 

Płaskurka 

biała 
3,34 611 31,6 - - - 2,65 330 40,6 

Płaskurka 

ciemna 
- - - - - - 2,50 358 39,9 

samopsza 3,74 458 32,2 - - - 2,74 470 39,5 

Średnia 

ogółem 
4,97 478 39,2 1,50 195 36,4 3,45 386 43,6 
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Małe plony we wszystkich miejscowościach uzyskała Zadra, wytwarzając ziarno o 

niewielkiej masie (34,8-44,0 g) (tab. 3). Niskie plony odnotowano ponadto w Osinach dla 

odmiany Mandaryna (3,30 t·ha
-1

). Obsada kłosów (344 szt·m
-2

) i masa 1000 ziaren (39,5 g) 

były u tej odmiany mniejsze niż średnia dla pozostałych odmian. Wymienione odmiany w 

większym stopniu były porażone przez Drechslera tritici – repentis - patogena występującego 

w większym nasileniu w Osinach i Chwałowicach (tab. 9, 17). W Chomentowie i 

Chwałowicach w grupie o niskiej wydajności znalazła się Kamelia, która tworzyła łan o 

małej obsadzie kłosów (184-357 szt·m
-2

). 

Orkisz jary Wirtas, w Chomentowie (woj. podlaskie) w warunkach gleb lepszych i 

wyższym poziomie plonowania pszenicy ogółem, uzyskał plon ziarna 3,88 t·ha
-1

 i był on o 

28% niższy od średniej dla pozostałych odmian (tab. 3). Płaskurka biała i samopsza w 

Chomentowie plonowały istotnie niżej od pozostałych odmian (o około 32%) uzyskując 

plony odpowiednio 3,34 i 3,74 t·ha
-1

  W warunkach Osin (woj. lubelskie) Wirtas uzyskał plon 

– 1,97 t·ha
-1 

 był on o 48% niższy od pozostałych odmian. Niską wydajność pszenicy orkisz 

w tej miejscowości wiązać należy głównie z niska obsadą kłosów (330 szt·m
-2

).  W Osinach 

„dawne odmiany”: płaskurka biała, płaskurka ciemna i samopsza plonowały na podobnym 

poziomie 2,50-2,75 t·ha
-1

  tj. o około 31% niższym od pozostałych odmian. Na uwagę 

zasługuje fakt wyższego plonowania pszenicy orkisz od pozostałych odmian w 

Chwałowicach. Wynik ten wskazuje, że w warunkach bardzo dużego zachwaszczenia Wirtas 

uzyskał wydajność na poziomie najlepiej plonujących odmian (Nimfa, Mandaryna, Goplana).        

        

 

1. 2. Konkurencyjność odmian pszenicy jarej w stosunku do chwastów  

 

Zachwaszczenie jest jednym z ważniejszych czynników ograniczających plony zbóż 

w systemie ekologicznym. Ocena zachwaszczenia odmian pszenicy jarej obejmowała 

oznaczenia składu gatunkowego, liczebności oraz powietrznie suchej masy chwastów w fazie 

dojrzałości woskowej we wszystkich trzech doświadczeniach z pszenicą jarą. Analizy 

wykonywano na powierzchniach próbnych 0,5 m
2
, wyznaczonych przy pomocy ramki, w 4 

powtórzeniach dla każdej odmiany. Pełniejsze analizy biometryczne wykonano w Osinach i 

obejmowały one: obsadę roślin, wysokość, rozkrzewienie oznaczone na 30 roślinach, w 4 

powtórzeniach dla każdej odmiany w dwóch fazach rozwojowych (pełnia krzewienia i 

dojrzałość woskowa). Określono również suchą masę części nadziemnej pszenicy w tych 

samych fazach rozwojowych. 
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Wyniki badań wykazały, że w Osinach i Chomentowie zachwaszczenie pszenicy jarej 

było na zbliżonym poziomie (153-154 szt./m
2
), przy suchej masie chwastów w zakresie 25-32 

g/m
2
 (tab. 4). Obserwowany poziom zachwaszczenia w Osinach i Chomentowie nie wpływał 

istotnie na plon ziarna pszenicy jarej, co jest zgodne z wynikami badań uzyskanymi w 

poprzednich latach 2015-2016. Dodatkowym czynnikiem ograniczającym zachwaszczenie w 

Osinach była stosowana wsiewka koniczyny z trawami. Bardzo wysoki poziom 

zachwaszczenia mierzony liczbą i masą chwastów stwierdzono w Chwałowicach (średnio 

380 szt./m
2
 i 164 g/m

2
) (tab. 4, fot. 1). Wynikało to z trudnych warunków pogodowych 

wiosną, które utrudniały wschody pszenicy w tej miejscowości oraz wpłynęły negatywnie na 

rozkrzewienie, a przez to na zwartość łanu. Łan o małej obsadzie roślin i małym 

rozkrzewieniu roślin cechował się niską konkurencyjnością w stosunku do chwastów. 

 

A – Chomentowo (woj. podlaskie)      B – Osiny (woj. lubelskie) 

         

 

C – Chwałowice (woj. mazowieckie) 

 

 

Fot. 1. Zróżnicowanie obsady roślin i zachwaszczenia pszenicy jarej odmiany Struna  

w 3 gospodarstwach ekologicznych 
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Nowe odmiany pszenicy jarej, których testowanie rozpoczęto w 2017 r., wykazywały 

różną konkurencyjność w stosunku do chwastów. Odmianami o dużej konkurencyjności, 

przejawiającej się małą liczbą i masą chwastów we wszystkich miejscowościach badań 

były Goplana i Serenada (tab. 4). Ponadto w Osinach i Chomentowie małym 

zachwaszczeniem wyróżniały się dodatkowo: Nimfa i Struna. 

 

Tabela 4. Liczebność i sucha masa chwastów w odmianach pszenicy jarej uprawianych  

w systemie ekologicznym 

Odmiana Lokalizacje 

Osiny Chomentowo  Chwałowice 
liczba 

chwastów 

(szt./m2) 

sucha masa 

chwastów 

(g/m2) 

liczba 

chwastów 

(szt./m2) 

sucha masa 

chwastów 

(g/m2) 

liczba 

chwastów 

(szt./m2) 

sucha masa 

chwastów 

(g/m2) 

GOPLANA 127,0 18,4 97,0 14,1 367,0 153,6 

HARENDA 217,0 13,8 190,0 52,7 455,0 210,5 

KAMELIA 167,5 18,0 154,5 28,1 398,0 152,2 

KANDELA 208,0 8,8 188,0 36,4 333,0 200,1 

MANDARYNA 164,0 27,0 194,5 43,6 407,0 214,2 

NIMFA 102,0 14,1 139,5 16,2 458,0 161,8 

RUSAŁKA 152,5 6,5 183,5 36,5 294,0 126,0 

SERENADA 105,5 14,3 95,5 15,2 331,0 151,4 

STRUNA 141,5 8,3 136,5 19,2 431,0 160,2 

ZADRA 110,0 6,3 156,0 38,2 381,0 135,5 

Średnio dla odmian 

współcz. pszenicy 

zwycz. 

149,5 13,55 153,5 30,02 385,5 166,55 

ORKISZ WIRTAS 143,0 35,3 144,5 43,5 322,0 135,5 

SAMOPSZA 89,5 16,6 188,0 56,8 - - 

PŁASKURKA BIAŁA 227,5 61,1 135,0 26,4 - - 

PŁASKURKA 

CIEMNA 182,5 106,9 - - - - 

Średnio dla odmian 

oplewionych 160,6 54,9 155,8 42,2 322,0 135,5 

Średnio dla wszystkich 

odmian 152,7 25,4 154,0 32,2 379,7 163,7 
 

 

Odmianami o małej konkurencyjności w stosunku do chwastów we wszystkich 

miejscowościach były: Mandaryna i Harenda (tab. 4). 

Pszenice oplewione: orkisz, płaskurki i samopsza, uprawiane w Osinach z wsiewką i 

w Chomentowie w siewie czystym, cechowały się średnio wyższym poziomem 

zachwaszczenia niż odmiany współczesne pszenicy zwyczajnej. Liczba i masa chwastów w 

ich łanach zależały od stanowiska i odmiany. Łan orkiszu Wirtas wykazywał wyższy poziom 

zachwaszczenia niż w 2016 r. 
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Odmiany oplewione pszenicy: orkisz Wirtas i samopsza cechowały się większym 

rozkrzewieniem (2,8) niż odmiany współczesne pszenicy zwyczajnej (średnio 1,8) (tab. 5). 

Pod koniec sezonu wegetacyjnego były też najwyższymi odmianami spośród badanych (90 

cm, w porównaniu do średniej dla odmian pszenicy zwyczajnej 72 cm). 

Spośród odmian współczesnych pszenicy w fazie krzewienia najwyższymi odmianami 

pszenicy jarej była Kandela i Struna, a największą krzewistością cechowały się Struna i 

Kamelia. Najmniej rozkrzewioną odmianą (1,4) była Mandaryna. Odmiana Kamelia była 

najniższą odmianą, a Struna najwyższą. Cechy te mogły rzutować na zróżnicowane zdolności 

konkurencyjne tych odmian w stosunku do chwastów. 

 

Tabela 5. Rozkrzewienie i wysokość odmian pszenicy jarej uprawianej w systemie 

ekologicznym w Osinach w 2017 r. 

 

Odmiana Faza krzewienia Faza dojrzałości 

rozkrzewienie ogólne wysokość 

(cm) 

rozkrzewienie 

ogólne 

wysokość 

(cm) 

GOPLANA 1,9 24,6 1,1 72,6 

HARENDA 1,9 25,1 1,1 68,7 

KAMELIA 2,1 24,7 1,2 64,7 

KANDELA 1,7 28,9 1,1 70,7 

MANDARYNA 1,4 25,7 1,1 70,1 

NIMFA 1,8 24,9 1,1 69,2 

RUSAŁKA 2,0 25,2 1,2 77,2 

SERENADA 1,8 23,2 1,1 68,7 

STRUNA 2,1 26,7 1,1 84,3 

ZADRA 1,7 23,8 1,1 77,1 

Średnio dla 

odmian 

współcz. 

pszenicy zwycz. 1,8 25,3 1,1 72,3 

WIRTAS 2,8 21,9 1,4 90,7 

SAMOPSZA 2,8 22,2 1,2 89,5 

PŁASKURKA 

BIAŁA 1,8 23,6 1,3 87,1 

PŁASKURKA 

CIEMNA 1,8 23,5 1,2 83,8 

Średnio dla 

odmian 

oplewionych 2,3 22,8 1,3 87,8 

Średnio dla 

wszystkich 

odmian 2,0 24,6 1,2 76,7 
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Jedną cech, która w dużym stopniu decydują o konkurencyjności łanu zbóż w 

stosunku do chwastów, jest obsada roślin i masa części nadziemnych łanu. Badania wykazały, 

że w fazie krzewienia największą obsadą roślin wyróżniały się Goplana, Rusałka, Struna i 

Zadra, a najmniejszą Kamelia i Mandaryna (tab. 6, ryc. 1, 2). Rusałka i Struna cechowały się 

jednocześnie dużą masą części nadziemnych. Najmniejszą obsadą i masą części nadziemnych 

cechował się orkisz Wirtas. Odmiany oplewione pszenicy cechowały się generalnie mniejszą 

obsadą roślin i biomasą przez cały sezon wegetacyjny, zwłaszcza płaskurki.  

Przed zbiorem największą obsadą roślin wyróżniały się Struna, Serenada i Zadra, a 

biomasą – Rusałka i Struna. Odmiany te cechowały się jednocześnie dość dużą 

konkurencyjnością w stosunku do chwastów (tab. 4). Spośród odmian pszenicy zwyczajnej 

najmniejszą obsadą i masą części nadziemnych cechowały się Harenda i Mandaryna (tab. 6). 

 

Tabela 6. Obsada roślin i sucha masa pszenicy jarej uprawianej w systemie ekologicznym  

w Osinach w 2017 r. 

Odmiana Faza krzewienia Faza dojrzałości 

obsada roślin 

(szt./m
2
) 

sucha masa 

pszenicy (g/m
2
) 

obsada roślin 

(szt./m
2
) 

sucha masa 

pszenicy (g/m
2
) 

GOPLANA 432 82 350 710 

HARENDA 374 79 278 521 

KAMELIA 350 79 306 632 

KANDELA 383 103 327 629 

MANDARYNA 362 81 326 593 

NIMFA 390 91 358 755 

RUSAŁKA 424 114 375 873 

SERENADA 381 84 386 695 

STRUNA 440 111 430 803 

ZADRA 414 97 384 765 

Średnio dla 

odmian 

współcz. 

pszenicy zwycz. 395 92 352 698 

ORKISZ 

WIRTAS 285 64 292 661 

SAMOPSZA 439 93 404 519 

PŁASKURKA 

BIAŁA 337 64 305 512 

PŁASKURKA 

CIEMNA 375 73 316 524 

Średnio dla 

odmian 

oplewionych 359 73 329 554 

Średnio dla 

wszystkich 

odmian 385 87 346 656 
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Goplana        Harenda       Kamelia 

      

Kandela            Mandaryna       Nimfa 

     

Rusałka         Serenada        Struna 

   

Zadra          Orkisz Wirtas 

     

Płaskurka biała       Płaskurka ciemna     Samopsza 

Ryc. 1. Porównanie odmian pszenicy jarej uprawianych w systemie ekologicznym w Osinach 

(17.06.2017) 
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Goplana      Harenda     Kamelia      Kandela 

         
 Mandaryna     Nimfa      Rusałka     Serenada 

       
Struna         Zadra        Orkisz Wirtas 

       
Płaskurka biała     Płaskurka ciemna    Samopsza 

Ryc. 2. Porównanie odmian pszenicy jarej uprawianych w systemie ekologicznym w Osinach 

(8.07.2017) 
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1. 3. Ocena stanu odżywienia odmian pszenicy jarej 

 

Ocenę stanu odżywienia odmian pszenicy jarej azotem przeprowadzono na 

doświadczeniu w Osinach na podstawie indeksu zieloności liści – SPAD (rys. 2). 

 

A – system ekologiczny 
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B – system konwencjonalny 
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Rys. 2. Wartości indeksu SPAD dla odmian pszenicy jarej w Osinach 

 

Badaniami objęto cztery odmiany: Harenda, Kandela, Mandaryna i Serenada, które 

obok systemu ekologicznego, wysiewano także w systemie konwencjonalnym. Odczyty 

indeksów zieloności (SPAD) z systemu konwencjonalnego potraktowano jako wartości 

standardowe, wskazujące na optymalne zaopatrzenie roślin w azot. Pomiary przeprowadzono 

w odstępach 2-3 tygodniowych, poczynając od pełni krzewienia, a kończąc na fazie 



15 

 

dojrzałości mleczno - woskowej. Wyniki na rys. 2 wskazują, że w kolejnych fazach 

rozwojowych pogłębiało się zróżnicowanie indeksów SPAD pomiędzy systemem 

ekologicznym i konwencjonalnym, gdzie stosowano najwyższe dawki azotu i uzyskano 

największy plon. Różnice te wynosiły w I terminie badań 25%, a w trzech kolejnych około 

20%, średnio dla czterech porównywanych odmian, na niekorzyść systemu ekologicznego. 

Wyniki te wskazują, że ważnym czynnikiem obniżającym plon ziarna pszenicy jarej w 

uprawie ekologicznej jest gorsze zaopatrzenie roślin w azot. 

Zaobserwowano także, że w systemie ekologicznym w kolejnych fazach pogłębiały 

się różnice między odmianami w zdolnościach pobierania i akumulacji azotu, natomiast w 

systemie konwencjonalnym różnice te były największe w fazie krzewienia, a później 

zacierały się (rys. 2). Tendencje w pobieraniu azotu dla badanych odmian były podobne w 

obu systemach produkcji: najlepszym stanem odżywienia cechowała się Serenada, a 

najgorszym Kandela.  

 

1.4. Ocena podatności odmian pszenicy jarej na porażenie przez patogeny grzybowe 

 

W rolnictwie ekologicznym nie stosuje się środków chemicznych, a ochrona roślin    

zbożowych przed chorobami ogranicza się głównie do działań profilaktycznych, do których 

należy zaliczyć większą różnorodność biologiczną upraw (zmianowania obejmujące wiele 

roślin, użytki ekologiczne, zadrzewienia śródpolne itp.), uprawę odmian roślin odpornych na 

choroby i szkodniki oraz ich mieszanek, a także stosowanie właściwej agrotechniki (terminy i 

gęstości siewu, mechaniczne zabiegi pielęgnacyjne itp.). 

Celem przeprowadzonych badań było ocena nasilenia występowania chorób grzybowych 

odmian pszenicy jarej uprawianej w systemie ekologicznym w 2017 roku.  

W doświadczeniach prowadzonych w Osinach, Chomentowie i Chwałowicach badano 

następujące odmiany pszenicy jarej: Goplana, Harenda, Kamelia, Kandela, Mandaryna, 

Nimfa, Płaskurka biała, Płaskurka ciemna, Rusałka, Samopsza, Serenada, Struna, Wirtas i 

Zadra, z tym, że w Chomentowie nie uprawiano Płaskurki ciemnej, a w Chwałowicach 

Płaskurki białej, Płaskurki ciemnej i Samopszy. Z tego powodu do syntezy z miejscowości 

wybrano 11 odmian powtarzających się w każdym punkcie badań. 

Oceny stanu porażenia roślin przez patogeny dokonywano w fazie dojrzałości mleczno-

woskowej (BBCH 77-83) na trzech górnych liściach.  

Do analizy fitopatologicznej pobierano po 10 roślin w trzech powtórzeniach z każdej 

kombinacji. Na liściach określano procent uszkodzonej powierzchni blaszki liściowej przez  

poszczególne patogeny. Metoda oceny chorób, zapisu wyników obserwacji i skala porażenia 
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liści była zgodna z zaleceniami EPPO Standards - 1999-vol.1:187-195 (Guidelines for the 

efficacy evaluation of plant protection products: PP 1/26(3), PP 1/28(3)). Wyniki opracowano 

statystycznie przy zastosowaniu analizy wariancji wraz z przedziałami ufności wyliczonymi 

na podstawie wielokrotnego testu Tukey`a. W przypadku dużego rozrzutu danych 

źródłowych (wyniki w przedziałach 0-20% oraz 80-100%) obliczenia statystyczne 

przeprowadzono na obserwacjach przekształconych wzorem Blissa. 

 

Ocena porażenia odmian pszenicy jarej w Osinach (woj. lubelskie) 

Na pszenicy jarej uprawianej w systemie ekologicznym obserwowano w fazie 

dojrzałości mleczno-woskowej, na trzech górnych liściach, małe nasilenie rdzy brunatnej liści 

(tab. 7). Największą infekcję zaobserwowano dla odmiany Wirtas (2,3%). Na odmianie 

Rusałka i Samopsza nie zanotowano objawów rdzy brunatnej a pozostałe odmiany były 

porażone w zakresie 0,23-1,13%.     

Patogen Septoria spp. wystąpił w nieznacznym nasileniu tylko na odmianie Kandela 

(0,47%), Płaskurka biała (0,27%) i Samopsza (0,1%) (tab. 8). Na pozostałych odmianach nie 

zaobserwowano, w ocenianej fazie, symptomów septoriozy.   

Grzyb Drechslera tritici- repentis był notowany na wszystkich ocenianych odmianach 

pszenicy jarej w zróżnicowanym stopniu (tab. 9).  Istotnie najwięcej symptomów odnotowano 

na odmianach Nimfa, Kamelia, Struna, Zadra, Harenda, Mandaryna (18,7-27,8%).  Do słabiej 

zainfekowanych, można zaliczyć odmiany: Rusałka, Serenada, Wirtas, Goplana (11,8-

17,8%), natomiast najmniej roślin porażonych było w grupie: Kandela, Samopsza, Płaskurka 

ciemna, Płaskurka biała (0,47-5,2%).  

Odnotowano również nieznaczne porażenie Puccinia striiformis na trzech górnych 

liściach pszenicy jarej (tab. 10). Odmiana Rusałka i Zadra posiadały wskaźnik porażenia 

rzędu 4,1 i 4,9 %, na odm. Samopsza nie odnotowano objawów rdzy żółtej.  Pozostałe 

odmiany  zainfekowane były w granicach 0,3-2,2%.   

Podsumowując, w Osinach pszenica jara była zainfekowana głównie przez brunatną 

plamistość liści, występowanie pozostałych chorób okazało się mało znaczące. 

