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PRZYDATNOŚĆ ODMIAN PSZENICY JAREJ DO UPRAWY 
W SYSTEMIE EKOLOGICZNYM



PSZENICA JARA W GOSPODARSTWACH EKOLOGICZNYCH

W gospodarstwach ekologicznych forma jara pszenicy cieszy się większym zain-
teresowaniem rolników niż ozima ze względu na: 

 ▶ mniejszą presję czynników ograniczających plonowanie;
 ▶ łatwiejsze opanowanie zachwaszczenia;
 ▶ mniejszy stopień porażenia przez patogeny grzybowe. 

Dodatkowo wysiewa się ją po przedplonach późno zbieranych (warzywa, burak 
cukrowy, kukurydza, późny ziemniak), a ziarno charakteryzuje się wysoką wartością 
technologiczną. 

W warunkach uprawy ekologicznej pszenica jara jest również dobrą rośliną 
ochronną dla wsiewek roślin bobowatych oraz ich mieszanek z trawami. 

Plonowanie zbóż jarych w warunkach produkcji ekologicznej jest bardziej stabil-
ne niż ozimych, dodatkowo różnica w produkcyjności zbóż jarych między gospodar-
stwami konwencjonalnymi a ekologicznymi jest mniejsza. 

Fot. 1. Pszenica jara odmiana Zadra uprawiana z wsiewką koniczyny z trawami w systemie ekologicznym 
w doświadczeniach IUNG-PIB w Osinach (po lewej faza krzewienia, po prawej faza dojrzałości woskowej)

WYMAGANIA SIEDLISKOWE

Pszenica jara, ze względu na słabo rozwinięty system korzeniowy, ma duże wy-
magania glebowe i pokarmowe. 

Najodpowiedniejsze warunki wzrostu i rozwoju znajduje na glebach o większej 
miąższości profilu próchnicznego, dobrych właściwościach fizycznych, zasobnych  
w składniki pokarmowe, o odczynie zbliżonym do obojętnego. 

W gospodarstwach ekologicznych uprawa pszenicy jarej na słabszych glebach jest 
uzasadniona jedynie w przypadku wysokiej ich kultury (duża zawartość próchnicy, 
odczyn obojętny, dobra struktura) oraz doboru bardzo dobrego przedplonu (rośliny 
okopowe nawożone obornikiem lub bobowate).



DOBÓR PRZEDPLONÓW DLA PSZENICY JAREJ

1/ przedplony nawożone obornikiem lub kompostem;
2/ udane wsiewki z dużym udziałem motylkowatych (koniczyny czerwona lub biała albo lucerna chmielo-
wa) lub międzyplony ścierniskowe z dużym udziałem strączkowych (peluszka, wyka, bobik itp.)  

ZAOPATRZENIE ROŚLIN W AZOT

W rolnictwie ekologicznym podstawowe znaczenie ma zasobność stanowiska  
w azot, a głównymi źródłami tego składnika dla pszenicy są:

 ▶ obornik lub kompost stosowany pod przedplon w dawkach około 25-30 t/ha 
(można szacować, że pszenica jara wysiewana w drugim roku po zastosowaniu 
tych nawozów może z nich pobrać 20-30 kg/ha azotu);

 ▶ przyorane resztki pożniwne roślin bobowatych drobnonasiennych lub strączko-
wych. Im zasiewy bardziej udane są te zasiewy, tym więcej pozostawiają one azotu 
związanego biologicznie w resztkach pożniwnych. W zależności od wielkości ich 
plonu i przebiegu pogody szacuje się, że pszenica jara może z tego źródła pobrać 
od 30 do 80 kg/ha azotu;

 ▶ mineralizacja glebowej substancji organicznej.
Interwencyjnie można przed wysiewem pszenicy jarej zastosować dojrzały kom-
post w dawce około 10 t/ha. Jednak ilość azotu, jaką pszenica może wykorzystać 
z tego źródła jest małe. 