 

 

Tabela 7. Porażenie liści (F-F2) pszenicy jarej przez  Puccinia recondita  

w fazie BBCH 77-83 (mleczno-woskowa) 

 

Odmiana 
Powierzchnia liści z objawami  chorobowymi w % 

F F1 F2 Łącznie 
Goplana 0,37a 0,27a 0a 0,63a 
Harenda 0,17a 0,33a 0,27abc 0,77a 
Kamelia 0,2a 0,03a 0,1ab 0,33a 
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Kandela 0,23a 0a 0a 0,23a 
Mandaryna 0,53a 0,17a 0,23abc 0,93a 
Nimfa 0,1a 0,13a 0a 0,23a 
Płaskurka biała 0,3a 0,2a 0,43abc 0,93a 
Płaskurka ciemna 0,4a 0,17a 0a 0,57a 
Rusałka 0a 0a 0a 0a 
Samopsza 0a 0a 0a 0a 
Serenada 0a 0,07a 0a 0,07a 
Struna 0a 0,03a 0,7bc 0,73a 
Wirtas 0,37a 1,17b 0,8c 2,33b 
Zadra 0,27a 0,2a 0,67bc 1,13a 

 

Tabela 8. Porażenie  liści (F-F2) pszenicy jarej przez Septoria spp.  

w fazie BBCH 77-83 (mleczno-woskowa) 

 

Odmiana 
Powierzchnia liści z objawami chorobowymi w % 

F F1 F2 Łącznie 
Goplana 0a 0a 0a 0a 
Harenda 0a 0a 0a 0a 
Kamelia 0a 0a 0a 0a 
Kandela 0a 0a 0,47a 0,47a 
Mandaryna 0a 0a 0a 0a 
Nimfa 0a 0a 0a 0a 
Płaskurka biała 0,27b 0a 0a 0,27a 
Płaskurka ciemna 0a 0a 0a 0a 
Rusałka 0a 0a 0a 0a 
Samopsza 0,03ab 0,07b 0a 0,1a 
Serenada 0a 0a 0a 0a 
Struna 0a 0a 0a 0a 
Wirtas 0a 0a 0a 0a 
Zadra 0a 0a 0a 0a 

 

 

Tabela 9. Porażenie liści (F-F2) pszenicy jarej przez  Drechslera tritici-repentis  

w fazie BBCH 77-83 (mleczno-woskowa) 

 

Odmiana 
Powierzchnia liści z objawami chorobowymi w % 

F F1 F2 Łącznie 
Goplana 1,23ab 4,63abcde 11,93efg 17,8cde 
Harenda 1,5ab 7,4e 17,0g 25,9ef 
Kamelia 1,6ab 6,13de 12,03efg 19,77cdef 
Kandela 0a 0a 0,47a 0,47a 
Mandaryna 3,03b 6,73de 18,03g 27,8f 
Nimfa 2,47b 5,4cde 10,87defg 18,73cdef 
Płaskurka biała 0,17a 0,97abc 4,07abcd 5,2ab 
Płaskurka ciemna 0,2a 0,97abc 2,67abc 3,83ab 
Rusałka 1,73ab 2,03abcd 8,0bcde 11,77bc 
Samopsza 0,13a 0,33ab 1,53ab 2,0a 
Serenada 1,67ab 5,07bcde 8,83cdef 15,57cd 
Struna 1,37ab 4,73abcde 15,4fg 21,5def 
Wirtas 2,73b 5,6cde 8,9cdef 17,23cde 
Zadra 1,77ab 7,27e 15,0efg 24,03def 

 



18 

 

Tabela 10. Porażenie liści (F-F2) pszenicy jarej przez  Puccinia striiformis 

w fazie BBCH 77-83 (mleczno-woskowa) 

 

Odmiana 
Powierzchnia liści z objawami chorobowymi w % 

F F1 F2 Łącznie 
Goplana 0,7ab 0,13a 0,2a 1,03ab 
Harenda 0,1ab 0,23a 0a 0,33ab 
Kamelia 0,37ab 0,5a 0a 0,87ab 
Kandela 0,63ab 0,17a 0a 0,8ab 
Mandaryna 0,23ab 0,1a 0a 0,33ab 
Nimfa 0,4ab 0,17a 0a 0,57ab 
Płaskurka biała 0,33ab 0,53a 0,13a 1,0ab 
Płaskurka ciemna 0,4ab 0,5a 1,3b 2,2bc 
Rusałka 1,2b 2,1b 0,8ab 4,1cd 
Samopsza 0a 0a 0a 0a 
Serenada 0,2ab 0,2a 0a 0,4ab 
Struna 0,1ab 0,27a 0,13a 0,5ab 
Wirtas 0,13ab 0,63a 1,1b 1,87ab 
Zadra 1,27b 1,03ab 2,63c 4,93d 

 

Ocena porażenia odmian pszenicy jarej w Chomentowie (woj. podlaskie) 

Na pszenicy jarej uprawianej w gospodarstwie ekologicznym Chomentowo nasilenie 

rdzy brunatnej liści było nieznaczne (tab.11). Większość odmian nie posiadała symptomów 

patogena, na odmianach Płaskurka biała, Wirtas, Struna i Kandela odnotowano wskaźnik nie 

przekraczający 0,5%.  

Nie obserwowano patogena Septoria spp. w badanym okresie wegetacyjnym.  

Grzyb Drechslera tritici-repentis wystąpił na wszystkich ocenianych  odmianach w 

małym nasileniu (tab. 12). Nie odnotowano istotnych różnic między odmianami, a zakres 

wartości dla indeksu porażenia zawierał się między 0,07% (Samopsza)  a 3,5% (Goplana).  

 

Tabela 11. Porażenie liści (F-F2) pszenicy jarej przez  Puccinia recondita  

w fazie BBCH 77-83 (mleczno-woskowa) 

 

Odmiana 
Powierzchnia liści z objawami  chorobowymi w % 

F F1 F2 Łącznie 
Goplana 0a 0a 0a 0a 
Harenda 0a 0a 0a 0a 
Kamelia 0a 0a 0a 0a 
Kandela 0,1a 0,3a 0,1a 0,5a 
Mandaryna 0a 0a 0a 0a 
Nimfa 0a 0a 0a 0a 
Płaskurka biała 0,03a 0,07a 0,1a 0,2a 
Rusałka 0a 0a 0a 0a 
Samopsza 0a 0a 0a 0a 
Serenada 0a 0a 0a 0a 
Struna 0,1a 0,27a 0,13a 0,5a 
Wirtas 0,07a 0,13a 0,1a 0,3a 
Zadra 0a 0a 0a 0a 
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Tabela 12. Porażenie liści (F-F2) pszenicy jarej przez  Drechslera tritici-repentis  

w fazie BBCH 77-83 (mleczno-woskowa) 

 

Odmiana 
Powierzchnia liści z objawami chorobowymi w % 

F F1 F2 Łącznie 
Goplana 0,13a 1,47b 1,9a 3,5a 
Harenda 0,2a 0,6ab 1,03a 1,83a 
Kamelia 0,07a 0,53ab 0,67a 1,27a 
Kandela 0,33a 0,5ab 1,3a 2,13a 
Mandaryna 0,2a 0,5ab 1,2a 1,9a 
Nimfa 0,37a 0,53ab 0,77a 1,67a 
Płaskurka biała 0,13a 0,27ab 0,7a 1,1a 
Rusałka 0,03a 0,07ab 0,2a 0,3a 
Samopsza 0a 0a 0,07a 0,07a 
Serenada 0,27a 0,43ab 0,63a 1,33a 
Struna 0,1a 0,4ab 0,87a 1,37a 
Wirtas 0,4a 0,7ab 2,17a 3,27a 
Zadra 0,17a 0,8ab 1,7a 2,67a 

 

Puccinia striiformis – w ocenianej fazie rdza żółta wystąpiła w zróżnicowanym 

nasileniu na wszystkich odmianach (tab. 13). Ocena wykonana na trzech górnych liściach 

wykazała iż najsilniej porażone były odmiany Mandaryna (31,9%), Serenada (30,6%), 

Rusałka (24,9%). W średnim nasileniu zainfekowane były odmiany Nimfa, Struna, Goplana, 

Kamelia (11,0-19,5%). Pozostałe odmiany były porażone w stopniu niskim (0,13-7,67%).  

Grzybnia Erysiphe graminis wystąpiła w nieznacznym stopniu na  odmianach 

Harenda, Goplana, Kamelia, Nimfa, Zadra, Mandaryna (0,07-2,5%). Na pozostałych 

odmianach nie obserwowano grzybni mączniaka właściwego (tab. 14).  

 

 

Tabela 13. Porażenie liści (F-F2) pszenicy jarej przez  Puccinia striiformis 

w fazie BBCH 77-83 (mleczno-woskowa) 

 

Odmiana 
Powierzchnia liści z objawami chorobowymi w % 

F F1 F2 Łącznie 
Goplana 6,47de 6,67bc 4,87abcd 18,0bcdef 
Harenda 0,33a 0,5a 0,7ab 1,53a 
Kamelia 6,1bcde 6,83bc 6,6abcd 19,53cdef 
Kandela 0,3a 0,73a 1,53ab 2,57ab 
Mandaryna 6,33cde 11,7c 13,87d 31,9f 
Nimfa 4,07abcd 4,03ab 2,9abc 11,0abcd 
Płaskurka biała 0,77abc 0,97a 1,63abc 3,37abc 
Rusałka 4,53abcd 10,3c 10,03bcd 24,87def 
Samopsza 0,07a 0,07a 0a 0,13a 
Serenada 10,83e 8,23bc 11,5cd 30,57ef 
Struna 4,53abcd 4,5ab 6,23abcd 15,27abcde 
Wirtas 0,47ab 0,87a 1,0ab 2,33ab 
Zadra 2,8abcd 3,23ab 1,63abc 7,67abc 
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Tabela 14. Porażenie liści (F-F2) pszenicy jarej przez  Erysiphe graminis 

w fazie BBCH 77-83 (mleczno-woskowa) 

 

Odmiana 
Powierzchnia liści z objawami chorobowymi w % 

F F1 F2 Łącznie 
Goplana 0a 0a 0,13a 0,13a 
Harenda 0a 0,03a 0,03a 0,07a 
Kamelia 0a 0a 0,23a 0,23a 
Kandela 0a 0a 0a 0a 
Mandaryna 0a 0,27a 2,23a 2,5a 
Nimfa 0,27a 0,27a 0,6a 1,13a 
Płaskurka biała 0a 0a 0a 0a 
Rusałka 0a 0a 0a 0a 
Samopsza 0a 0a 0a 0a 
Serenada 0a 0a 0a 0a 
Struna 0a 0a 0a 0a 
Wirtas 0a 0a 0a 0a 
Zadra 0a 0,93b 1,5a 2,43a 

 

 

Ocena porażenia odmian pszenicy jarej w Chwałowicach (woj. mazowieckie) 

Na pszenicy jarej uprawianej w gospodarstwie ekologicznym Chwałowice nasilenie 

rdzy brunatnej liści dla większości odmian było niewielkie (tab. 15). Jedynie dla odmiany 

Wirtas indeks porażenia wyniósł 24,6%, dla pozostałych odmian wahał się w zakresie 

wartości 0,9-8,2%.  

Septoria spp. wystąpiła na ocenianych odmianach w nieznacznym nasileniu (tab.16). 

Odmiany Serenada, Kamelia, Mandaryna, Rusałka, Zadra, Harenda były porażone w 

granicach 0,03-0.37%. Na pozostałych odmianach nie odnotowano objawów patogena. 

 Grzyb Drechslera tritici-repentis powodujący brunatną plamistość, należącą do 

kompleksu nekrotycznych plamistości liści, obserwowano na wszystkich ocenianych  

odmianach w znacznym nasileniu (tab.17). Odmiany były porażone w stopniu silnym a 

wskaźnik porażenia zawierał się w granicach od 52,5% (Wirtas) do 89,3% (Zadra). 

Puccinia striformis wystąpiła w małym nasileniu, a zakres wartości wskaźnika 

porażenia wahał się od 0,03 (Kandela) do 3,6% (Wirtas). Nie odnotowano istotnych różnic 

między ocenianymi odmianami (tab.18). 
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Tabela 15. Porażenie liści (F-F2) pszenicy jarej przez  Puccinia recondita  

w fazie BBCH 77-83 (mleczno-woskowa) 

 

Odmiana 
Powierzchnia liści z objawami  chorobowymi w % 

F F1 F2 Łącznie 
Goplana 0,1a 0,37a 0,47a 0,93a 
Harenda 0,87a 0,33a 2,4ab 3,6a 
Kamelia 0,16a 0,23a 1,93ab 2,32a 
Kandela 1,23a 1,5a 0,97a 3,7a 
Mandaryna 3,23a 0,93a 0,23a 4,4a 
Nimfa 0,13a 0,3a 0,47a 0,9a 
Rusałka 1,3a 0,7a 0,23a 2,23a 
Serenada 0,47a 0,5a 2,17ab 3,13a 
Struna 1,73a 4,1ab 2,3ab 8,2a 
Wirtas 3,1a 11,53b 9,93b 24,57b 
Zadra 1,23a 0,93a 0,37a 2,53a 

 

Tabela 16. Porażenie  liści (F-F2) pszenicy jarej przez Septoria spp.  

w fazie BBCH 77-83 (mleczno-woskowa) 

 

Odmiana 
Powierzchnia liści z objawami chorobowymi w % 

F F1 F2 Łącznie 
Goplana 0a 0a 0a 0a 
Harenda 0,1a 0,23b 0,03a 0,37b 
Kamelia 0a 0,07a 0a 0,07a 
Kandela 0a 0a 0a 0a 
Mandaryna 0a 0a 0,07a 0,07a 
Nimfa 0a 0a 0a 0a 
Rusałka 0,07a 0a 0a 0,07a 
Serenada 0a 0a 0,03a 0,03a 
Struna 0a 0a 0a 0a 
Wirtas 0a 0a 0a 0a 
Zadra 0,07a 0a 0a 0,07a 

 

Tabela 17. Porażenie liści (F-F2) pszenicy jarej przez  Drechslera tritici-repentis  

w fazie BBCH 77-83 (mleczno-woskowa) 

 

Odmiana 
Powierzchnia liści z objawami chorobowymi w % 

F F1 F2 Łącznie 
Goplana 13,33a 33,5a 42,0a 88,83a 
Harenda 8,9a 33,43a 38,17a 80,5a 
Kamelia 12,6a 13,0a 38,0a 63,6a 
Kandela 15,27a 25,0a 32,83a 73,1a 
Mandaryna 10,4a 20,33a 32,67a 63,4a 
Nimfa 11,03a 25,67a 38,83a 75,53a 
Rusałka 15,07a 23,17a 25,03a 63,27a 
Serenada 11,73a 14,83a 40,33a 66,9a 
Struna 8,3a 19,17a 39,0a 66,47a 
Wirtas 5,77a 15,83a 30,87a 52,47a 
Zadra 10,13a 35,5a 43,67a 89,3a 
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Tabela 18. Porażenie liści (F-F2) pszenicy jarej przez  Puccinia striiformis 

w fazie BBCH 77-83 (mleczno-woskowa) 

 

Odmiana 
Powierzchnia liści z objawami chorobowymi w % 

F F1 F2 Łącznie 
Goplana 0,23a 0,1a 0,1a 0,43a 
Harenda 0,5a 0,4a 0a 0,9a 
Kamelia 0,9a 0,83a 1,03a 2,77a 
Kandela 0,03a 0a 0a 0,03a 
Mandaryna 0,1a 0,07a 0,57a 0,73a 
Nimfa 0a 0a 0,07a 0,07a 
Rusałka 1,5a 0,67a 0,8a 2,97a 
Serenada 0,93a 1,37a 0,23a 2,53a 
Struna 0,1a 0a 0a 0,1a 
Wirtas 1,27a 1,83a 0,5a 3,6a 
Zadra 0,53a 1,13a 0,53a 2,2a 

 

Podsumowanie 
 

Na stopień porażenia odmian pszenicy jarej przez choroby grzybowe w 2017 r.  oraz 

istotne różnice występujące w porażeniu roślin między punktami badań duży wpływ miał 

przebieg pogody.  

Porażenie odmian pszenicy jarej przez Pucinia recondita w punktach 

doświadczalnych było niskie (tab.19), w Chomentowie i w Osinach, poniżej 1% (0,12 i 

0,67%), natomiast istotnie wyższe porażenie zaobserwowano w Chwałowicach (5,14%). 

Zainfekowanie liści odmian pszenicy jarej było podobne (0,38 – 3,14%), oprócz odmiany 

Wirtas (9,07%), która była istotnie wyżej porażona niż pozostałe odmiany. Istotna interakcja 

odmian i miejscowości wynikała z odmiennej reakcji odmian na infekcje P. recondita w 

punktach badań. Porażenie odmian w Osinach i w Chomentowie nie różniło się istotnie, 

natomiast w Chwałowicach istotnie wyżej porażona były odmiana Wirtas (24,6%).  

Septorioza na liściach pszenicy jarej występowała sporadycznie (tab. 20). W 

Chomentowie nie stwierdzono obecności grzyba, a w Chwałowicach i Osinach porażenie 

było nieznaczne (0,06 i 0,04%). Nie stwierdzono różnic między wskaźnikiem porażenia dla 

poszczególnych odmian, który wahał się od 0 do 0,16%. Istotna interakcja odmian i 

miejscowości wynikała z istotnie wyższego porażenia Harendy w Chwałowicach oraz 

Kandeli w Osinach, jednak poziom zainfekowania liści tych odmian też był bardzo niski, 

mniejszy od 0,5%.  

Wskaźnik porażenia przez Drechslera tritici-repentis istotnie różnił się między 

gospodarstwami i wynosił 1,9% w Chomentowie, 18,2% w Osinach i 71,2% w 

Chwałowicach (tab. 21). Średnie zainfekowanie odmian nie różniło się istotnie, chociaż 

występowały istotne różnice między odmianami w punktach badań (interakcja istotna). Nie 
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stwierdzono istotnych różnic między odmianami w Chomentowie (0,3 – 3,5%), a w Osinach 

istotnie najmniej porażona okazała się Kandela (0,5%), a istotnie wyżej Mandaryna (27,8%), 

Harenda (25,9%) i Zadra (24,0%). Zainfekowanie wszystkich odmian w Chwałowicach było 

bardzo wysokie, istotnie najwyżej porażone okazały się Goplana (88,8%) i Zadra (89,3%), a 

najniżej Wirtas (52,5%).  

Porażenie liści pszenicy ozimej przez Puccinia striiformis (tab. 22) różniło się istotnie 

między odmianami w obrębie poszczególnych punktów badań, o czym świadczy istotna 

interakcja miejscowości z odmianami. Poziom zainfekowania w Chwałowicach (1,5%)  i w 

Osinach (1,4%) był zbliżony i istotnie niższy niż w Chomentowie (15,0%). Nie stwierdzono 

istotnych różnic między odmianami w Chwałowicach i w Osinach, a w Chomentowie istotnie 

najniżej porażone rdzą żółtą odmiany to Harenda (1,53%) i Wirtas (2,33%), zaś najwięcej 

chorych liści zaobserwowano na Rusałce (24,9%), Serenadzie (30,6%) i Mandarynie (31,9%). 

Zainfekowanie pszenicy jarej mączniakiem, i to  nieznaczne, zaobserwowano jedynie 

w Chomentowie (0 – 2,5%), a w Chwałowicach i Osinach patogen ten nie pojawił się (tab. 

23). Mimo wystąpienia istotnych różnic w porażeniu odmian w Chomentowie, nie mają one 

praktycznego znaczenia, gdyż wskaźnik najwyżej porażonych Mandaryny i Zadry nie 

przekraczał 2,5%. 

 

 

Tabela 19. Porażenie liści (F-F2) pszenicy jarej przez  Puccinia recondita  

w fazie BBCH 77-83 (mleczno-woskowa) 

 

Odmiana 
Powierzchnia liści z objawami chorobowymi w % 

Chomentowo Chwałowice Osiny Średnio 
Goplana 0a 0,93a 0,63a 0,52a 
Harenda 0a 3,6a 0,77a 1,46a 
Kamelia 0a 2,32a 0,33a 0,89a 
Kandela 0,5a 3,7a 0,23a 1,48a 
Mandaryna 0a 4,4a 0,93a 1,78a 
Nimfa 0a 0,9a 0,23a 0,38a 
Rusałka 0a 2,23a 0a 0,74a 
Serenada 0a 3,13a 0,07a 1,07a 
Struna 0,5a 8,2a 0,73a 3,14a 
Wirtas 0,3a 24,57b 2,33a 9,07b 
Zadra 0a 2,53a 1,13a 1,22a 
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Tabela 20. Porażenie  liści (F-F2) pszenicy jarej przez Septoria spp.  

w fazie BBCH 77-83 (mleczno-woskowa) 

 

Odmiana 
Powierzchnia liści z objawami chorobowymi w % 

Chomentowo Chwałowice Osiny Średnio 
Goplana 0a 0a 0a 0a 
Harenda 0a 0,37b 0a 0,12a 
Kamelia 0a 0,07a 0a 0,02a 
Kandela 0a 0a 0,47b 0,16a 
Mandaryna 0a 0,07a 0a 0,02a 
Nimfa 0a 0a 0a 0a 
Rusałka 0a 0,07a 0a 0,02a 
Serenada 0a 0,03a 0a 0,01a 
Struna 0a 0a 0a 0a 
Wirtas 0a 0a 0a 0a 
Zadra 0a 0,07a 0a 0,02a 

 

Tabela 21. Porażenie liści (F-F2) pszenicy jarej przez  Drechslera tritici-repentis  

w fazie BBCH 77-83 (mleczno-woskowa) 

 

Odmiana 
Powierzchnia liści z objawami chorobowymi w % 

Chomentowo Chwałowice Osiny Średnio 
Goplana 3,5a 88,83b 17,8ab 36,71a 
Harenda 1,83a 80,5ab 25,9b 36,08a 
Kamelia 1,27a 63,6a 19,77ab 28,21a 
Kandela 2,13a 73,1ab 0,47a 25,23a 
Mandaryna 1,9a 63,4a 27,8b 31,03a 
Nimfa 1,67a 75,53ab 18,73ab 32,0a 
Rusałka 0,3a 63,27a 11,77a 25,11a 
Serenada 1,33a 66,9ab 15,57ab 27,93a 
Struna 1,37a 66,47a 21,5ab 29,78a 
Wirtas 3,27a 52,47a 17,23ab 24,32a 
Zadra 2,67a 89,3b 24,03b 38,67a 

 

Tabela 22. Porażenie liści (F-F2) pszenicy jarej przez  Puccinia striiformis 

w fazie BBCH 77-83 (mleczno-woskowa) 

 

Odmiana 
Powierzchnia liści z objawami chorobowymi w % 

Chomentowo Chwałowice Osiny Średnio 
Goplana 18,0bc 0,43a 1,03a 6,49abcde 
Harenda 1,53a 0,9a 0,33a 0,92a 
Kamelia 19,53c 2,77a 0,87a 7,72bcde 
Kandela 2,57ab 0,03a 0,8a 1,13a 
Mandaryna 31,9d 0,73a 0,33a 10,99de 
Nimfa 11,0b 0,07a 0,57a 3,88ab 
Rusałka 24,87cd 2,97a 4,1a 10,64cde 
Serenada 30,57cd 2,53a 0,4a 11,17e 
Struna 15,27b 0,1a 0,5a 5,29abcd 
Wirtas 2,33a 3,6a 1,87a 2,6ab 
Zadra 7,67ab 2,2a 4,93a 4,93abc 
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Tabela 23. Porażenie liści (F-F2) pszenicy jarej przez  Erysiphe graminis 

w fazie BBCH 77-83 (mleczno-woskowa) 

 

Odmiana 
Powierzchnia liści z objawami chorobowymi w % 

Chomentowo Chwałowice Osiny Średnio 
Goplana 0,13a 0a 0a 0,04a 
Harenda 0,07a 0a 0a 0,02a 
Kamelia 0,23a 0a 0a 0,08a 
Kandela 0a 0a 0a 0a 
Mandaryna 2,5c 0a 0a 0,83a 
Nimfa 1,13ab 0a 0a 0,38a 
Rusałka 0a 0a 0a 0a 
Serenada 0a 0a 0a 0a 
Struna 0a 0a 0a 0a 
Wirtas 0a 0a 0a 0a 
Zadra 2,43bc 0a 0a 0,81a 

 

 

1. 5. Fuzarioza kłosów i zasiedlenie ziarna pszenicy przez grzyby z rodzaju Fusarium  

 

Obserwacje polowe nad występowaniem 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 – 5
0
), a następnie obliczano 

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

 

 
100(%) 0 
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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 

 

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 (χ
2
). Założono, 

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

procent porażonych przez Fusarium spp. ziarniaków. 
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Statystykę chi kwadrat (χ
2
) obliczono wg wzoru: 

 

 

 

 

Gdzie: 

fo – wartość otrzymana 

fe – wartość oczekiwana 

 

Tak otrzymaną statystykę porównano z wartościami krytycznymi χ
2
 przy poziomie istotności  

α = 0,05. 

W celu oznaczenia gatunków grzybów rodzaju Fusarium zasiedlających ziarniaki 

pszenicy, w laboratorium Zakładu wykonano analizę mikologiczną. Po zbiorach z każdej 

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

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

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

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

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

termostacie w temperaturze 20
o
C wyrastające kolonie grzybów odszczepiono na skosy 

agarowe. Następnie oznaczono do gatunku wg kluczy mykologicznych.  

 W celu sprawdzenia czy istnieją zależności między zasiedleniem ziarna przez grzyby: 

Fusarium spp. i Alternaria alternata oraz Fusarium spp. i Epicoccum nigrum 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 

 

Występowanie fuzariozy kłosów na odmianach pszenicy jarej 

  W 2017 roku fuzarioza kłosów wystąpiła sporadycznie. Obliczenia statystyczne nie 

wykazały istotnych różnic w nasileniu objawów chorobowych na kłosach pszenicy jarej 

uprawianej w Osinach, Chwałowicach i Chomentowie (tab. 24). 

 Analizując przydatność badanych odmian pszenicy jarej do uprawy ekologicznej 

zaobserwowano niewielkie zróżnicowanie. Procent porażonych kłosów poszczególnych 

odmian wynosił: w Osinach od 0,5 – 2,0%, w Chwałowicach od 0,5 – 2,5% a w 

Chomentowie 1,5 – 2,0%. Nie były to jednak różnice statystycznie istotne (tab. 24).  
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Tabela 24. Występowanie fuzariozy kłosów na wybranych odmianach pszenicy jarej  

uprawianej w systemie ekologicznym w trzech miejscowościach w 2017 roku 

Odmiana 
% porażonych kłosów Indeks porażenia [%] 

Osiny Chwałowice Chomentowo Osiny Chwałowice Chomentowo 

Goplana 1,5 a
1 

0,5 a 2,0 a 0,3 a 0,1 a 0,4 a 

Harenda 1,0 a 1,5 a 2,0 a 0,2 a 0,3 a 0,4 a 

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

Kandela 1,5 a 1,0 a 2,0 a 0,3 a 0,2 a 0,4 a 

Mandaryna 1,5 a 1,5 a 2,0 a 0,3 a 0,3 a 0,4 a 

Nimfa 0,5 a 0,5 a 1,5 a 0,1 a 0,1 a 0,4 a 

Rusałka 2,0 a 1,0 a 1,5 a 0,4 a 0,2 a 0,3 a 

Serenada 1,0 a 2,0 a 1,5 a 0,2 a 0,4 a 0,3 a 

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

Orkisz Wirtas 1,5 a 1,0 a 1,5 a 0,3 a 0,2 a 0,3 a 

Zadra 1,0 a 1,5 a 2,0 a 0,2 a 0,3 a 0,4 a 

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

Płaskurka Biała 0,5 a x  2,0 a 0,1 a x  0,4 a 

Płaskurka Ciemna 1,0 a x  x  0,2 a x  x  

Średnio (11 odmian) 1,18 A
2 

1,27 A 1,73 A 0,24 A 0,25 A 0,35 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 – system ekologiczny, integrowany i konwencjonalny  

 W 2017 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 1,4% (IP=0,3%). 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. 25). 

Tabela 25. Występowanie fuzariozy kłosów na czterech odmianach pszenicy jarej uprawianej  

w różnych systemach uprawy, Osiny 

Odmiana 
% porażonych kłosów Indeks porażenia [%] 

Ekol. Integr.
 

Konw. Śr. Ekol. Integr.
 

Konw. Śr. 

Harenda 
1,0 a

1 

A
2 

1,5 a 

A 

1,5 a 

A 
1,3 a 

0,2 a 

A 

0,3 a 

A 

0,3 a 

A 
0,3 a 

Kandela 
1,5 a 

A 

1,5 a 

A 

1,5 a 

A 
1,5 a 

0,3 a 

A 

0,3 a 

A 

0,3 a 

A 
0,3 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 
1,0 a 

A 

2,0 a 

A 

1,5 a 

A 
1,5 a 

0,2 a 

A 

0,4 a 

A 

0,3 a 

A 
0,3 a 

Średnio 
1,3 

A 

1,6 

A 

1,4 

A 
1,4 

0,3 

A 

0,3 

A 

0,3 

A 
0,3 

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 uprawy 
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Zasiedlenie ziarna pszenicy jarej przez Fusarium spp.  

 

 W 2017 roku zasiedlenie ziarna przez grzyby rodzaju Fusarium nie odzwierciedlało 

nasilenia fuzariozy kłosów. Liczba zasiedlonych przez Fusarium spp. ziarniaków badanych 

odmian była zróżnicowana. Zasiedlenie przez Fusarium spp. ziarna pochodzącego z uprawy 

pszenicy jarej w Osinach (średnio z 11 odmian) wynosiło 9,5%, w Chwałowicach – 4,8%, 

w Chomentowie – 15,5% i były to różnice statystycznie istotne (tab. 26). 

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

się w zależności od miejscowości, w której jest uprawiana np. ziarno odmiany ‘Kandela’ 

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

procencie porażenia przez Fusarium spp. (1,8%), pochodzące z Osin kwalifikowało się do 

grupy odmian o średnim stopniu porażenia (11,5%) natomiast z ziarna tej odmiany 

pochodzącego z uprawy w Chomentowie izolowano najwięcej Fusarium spp. (23,3%). 

Należy jednak zauważyć, że niektóre odmiany, niezależnie od miejsca uprawy, 

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

‘Serenada’) – tab. 26. 

 

Tabela 26. Zasiedlenie ziarna przez Fusarium spp. [w %] na wybranych 11 odmianach 

pszenicy jarej uprawianej w systemie ekologicznym w trzech miejscowościach w 2017 roku 

Odmiany 
Miejscowość 

Osiny Chwałowice Chomentowo 

Goplana 8,2 cd
1 

7,2 ab 10,2 de 

Harenda 1,5 e 3,5 cd 14,7 bcd 

Kamelia 10,0 cd 8,7 a 13,2 cd 

Kandela 11,5 bc 1,8 de 23,3 a 

Mandaryna 2,7 e 1,0 e 13,8 cd 

Nimfa 11,8 bc 9,4 a 14,5 bcd 

Rusałka 7,0 d 4,7 bc 19,5 ab 

Serenada 15,3 ab 10,0 a 20,0 ab 

Struna 8,5 cd 4,2 bc 8,5 e 

Orkisz Wirtas 19,8 a 1,0 e 18,3 abc 

Zadra 8,5 cd 1,5 de 14,5 bcd 

Średnio 
9,5 

B
2
 
 

4,8 

C  

15,5 

A 
 1

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

/ wartości oznaczone różnymi wielkimi literami wskazują istotną różnicę między miejscowościami 
 

 Skład gatunkowy Fusarium spp. zasiedlających ziarno pochodzące z uprawy pszenicy 

jarej w różnych miejscowościach był do siebie zbliżony. Dominującym gatunkiem 

izolowanym z ziarna pochodzącego ze wszystkich miejscowości był F. poae. Stanowił on 

ponad 63% ogólnej liczby wyizolowanych Fusarium spp. Wyjaśnia to niewielkie objawy 

fuzariozy kłosów, pomimo stosunkowo wysokiego zasiedlenia ziarna przez grzyby rodzaju 
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Fusarium.. Ziarno pszenicy jarej pochodzące z uprawy w Chomentowie stosunkowo licznie 

zasiedlone było przez F. avenaceum – 5,4% (Gibberella avenacea) oraz F. graminearum – 

2,5% (G. zeae) . Ponadto w niewielkich ilościach lub sporadycznie izolowano F. culmorum, 

F. equiseti (G. intricans), F. sporotrichioides i F. tricinctum (G. tricincta) – tab. 27. 

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

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

(1,5%) i ‘Mandaryna’ (2,7%), w Chwałowicach – ‘Wirtas’ i ‘Mandaryna’(1,0%) oraz ‘Zadra’ 

(1,5%) i ‘Kandela’ (1,8%), natomiast  w Chomentowie – ‘Struna’ (8,5%). Wymienione w 

poszczególnych miejscowościach odmiany były na tym samym, najniższym poziomie 

statystycznym.  

 Najwyższy procent porażonych przez Fusarium spp. ziarniaków stwierdzono na 

odmianach: w Osinach – ‘Płaskurka Biała’  (26,2%) i ‘Wirtas (19,8%),  w Chomentowie – 

‘Serenada’ (10,0%), ‘Nimfa’ (9,4%), ‘Kamelia” (8,7%) i ‘Goplana’ (7,2%), w Chomentowie 

– ‘Samopsza’ (43,2%). Wymienione w poszczególnych miejscowościach odmiany były na 

tym samym, najwyższym poziomie statystycznym. 

  

Tabela 27. Grzyby rodzaju Fusarium wyizolowane z ziarniaków pszenicy jarej uprawianej w 

systemie ekologicznym w trzech miejscowościach [% zasiedlonych ziarniaków] w 2017 roku 
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 RAZEM  

 

(Statystyka  χ
2
) 

OSINY 

Goplana   1,2     7,0     8,2 ef
1 

Harenda         1,5     1,5 g 

Kamelia         10,0     10,0 def 

Kandela 1,2 1,5     8,8     11,5 cde 

Mandaryna 1,2           1,5 2,7 g 

Nimfa         11,8     11,8 cde 

Płaskurka Biała   1,2     25,0     26,2 a 

Płaskurka Ciemna   1,5     12,0     13,5 cd 

Rusałka   1,8     5,2     7,0 f 

Samopsza 1,5 1,2     3,5     6,2 f 

Serenada   1,5     13,8     15,3 bc 

Struna 1,5       7,0     8,5 ef 

Wirtas 1,5     1,5 16,8     19,8 ab 

Zadra         8,5     8,5 ef 

Śr. dla wszystkich 0,5 0,7 0,0 0,1 9,4 0,0 0,1 10,8 

CHWAŁOWICE 

Goplana   1,5   1,0 3,5   1,2 7,2 ab 

Harenda         3,5     3,5 cd 

Kamelia   3,5     5,2     8,7 a 

Kandela         1,8     1,8 de 
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Mandaryna         1,0     1,0 e 

Nimfa 1,2       8,2     9,4 a 

Rusałka         3,5 1,2   4,7 bc 

Serenada 1,5       8,5     10,0 a 

Struna 1,2   1,5   1,5     4,2 bc 

Wirtas         1,0     1,0 e 

Zadra         1,5     1,5 de 

Średnio 0,4 0,5 0,1 0,1 3,6 0,1 0,1 4,8 

CHOMENTOWO 

Goplana 1,5 5,2     3,5     10,2 fg 

Harenda 1,2       13,5     14,7 def 

Kamelia 5,2     1,2 6,8     13,2 ef 

Kandela 8,5 1,2 1,8 3,5 6,8   1,5 23,3 c 

Mandaryna 6,8     1,5 5,5     13,8 ef 

Nimfa 10,0 1,5     1,8 1,2   14,5 def 

Płaskurka Biała       15,0 15,0   1,2 31,2 b 

Rusałka 15,0     1,2 1,5   1,8 19,5 cd 

Samopsza 8,5 3,2   5,0 18,5 6,5 1,5 43,2 a 

Serenada 5,0       15,0     20,0 cd 

Struna 1,5       7,0     8,5 g 

Wirtas 1,8 1,5   3,2 11,8     18,3 cde 

Zadra 5,0     1,5 7,0   1,0 14,5 def 

Średnio 5,4 1,0 0,1 2,5 8,7 0,6 0,5 18,8 
 1

/ wartości oznaczone różnymi małymi literami wskazują istotną różnicę między odmianami 

 Z innych rodzajów grzybów zasiedlających ziarno pszenicy jarej głównie izolowano 

gatunki: Alternaria alternata (Osiny – 81,4%, Chwałowice – 82,3% i Chomentowo – 68,7%) 

oraz Epicoccum nigrum (odpowiednio 17,7%, 14,7% i 15,8%) – tab. 28-30. 

Tabela 28. Inne grzyby wyizolowane z ziarniaków pszenicy jarej uprawianej w systemie 

ekologicznym w Osinach w 2017 roku [% zasiedlonych ziarniaków] 
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d
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n
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Goplana   65,0 b
1 

    3,5     28,5 a     1,2 1,0   

Harenda   85,2 a         1,2 20,0 bc     5,0     

Kamelia   85,0 a     1,2     21,8 abc           

Kandela   78,2 a       1,2   13,2 de   1,2       

Mandaryna   83,5 a           16, 5 bc           

Nimfa   83,2 a     3,5     13,2 de           

Płaskurka Biała   78,2 a   1,2       20,0 bc           

Płaskurka Ciemna   85,0 a 1,0     1,0   23,2 ab 1,0 3,5       

Rusałka   83,3 a     5,0 1,2   11,8 ef     1,2   1,0 

Samopsza   86,8 a           26,8 a   1,5 1,5     

Serenada   78,5 a     1,2       6,8 g 1,0         

Struna   78,5 a     1,2     20,0 bc   1,2 1,5     

Wirtas 1,0 81,8 a       3,2   18,2 bcd     3,2     

Zadra   86,8 a   1,2   1,0     8,2 fg   1,0 5,0     

Średnio dla 

odmian 
0,1 81,4 0,1 0,2 1,1 0,5 0,1 17,7 0,1 0,6 1,3 0,1 0,1 

1
/ wartości oznaczone różnymi małymi literami wskazują istotną różnicę między odmianami 
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Tabela 29. Inne grzyby wyizolowane z ziarniaków pszenicy jarej uprawianej w systemie 

ekologicznym w Chwałowicach w 2017 roku [% zasiedlonych ziarniaków] 
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Goplana 68,2 c
1 

13,2 ab   8,2 1,2 18,2 bc       

Harenda 88,2 ab   6,8 c 1,2 1,0   13,2 cde 5,0     

Kamelia 88,5 ab   6,8 c       13,5 cde       

Kandela 76,8 bc 13,2 ab       23,2 ab 5,0 3,5   

Mandaryna 85,0 ab   8,3 c   3,2   11,8 def   1,0 1,2 

Nimfa 78,2 bc 16,8 a   1,2     8,5 fg     1,0 

Rusałka 85,0 ab 10,0 bc   1,0 3,2 25,0 a 8,2     

Serenada 76,8 bc 13,5 ab       16,8 cd 6,5     

Struna 81,8 ab   8,5 c   1,2 3,5   6,5 g 1,0   1,2 

Wirtas 85,2 ab 15,0 a   1,5 1,2 11,5 ef       

Zadra 91,8 a 13,2 ab   1,2   13,2 cde 3,2     

Średnio dla 

odmian 
82,3 11,4 0,1 1,7 0,8 14,7 2,6 0,4 0,3 

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

 

Tabela 30. Inne grzyby wyizolowane z ziarniaków pszenicy jarej uprawianej w systemie 

ekologicznym w Chomentowie w 2017 roku [% zasiedlonych ziarniaków] 

 

A
cr

em
o
n
ie

ll
a
 

fu
sc

a
 

A
lt

er
n
a
ri

a
 

a
lt

er
n
a
ta

 

A
rt

h
ri

n
iu

m
 

p
h
a
eo

sp
er

m
u
m

 

A
sp

er
g
il

lu
s 

 

n
ig

er
 

B
ip

o
la

ri
s 

so
ro

ki
n
ia

n
a
 

B
o
tr

yt
is

  

ci
n
er

ea
 

E
p
ic

o
cc

u
m

 

n
ig

ru
m

 

G
el

a
si

n
o
sp

o
ra

 

ce
re

a
li

s 

G
o
n
a
to

b
o
tr

ys
 

si
m

p
le

x 

M
u
co

r 
sp

p
. 

K
h
u
sk

ia
  

o
ry

za
e 

P
en

ic
il

li
u
m

 s
p
p
. 

P
h
o
m

a
 s

p
. 

Goplana   73,5 ab
1 

    10,0 a   11,5 c   1,5         

Harenda   76,8 a       3,5 c     8,5 c         13,0   

Kamelia 3,0 70,0 abc     11,5 a 1,2 18,5 b   1,2       0,5 

Kandela   56,8 e       8,3 ab   18,2 b   1,5         

Mandaryna   61,8 cde 1,5     8,5 ab   20,0 ab             

Nimfa   68,2 abcd     10,0 a 1,5 23,5 ab             

Płaskurka 

Biała 
  58,2 de   1,2 10,0 a     8,5 c       1,5     

Rusałka   73,2 ab       0,0 d   10,0 c 2,5 5,5   1,0     

Samopsza   65,0 bcde       3,2 c 1,5 21,8 ab             

Serenada   68,5 abcd 1,5     8,2 ab   10,0 c             

Struna   75,0 ab       5,0 bc 1,2 25,0 a         1,0   

Wirtas   68,2 abcd       3,0 c 1,5 11,8 c     0,5 1,5     

Zadra   73,5 ab       3,2 c   18,0 b             

Średnio dla 

odmian 
0,2 68,4 0,2 0,1 6,5 0,5 15,8 0,2 0,7 0,10 0,3 1,1 0,1 

1
/ wartości oznaczone różnymi małymi literami wskazują istotną różnicę między odmianami 
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 Ponadto w Chwałowicach stosunkowo dużo ziarniaków zasiedlonych było przez 

Arthrinium phaeospermum  (od 6,8% do 16,8%, średnio 11,4%). W niewielkich ilościach lub 

sporadycznie izolowano: Acremoniella fusca, Arthrinium phaeospermum, Aspergillus niger, 

Aureobasidium bolleyi, Bipolaris sorokiniana, Botrytis cinerea, Cladosporium herbarum, 

Gelasinospora cerealis, Gonatobotrys simplex, Khuskia oryzae, Mucor spp., Penicillium spp., 

Trichoderma koningii i Trichoderma viride. Statystycznie istotne różnice między odmianami 

w zasiedleniu ziarna przez wybrane gatunki grzybów opisano w tabelach 28-30. 

 

Współczynniki korelacji 

 

Fusarium spp.  – Alternaria alternata 

Współczynnik korelacji  r = –0,6384 

Wartość r wskazuje, że istnieje ujemna, umiarkowana zależność pomiędzy zasiedleniem 

ziarna przez Fusarium spp. i Alternaria alternata. Wzrost zasiedlenia ziarna przez Fusarium 

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

Fusarium spp.  – Epicoccum nigrum 

Współczynnik korelacji  r = -0,0222 

Wartość r wskazuje na brak zależności pomiędzy zasiedleniem ziarna przez Fusarium spp. 

i Epicoccum nigrum. 