NAWOŻENIE FOSFOREM I POTASEM

W poprawnie prowadzonych gospodarstwach ekologicznych, posiadających 
zrównoważoną produkcję roślinną i zwierzęcą, ilość fosforu i potasu odprowadzona 
poza gospodarstwo w sprzedawanych produktach rolniczych jest stosunkowo mała 
i zasobność gleby utrzymuje się na ogół na poziomie optymalnym, czyli średnim  
w powszechnie stosowanej bonitacji. Jednak w przypadkach kiedy zasobność ta jest 
niska lub bardzo niska, konieczne jest zastosowanie pod pszenicę dopuszczonych do 
stosowania w rolnictwie ekologicznym nawozów.    
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Wykaz nawozów i środków poprawiających właściwości gleby zakwalifikowanych do stoso-
wania w rolnictwie ekologicznym znajduje się na stronie internetowej: http://www.iung.pu-
lawy.pl/images/pdf/Wykaz_ekologia.pdf

Wykaz środków ochrony roślin zakwalifikowanych do stosowania w rolnictwie ekologicznym 
dostępny jest na stronie internetowej: https://www.ior.poznan.pl/19,wykaz-sor-w-rolnictwie-
-ekologicznym.html

REGULACJA ZACHWASZCZENIA

W ekologicznym systemie gospodarowania celem nie jest całkowite zwalczanie 
chwastów, ale takie sterowanie zachwaszczeniem, aby nie powodowało ono istotnego 
spadku plonu. Taki stan można osiągnąć za pomocą metod pośrednich (agrotech-
nicznych: płodozmian, dobór odmian, międzyplony itd.) i bezpośrednich (najczę-
ściej bronowanie). 

Odmiany roślin zbożowych, ze względu na różnice w cechach morfologicznych, 
wykazują odmienny potencjał konkurowania z zachwaszczeniem w łanie. Najwięk-
sze zdolności konkurencyjne wykazują odmiany charakteryzujące się znaczną dyna-
miką wzrostu początkowego, dużą wysokością, rozkrzewieniem, powierzchnią liści 
oraz poziomym ich ustawieniem, w połączeniu z małą wrażliwością na choroby, co 
przedłuża czas utrzymywania się ulistnienia. 

Fot. 2. Odmiana pszenicy jarej Arabella

Fot. 3. Odmiana pszenicy orkisz Wirtas
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DOBÓR ODMIAN PSZENICY JAREJ DO UPRAWY 
W SYSTEMIE EKOLOGICZNYM

W doborze odmian do uprawy w rolnictwie ekologicznym powinno się uwzględ-
niać następujące cechy odmian:

 ▶ większą odporność na choroby grzybowe, głównie występujące na liściach;
 ▶ większą zdolność konkurowania z chwastami, determinowaną wysokością roślin 

oraz typem ulistnienia (odmiany wyższe o liściach ustawionych bardziej pozio-
mo lepiej konkurują z chwastami); 

 ▶ krótszym okresem wegetacji (odmiany wcześniej dojrzewające w mniejszym 
stopniu porażane są przez choroby grzybowe); 

 ▶ dobrą zdolnością pobierania składników nawozowych z gleby;
 ▶ mniejsze wymagania glebowe.

Istotną informacją pomocną w podjęciu decyzji o doborze odmiany są wyniki 
lokalnych doświadczeń odmianowych oraz uzyskiwane plony w sąsiednich gospo-
darstwach ekologicznych. Wskazane jest, aby w poszczególnych gospodarstwach 
wysiewać w miarę możliwości po 2-3 odmiany. Umożliwi to wybór odmian najlepiej 
dostosowanych do warunków siedliskowych danego rejonu lub gospodarstwa.

BADANIA NAD PRZYDATNOŚCIĄ ODMIAN PSZENICY JAREJ 
DO PRODUKCJI EKOLOGICZNEJ

Obecnie w kraju nie prowadzi się na szerszą skalę badań nad oceną przydatności 
odmian zbóż do uprawy w warunkach ekologicznych. Badania takie jedynie prowa-
dzi (od 2005 r. w kilku miejscowościach) Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznaw-
stwa – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach. 