 

Zasiedlenie ziarna przez grzyby – system ekologiczny, integrowany i konwencjonalny  

 W 2017 roku ziarniaki czterech odmian pszenicy jarej uprawianej w systemach: 

ekologicznym, integrowanym i konwencjonalnym były średnio w 11,1% zainfekowane przez 

Fusarium spp. Analiza frekwencji wykazała, że z ziarna pochodzącego z pszenicy z uprawy 

ekologicznej (7,8%) izolowano istotnie mniej grzybów rodzaju Fusarium aniżeli z ziarna z 

uprawy konwencjonalnej (12,7%) i integrowanej (12,8%). Istotne różnice w porażeniu 

stwierdzono również na ziarnie badanych odmian. Najmniej zainfekowanych przez Fusarium 

spp. ziarniaków pochodziło z odmiany ‘Harenda’ (średnio z trzech systemów uprawy – 6,4%) 

i ‘Mandaryna’ ( średnio 7,4%) a najwięcej z odmiany ‘Serenada’ (średnio18,6%)  – tab. 31. 
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Tabela 31. Grzyby rodzaju Fusarium wyizolowane z ziarniaków pszenicy jarej uprawianej  

w różnych systemach produkcji, Osiny 2017 [% zasiedlonych ziarniaków] 

Odmiana 
System uprawy Średnio dla 

odmiany Ekologiczny Integrowany Konwencjonalny 

Harenda 
1,5 

B
2 

b
1 

9,0 

A 

bc 8,6 

A 

b 
6,4 c 

Kandela 
11,5 

B 

a 6,5 

C 

c 17,8 

A 

a 
11,9 b 

Mandaryna 
2,7 

C 

b 12,3 

A 

b 7,1 

B 

b 
7,4 c 

Serenada 
15,3 

B 

a 23,3 

A 

a 17,3 

AB 

a 
18,6 a 

Średnio dla 

systemu 

7,8 

B 

12,8 

A 

12,7 

A 
11,1 

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

 2
/ wartości oznaczone różnymi wielkimi literami wskazują istotną różnicę między systemami uprawy 

 

 

 Obliczenia statystyczne wykazały również występowanie pewnych zależności 

pomiędzy systemem a uprawianą w nim odmianą. Z ziarna odmiany ‘Harenda’ uprawianej w 

systemie ekologicznym (1,5%), izolowano istotnie mniej Fusarium spp. aniżeli z ziarna tej 

odmiany uprawianej w systemie konwencjonalnym (8,6%) czy integrowanym (9,0%), 

natomiast z ziarna odmiany ‘Kandela’ uprawianej w systemie integrowanym (6,5%) 

wyodrębniono istotnie mniej izolatów tych patogenów aniżeli z ziarna tej odmiany 

uprawianej w systemie ekologicznym (11,5%) i konwencjonalnym (17,8%). Istotnie 

najniższe porażenie przez Fusarium spp. ziarniaków pszenicy jarej ‘Mandaryna’ stwierdzono 

z uprawy ekologicznej (2,7%), natomiast ziarno odmiany ‘Serenada’ (15,3%) pochodzące z 

uprawy ekologicznej, było istotnie mniej porażone aniżeli ziarno tej odmiany pochodzące z 

uprawy integrowanej (23,3%) – tab. 31.   

 Jednoroczne badania wskazują, że pod kątem zagrożenia pszenicy jarej przez Fusarium 

spp. najbardziej przydatnymi odmianami do uprawy w systemie ekologicznym i 

konwencjonalnym są ‘Harenda’ i ‘Mandaryna’, natomiast w integrowanym ‘Kandela’.  

 Ocena mikologiczna składu gatunkowego wykazała, że w 2017 roku najczęściej 

izolowanym gatunkiem był F. poae, którego udział procentowy ogółu wyizolowanych 

Fusarium spp. wynosił około 76,0%, następnie  F. avenaceum (8,4%), F. graminearum 

(7,8%) F. culmorum (6,6%). Oprócz w/w gatunków w mniejszych ilościach lub sporadycznie 

izolowano: F. sporotrichioides i F. tricinctum (tab. 32). 
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Tabela 32. Gatunki Fusarium spp. wyizolowane z ziarniaków pszenicy jarej, Osiny 2017 

[% zasiedlonych ziarniaków], 
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System ekologiczny 

Harenda       1,5     1,5 

Kandela 1,2 1,5   8,8     11,5 

Mandaryna 1,2         1,5 2,7 

Serenada   1,5   13,8     15,3 

Średnio - ekologiczny 1,2 0,8 0,0 6,0 0,0 0,4 7,8 

System integrowany 

Harenda   1,5   7,5     9,0 

Kandela   1,5   5,0     6,5 

Mandaryna     3,5 5,0 3,8   12,3 

Serenada 1,5   1,8 20,0     23,3 

Średnio - integrowany 0,4 0,8 1,3 9,4 1,0 0,0 12,8 

System konwencjonalny 

Harenda     1,8 6,8     8,6 

Kandela 2,8   1,5 13,5     17,8 

Mandaryna 1,8   1,8 3,5     7,1 

Serenada   1,5   15,8     17,3 

Średnio - konwencjonalny 1,2 0,4 1,3 9,9 0,0 0,0 12,7 

 

 

 Z innych rodzajów/gatunków grzybów zasiedlających ziarno pszenicy jarej głównie 

izolowano: A. alternata – średnio 85,7% (s. ekologiczny – 81,4; s. integrowany – 86,7  

i s. konwencjonalny – 89,1) i E. nigrum – średnio 15,4% (odpowiednio 14,1%, 14,2% i 

18,0%).  

       Z ziarna pochodzącego z uprawy integrowanej i konwencjonalnej w większej liczebności 

izolowano Gonatobotris simplex (odpowiednio 16,3% i 6,4%) Ponadto niewielkich ilościach 

lub sporadycznie izolowano: Acremoniella fusca, Bipolaris sorokiniana, Botrytis cinerea, 

Cladosporium herbarum, Gelasinospora cerealis, Khuskia oryzae i Trichoderma viride. 

Statystycznie istotne różnice w zasiedleniu ziarna przez wybrane gatunki grzybów między 

odmianami w danym systemie uprawy oraz między systemami dla odmiany opisano w tabeli 

33. 

 

 

 

 



35 

 

Tabela 33. Inne grzyby wyizolowane z ziarniaków pszenicy jarej pochodzących z różnych 

systemów uprawy – Osiny, 2017 r [% zasiedlonych ziarniaków] 
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x 

K
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sk
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ry

za
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T
ri

ch
o

d
er
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a

 

vi
ri

d
e 

System ekologiczny 

Harenda   
85,2 a

1 

  A
2     1,2 

20,0 a 

  A 
  

0,0 b 

   C 
5,0   

Kandela   
78,2 a 

  A 
  1,2   

13,2 b 

  B 
  

1,2 a 

   C 
    

Mandaryna   
83,5 a 

  A 
      

16,5 ab 

  A 
  

0,0 b 

   C 
    

Serenada   
78,5 a 

  B 
1,2     

  6,8 c 

  A 
1,0 

0,0 b 

   C 
    

Średnio  0,0 81,4 0,3 0,3 0,3 14,1 0,3 0,3 1,3 0,0 

System integrowany   

Harenda   
88,3 a 

  A 
      

13,5 b 

  B 
  

  5,0 b 

   A 
5,0   

Kandela 1,8 
88,5 a 

  A 
      

25,0 a 

  A 
  

28,2 a 

   A 
    

Mandaryna   
86,7 a 

  A 
      

11,8 b 

  A 
  

25,0 a 

   A 
    

Serenada 6,5 
83,2 a 

  AB 
      

  6,5 c 

  A 
  

  7,0 b 

   B 
    

Średnio  2,1 86,7 0,0 0,0 0,0 14,2 0,0 16,3 1,3 0,0 

System konwencjonalny   

Harenda   
93,2 a 

  A 
  1,8   

1,8 b 

  C 
  

  1,8 c 

   B 
3,5   

Kandela 3,5 
78,2 b 

  A 
  1,5   

6,5 a 

  C 
  

  3,8 bc 

   B 
3,5   

Mandaryna 1,8 
90,0 ab 

  A 
      

6,8 a 

  B 
  

  6,8 b 

   B 
1,8   

Serenada   
95,0 a 

  A 
      

7,0 a 

  A 
  

13,3 a 

   A 
6,5 1,0 

Średnio  1,3 89,1 0,0 0,8 0,0 5,5 0,0 6,4 3,8 0,3 
1
/ wartości oznaczone różnymi małymi literami wskazują istotną różnicę między odmianami w danym systemie 

uprawy 

2
/ wartości oznaczone różnymi wielkimi literami wskazują istotną różnicę między systemami uprawy dla danej 

odmiany 

 

       Badania występowania mikotoksyn w ziarnie pszenicy jarej są w trakcie wykonywania. 

Wyniki zostaną dołączone po zakończeniu analiz laboratoryjnych. 
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1. 6. Badania w zakresie doboru odmian pszenicy jarej z uprawy ekologicznej pod 

kątem wymagań przemysłu młynarsko-piekarskiego i makaronowego 

 

Cel pracy i metodyka 

Celem pracy była ocena wartości technologicznej ziarna wybranych odmian pszenicy 

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

przydatności 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 otrzymano z doświadczenia polowego przeprowadzonego w 2017 

roku w Stacji Doświadczalnej Osiny, należącej do IUNG-PIB w Puławach.  

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 

wydajność otrąb śrutowych i wymiałowych. Oznaczono również zawartość popiołu w mące 

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

współczynniki efektywności przemiału K [Sitkowski 2010]. 
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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 cm
3
 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 230
o
C 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 30
o
C przez 2 godziny [Obuchowski 1997].  Zmianę barwy 

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

Minolta w systemie CIE w układzie L*a*b*. Na podstawie wyników pomiarów barwy 

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

w suszarce konwekcyjnej w temperaturze 60
o
C 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 gęstość w stanie 

usypowym ziarna pszenicy nie powinna być mniejsza niż 72,0 kg/hl. Wymaganie to spełniały 

wszystkie badane próbki ziarna pszenicy zwyczajnej oraz orkiszu i samopszy (tab. 34). 

Wartości gęstości w stanie usypowym dla tych próbek ziarna mieściły się w zakresie 76,1-

79,7 kg/hl. Najniższą gęstością w stanie usypowym cechowało się ziarno płaskurki ciemnej i 

białej (odpowiednio: 70,3 i 71,5 kg/hl). 

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

Haber 1983]. Masa 1000 ziaren badanych odmian pszenicy zwyczajnej wynosiła od 30,5 do 

40,7 g, a ziarna orkiszu (odmiana Wirtas) 35,7 g  (tab. 34). Dużo niższą masą 1000 ziaren 

cechowała się samopsza (28,4 g) oraz płaskurka ciemna i biała (odpowiednio: 24,5 i 29,7 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 69,6 do 91,9%. Najbardziej dorodne było ziarno pszenicy odmian: Rusałka, 

Serenada, Struna i Kandela. Celność i wyrównanie ziarna orkiszu wynosiło odpowiednio: 

49,7 i 86,7%. Najmniej dorodne było ziarno samopszy (celność 9,4%) oraz płaskurki ciemnej 

i białej (celność odpowiednio: 27,1 i 33,7%). Według Kiryluka i Gąsiorowskiego [1999] 

wyrównanie ziarna pszenicy przeznaczanego do przemiału na mąki gatunkowe (niskiego 

typu) powinno wynosić co najmniej 85%. Spośród badanych próbek pszenicy wymaganie to 

spełniało ziarno orkiszu (odmiana Wirtas) oraz pszenicy zwyczajnej odmian: Rusałka i 

Serenada.  
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Szklistość i twardość ziarna 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 (94-95%) odznaczała się płaskurka biała i 

ciemna, szklistą strukturą bielma cechowało się także ziarno pszenicy zwyczajnej odmian: 

Kamelia, Mandaryna, Nimfa, Rusałka, Serenada i Struna (tab. 34). Ziarno samopszy, orkiszu 

(odmiana Wirtas) oraz pozostałych badanych odmian pszenicy zwyczajnej było mączyste. 

Twardość ziarna badanych odmian pszenicy wynosiła od 375 do 670 j.B. Najbardziej 

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

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

obu płaskurek. 

 

Tabela 34. 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 77,4 35,5 71,2 56 575 0,1 13,2 

Harenda 77,9 34,5 74,5 50 555 0,3 13,4 

Kamelia 76,4 35,4 72,3 76 670 0,4 13,7 

Kandela 76,8 36,0 80,8 43 550 0,4 13,7 

Mandaryna 79,7 30,5 75,7 67 565 0,3 13,3 

Nimfa 76,4 38,5 78,8 61 645 0,3 13,4 

Rusałka 78,7 40,7 91,9 70 650 0,4 13,0 

Serenada 74,9 40,7 86,1 63 665 0,2 13,3 

Struna 78,9 37,5 83,1 64 635 0,4 13,2 

Zadra 77,8 32,5 69,6 54 580 0,6 14,2 

Średnia 77,5 36,2 78,4 60 610 0,3 13,4 

Pszenica orkisz 

Wirtas 76,1 35,7 49,7 / 86,7 4 380 0,1 12,6 

Pszenica płaskurka 

Biała 71,5 29,7 33,7 / 73,7 94 470 0,6 13,5 

Ciemna 70,3 24,5 27,1 / 66,6 95 435 0,6 13,1 

Pszenica samopsza 

Samopsza 78,9 28,4 9,4 / 61,0 4 375 0,6 13,9 

 

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

zanieczyszczeń w masie pszenicy nie może przekraczać 15,0%. Wymaganie to spełniały 

wszystkie badane próbki ziarna pszenicy (tab. 34). Zawartość zanieczyszczeń w badanych 

próbkach ziarna była nieduża, mieściła się w zakresie od 0,1 do 0,6%. Wśród zanieczyszczeń 
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stwierdzono obecność ziaren połamanych, niewykształconych, a w niektórych próbkach 

również nasion chwastów (płaskurka biała i ciemna, samopsza).  

Zawartość wody w badanych próbkach ziarna wynosiła od 12,6 do 14,2% (tab. 34). 

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 70,2 do 81,1% (tab. 35). 

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

pszenicy zwyczajnej odmian: Goplana, Struna i Kamelia, a najniższe z samopszy oraz obu 

płaskurek. Według wymagań klasyfikacji jakościowej odmian pszenicy opracowanej w 

COBORU [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 odmian pszenicy zwyczajnej oraz orkiszu. Ilość mąki 

uzyskanej z pasaży wymiałowych (55,3-71,4%) była kilkukrotnie większa od ilości mąki z 

pasaży śrutowych (9,7-16,1%). 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: Goplana, Kamelia, Nimfa 

i Zadra. Wydajności otrąb z pasaży śrutowych wynosiły od 8,0 do 15,9%, a otrąb z pasaży 

wymiałowych od 9,8 do 18,2%.  

Zawartość popiołu w mąkach otrzymanych z przemiału ziarna pszenicy zwyczajnej 

wynosiła od 0,65 do 0,76% (tab. 35). Najmniejszą popiołowością odznaczały się mąki z 

ziarna pszenicy odmian: Struna, Nimfa i Kandela. Dużo więcej składników mineralnych 

(popiołu) zawierały mąki otrzymane z przemiału ziarna płaskurki ciemnej i białej 

(odpowiednio: 1,27 i 1,04%), orkiszu (0,91%) oraz samopszy (0,84%). Wartości 

współczynnika efektywności przemiału K mieściły się w zakresie od 58 do 116. Na 

podstawie wartości tego współczynnika do grupy pszenic o najlepszej wartości przemiałowej 

ziarna zakwalifikowano odmiany: Struna, Nimfa, Goplana, Kandela i Mandaryna. 
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Tabela 35 . Wyniki przemiału laboratoryjnego ziarna 

Gatunek 

odmiana 

Wyd. 

mąki 

śrutowej 

 

[%] 

Wyd. 

mąki 

wymiało

wej 

[%] 

Wyd. 

mąki 

ogółem 

 

[%] 

Wyd. 

otrąb 

śrutowych 

 

[%] 

Wyd. 

otrąb 

wymiało

wych 

[%] 

Popiół 

 

 

 

[% s.m.] 

Współ-

czynnik 

K 

 

[-] 

Pszenica zwyczajna 

Goplana 10,3 66,9 77,2 13,0 9,8 0,72 107 

Harenda 12,9 61,7 74,6 13,7 11,7 0,75 99 

Kamelia 11,3 63,9 75,2 14,0 10,8 0,75 100 

Kandela 12,2 61,8 74,0 15,9 10,1 0,69 107 

Mandaryna 11,8 62,8 74,6 15,4 10,0 0,70 107 

Nimfa 11,1 63,5 74,6 14,7 10,7 0,68 110 

Rusałka 13,0 61,8 74,8 13,6 11,6 0,76 98 

Serenada 12,0 61,7 73,7 15,1 11,2 0,74 100 

Struna 12,4 62,9 75,3 13,2 11,5 0,65 116 

Zadra 11,3 63,2 74,5 13,7 11,8 0,74 101 

Średnia 11,8 63,0 74,8 14,2 11,0 0,72 105 

Pszenica orkisz 

Wirtas 9,7 71,4 81,1 8,0 10,9 0,91 89 

Pszenica płaskurka 

Biała 16,1 57,5 73,6 10,5 15,9 1,04 71 

Ciemna 13,6 59,7 73,3 10,4 16,3 1,27 58 

Pszenica samopsza 

Samopsza 14,9 55,3 70,2 11,6 18,2 0,84 84 

 

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]. Wartości parametru 

L* (jasność barwy) mieściły się w zakresie od 88,14 do 94,64% (tab. 36). Najwyższymi 

wartościami parametru L* cechowały się mąki otrzymane z ziarna pszenicy zwyczajnej 

odmian: Mandaryna, Nimfa, Zadra i Serenada, a najniższymi z mąki z płaskurki ciemnej i 

białej. Wartości współczynnika a* mieściły się w zakresie od -0,25 do -1,59. Ujemne 

wartości wskazują na większy udział barwy zielonej niż czerwonej. Wartości współczynnika 

b* na podstawie którego można określić udział barwy żółtej mieściły się w zakresie od 6,12 

do 16,25. Najwyższymi wartościami tego parametru barwy cechowała się mąka z samopszy 

oraz mąki z ziarna pszenicy zwyczajnej odmian: Struna, Mandaryna, Harenda i Kandela.  
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Tabela 36. Wyniki oceny barwy mąki 

Gatunek 

odmiana 

Parametry barwy 

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

Pszenica zwyczajna 

Goplana 93,72 -0,91 9,02 

Harenda 94,10 -1,28 12,24 

Kamelia 94,15 -0,64 9,07 

Kandela 92,39 -1,02 11,42 

Mandaryna 94,64 -1,58 12,45 

Nimfa 94,62 -0,44 8,46 

Rusałka 93,82 -0,56 9,62 

Serenada 94,34 -0,80 9,33 

Struna 93,38 -1,59 13,35 

Zadra 94,36 -0,79 9,38 

Średnia 93,95 -0,96 10,43 

Pszenica orkisz 

Wirtas 92,65 -0,48 8,16 

Pszenica płaskurka 

Biała 90,25 -0,38 6,44 

Ciemna 88,14 -0,25 6,12 

Pszenica samopsza 

Samopsza 93,22 -0,67 16,25 

 

Zawartość białka ogółem w mąkach otrzymanych z przemiału ziarna badanych 

odmian pszenicy zwyczajnej była niska, mieściła się w zakresie od 8,8 do 10,1% (tab. 37). 

Dużo więcej białka zawierały mąki z samopszy (14,8%), płaskurki ciemnej i białej 

(odpowiednio: 14,9 i 13,8%) oraz orkiszu (12,3%). Spośród próbek z pszenicy zwyczajnej 

największą zawartością białka ogółem cechowały się mąki z ziarna pszenicy odmian: Nimfa, 

Kamelia i Rusałka. Wydajność glutenu mokrego wyizolowanego z mąki z ziarna pszenicy 

zwyczajnej wynosiła średnio 21,3% (zakres: 16,6-24,4%). Dużo więcej glutenu wymyto z 

mąk z płaskurki białej i ciemnej (odpowiednio: 40,0 i 39,6%) oraz mąki orkiszowej (33,5%). 

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 73 do 99 

jednostek). Na podstawie wartości IG gluten wymyty z większości próbek mąki z ziarna 
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pszenicy zwyczajnej (za wyjątkiem odmian: Zadra i Kamelia) zakwalifikowano jako mocny. 

Wartość tego wskaźnika dla glutenu wymytego z mąki z ziarna orkiszu (odmiana Wirtas) 

wynosiła 73, dla glutenu z płaskurki białej 47, a dla glutenu z płaskurki ciemnej 34. 

 

Tabela 37. Wyniki oceny cech fizyko-chemicznych mąki 

Gatunek 

odmiana 

Wilgotność 

 

[%] 

Białko 

ogółem 

[% s.m.] 

Gluten 

mokry 

[%] 

Indeks 

gluten 

[-] 

Liczba 

opadania 

[s] 

Pszenica zwyczajna 

Goplana 12,0 9,2 20,6 93 346 

Harenda 12,4 8,8 16,6 99 304 

Kamelia 11,8 10,0 23,9 77 384 

Kandela 12,2 9,6 20,9 97 290 

Mandaryna 12,2 9,1 19,0 98 307 

Nimfa 12,0 10,1 23,4 96 337 

Rusałka 11,9 10,0 24,4 98 303 

Serenada 12,2 8,9 18,8 99 371 

Struna 12,1 9,7 22,7 91 276 

Zadra 12,5 9,3 23,0 73 268 

Średnia 12,1 9,5 21,3 92 319 

Pszenica orkisz 

Wirtas 11,3 12,3 33,5 73 376 

Pszenica płaskurka 

Biała 12,3 13,8 40,0 47 369 

Ciemna 12,3 14,9 39,6 34 386 

Pszenica samopsza 

Samopsza 11,9 14,8 nie wymyto nie wymyto 349 

 

Wartości liczby opadania, wskaźnika aktywności enzymów amylolitycznych,  

mieściły się w zakresie od 268 do 386 s (tab. 37). Na tej podstawie stwierdzono, że większość 

badanych mąk cechowała się niską aktywnością enzymów amylolitycznych. W mąkach z 

ziarna pszenicy zwyczajnej odmian: Kandela, Struna i Zadra aktywność amylolityczna była 

na średnim poziomie. Optymalna aktywność enzymów amylolitycznych w mące 

przeznaczonej do wypieku pieczywa powinna być na średnim poziomie (liczba opadania 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.  

 

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 
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zakresie od 7,1 do 9,9% (tab. 38). Strata piecowa całkowita (różnica pomiędzy masą kęsa 

ciasta uformowanego przed wypiekiem a masą chleba po wystygnięciu) wynosiła od 12,2 do 

13,4%. Wydajność pieczywa (ilość pieczywa uzyskana ze 100 części wagowych mąki) 

uzyskanego z mąki z ziarna pszenicy zwyczajnej wynosiła średnio 140,3% (zakres: 139,1-

141,6%). Wydajności pieczywa z mąki z samopszy, płaskurki białej i ciemnej oraz orkiszu 

nie przekraczały 140% (zakres: 138,6-139,5%). 

 

Tabela 38. Wyniki wypieku laboratoryjnego pieczywa 

Gatunek 

odmiana 

Upiek 

 

[%] 

Strata 

piecowa  

[%] 

Wydajność 

pieczywa 

[%] 

Objętość 

pieczywa 

[cm
3
] 

Wsp. poro- 

watości 

[-] 

Ocena 

punktowa 

[pkt.] 

Pszenica zwyczajna 

Goplana 8,0 12,3 140,3 323 70 25,4 

Harenda 7,8 12,5 141,6 337 90 31,2 

Kamelia 7,1 12,6 141,5 324 40 28,6 

Kandela 7,6 12,2 141,0 341 40 27,6 

Mandaryna 8,2 12,5 140,1 337 50 28,8 

Nimfa 8,7 13,0 139,3 356 60 31,0 

Rusałka 9,1 12,3 140,4 343 90 31,6 

Serenada 8,8 12,6 139,9 329 90 31,8 

Struna 8,8 12,4 140,2 334 50 31,0 

Zadra 9,2 13,1 139,1 303 40 27,4 

Średnia 8,3 12,6 140,3 333 60 29,4 

Pszenica orkisz 

Wirtas 9,5 12,8 139,5 305 40 30,0 

Pszenica płaskurka 

Biała 9,8 13,4 138,6 326 50 28,4 

Ciemna 8,8 12,7 139,6 320 50 29,4 

Pszenica samopsza 

Samopsza 9,9 13,2 138,9 327 60 27,4 

 

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 odmiany Zadra. Wyrośnięcie bochenków było 

zróżnicowane. Objętość bochenków wynosiła od 303 do 356 cm
3
 (tab. 38). Największą 

objętością odznaczało się pieczywo z mąki z ziarna pszenicy zwyczajnej odmian: Nimfa, 

Rusałka, Kandela, Harenda, Mandaryna i Struna. Najmniej wyrośnięte były bochenki chleba 

z mąki z ziarna pszenicy zwyczajnej odmiany Zadra oraz orkiszu (odmiana Wirtas). Miękisz 

badanego pieczywa cechował się bardzo dobrą lub dobrą elastycznością. Był on 

zróżnicowany pod względem porowatości (fot. 2). Współczynnik porowatości miękiszu 

wynosił od 40 (odmiany: Kamelia, Kandela, Zadra i Wirtas) do 90 (odmiany: Harenda, 
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Rusałka i Serenada). Suma punktów przyznanych podczas oceny organoleptycznej pieczywa 

wynosiła średnio od 25,4 do 31,8. Najwyżej zostało ocenione pieczywo z mąki z ziarna 

pszenicy zwyczajnej odmian: Serenada, Rusałka, Harenda, Nimfa, Struna oraz orkiszu 

(odmiana Wirtas), a najniżej z mąki z ziarna pszenicy zwyczajnej odmian: Goplana, Zadra, 

Kandela oraz z samopszy. Na podstawie ogólnej ilości punktów przyznanych podczas oceny 

organoleptycznej do I poziomu jakości (28-32 pkt.) zakwalifikowano pieczywo z mąki z 

ziarna większości odmian pszenicy zwyczajnej oraz z orkiszu i obu płaskurek. Pieczywo z 

mąki z ziarna pszenicy zwyczajnej odmian: Goplana, Zadra i Kandela oraz z samopszy 

zakwalifikowano do II poziomu jakości.  

 

   

Fot. 2. Porównanie porowatości miękiszu pieczywa: odmiana Zadra (współczynnik 

porowatości 40), odmiana Serenada (współczynnik porowatości 90) 
 

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 próbek ciasta makaronowego przed 

termostatowaniem mieściły się w zakresie od 72,70 do 81,95%, natomiast po 

termostatowaniu wynosiły  od 63,42 do 75,59%,  co wskazuje  na  niekorzystne  

pociemnienie ich barwy (tab. 39). Wartości parametru a* próbek ciasta po termostatowaniu 
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uległy zwiększeniu, co świadczy o większym udziale barwy czerwonej i mniejszym udziale 

barwy zielonej. Wartości parametru b*, wskazujące na udział barwy żółtej, w przypadku 

większości próbek ciasta uległy nieznacznemu zwiększeniu lub zmalały (płaskurka biała oraz 

odmiany pszenicy zwyczajnej: Harenda, Kandela, Serenada i Struna). Bezwzględna różnica 

barwy ciasta makaronowego przed i po termostatowaniu wynosiła od 5,23 do 9,43. 

Najmniejsze wartości tego wskaźnika stwierdzono dla ciast z mąki z ziarna pszenicy 

zwyczajnej odmian: Zadra, Struna i Kandela, a największe dla ciast z mąki z płaskurki 

ciemnej oraz ziarna pszenicy zwyczajnej odmian: Harenda, Nimfa i Serenada. Według 

Międzynarodowej Komisji Oświetleniowej bezwzględne różnice barwy mieszczące się w 

przedziale 0-2 są nierozpoznawalne, w przedziale 2-3,5 są rozpoznawalne, natomiast wartość 

ΔE powyżej 3,5  świadczy o wyraźnej różnicy barwy [Chmiel i wsp. 2011]. 

 

Tabela 39. 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 79,85 0,11 15,43 72,34 1,48 15,59 7,63 III 

Harenda 80,64 -0,23 19,94 72,06 1,61 19,34 8,79 III 

Kamelia 81,24 0,76 16,15 74,06 1,75 16,75 7,28 III 

Kandela 80,69 -1,30 19,98 74,50 -0,52 19,66 6,25 II 

Mandaryna 82,53 -1,34 21,89 75,56 -0,13 22,07 7,08 II 

Nimfa 80,48 0,51 15,13 72,38 1,55 15,60 8,18 III 

Rusałka 79,69 0,41 16,85 72,11 1,68 16,93 7,69 III 

Serenada 81,44 -0,20 16,13 73,34 0,56 15,88 8,13 III 

Struna 80,88 -0,96 21,69 75,59 -0,60 21,42 5,31 II 

Zadra 80,58 -0,31 15,74 75,51 0,86 16,21 5,23 II 

Średnia 80,80 -0,26 17,89 73,75 0,82 17,95 7,16 - 

Pszenica orkisz 

Wirtas 81,95 0,24 17,28 74,36 1,82 18,42 7,34 II 

Pszenica płaskurka 

Biała 77,84 -0,42 16,81 70,05 0,61 16,05 7,87 III 

Ciemna 72,70 -1,20 18,14 63,42 0,42 18,55 9,43 III 

Pszenica samopsza 

Samopsza 81,25 0,22 25,52 73,84 0,68 26,12 7,45 II 

 

Wizualna ocena ciasta makaronowego otrzymanego z badanych próbek mąki 

potwierdziła stwierdzone instrumentalnie zmiany barwy ciasta makaronowego w trakcie 

termostatowania. Żadnej z badanych próbek ciasta nie zakwalifikowano do grupy o niskiej 

podatności na ciemnienie (I stopień) (tab. 39). Wysoką podatnością na ciemnienie (III 

stopień) cechowały się ciasta z mąki z ziarna pszenicy zwyczajnej odmian: Goplana, 
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Harenda, Kamelia (fot. 3), Nimfa, Rusałka i Serenada oraz z płaskurki białej i ciemnej. 

Średnią podatnością na ciemnienie (II stopień) cechowały się ciasta z mąki z ziarna pszenicy 

zwyczajnej odmian: Kandela, Mandaryna (fot. 3), Struna i Zadra oraz z orkiszu (odmiana 

Wirtas) i samopszy. Bardzo ładną żółtą barwą odznaczało się ciasto z mąki z samopszy (fot. 

4), natomiast najbardziej ciemną barwę, zarówno przed jak i po termostatowaniu, miało ciasto 

z płaskurki ciemnej (fot. 4). 
 

 

 

 

 

 

 

 

    

Fot. 3. Porównanie barwy ciasta makaronowego przed i po termostatowaniu:  

odmiana Kamelia (III stopień), odmiana Mandaryna (II stopień) 
  

 

    
 

Fot. 4. Porównanie barwy ciasta makaronowego przed i po termostatowaniu:  

samopsza (II 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 2,8 do 3,8 (tab. 40). Większość makaronów została 

wysoko oceniona pod względem wyglądu ogólnego – kształtu (za wyjątkiem makaronu z 

płaskurki ciemnej i białej oraz samopszy), pozostałych cech (powierzchnia bez pęknięć, 

nieliczne pstrociny), barwy (za wyjątkiem makaronu z płaskurki ciemnej i orkiszu). Według 

oceniających najładniejszą barwą odznaczał się makaron z samopszy (fot. 5), a najgorszą 

makaron z płaskurki ciemnej (fot. 5) oraz orkiszu (fot. 5). W ocenie końcowej najwyższą 
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ilość punktów przyznano makaronom z mąki z ziarna pszenicy zwyczajnej odmian: 

Mandaryna (fot. 5), Serenada, Struna i Kandela.   

    

    

Fot. 5. Porównanie wyglądu makaronów przed ugotowaniem (surowych): 

pszenica zwyczajna (odmiana Mandaryna), płaskurka ciemna, samopsza, orkisz (odmiana 

Wirtas) 

 

Średnia suma punktów przyznana przez zespół oceniający makarony po ugotowaniu 

mieściła się w zakresie od 2,6 do 3,8 (tab. 40). Najwyższą sumę punktów przyznano 

makaronom z mąki z ziarna pszenicy zwyczajnej odmian: Kandela (fot. 6), Serenada, 

Mandaryna i Struna. Pod względem smaku najwyżej zostały ocenione makarony z mąki z 

ziarna pszenicy odmian Mandaryna i Kamelia, a najniżej makaron z płaskurki białej. Według 

oceniających najbardziej pożądaną barwą cechował się makaron z samopszy (fot. 6), a 

najmniej pożądaną makaron z płaskurki ciemnej (fot. 6). W ocenie końcowej najniższą liczbę 

punktów przyznano makaronom z obu płaskurek, orkiszu (fot. 6) oraz z mąki z ziarna 

pszenicy zwyczajnej odmian: Nimfa, Rusałka. Zastrzeżenia oceniających dotyczyły przede 

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

makaronu z płaskurki ciemnej także zapachu.  
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Tabela 40. Wyniki oceny jakości makaronów 

Gatunek 

odmiana 

Ocena organoleptyczna [pkt] Straty suchej 

masy 

 

[%] 

Współczynnik 

przyrostu 

wagowego 

[-] 

przed 

ugotowaniem 

po ugotowaniu 

Pszenica zwyczajna 

Goplana 3,4 3,4 8,3 2,6 

Harenda 3,5 3,4 8,8 2,7 

Kamelia 3,5 3,4 7,2 2,6 

Kandela 3,6 3,8 6,3 2,6 

Mandaryna 3,8 3,6 6,0 2,7 

Nimfa 3,4 3,2 5,2 2,4 

Rusałka 3,2 3,2 7,3 2,8 

Serenada 3,7 3,7 6,4 2,5 

Struna 3,7 3,6 7,0 2,9 

Zadra 3,1 3,2 6,4 2,9 

Średnia 3,5 3,5 6,9 2,7 

Pszenica orkisz 

Wirtas 2,8 3,2 5,0 2,7 

Pszenica płaskurka 

Biała 3,1 2,7 6,0 2,3 

Ciemna 2,8 2,6 4,8 2,4 

Pszenica samopsza 

Samopsza 3,4 3,3 4,5 2,6 
 

 

    

    
 

Fot. 6. Wygląd makaronów po ugotowaniu: 

pszenica zwyczajna odmiana Kandela, płaskurka ciemna, samopsza, orkisz (odmiana Wirtas) 
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Straty suchej masy podczas gotowania makaronów wynosiły od 4,5 do 8,8% (tab. 40). 

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 samopszy, orkiszu oraz płaskurki ciemnej i białej. Najwyższymi 

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

Harenda, Goplana i Rusałka. Wartości współczynników przyrostu wagowego makaronów 

podczas gotowania wynosiły od 2,3 do 2,9. Największymi przyrostami wagowymi cechowały 

się makarony z mąki z ziarna pszenicy zwyczajnej odmian: Struna, Zadra i Rusałka, a 

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

zwyczajnej odmiany Nimfa.   

 

Stwierdzenia i wnioski 

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

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

strukturą bielma cechowało się ziarno płaskurki białej i ciemnej oraz ziarno pszenicy 

zwyczajnej odmian: Kamelia, Mandaryna, Nimfa, Rusałka, Serenada i Struna. Ziarno 

samopszy, orkiszu (odmiana Wirtas) oraz pozostałych badanych odmian pszenicy 

zwyczajnej było mączyste.  

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

70,2 do 81,1%. Największe wyciągi mąki uzyskano z przemiału ziarna orkiszu 

(odmiana Wirtas) oraz pszenicy zwyczajnej odmian: Goplana, Struna i Kamelia, a 

najniższe z samopszy oraz obu płaskurek. Popiołowość mąki mieściła się w zakresie 

od 0,65 do 1,27%. Na podstawie wartości współczynników efektywności przemiału K 

stwierdzono, że najlepszymi właściwościami przemiałowymi cechowało się ziarno 

pszenicy odmian: Struna, Nimfa, Goplana, Kandela i Mandaryna. 

3. Zawartość białka ogółem w badanych mąkach wynosiła od 8,8 do 14,9%, a ilość 

glutenu mokrego od 16,6 do 40,0%. Najwięcej substancji białkowych zawierały mąki 

z ziarna płaskurki białej i ciemnej oraz orkiszu. Wartości IG wynosiły od 34 do 99, 

większość badanych próbek mąki cechowała się mocnym glutenem. Aktywność 

enzymów amylolitycznych w większości badanych próbek mąki była na niskim 

poziomie. 

4. Pieczywo z próbnego wypieku laboratoryjnego cechowało się właściwym smakiem i  

zapachem oraz kształtem i barwą skórki. Objętość pieczywa mieściła się w zakresie 
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od 303 do 356 cm
3
. Miękisz chlebów cechował się bardzo dobrą lub dobrą 

elastycznością oraz zróżnicowaną porowatością. Na podstawie ogólnej ilości punktów 

przyznanych podczas oceny organoleptycznej do II poziomu jakości zakwalifikowano 

pieczywo z mąki z ziarna pszenicy zwyczajnej odmian: Goplana, Zadra i Kandela 

oraz z samopszy. Pieczywo z mąki z ziarna pozostałych odmian pszenicy zwyczajnej 

oraz orkiszu i obu płaskurek zostało zakwalifikowane do I poziomu jakości. Na 

podstawie uzyskanych wyników stwierdzono, że mimo niskiej zawartości substancji 

białkowych, w tym białek glutenowych, z mąk z ziarna badanych odmian pszenicy w 

warunkach laboratoryjnych otrzymywano pieczywo na ogół dobrze wyrośnięte, o 

odpowiedniej elastyczności i porowatości miękiszu, wysoko ocenione pod względem 

cech organoleptycznych. Można to tłumaczyć wyjątkowo dobrą jakością glutenu 

(gluten mocny).  

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 cechowały się ciasta z 

mąki z ziarna pszenicy odmian: Kandela, Mandaryna, Struna i Zadra oraz z orkiszu 

(odmiana Wirtas) i samopszy.   

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, Serenada, 

Mandaryna i Struna, 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 zniekształcenia formy i kleistej konsystencji oraz barwy. 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 

Struna.  

7. Ze względu na duży wpływ warunków pogodowych panujących w poszczególnych 

latach na jakość zbieranego ziarna zbóż badania dotyczące doboru odmian pszenicy 

jarej z uprawy ekologicznej do produkcji pieczywa i makaronu powinny być 

kontynuowane na próbkach z następnych lat zbioru.  

 



52 

 

Literatura: 

1. Bartnik M.: 1994. Wartość żywieniowa i technologiczna ekologicznych zbóż i 

przetworów zbożowych. Przegl. Piek. i Cuk. 42 (12), 32. 

2. Biller E., Wierzbicka A.: 2003. Wybrane procesy w technologii żywności. Wyd. 

SGGW, Warszawa. 

3. Cacak-Pietrzak G.: 2008. Wykorzystanie pszenicy w różnych gałęziach przemysłu 

spożywczego – wymagania technologiczne. Przegl. Zboż.-Młyn. 52(11), 11-13. 

4. Cacak-Pietrzak G.: 2011. Studia nad wpływem ekologicznego i konwencjonalnego 

systemu produkcji roślinnej na wartość technologiczną wybranych odmian pszenicy 

ozimej. Wyd. SGGW, Warszawa. 

5. Chmiel M., Słowiński M., Cal P.: 2011. Zastosowanie komputerowej analizy obrazu 

do wykrywania wady PSE mięsa wieprzowego. Żywność. Nauka. Technologia. 

Jakość 6(79), 47-54. 

6. COBORU: 2017. Lista odmian roślin rolniczych. Wyd. COBORU, Słupia Wielka. 

7. Dziki D., Różyło R., Laskowski J.: 2011. Przemiał pszenicy i wpływ twardości ziarna 

na ten proces. Acta Agrophysica 18(1), 33-43. 

8. Greffeuille V., Abecassis J., Rousset M., Oury F.X., Faye A., L’Helgouac’h C., 

Lullien-Pellerin V.: 2006. Grain characterization and milling behaviour of near-

isogenic lines differing by hardness. Theoretical and Applied Genetics 114, 1-12. 

9. GUS 2017. Mały Rocznik Statystyczny. Wyd. GUS, Warszawa. 

10. Jakubczyk T., Haber T. (red.): 1983. Analiza zbóż i przetworów zbożowych. Skrypty 

SGGW-AR, Warszawa. 

11. Kiryluk J., Gąsiorowski H.: 1999. Ocena wartości technologicznej pszenicy metodą 

przemiału laboratoryjnego. Przegl. Zboż.-Młyn. 43(11), 15-17. 

12. Klockiewicz-Kamińska E., Brzeziński W.: 1996. Nowe zasady klasyfikacji 

jakościowej odmian pszenicy w polskiej ocenie odmian. Przegl. Zboż.-Młyn. 40 (11), 

6-8. 

13. Obuchowski W.: 1997. Technologia przemysłowej produkcji makaronu. Wyd. AR, 

Poznań. 

14. PN-R-74103. Ziarno zbóż. Pszenica zwyczajna. 

15. PN-91/A-74022: 1992. Przetwory zbożowe. Mąka pszenna. 

16. PN-A-74108: 1996. Pieczywo. Metody badań. 

17. PN–93/A–74042/02: Ziarno zbóż i przetworów zbożowych. Oznaczanie glutenu za 

pomocą urządzeń mechanicznych. Pszenica. 

18. PN-ISO 3093:1996: Zboża. Oznaczanie liczby opadania. 



53 

 

19. Rachoń L.: 2004. Ocena przydatności ziarna krajowych i zagranicznych linii i odmian 

pszenicy twardej do produkcji makaronu. Biul. IHAR 231, 129-137. 

20. Rothkaehl J.: 2009. Rynek pszenicy w Polsce. Jakość pszenicy zwyczajnej i system 

oceny. Wyd. Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA, Warszawa. 

21. Sitkowski T.: 2010. Ocena wartości przemiałowej ziarna pszenicy. Przegl. Zboż.-

Młyn. 54 (4), 23-24. 