Rys. 1. Lokalizacja doświadczeń IUNG-PIB 
z oceną przydatności odmian pszenicy jarej 
(kolor żółty), jęczmienia jarego, pszenży-
ta jarego i owsa (kolor pomarańczowy) do 
uprawy w rolnictwie ekologicznym



Tabela 1. Klasyfikacja 14 odmian pszenicy jarej testowanych w badaniach IUNG-PIB 
w systemie ekologicznym w Osinach, woj. lubelskie (średnia z lat 2014-2016)
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Arabella, 
Brawura, 

Cytra, 
KWS 

Torridon, 
Kandela, 
Katoda, 
Koksa, 
Waluta, 
Zadra

odmiany najwyżej 
plonujące, 

charakteryzujące się 
największą obsadą 

roślin i kłosów 
oraz najmniejszym 
zachwaszczeniem.

KWS Torridon 
i Kandela najbardziej 
odporne na patogeny 

grzybowe

3,9 388 35,7 96 32 46

II

Izera, 
Korynta, 

Ostka 
Smolicka, 

Ethos, 
Ostka+Katoda

odmiany 
charakteryzujące 

się plonami poniżej 
średniej, małą obsadą 

roślin i masą 1000 
ziaren, dość dużym 
zachwaszczeniem 

i jednocześnie 
największym 

porażeniem przez 
patogeny grzybowe

3,5 365 34,6 104 37 51

III Orkisz Wirtas

odmiana 
o najmniejszym 

plonie, przeciętnej 
obsadzie roślin, 

dość dużym 
zachwaszczeniu, ale 
o dużej odporności 
na porażenie przez 

patogeny

3,2 379 41,71/ 130 36 29



PODSUMOWANIE

 ▶ Wyniki badań IUNG-PIB wykazały, że spośród 14 testowanych odmian pszenicy 
jarej najbardziej polecanymi do uprawy w rolnictwie ekologicznym są: Arabella, 
Brawura, Kandela, Katoda, KWS Torridon, Waluta i Zadra. 

 ▶ Odmiana orkiszu Wirtas cechowała się dużym rozkrzewieniem, wysokością  
i odpornością na porażenie przez patogeny grzybowe, ale niższym plonowaniem 
niż odmiany pszenicy zwyczajnej. Ziarno tej odmiany wyróżniało się największą 
zawartością substancji białkowych. Odmiana ta wykazywała natomiast skłon-
ność do wylegania.

 ▶ Odmianami najbardziej przydatnymi do produkcji ekologicznej, pod kątem 
zmniejszenia zagrożenia infekcji przez grzyby z rodzaju Fusarium spp. w rejonie 
Osin (woj. lubelskie) są: Waluta, Zadra i Arabella, w okolicach Chwałowic (woj. 
mazowieckie): Brawura, Izera, Arabella i Koksa, natomiast w rejonie Chomento-
wa (woj. podlaskie): Izera i Kandela. 

 ▶ Wymagania przemysłu piekarskiego w największym stopniu spełniały mąki  
z ziarna pszenicy odmian: Arabella, Izera, Kandela, Katoda i KWS Torridon.

Fot. 4. Porównanie porowatości miękiszu i objętości pieczywa odmian pszenicy jarej uprawianych w sys-
temie ekologicznym
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Wyniki badań zamieszczono na stronie: 

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

Źródło finansowania: dotacja MRiRW nr HOR.re.027.4.2017
Zadanie: Badania w zakresie doboru odmian ze szczególnym uwzględnieniem roślin bobo-
watych – strączkowych grubonasiennych, soi, rzepaku, zbóż oraz roślin wysokobiałkowych 
w uprawach polowych zalecanych do towarowej produkcji ekologicznej. (Badania w zakresie 
doboru odmian zbóż jarych i ich przydatności dla przemysłu piekarskiego i makaronowego).
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