 

 

2. Badania nad doborem odmian pszenżyta jarego 

 

 
2. 1. Plon i cechy struktury plonu pszenżyta jarego 

 

Odmiany pszenżyta jarego wysiewane w roku 2017 charakteryzowały się niewielką 

zmiennością plonu ziarna oraz ocenianych elementów struktury plonu (tab. 41). Większe 

plony uzyskano w Grabowie średnio 3,16 t·ha
-1

, w Chwałowicach były one mniejsze o 34% i 

kształtowały się na poziomie 2,09 t·ha
-1

. Wydajność tę oceniane odmiany uzyskały przy 

obsadzie kłosów,  w Grabowie w granicach 215-261 szt.·m-2 
, a w Chwałowicach 206-231 

szt.·m-2
. Większą dorodność ziarna odnotowano w warunkach gleb lepszych (kompleks 2) w 

Chwałowicach 41,0-44,1 g, na glebie kompleksu 4 w Grabowie masa 1000 ziaren przy 

większej zwartości łanu była dla większości odmian mniejsza i kształtowała się w zakresie 

35,6-45,8 g.  

 

Tabela 41. Plon i cechy struktury plonu  pszenżyta jarego – rok 2017 

Odmiana 

Grabów Chwałowice 

Plon 

[t·ha
-1

] 

Obsada 

kłosów 

[szt.·m
-2

] 

Masa 1000 

ziaren 

[g] 

Plon 

[t·ha
-1

] 

Obsada 

kłosów 

[szt.·m
-2

] 

Masa 1000 

ziaren 

[g] 

Andrus  3,01 223 45,8 1,91 203 42,3 

Dublet 2,90 218 35,6 2,08 231 41,5 

Mamut 3,24 261 38,8 2,13 231 41,0 

Mazur 3,48 215 41,4 2,26 206 44,1 

Średnio 3,16 229 40,4 2,09 217 42,2 

NIR0,05 0,19 r.n. 3,48 r.n. r.n. 3,01 

 



54 

 

O niższych plonach w Chwałowicach, pomimo korzystniejszych warunków 

siedliskowych, zadecydowało zachwaszczenie. Masa chwastów (234 g·m-2
) i ich liczba (452 

szt.·m-2
) odnotowane w tej miejscowości istotnie ograniczyły plonowanie (tab. 42).  

Spośród uwzględnionych w badaniach odmian największe plony w obu miejscowościach 

uzyskał Mazur, w Grabowie 3,48 t·ha
-1

, a w Chwałowicach 2,26 t·ha
-1

. Odmiana ta 

charakteryzowała się duża masą 1000 ziaren (41,4 – 42,1 g). W Grabowie w grupie odmian o 

większych plonach (powyżej średniej) znalazł się również Andrus – 3,01 t·ha
-1

, odmiana ta 

wytworzyła jednocześnie ziarno o największej masie  – 45,8 g.         

 

 

2. 2. Konkurencyjność odmian pszenżyta jarego w stosunku do chwastów 

 

Poziom zachwaszczenia pszenżyta jarego bardzo różnił się w obu miejscowościach 

badań (tab. 42). W Grabowie stwierdzono 5-krotnie mniejszą liczbę chwastów i 13-krotnie 

mniejszą ich masę w łanach odmian pszenżyta jarego porównaniu do Chwałowic. Przyczyną 

dużego zachwaszczenia w Chwałowicach były niekorzystne warunki pogodowe (zimna i 

sucha wiosna, która spowodowała słabe wschody i krzewienie pszenżyta). Obserwowany 

poziom zachwaszczenia w Grabowie (średnio 18 g/m
2
) nie wpływał istotnie na plon 

pszenżyta, natomiast w Chwałowicach był czynnikiem ograniczającym plony (234 g/m
2
). 

Największą konkurencyjnością w stosunku do chwastów w Grabowie cechowała się odmiana 

Dublet. Odmiany Dublet i Andrus były jednocześnie najwyższymi odmianami (tab. 43). 

 

Tabela 42. Liczebność i sucha masa chwastów w odmianach pszenżyta jarego uprawianego w 

systemie ekologicznym w 2017 r. – faza dojrzałości 

odmiany Lokalizacje 

Chwałowice Grabów 

liczba 

chwastów 

(szt./m
2
) 

sucha masa 

chwastów 

(g/m
2
) 

liczba 

chwastów 

(szt./m
2
) 

sucha masa 

chwastów 

(g/m
2
) 

Andrus 454,5 232,5 116,5 23,2 

Dublet 447,5 271,8 43,5 7,9 

Mamut 425,5 215,7 104,0 20,9 

Mazur 482,0 217,8 90,0 20,9 

średnia 452,4 234,4 88,5 18,2 
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Tabela 43. Parametry wzrostu i struktury łanu badanych odmian pszenżyta jarego w 2017 r. w 

Grabowie – faza dojrzałości 

Odmiana rozkrzewienie 

ogólne 

wysokość 

(cm) 

Obsada roślin 

(szt./m
2
) 

Sucha masa części 

nadziemnych 

(g/m
2
) 

Andrus 1,1 76,4 262,0 645,2 

Dublet 1,1 75,3 234,0 628,4 

Mamut 1,1 65,2 280,0 571,9 

Mazur 1,2 71,1 210,0 640,8 

średnia 1,1 72,0 246,5 621,6 

 

 

2.3. Ocena podatności odmian pszenżyta jarego na porażenie przez patogeny 

grzybowe 

 

Ocena porażenia pszenżyta jarego w Chwałowicach (woj. mazowieckie) 

W badaniach przeprowadzonych w gospodarstwie ekologicznym Chwałowice, 

stwierdzono porażenie trzech górnych liści, ocenianych odmian pszenżyta jarego, przez 

patogena P. recondita (tab. 44). Istotnie wyższym wskaźnikiem porażenia, sięgającym 100%  

wyróżniała się odmiana Dublet. Porażenie pozostałych odmian było niewielkie i zawierało się 

w granicach od 4,2 do 13,8%.  

Grzyb D. tritici-repentis wystąpił w istotnie większym stopniu na odmianach Andrus, 

Mazur, Mamut (25,6-30,9 %). Odmiana Dublet porażona była w nieznacznym stopniu (0,8%) 

(tab. 45). 

P. striiformis była odnotowana na wszystkich ocenianych odmianach w 

zróżnicowanym stopniu (tab. 46). Istotnie najwięcej objawów zaobserwowano na odmianie 

Andrus (14,5%). Mamut i Mazur były porażone w podobnym stopniu (4,4 i 4,97%). 

Natomiast najmniej objawów odnotowano na odmianie Dublet.  

 

Tabela 44. Porażenie liści (F-F2) pszenżyta jarego przez  Puccinia recondita  

w fazie BBCH 77-83 (mleczno-woskowa) 

Odmiana 
Powierzchnia liści z objawami  chorobowymi w % 

F F1 F2 Łącznie 
Andrus 1,6a 1,07a 1,67a 4,33a 
Dublet 21,83b 36,0b 47,0b 100b 
Mamut 4,6a 4,53a 4,67a 13,8a 
Mazur 2,37a 0,9a 0,93a 4,2a 
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Tabela 45. Porażenie liści (F-F2) pszenżyta jarego przez  Drechslera tritici-repentis  

w fazie BBCH 77-83 (mleczno-woskowa) 

 

Odmiana 
Powierzchnia liści z objawami chorobowymi w % 

F F1 F2 Łącznie 
Andrus 3,2a 7,63ab 15,63b 26,47b 
Dublet 0,07a 0,4a 0,37a 0,83a 
Mamut 3,17a 7,2ab 15,23b 25,6b 
Mazur 2,63a 10,07b 18,2b 30,9b 

 

Tabela 46. Porażenie liści (F-F2) pszenżyta jarego przez  Puccinia striiformis 

w fazie BBCH 77-83 (mleczno-woskowa) 

 

Odmiana 
Powierzchnia liści z objawami chorobowymi w % 

F F1 F2 Łącznie 
Andrus 8,2a 3,33a 3,0b 14,53b 
Dublet 0a 0,1a 0,23a 0,33a 
Mamut 1,6a 1,83a 1,0a 4,43ab 
Mazur 1,17a 2,8a 1,0a 4,97ab 

 

Ocena porażenia pszenżyta jarego w Grabowie (woj. mazowieckie) 

Na liściach pszenżyta jarego uprawianego w gospodarstwie ekologicznym Grabów 

odnotowano obecność symptomów P. recondita w zróżnicowanym stopniu (tab. 47) . Istotnie 

największe porażenie odnotowano dla odmiany Dublet (93,7%). Dla   odmiany Mamut 

wskaźnik porażenia, istotnie niższy, wyniósł 32,7%. Pozostałe odmiany były porażone w 

zakresie 1,7-5,1%. 

W ocenianej fazie obserwowano również obecność patogena Septoria spp. (tab. 48). 

Nie odnotowano istotnych różnic między poszczególnymi odmianami. Zakres indeksu 

porażenia zawierał się w przedziale od 1,0 do 8,8%. 

Grzyb D. tritici-repentis wystąpił w małym nasileniu (tab. 49). Również w tym 

przypadku nie odnotowano istotnych różnic między ocenianymi odmianami a wskaźnik 

porażenia zawierał się w granicach od 1,2 do 8,8%. 

Istotnie największy indeks porażenia przez patogen P. striiformis odnotowano dla 

odmiany Andrus (28,9%). Pozostałe odmiany były porażone w zakresie od 1,3 do 5,5% (tab. 

50).  

Tabela 47. Porażenie liści (F-F2) pszenżyta jarego przez  Puccinia recondita  

w fazie BBCH 77-83 (mleczno-woskowa) 

Odmiana 
Powierzchnia liści z objawami  chorobowymi w % 

F F1 F2 Łącznie 
Andrus 0,8a 0,9a 0a 1,7a 
Dublet 29,0c 29,5b 35,17b 93,67b 
Mamut 11,5b 9,87a 11,37ab 32,73a 
Mazur 0,6a 1,37a 3,13a 5,1a 
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Tabela 48. Porażenie  liści (F-F2) pszenżyta jarego przez Septoria spp.  

w fazie BBCH 77-83 (mleczno-woskowa) 

Odmiana 
Powierzchnia liści z objawami chorobowymi w % 

F F1 F2 Łącznie 
Andrus 0,57a 1,43a 6,83b 8,83a 
Dublet 0,57a 0,87a 2,57a 4,0a 
Mamut 0,47a 3,7a 0,83a 5,0a 
Mazur 0,2a 0,33a 0,53a 1,07a 

 

Tabela 49. Porażenie liści (F-F2) pszenżyta jarego przez  Drechslera tritici-repentis  

w fazie BBCH 77-83 (mleczno-woskowa) 

Odmiana 
Powierzchnia liści z objawami chorobowymi w % 

F F1 F2 Łącznie 
Andrus 0,23a 1,93a 6,67a 8,83a 
Dublet 0,5a 0,7a 0a 1,2a 
Mamut 0,4a 0,53a 2,33a 3,27a 
Mazur 0,27a 0,4a 1,07a 1,73a 

 

Tabela 50. Porażenie liści (F-F2) pszenżyta jarego przez  Puccinia striiformis 

w fazie BBCH 77-83 (mleczno-woskowa) 

 

Odmiana 
Powierzchnia liści z objawami chorobowymi w % 

F F1 F2 Łącznie 
Andrus 9,23b 8,67b 11,0b 28,9b 
Dublet 0a 0,67a 1,27a 1,93a 
Mamut 0a 1,03a 0,27a 1,3a 
Mazur 1,5a 3,0a 1,0a 5,5a 

 

Podsumowanie 

Zainfekowanie liści pszenżyta jarego  przez P. recondita nie różniło się istotnie 

między gospodarstwami - Chwałowice (31,8%), Grabów (33,3%), nie stwierdzono również 

istotnej interakcji, bo reakcja odmian na porażenie tym grzybem w obu punktach była taka 

sama (tab. 51). Najsilniej porażony był Dublet (99,2%), istotnie niżej Mamut (23,3%), oraz 

Mazur (4,6%) i Andrus (3,0%).   

Poziom porażenia przez Dreschlera tritici-repentis istotnie różnił się między 

gospodarstwami i wynosił 3,8% w Grabowie i 20,9% w Chwałowicach (tab. 52). Istotna 

interakcja była wynikiem odmiennej reakcji odmian pszenżyta jarego w obu punktach. Nie 

stwierdzono istotnych różnic między odmianami w Grabowie, natomiast w Chwałowicach 

istotnie najmniej porażony w stosunku do pozostałych odmian okazał się Dublet (0,83%). 

Poziom zainfekowania pszenżyta jarego przez Puccinia striiformis (tab. 53) był  

istotnie niższy w Chwałowicach (6,1%)  niż w Grabowie (9,4%). Najsilniej porażoną 

odmianą w obu miejscowościach okazał się Andrus, 14,5% powierzchni porażonych liści w 

Chwałowicach i 28,9% w Grabowie. Między pozostałymi trzema odmianami nie stwierdzono 

istotnych różnic w poszczególnych punktach badań i między punktami.  
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Tabela 51. Porażenie liści (F-F2) pszenżyta jarego przez  Puccinia recondita  

w fazie BBCH 77-83 (mleczno-woskowa) 

 

Odmiana Powierzchnia liści z objawami chorobowymi w % 

Chwałowice Grabów średnio 
Andrus 4,33a 1,7a 3,02a 
Dublet 100b 93,67b 99,25b 
Mamut 13,8a 32,73a 23,27a 
Mazur 4,2a 5,1a 4,65a 

 

Tabela 52. Porażenie liści (F-F2) pszenżyta jarego przez  Drechslera tritici-repentis  

w fazie BBCH 77-83 (mleczno-woskowa) 

 

Odmiana Powierzchnia liści z objawami chorobowymi w % 

Chwałowice Grabów średnio 
Andrus 26,47b 8,83a 17,65b 
Dublet 0,83a 1,2a 1,017a 
Mamut 25,6b 3,27a 14,43b 
Mazur 30,9b 1,73a 16,32b 

 

Tabela 53. Porażenie liści (F-F2)  pszenżyta jarego przez  Puccinia striiformis 

w fazie BBCH 77-83 (mleczno-woskowa) 

 

Odmiana Powierzchnia liści z objawami chorobowymi w % 

Chwałowice Grabów średnio 
Andrus 14,53b 28,9b 21,72b 
Dublet 0,33a 1,93a 1,13a 
Mamut 4,43a 1,3a 2,87a 
Mazur 4,97a 5,5a 5,23a 

 

 

2.4. Występowanie fuzariozy kłosów na odmianach pszenżyta jarego 

 

  W 2017 roku, podobnie jak na innych gatunkach zbóż, fuzarioza kłosów na pszenżycie 

jarym wystąpiła sporadycznie. Obliczenia statystyczne nie wykazały istotnych różnic w 

nasileniu objawów chorobowych zarówno pomiędzy lokalizacjami uprawy (Grabów, 

Chwałowice) jak i badanymi odmianami pszenżyta jarego (tab. 54). 
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Tabela 54. Występowanie fuzariozy kłosów na wybranych odmianach pszenżyta jarego  

uprawianego w systemie ekologicznym w dwóch miejscowościach w 2017 roku 

Odmiana 
% porażonych kłosów Indeks porażenia [%] 

Grabów Chwałowice Grabów Chwałowice 

Andrus 0,0 a
1 

1,0 a 0,0 a 0,2 a 

Dubelt 0,0 a 0,5 a 0,0 a 0,1 a 

Mamut 0,5 a 0,5 a 0,1 a 0,1 a 

Mazur 0,5 a 0,5 a 0,1 a 0,1 a 

Średnio 0,25 A
2 

0,63 A 0,05 A 0,13 A 

NIRα=0,05 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 

 

3. Badania nad doborem odmian owsa  

 

 
3. 1. Plon i cechy struktury plonu odmian owsa 

 

W roku 2017 ocenie poddano 7 odmian owsa, cztery oplewione (Arden, Elegant, 

Nawigator, Pascal) i trzy nagoziarniste (Amant, Nagus, Siwek).  W Grabowie w warunkach 

gleb kompleksu żytniego bardzo dobrego owies plonował na poziomie 2,92 t·ha
-1

, a w 

Chwałowicach  na glebie kompleksu pszennego dobrego 3,45 t·ha
-1 

(tab. 55). Odmiany 

oplewione plonowały wyżej od nagoziarnistych, w warunkach Grabowa przy ogólnie 

niższym poziomie plonowania odnotowano różnicę 1,10 t·ha
-1 

(32%), a w Chwałowicach  

1,59 t·ha
-1 

(38%). Odmiany oplewione w porównaniu do form nagoziarnistych tworzyły łan 

bardziej zwarty o obsadzie wiech większej o około 65 szt·m-2
. Masa 1000 ziaren odmian 

oplewionych w porównaniu do nagoziarnistych  była większa w Grabowie średnio o 9,1 g, a 

w Chwałowicach aż o 17,6 g. Duża różnica w masie ziarna pomiędzy badanymi formami 

owsa, szczególnie w Chwałowicach, wynikała m.in. z reakcji odmian na uprawę w lepszych 

warunkach siedliskowych. W miejscowości tej odmiany owsa oplewionego  (Elegant, 

Nawigator i Pascal)  plonujące na poziomie 3,95 – 4,54 t·ha
-1 

uzyskały masę 1000 ziaren w 

granicach 40,7-45,6 g, a nagoziarniste w przedziale 23,3-24,8 g. W Grabowie najwyżej 

plonujące odmiany owsa oplewionego (Pascal, Nawigator Arden) uzyskiwały plon w 

granicach 3,43-3,48 t·ha
-1 

przy masie 1000 ziaren 33,1 - 40,7 g, a nagoziarniste plony w 

zakresie 2,15-2,42 t·ha
-1

osiągały przy masie 1000 ziaren w przedziale 27,3-28,6 g.  
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Spośród odmian nagoziarnistych w obu miejscowościach wysokie plony uzyskała 

odmiana Amant, w Grabowie 2,30 t·ha
-1

, a
 
w Chwałowicach 2,86 t·ha

-1
. Plony te uzyskano 

przy obsadzie wiech odpowiednio 277 i 249 szt·m-2
 i masie 1000 ziaren – 28,1 i 23,8 g. 

 

Tabela 55. Plon i cechy struktury plonu odmian owsa – rok 2017  

Odmiana 

Grabów Chwałowice 

Plon 

[t·ha
-1

] 

Obsada 

kłosów 

[szt./m
-2

] 

Masa 

1000 

ziaren 

[g] 

Plon 

[t·ha
-1

] 

Obsada 

kłosów 

[szt./m
-2

] 

Masa 

1000 

ziaren 

[g] 

Amant* 2,30 277 28,1 2,86 249 23,8 

Arden 3,43 371 33,1 3,94 350 38,0 

Elegant 3,19 355 38,7 4,54 321 40,7 

Nagus* 2,42 244 27,3 2,35 281 23,3 

Nawigator 3,44 282 40,7 4,09 287 45,6 

Pascal 3,48 273 36,0 3,95 272 42,2 

Siwek* 2,15 237 28,6 2,42 207 24,8 

Średnia ogółem 2,92 291 33,2 3,45 281 34,1 

NIR0,05 0,20 57 3,36 0,58 88 1,69 

Średnio odmiany 

nagoziarniste 2,29 253 28,0 2,54 246 24,0 

Średnio odmiany oplewione 3,39 320 37,1 4,13 308 41,6 
 

*
/ odmiany nagoziarniste 

 

 

3. 2. Konkurencyjność odmian owsa w stosunku do chwastów 

 

Ocena zachwaszczenia łanów owsa wykazała znacznie wyższy poziom 

zachwaszczenia w Chwałowicach w porównaniu z Grabowem, co podobnie jak w przypadku 

pozostałych gatunków zbóż jarych wynikało z niekorzystnego przebiegu pogody (tab. 56). 

Generalnie obserwowany poziom zachwaszczenia w Grabowie (liczebność - 56 szt./m
2
, sucha 

masa - 16 g/m
2
) nie wpływał istotnie na plonowanie owsa, natomiast w Chwałowicach 

(liczebność - 386 szt./m
2
, sucha masa - 143 g/m

2
) mógł być czynnikiem ograniczającym. 

Odmiany oplewione owsa (Arden, Elegant, Nawigator, Paskal) cechowały się średnio 

większą konkurencyjnością w stosunku do chwastów w porównaniu do odmian nagich, choć 

należy rozpatrywać też reakcję poszczególnych odmian.  Spośród odmian oplewionych mniej 

konkurencyjna w stosunku do chwastów była odmiana Arden w Grabowie.  
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Spośród odmian nieoplewionych niskim poziomem zachwaszczenia cechowały się 

Amant i Nagus, a wysokim Siwek, co wyraźnie było skorelowane z wysokością tych odmian,  

obsadą roślin i masą części nadziemnych (tab. 56, 57). 

 

Tabela 56. Liczebność i sucha masa chwastów w odmianach owsa uprawianego w systemie 

ekologicznym – faza dojrzałości  

Odmiany Lokalizacje 

Chwałowice Grabów 

liczba chwastów 

(szt./m
2
) 

sucha masa 

chwastów 

(g/m
2
) 

liczba chwastów 

(szt./m
2
) 

sucha masa 

chwastów 

(g/m
2
) 

Arden 380,0 106,6 61,5 20,0 

Elegant 397,5 114,0 54,5 5,2 

Nawigator 368,5 118,6 50,0 6,8 

Paskal 402,0 105,6 53,0 9,3 

Średnia dla odmian 

oplewionych 387,0 111,2 54,8 10,3 

Amant 350,5 179,4 46,5 15,6 

Nagus 421,0 144,2 56,5 11,8 

Siwek 383,0 198,6 69,5 35,5 

Średnia dla odmian 

nieoplewionych 384,8 174,0 57,5 21,0 

Średnia dla 

wszystkich odmian 386,1 138,1 55,9 14,9 

 

Tabela 57. Parametry wzrostu i struktury łanu badanych odmian owsa w Grabowie – faza 

dojrzałości 

Odmiana Rozkrzewienie 

ogólne 

Wysokość 

(cm) 

Obsada roślin 

(szt./m
2
) 

Sucha masa 

części 

nadziemnych 

(g/m
2
) 

Arden 1,2 58,3 315,0 683,9 

Elegant 1,4 66,5 270,0 795,6 

Nawigator 1,2 58,5 273,0 624,6 

Paskal 1,2 56,4 244,0 607,4 

Średnia dla 

odmian 

oplewionych 

1,3 59,9 275,5 677,9 

Amant 1,2 65,0 268,0 749,4 

Nagus 1,2 67,9 283,0 793,5 

Siwek 1,4 61,0 204,0 537,6 

Średnia dla 

odmian 

nieoplewionych 1,3 64,6 251,7 693,5 

Średnia dla 

wszystkich 

odmian 1,3 61,9 265,3 684,6 
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3.3. Ocena podatności odmian owsa na porażenie przez patogeny grzybowe 

 

Ocena porażenia owsa w Chwałowicach (woj. mazowieckie) 

Na owsie uprawianym w gospodarstwie ekologicznym Chwałowice obserwowano 

umiarkowane nasilenie rdzy koronowej (Puccinia coronata) (tab. 58) oraz  niewielki stopień 

porażenia brunatną plamistością liści (Drechslera avenae)  która wystąpiła w różnym stopniu 

na wszystkich odmianach (tab.58). Więcej objawów rdzy koronowej stwierdzono dla 

odmiany Siwek (9,3%), Nagus (6,3%),  Elegant (5,6%) , Paskal (4,7%) oraz Nawigator 

(3,0%). Pozostałe odmiany (Amant i Arden) były porażone nieco słabiej w zakresie 2,4-2,5%. 

  

Tabela 58. Porażenie liści(F-F3) owsa przez Puccinia coronata 

w fazie BBCH 77-83 (mleczno-woskowa) 

 

Odmiana Powierzchnia liści z objawami chorobowymi w % 

F F1 F2  Łącznie 
Amant 0,47a 0,8a 1,17a 2,43a 
Arden 0,27a 1,17a 1,07a 2,5a 
Elegant 0,33a 1,77a 3,47ab 5,57ab 
Nagus 1,03a 2,57a 2,73a 6,33ab 
Nawigator 0,2a 1,9a 0,87a 2,97ab 
Paskal 0,17a 2,13a 2,37a 4,67ab 
Siwek 0,97a 2,0a 6,37b 9,33b 

 

 

W przypadku  plamistości liści (Drechslera avenae)  największe porażenie 

zaobserwowano dla  odmian Arden, Amant, Nawigator (13,7%-18,2%), a istotnie mniej dla 

odm. Siwek (5,4%).  Porażenie pozostałych odmian  było wyrównane i zawierało się w 

granicach 8,9-10,6% (tab. 59).  

 

Tabela 59. Porażenie liści(F-F3) owsa przez Drechslera avenae  

w fazie BBCH 77-83 (mleczno-woskowa)  

 

Odmiana Powierzchnia liści z objawami chorobowymi w % 

F F1 F2 Łącznie 
Amant 1,87a 4,6a 11,77b 18,23cd 
Arden 1,1a 2,7a 9,93ab 13,73bcd 
Elegant 0,63a 1,87a 8,07ab 10,57abc 
Nagus 0,57a 1,67a 6,63ab 8,87ab 
Nawigator 2,33a 2,97a 13,53b 18,83d 
Paskal 0,7a 1,27a 8,03ab 10,0ab 
Siwek 0,43a 1,07a 3,87a 5,37a 
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Ocena porażenia owsa w Grabowie (woj. mazowieckie) 

 

W gospodarstwie ekologicznym Grabów porażenie owsa przez P. coronata było 

niewielkie i wyrównane dla wszystkich odmian. Zakres porażenia mieścił się w granicach 

0,07-0,5% (tab. 60).  

Plamistość liści (Drechslera avenae) w ocenianej fazie wystąpiła na wszystkich 

odmianach (tab. 61). Ocena wykonana na trzech górnych liściach wykazała że wyższy 

wskaźnik porażenia otrzymano dla odmian Nagus, Pascal i Nawigator ((17,0-25,8%). 

Pozostałe odmiany były porażone  w granicach 6,7-15,2%. 

 

Tabela 60. Porażenie liści(F-F3) owsa przez Puccinia  coronata 

w fazie BBCH 77-83 (mleczno-woskowa)  

 

Odmiana Powierzchnia liści z objawami chorobowymi w % 

F F1 F2 Łącznie 
Amant 0a 0,03a 0,3a 0,33a 
Arden 0,07a 0,1a 0,03a 0,2a 
Elegant 0,07a 0,13a 0,07a 0,27a 
Nagus 0,07a 0,1a 0,07a 0,23a 
Nawigator 0a 0,07a 0a 0,07a 
Paskal 0a 0a 0,1a 0,1a 
Siwek 0,37a 0,07a 0,07a 0,5a 

 

Tabela 61. Porażenie liści(F-F3) owsa przez Drechslera avenae 

w fazie BBCH 77-83 (mleczno-woskowa)  

 

Odmiana Powierzchnia liści z objawami chorobowymi w % 

F F1 F2 Łącznie 
Amant 2,0a 3,27a 5,3a 10,57a 
Arden 0,47a 1,27a 5,0a 6,73a 
Elegant 0,3a 0,6a 14,33bc 15,23a 
Nagus 4,3a 2,67a 10,07abc 17,03a 
Nawigator 2,4a 7,97a 15,4c 25,77a 
Paskal 0,8a 1,6a 15,1c 17,5a 
Siwek 1,87a 2,3a 5,87ab 10,03a 

 

 

Podsumowanie 

   

Porażenie owsa przez Puccinia coronata różniło się istotnie między  gospodarstwami i 

odmianami. Również interakcja obu czynników okazała się istotna. Śladowe, nie różniące się 

istotnie zainfekowanie odmian zaobserwowano w gospodarstwie ekologicznym Grabów 

(0,24%), a nieco wyższe, różniące się istotnie porażenie wystąpiło w Chwałowicach (4,8%).  

Tu istotnie najwyżej porażoną odmianą był Siwek (9,3%), a najniższe porażenie tym  

patogenem dotyczyło odmian Amant, Arden, Nawigator i Paskal, zakres ich porażenia 

mieścił się w granicach 2,4 – 4,7% (tab. 62).  
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Chorobą występującą w obu miejscowościach na podobnym poziomie (tab. 63) 

okazała się plamistość liści owsa, nie wystąpiło istotne zróżnicowanie wskaźnika Drechslera 

avenae między gospodarstwami (Chwałowice – 12,2%, Grabów – 14,7%). Istotna różnica w 

porażeniu tym patogenem wystąpiła między odmianami. Najsilniej porażoną odmianą okazał 

się Nawigator (22,3%), a istotnie niższe zainfekowanie zaobserwowano na odmianach Siwek 

(7,7%) i Arden (10,2%)  Nie stwierdzono istotnego współdziałania odmian i miejscowości.  

 

Tabela 62. Porażenie liści(F-F3) owsa przez Puccinia  coronata 

w fazie BBCH 77-83 (mleczno-woskowa)  

 

Odmiana Powierzchnia liści z objawami chorobowymi w % 

Grabów Chwałowice średnio 
Amant 0,33a 2,43a 1,38a 
Arden 0,2a 2,5a 1,35a 
Elegant 0,27a 5,57ab 2,92ab 
Nagus 0,23a 6,33ab 3,28ab 
Nawigator 0,07a 2,97a 1,52ab 
Paskal 0,1a 4,67a 2,38ab 
Siwek 0,5a 9,33b 4,92b 

 

 

Tabela 63. Porażenie liści(F-F3) owsa przez Drechslera avenae 

w fazie BBCH 77-83 (mleczno-woskowa)  

 

Odmiana Powierzchnia liści z objawami chorobowymi w % 

Grabów Chwałowice średnio 
Amant 10,57a 18,23b 14,4ab 
Arden 6,73a 13,73ab 10,23a 
Elegant 15,23ab 10,57ab 12,9ab 
Nagus 17,03ab 8,87ab 12,95ab 
Nawigator 25,77a 18,83b 22,3b 
Paskal 17,5ab 10,0ab 13,75ab 
Siwek 10,03a 5,37a 7,7a 

 

 

3.4. Fuzarioza wiech owsa  

 

  W 2017 roku w obu badanych miejscowościach uprawy owsa obserwowano śladowe 

objawy fuzariozy. Średni procent porażonych kłosów wynosił: w Grabowie n/Wisłą – 0,21% 

(0,0–0,5%) a w Chwałowicach – 0,29% (0,0–1,0%). Analiza wariancji nie wykazała 

statystycznie istotnych różnic (tab. 64). 
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Tabela 64. Występowanie fuzariozy kłosów na wybranych odmianach owsa  

uprawianego w systemie ekologicznym w dwóch miejscowościach w 2017 roku 

Odmiana 
% porażonych kłosów Indeks porażenia [%] 

Grabów Chwałowice Grabów Chwałowice 

Amant 0,0 a
1 

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

Arden 0,5 a 0,0 a 0,1 a 0,0 a 

Elegant 0,0 a 0,0 a 0,0 a 0,0 a 

Nagus 0,0 a 0,0 a 0,0 a 0,0 a 

Nawigator 0,5 a 1,0 a 0,1 a 0,2 a 

Pascal 0,5 a 0,0 a 0,1 a 0,0 a 

Siwek 0,0 a 0,5 a 0,0 a 0,1 a 

Średnio 0,21 A
2 

0,29 A 0,04 A 0,06 A 

NIRα=0,05 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 

 

 

 

4. Analiza wielokryterialna potencjału zdrowotnego pszenic oplewionych 

 

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. 65). 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. 

 

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, 

 porównanie zawartości tych związków w ziarnie z produkcji ekologicznej vs 

konwencjonalnej i integrowanej. 
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Tabela 65. Materiał badań do analiz biochemicznych potencjału zdrowotnego  

Lp. Nazwa odmiany Część rośliny System 

ekologiczny 

System 

integrowany 

System 

konwencjo-

nalny 

1.  HERENDA ZIARNO V V V 

2.  KANDELA ZIARNO V V V 

3.  MANDARYNA ZIARNO V V V 

4.  SERENADA ZIARNO V V V 

5.  GOPLANA ZIARNO V   

6.  KAMELIA ZIARNO V   

7.  NIMFA ZIARNO V   

8.  ORKISZ WIRTAS ZIARNO V   

  PLEWY V   

9.  PŁASKURKA BIAŁA ZIARNO V   

  PLEWY V   

10.  PŁASKURKA CIEMNA ZIARNO V   

  PLEWY V   

11.  RUSAŁKA ZIARNO V   

12.  SAMOPSZA ZIARNO V   

  PLEWY V   

13.  STRUNA ZIARNO V   

14.  ZADRA ZIARNO V   

 

Próbki oznaczono według schematu: 

1 EKO Z 

gdzie: 

1 – numer odmiany (1-14) 

EKO – system uprawy (EKO, INT, KONW) 

Z – część rośliny (Z-ziarno, P-plewy) 

 

 

 

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. 
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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 zastosowano metodę TLC-DPPH

. Stężenie 

próbek użytych do analizy wynosiło 50 mg/ml. Jako wzorzec zastosowano kwas 6-hydroksy-

2,5,7,8-tetrametylochroman-2-karboksylowy (TROLOKS) o stężeniu 1mg/ml. Na płytkę 

nanoszono 20 µl próbki i 1 µl wzorca. Test wykonano na płytkach aluminiowych silica-gel 

60 F254. Do rozwijania chromatogramów użyto układu rozpuszczalników: acetonitryl – 

chloroform – woda – kwas mrówkowy w stosunku objętościowym: 60:10:15:5. Po 

wysuszeniu płytka została zanurzona w metanolowym roztworze DPPH

 (diphenyl picryl 

hydrazyl). Aktywność antyoksydacyjną zmierzono po 90 minutach. 

 

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. 

Analiza 14 odmian ziarna pszenicy pochodzącej z uprawy ekologicznej wykazała 

znacznie niższą zawartość alkilorezorcynoli w odmianach orkisz Wirtas, płaskurka biała i 

ciemna oraz samopsza (tab. 66). Pozostałe odmiany wykazują znacznie wyższą ich 

zawartość, zwłaszcza odmiany Nimfa i Struna. 

Orkisz Wirtas, płaskurka biała i ciemna oraz samopsza wykazały najniższą spośród 

badanych odmian zawartość kwasów fenolowych, jednak biorąc pod uwagę plewy tych 

ziaren ich łączna zawartość (ziarno plus plewy) była nawet pięciokrotnie wyższa od 

pozostałych odmian (tab. 67). Dlatego ze względów prozdrowotnych nie zalecane jest 
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obłuskiwanie ziarna tych dawnych pszenic, tylko łączne ich stosowanie do celów 

spożywczych. Wśród odmian współczesnych najwyższą zawartością kwasów fenolowych 

charakteryzowały się Kandela i Serenada z systemu ekologicznego. Zawartość kwasów 

fenolowych była na ogół wyższa w ziarnie badanych odmian pszenicy z systemu 

ekologicznego w porównaniu do konwencjonalnego i integrowanego (tab. 67). 

Badania aktywności antyoksydacyjnej odmian pszenicy jarej z systemu ekologicznego 

wykazały jednak dużą aktywność pszenic oplewionych (tab. 69). Aktywność 

przeciwutleniająca zależy nie tylko od sumarycznej zawartości kwasów fenolowych, ale także 

od zróżnicowania zawartości poszczególnych związków (tab. 67-68). W plewach stwierdzono 

zawartość kwasu salicylowego, którego nie wykryto w ziarnie (tab. 67-68). 

 

Tabela 66. Zawartość  alkilorezorcynoli (ug/mL) w próbkach ziarna odmian pszenicy jarej  

z systemu ekologicznego 

 

ODMIANY 

Nazwa związku (Mw)  

 374 + 348 376 404 432 460 SUMA 

 HARENDA 122,56 410,73 354,45 53,72 19,89 961,35 

 KANDELA 99,87 375,94 423,79 62,78 16,52 978,91 

 MANDARYNA 111,00 384,46 405,78 53,09 12,86 967,19 

 SERENADA 95,05 326,27 483,94 74,34 19,35 998,95 

 GOPLANA 119,71 395,37 459,48 60,97 12,93 1048,46 

 KAMELIA 107,92 370,12 460,17 69,50 17,05 1024,76 

 NIMFA 133,33 411,34 477,56 64,63 18,45 1105,31 

 ORKISZ 

WIRTAS 86,05 254,61 350,56 60,81 17,07 769,12 

 PŁASKURKA 

BIAŁA  53,83 261,36 413,32 57,00 8,18 793,70 

 PŁASKURKA 

CIEMNA  45,41 207,79 359,89 68,62 11,10 692,82 

 RUSAŁKA 102,59 362,19 464,99 67,42 23,49 1020,68 

 SAMOPSZA 24,02 130,90 365,03 109,98 28,25 658,18 

 STRUNA 116,39 406,75 493,84 70,77 25,43 1113,17 

 ZADRA 101,26 362,56 433,46 63,60 14,35 975,22 

 
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 
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Tabela 67. Zawartość kwasów fenolowych (ug/mL) w ziarnie i plewach odmian pszenicy 

jarej  

 

 ZIARNO SUMA 

ZIARNO 

PLEWY SUMA 

ZIARNO 

+PLEWY 

 
PRO PHB VAN CAF SYR PCO FER SIN 

1-EKO 0,10 0,29 0,46 1,12 0,41 0,87 48,81 3,57 55,63 

 

55,63 

1-INT 0,09 0,28 0,47 0,93 0,57 0,81 44,40 4,06 51,61 

 

51,61 

1-KONW 0,09 0,26 0,51 0,97 0,54 0,87 48,59 4,50 56,33 

 

56,33 

2-EKO 0,12 0,26 0,59 1,18 0,53 1,02 54,07 2,69 60,46 

 

60,46 

2-INT 0,09 0,24 0,53 0,82 0,50 0,77 36,09 2,18 41,22 

 

41,22 

2-KONW 0,09 0,22 0,57 0,86 0,55 0,73 39,72 2,58 45,32 

 

45,32 

3-EKO 0,09 0,27 0,55 1,12 0,55 0,96 39,35 3,84 46,73 

 

46,73 

3-INT 0,07 0,24 0,54 0,74 0,65 0,73 37,73 3,98 44,67 

 

44,67 

3-KONW 0,08 0,26 0,62 0,81 0,65 0,81 37,70 3,83 44,76 

 

44,76 

4-EKO 0,12 0,40 0,54 1,32 0,66 1,04 54,69 2,99 61,77 

 

61,77 

4-INT 0,08 0,31 0,47 0,89 0,61 0,77 37,00 2,27 42,40 

 

42,40 

4-KONW 0,09 0,34 0,54 1,03 0,67 0,77 43,40 3,12 49,96 

 

49,96 

5-EKO 0,11 0,35 0,54 1,07 0,53 1,19 49,00 2,98 55,77 

 

55,77 

6-EKO 0,10 0,37 0,57 0,88 0,45 1,25 48,32 2,97 54,91 

 

54,91 

7-EKO 0,11 0,32 0,49 1,08 0,49 1,18 47,42 2,98 54,07 

 

54,07 

8-EKO 0,08 0,29 0,39 0,58 0,45 0,50 32,81 2,86 37,96 218,93 256,89 

9-EKO 0,09 0,19 0,53 0,86 0,28 4,86 35,66 3,67 46,15 175,14 221,29 

10-EKO 0,09 0,22 0,72 0,98 0,35 7,78 37,50 4,63 52,26 202,74 255,00 

11-EKO 0,09 0,30 0,49 1,03 0,49 1,02 45,81 3,10 52,34 

 

52,34 

12-EKO 0,08 0,15 0,45 1,09 0,30 2,96 36,78 5,07 46,89 284,13 331,02 

13-EKO 0,08 0,20 0,54 0,64 0,56 0,69 38,71 2,38 43,79 

 

43,79 

14-EKO 0,09 0,19 0,39 0,87 0,33 0,58 39,54 3,31 45,30 

 

45,30 

* objaśnienia jak w tab. 65 
 

Tabela 68. Skład kwasów fenolowych (ug/mL) w plewach odmian pszenicy jarej z systemu 

ekologicznego 

 
PRO PHB VAN CAF SYR PCO FER SIN SAL SUMA 

8-EKO-P 0,33 1,00 2,30 2,47 2,28 99,55 110,40 0,42 0,18 218,93 

9-EKO-P 0,18 0,82 2,07 1,54 2,06 86,07 80,65 1,68 0,07 175,14 

10-EKO-P 0,30 1,83 4,87 1,68 2,62 100,02 90,41 0,89 0,12 202,74 

12-EKO-P 0,35 2,18 4,41 4,30 3,03 160,34 107,22 2,13 0,17 284,13 

* objaśnienia jak w tab. 65 

 

KWASY: 

            PRO protokatechowy 

        PHB para-hydroksybenzoesowy 

      VAN wanilinowy 

         CAF kawowy 

          SYR syryngowy 

         PCO para-kumarowy 

        FER ferulowy 

          SIN synapinowy 

         SAL salicylowy 
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Wyniki badań ostatnich lat dowodzą, iż wolne rodniki tlenowe (ang. reactive oxygen 

species, ROS) biorą udział w patomechanizmie wielu schorzeń i chorób, m.in.: miażdżycy, 

choroby Alzheimera, astmy oskrzelowej, wszelakich stanów zapalnych, niektórych 

nowotworów. Istnieje zatem potrzeba rozwijania metod analitycznych umożliwiających 

ocenę zdolności zmiatania wolnych rodników, a także pozwalających na identyfikację 

związków obdarzonych takimi właściwościami w złożonych próbkach pochodzenia 

naturalnego. Do najczęściej stosowanych technik oceny zdolności zmiatania wolnych 

rodników przez daną próbkę, należą metody spektrofotometryczne bazujące na reakcji ze 

stosunkowo stabilnymi wolnymi rodnikami, np.: ABTS˙ (2,2’-azyno-bis(3-etylbenztiazolin-6-

kwas sulfonowy)) lub DPPH˙ (1,1-difenyl-2-pikrylhydrazyl). DPPH to względnie stabilna 

cząsteczka rodnika ze względu na delokalizację wolnego elektronu, dzięki czemu cząsteczka 

nie ulega dimeryzacji. Jednocześnie delokalizacja elektronu powoduje charakterystyczne 

purpurowe/fioletowe zabarwienie (max absorpcji – 517 nm). W obecności cząsteczek 

zmiataczy wolnych rodników następuje redukcja cząsteczki DPPH prowadząca do utraty 

charakterystycznej barwy (powstaje kolor żółty). 

 Stosując omawianą procedurę 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. 3).  
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Rys. 3. Płytka TLC obrazująca aktywność antyoksydacyjną hydrolizatów 14 odmian pszenicy 

jarej z systemu ekologicznego i wzorca Troloxu (T). 

Legenda: 1 – Harenda, 2-Kandela, 3 – Mandaryna, 4 – Serenada, 5 – Goplana, 6 – Kamelia, 7 – Nimfa, 8 –

orkisz Wirtas, 9 – Płaskurka biała, 10 – Płaskurka ciemna, 11 – Rusałka, 12 – Samopsza, 13 – Struna, 14-Zadra  

  

Dla ilościowego porównania wyników badań wykorzystana została graficzna obróbka 

obrazu z zastosowaniem programu komputerowego ImageJ (Rys. 4). ImageJ to program do 

komputerowego przetwarzania obrazu. Program wyświetla, edytuje, analizuje, przetwarza 

obrazy o 8, 16 i 32 bitowej głębi kolorów. Obsługiwane są m.in. następujące formaty plików 

graficznych – TIFF, GIF, JPEG, BMP, PNG, PGM, FITS, DICOM, a także obrazy RAW. 

 Oprócz typowych zastosowań, narzędzie to jest wykorzystywane także w celach 

naukowych. Przydatność proponowanej techniki badania bezpośrednich właściwości 

antyoksydacyjnych roślinnych metabolitów wtórnych została potwierdzona na licznych 

przykładach próbek pochodzenia naturalnego [Kowalska i in., 2013a i 2013b; Cieśla i in., 

2013]. 

Najwyższą aktywnością antyoksydacyjną charakteryzowały się związki obecne w 

hydrolizatach pszenicy jarej oplewionej: płaskurka ciemna, orkisz Wirtas, samopsza 

oraz pszenicy zwyczajnej odmiany współczesnej Struna, w 90 minucie po wywołaniu 

roztworem DPPH (Tabela 69). Aktywność antyoksydacyjna poszczególnych związków 

obecnych w badanych odmianach była niższa niż wzorca Troloxu. 

 

 1       2        3        4       5        6        7        8       9        10     11       12      13      14      T 

Przykłady związków 

o właściwościach 

antyoksydacyjnych 
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Rys. 4. Graficzna obróbka obrazu z zastosowaniem programu komputerowego ImageJ dla 

odmian nr 10-14 i wzorca. 
 

 

Tabela 69. Suma aktywności związków wykazujących aktywność antyoksydacyjną  

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

Odmiana Aktywność antyoksydacyjna 

HARENDA 0,091 

KANDELA 0,107 

MANDARYNA 0,158 

SERENADA 0,133 

GOPLANA 0,069 

KAMELIA 0,185 

NIMFA 0,185 

ORKISZ WIRTAS 0,222 

PŁASKURKA BIAŁA 0,196 

PŁASKURKA CIEMNA 0,222 

RUSAŁKA 0,198 

SAMOPSZA 0,218 

STRUNA 0,219 

ZADRA 0,167 

 

 

 

 

Rusałka 

Płaskurka ciemna 

Samopsza 

Zadra 

Struna 
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5. Opracowanie raportu końcowego oraz strony internetowej i ulotki 

informacyjnej na temat przydatności odmian zbóż jarych do uprawy  

w systemie ekologicznym. 

 

W ramach realizowanego zadania badawczego opracowano: 

 

1. stronę internetową, na której zamieszczono wyniki badań dotyczące oceny przydatności 

odmian zbóż (pszenicy ozimej i jarej) do uprawy w rolnictwie ekologicznym. Link do 

strony znajduje się ze strony głównej IUNG-PIB, na menu po prawej stronie, po 

kliknięciu na „Rolnictwo ekologiczne”. 

http://duw.iung.pulawy.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=328&Itemid=97 

 

2. Ulotkę informacyjną na temat przydatności odmian zbóż jarych do uprawy w systemie 

ekologicznym (ulotka stanowi załącznik do Raportu). 

 

 

http://duw.iung.pulawy.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=328&Itemid=97
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PODSUMOWANIE WYNIKÓW BADAŃ I ZALECENIA DLA PRAKTYKI  

 

Mając na uwadze rosnące zainteresowanie produkcją zbóż jarych w gospodarstwach 

ekologicznych, w IUNG – PIB podjęto badania nad doskonaleniem ich agrotechniki, w tym 

nad doborem odmian najlepiej dostosowanych do uprawy w warunkach ekologicznych. W 

rolnictwie ekologicznym dobór odmian ma szczególne znaczenie, ponieważ w istotny sposób 

wpływa na poziom uzyskiwanych plonów, ich stabilność w latach i jakość. 

Podstawowymi czynnikami limitującymi plonowanie zbóż w gospodarstwach 

ekologicznych są: zachwaszczenie, występowanie chorób grzybowych oraz niedostateczne 

zaopatrzenie roślin w składniki pokarmowe, głównie w azot. Badania prowadzone w 2017 r. 

w IUNG – PIB dotyczyły oceny nowej serii odmian pszenicy jarej (11 najnowszych odmian 

pszenicy zwyczajnej, dodatkowo pszenice oplewione: pierwsza jara forma pszenicy orkisz – 

Wirtas i „dawne pszenice”- samopsza, płaskurka biała i ciemna), 4 odmian pszenżyta i 7 

owsa w kontekście występowania wymienionych czynników i ich wpływu na produkcyjność i 

jakość ziarna.  

 

Ocena przydatności odmian pszenicy jarej 

Wyniki badań prowadzonych w 2017 r. wykazały duże zróżnicowanie plonów w 

poszczególnych miejscowościach. Największe plony uzyskano w Chomentowie (woj. 

podlaskie) - średnia dla wszystkich odmian  5,36  t·ha
-1

, w Osinach (woj. lubelskie) - 3,82  

t·ha
-1

, a najmniejsze w Chwałowicach -1,48 t·ha
-1

, co
 
wynikało z warunków siedliskowych, 

pogodowych oraz występowania agrofagów. W grupie najwyżej plonujących odmian, 

niezależnie od lokalizacji, znalazły się: Goplana, Nimfa, Struna i Rusałka. 

Odmianami o dużej konkurencyjności w stosunku do chwastów we wszystkich 

miejscowościach badań były Goplana i Serenada, natomiast odmianami o małej 

konkurencyjności: Mandaryna i Harenda. 

Pszenice oplewione: orkisz, płaskurki i samopsza, uprawiane w Osinach z wsiewką 

koniczyny z trawami i w Chomentowie w siewie czystym, cechowały się średnio wyższym 

poziomem zachwaszczenia niż odmiany współczesne pszenicy zwyczajnej. 

W ocenie stanu odżywienia najlepiej wypadła odmiana Serenada, a najgorzej Kandela.  

Na stopień porażenia pszenicy jarej przez patogeny grzybowe w 2017 r.  oraz istotne 

różnice występujące w porażeniu roślin między punktami badań duży wpływ miał przebieg 

pogody.  
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Porażenie odmian pszenicy jarej przez Pucinia recondita  (rdza brunatna) w punktach 

doświadczalnych było niskie. Porażenie odmian w Osinach i Chomentowie nie różniło się 

istotnie, natomiast w Chwałowicach istotnie wyżej porażona były odmiana Wirtas (24,6%). 

Porażenie tej odmiany było większe niż w 2016 r. 

Septorioza na liściach pszenicy jarej występowała sporadycznie. Podobnie porażenie liści 

pszenicy ozimej przez patogena rdzy żółtej Puccinia striiformis i mączniaka Erysiphe 

graminis było niewielkie. 

Wskaźnik porażenia przez Drechslera tritici-repentis istotnie różnił się między 

gospodarstwami i wynosił 1,9% w Chomentowie, 18,2% w Osinach i 71,2% w 

Chwałowicach. Średnie zainfekowanie odmian brunatną plamistością liści nie różniło się 

istotnie, chociaż występowały istotne różnice między odmianami w punktach badań. Nie 

stwierdzono istotnych różnic między odmianami w Chomentowie (0,3 – 3,5%), a w Osinach 

istotnie najmniej porażona okazała się Kandela (0,5%), a istotnie wyżej Mandaryna (27,8%), 

Harenda (25,9%) i Zadra (24,0%). Zainfekowanie wszystkich odmian w Chwałowicach było 

bardzo wysokie, istotnie najwyżej porażone okazały się Goplana (88,8%) i Zadra (89,3%), a 

najniżej orkisz Wirtas (52,5%).  

 W 2017 roku fuzarioza kłosów pszenicy jarej wystąpiła sporadycznie. Nie stwierdzono 

istotnych różnic w nasileniu objawów chorobowych na kłosach pszenicy jarej uprawianej w 

Osinach, Chwałowicach i Chomentowie. Analizując przydatność badanych odmian pszenicy 

jarej do uprawy ekologicznej zaobserwowano niewielkie zróżnicowanie. Procent porażonych 

kłosów poszczególnych odmian wynosił: w Osinach od 0,5 – 2,0%, w Chwałowicach od 0,5 

– 2,5% a w Chomentowie 1,5 – 2,0%. 

 W 2017 roku zasiedlenie ziarna przez grzyby rodzaju Fusarium nie odzwierciedlało 

nasilenia fuzariozy kłosów. Liczba zasiedlonych przez Fusarium spp. ziarniaków badanych 

odmian była zróżnicowana. Zasiedlenie przez Fusarium spp. ziarna pochodzącego z uprawy 

pszenicy jarej w Osinach (średnio z 11 odmian) wynosiło 9,5%, w Chwałowicach – 4,8%, 

w Chomentowie – 15,5%. 

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

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

pochodzące z uprawy w Chwałowicach należało do grupy odmian o niskim procencie 

porażenia przez Fusarium spp. (1,8%), pochodzące z Osin kwalifikowało się do grupy 

odmian o średnim stopniu porażenia (11,5%), natomiast z ziarna tej odmiany pochodzącego z 

uprawy w Chomentowie izolowano najwięcej Fusarium spp. (23,3%). Jednak niektóre 

odmiany, niezależnie od miejsca uprawy, charakteryzowały się wysokim procentem 

porażonych przez Fusarium spp. Ziarniaków, np. ‘Serenada’ (10-20%). 
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Ocena wartości technologicznej ziarna wykazała, że ziarno wszystkich badanych odmian 

pszenicy spełniało wymagania zawarte w normie PN-R-74103 odnośnie maksymalnej 

zawartości zanieczyszczeń i wilgotności. Szklistą strukturą bielma cechowało się ziarno 

płaskurki białej i ciemnej oraz ziarno pszenicy zwyczajnej odmian: Kamelia, Mandaryna, 

Nimfa, Rusałka, Serenada i Struna. Ziarno samopszy, orkiszu (odmiana Wirtas) oraz 

pozostałych badanych odmian pszenicy zwyczajnej było mączyste.  

Największe wyciągi mąki uzyskano z przemiału ziarna orkiszu Wirtas oraz pszenicy 

zwyczajnej odmian: Goplana, Struna i Kamelia, a najniższe z samopszy oraz obu płaskurek. 

Na podstawie wartości współczynników efektywności przemiału K stwierdzono, że 

najlepszymi właściwościami przemiałowymi cechowało się ziarno pszenicy odmian: Struna, 

Nimfa, Goplana, Kandela i Mandaryna. 

Zawartość białka ogółem w badanych mąkach wynosiła od 8,8 do 14,9%, a ilość glutenu 

mokrego od 16,6 do 40,0%. Najwięcej substancji białkowych zawierały mąki z ziarna 

płaskurki białej i ciemnej oraz orkiszu. Większość badanych próbek mąki cechowała się 

mocnym glutenem. Aktywność enzymów amylolitycznych w większości badanych próbek 

mąki była na niskim poziomie. 

Pieczywo z próbnego wypieku laboratoryjnego cechowało się właściwym smakiem i  

zapachem oraz kształtem i barwą skórki. Na podstawie ogólnej ilości punktów przyznanych 

podczas oceny organoleptycznej do II poziomu jakości zakwalifikowano pieczywo z mąki z 

ziarna pszenicy zwyczajnej odmian: Goplana, Zadra i Kandela oraz z samopszy. Pieczywo z 

mąki z ziarna pozostałych odmian pszenicy zwyczajnej oraz orkiszu i obu płaskurek zostało 

zakwalifikowane do I poziomu jakości. Na podstawie uzyskanych wyników stwierdzono, że 

mimo niskiej zawartości substancji białkowych, w tym białek glutenowych, z mąk z ziarna 

badanych odmian pszenicy w warunkach laboratoryjnych otrzymywano pieczywo na ogół 

dobrze wyrośnięte, o odpowiedniej elastyczności i porowatości miękiszu, wysoko ocenione 

pod względem cech organoleptycznych. Można to tłumaczyć wyjątkowo dobrą jakością 

glutenu (gluten mocny).  

       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, Serenada, Mandaryna i Struna, 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 zniekształcenia formy i kleistej konsystencji oraz 

barwy. Na podstawie wyników oceny podatności ciasta na ciemnienie oraz oceny 

organoleptycznej makaronów po ugotowaniu jako potencjalny surowiec do produkcji 
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makaronów wytypowano mąki z ziarna pszenicy zwyczajnej odmian: Kandela, Mandaryna i 

Struna.  

       Wśród odmian współczesnych najwyższą zawartością kwasów fenolowych 

charakteryzowały się Kandela i Serenada z systemu ekologicznego. Zawartość kwasów 

fenolowych była na ogół wyższa w ziarnie badanych odmian pszenicy z systemu 

ekologicznego w porównaniu do systemu konwencjonalnego i integrowanego. Orkisz Wirtas, 

płaskurka biała i ciemna oraz samopsza wykazały najniższą spośród badanych odmian 

zawartość kwasów fenolowych, jednak biorąc pod uwagę plewy tych ziaren ich łączna 

zawartość (ziarno plus plewy) była nawet pięciokrotnie wyższa od pozostałych odmian. 

Dlatego ze względów prozdrowotnych nie zalecane jest obłuskiwanie ziarna tych dawnych 

pszenic, tylko łączne ich stosowanie do celów spożywczych.  

          Najwyższą aktywnością antyoksydacyjną charakteryzowały się związki obecne w 

hydrolizatach pszenicy jarej oplewionej: płaskurka ciemna, orkisz Wirtas, samopsza oraz 

pszenicy zwyczajnej odmiany współczesnej Struna. 

 

Ocena przydatności odmian pszenżyta jarego 

Cztery odmiany pszenżyta jarego: Andrus, Dublet, Mamut i Mazur, wysiewane w 

roku 2017, charakteryzowały się niewielką zmiennością plonu ziarna oraz ocenianych 

elementów struktury plonu. Większe plony uzyskano w Grabowie - średnio 3,16 t·ha
-1

, w 

Chwałowicach były one mniejsze o 34% i kształtowały się na poziomie 2,09 t·ha
-1

. O 

niższych plonach w Chwałowicach, pomimo korzystniejszych warunków siedliskowych, 

zadecydowało zachwaszczenie. Przyczyną dużego zachwaszczenia w Chwałowicach były 

niekorzystne warunki pogodowe (zimna i sucha wiosna, która spowodowała słabe wschody i 

krzewienie pszenżyta). Obserwowany poziom zachwaszczenia w Grabowie (średnio 18 g·m-2
) 

nie wpływał istotnie na plon pszenżyta, natomiast w Chwałowicach był czynnikiem 

ograniczającym plony (234 g·m-2
). Największą konkurencyjnością w stosunku do chwastów 

w Grabowie cechowała się odmiana Dublet. 

Spośród uwzględnionych w badaniach odmian największe plony w obu 

miejscowościach uzyskał Mazur, w Grabowie 3,48 t·ha
-1

, a w Chwałowicach 2,26 t·ha
-1

. 

Odmiana ta charakteryzowała się dużą masą 1000 ziaren (41,4 – 42,1 g). W Grabowie w 

grupie odmian o większych plonach (powyżej średniej) znalazł się również Andrus – 3,01 

t·ha
-1

, odmiana ta wytworzyła jednocześnie ziarno o największej masie  – 45,8 g.         

Zainfekowanie liści pszenżyta jarego przez P. recondita (rdza brunatna) nie różniło 

się istotnie między gospodarstwami - Chwałowice (31,8%), Grabów (33,3%). Reakcja 
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odmian na porażenie tym grzybem w obu punktach była taka sama - najsilniej porażony był 

Dublet (99,2%), istotnie niżej Mamut (23,3%), oraz Mazur (4,6%) i Andrus (3,0%).   

Poziom porażenia przez Dreschlera tritici-repentis (brunatna plamistość liści) istotnie 

różnił się między gospodarstwami i wynosił 3,8% w Grabowie i 20,9% w Chwałowicach. Nie 

stwierdzono istotnych różnic między odmianami w Grabowie, natomiast w Chwałowicach 

istotnie najmniej porażony w stosunku do pozostałych odmian okazał się Dublet (0,83%). 

Poziom zainfekowania pszenżyta jarego przez Puccinia striiformis (rdza żółta) był  

istotnie niższy w Chwałowicach (6,1%) niż w Grabowie (9,4%). Najsilniej porażoną odmianą 

w obu miejscowościach okazał się Andrus, 14,5% powierzchni porażonych liści w 

Chwałowicach i 28,9% w Grabowie. Między pozostałymi trzema odmianami nie stwierdzono 

istotnych różnic.  

  W 2017 roku, podobnie jak na innych gatunkach zbóż, fuzarioza kłosów na pszenżycie 

jarym wystąpiła sporadycznie. Nie wykazano istotnych różnic w nasileniu objawów 

chorobowych zarówno pomiędzy lokalizacjami uprawy (Grabów, Chwałowice) jak i 

badanymi odmianami pszenżyta jarego. 

 

Ocena przydatności odmian owsa 

W roku 2017 ocenie poddano 7 odmian owsa: 4 oplewione (Arden, Elegant, Nawigator, 

Pascal) i 3 nagoziarniste (Amant, Nagus, Siwek).  W Grabowie w warunkach gleb kompleksu 

żytniego bardzo dobrego owies plonował na poziomie 2,92 t·ha
-1

, a w Chwałowicach  na 

glebie kompleksu pszennego dobrego - 3,45 t·ha
-1 

. Odmiany oplewione plonowały wyżej 

od nagoziarnistych, w warunkach Grabowa przy ogólnie niższym poziomie plonowania 

odnotowano różnicę 1,10 t·ha
-1 

(32%), a w Chwałowicach  1,59 t·ha
-1 

(38%). 

Odmiany oplewione w porównaniu do form nagoziarnistych tworzyły łan bardziej 

zwarty o obsadzie wiech większej o około 65 szt·m-2
. Masa 1000 ziaren odmian 

oplewionych w porównaniu do nagoziarnistych  była większa w Grabowie średnio o 9,1 g, a 

w Chwałowicach aż o 17,6 g. Spośród odmian nagoziarnistych w obu miejscowościach 

wysokie plony uzyskała odmiana Amant (w Grabowie 2,30 t·ha
-1

, a
 
w Chwałowicach 2,86 

t·ha
-1

). 

Poziom zachwaszczenia w Grabowie (liczebność - 56 szt.·m-2
, sucha masa - 16 g·m-2

) 

nie wpływał istotnie na plonowanie owsa, natomiast w Chwałowicach (liczebność - 386 

szt.·m-2
, sucha masa - 143 g·m-2

) mógł być czynnikiem ograniczającym. 

Odmiany oplewione owsa (Arden, Elegant, Nawigator, Paskal) cechowały się średnio 

większą konkurencyjnością w stosunku do chwastów w porównaniu do odmian nagich, choć 
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należy rozpatrywać też reakcję poszczególnych odmian.  Spośród odmian oplewionych mniej 

konkurencyjna w stosunku do chwastów była odmiana Arden w Grabowie.  

Spośród odmian nagoziarnistych niskim poziomem zachwaszczenia cechowały się 

Amant i Nagus, a wysokim Siwek, co było związane z wysokością tych odmian, obsadą 

roślin i masą części nadziemnych. 

Porażenie owsa przez Puccinia coronata różniło się istotnie między  gospodarstwami i 

odmianami. Śladowe, nie różniące się istotnie zainfekowanie odmian zaobserwowano w 

gospodarstwie ekologicznym w Grabowie (0,24%), a nieco wyższe, różniące się istotnie 

porażenie wystąpiło w Chwałowicach (4,8%).  Tu istotnie najwyżej porażoną odmianą był 

Siwek (9,3%), a najniższe porażenie tym patogenem dotyczyło odmian Amant, Arden, 

Nawigator i Paskal (2,4 – 4,7%).  

Chorobą występującą w obu miejscowościach na podobnym poziomie okazała się 

plamistość liści owsa, przy czym nie wystąpiło istotne zróżnicowanie porażenia Drechslera 

avenae między gospodarstwami (Chwałowice – 12,2%, Grabów – 14,7%). Istotna różnica w 

porażeniu tym patogenem wystąpiła między odmianami. Najsilniej porażoną odmianą okazał 

się Nawigator (22,3%), a istotnie niższe zainfekowanie zaobserwowano na odmianach Siwek 

(7,7%) i Arden (10,2%)  Nie stwierdzono istotnego współdziałania odmian i miejscowości.  

 W 2017 roku w obu badanych miejscowościach uprawy owsa obserwowano śladowe 

objawy fuzariozy. Średni procent porażonych kłosów wynosił: w Grabowie – 0,21% (0,0–

0,5%) a w Chwałowicach – 0,29% (0,0–1,0%). Nie wykazano istotnych różnic między 

odmianami. 

 

 

 


