
Postęp biologiczny w produkcji roślinnej 

Postęp biologiczny to sposób intensyfikacji produkcji rolniczej polegający na doskonaleniu 

genetycznym roślin, które stają się wydajniejsze w korzystaniu z sił przyrody i 

przemysłowych środków produkcji i są jakościowo lepsze z punktu widzenia wymagań 
człowieka. Prowadzi w konsekwencji do zmniejszenia kosztów produkcji rolniczej.  

Postęp biologiczny w rolnictwie polega na tworzeniu nowych odmian roślin uprawnych, 

bardziej plennych i lepszych jakościowo. Jest to najlepszy sposób rozwoju produkcji roślinnej 

zarówno pod względem ilościowym jak i jakościowym. Hodowla twórcza odmian roślin 

uprawnych, przyczynia się do poprawy różnych cech roślin, ważnych zarówno z 

agrotechnicznego, jak i użytkowego punktu widzenia. Postęp biologiczny może mieć 
charakter ilościowy (np. liczba odmian) lub jakościowy (np. odporność na choroby). 

Nowe ulepszone odmiany roślin uprawnych są czynnikiem intensyfikującym produkcję 

rolniczą, który jest przyjazny środowisku. Postęp biologiczny oraz jego praktyczne 

zastosowanie zależy od wielu czynników. Najważniejsze z nich to wiedza o genetycznych 

podstawach procesów i zjawisk związanych z ulepszaniem roślin uprawnych oraz 

wykorzystanie w hodowli metod i technologii opartych na najnowszej wiedzy z zakresu 

biologii i genetyki.  

Do głównych zadań hodowlanych należy wprowadzenie do produkcji odmian o wyższej 

wartości użytkowej, czyli o poprawionej plenności, wartości żywieniowej, paszowej bądź 

technologicznej uzyskiwanego plonu, a także o zwiększonej odporności na stresy biotyczne i 

abiotyczne.   

Hodowla twórcza odmian musi także brać pod uwagę potrzeby różnych systemów uprawy 

rośli. Powinna być ukierunkowana na wytwarzanie nowych odmian dla rolnictwa 

intensywnego, niskonakładowego, zrównoważonego  i ekologicznego. Zasady integrowanej 

ochrony wymagają wprowadzania do uprawy odmian odpornych na patogeny i szkodniki, 

stresy środowiskowe i efektywnie wykorzystujących naturalną zasobność stanowiska, w 

którym są uprawiane. 

Efektem prac hodowli twórczej są nowe, ulepszone odmiany i gatunki roślin, które są 
nośnikiem postępu biologicznego. Transfer efektów pracy hodowlanej do bezpośredniej 

produkcji rolniczej odbywa się poprzez kwalifikowany materiał siewny. 

Podstawowym czynnikiem plonotwórczym, przyczyniających się do zwiększenia produkcji 

roślinnej, a pośrednio też zwierzęcej, a przez to również i żywności, jest kwalifikowany 

materiał siewny. Materiał siewny o wysokiej jakości i zdrowotności, wytwarzany przez 

przedsiębiorstwa nasienne, gwarantuje uzyskanie odpowiedniej wielkości i jakości plonu 

roślin. Ciągłe zwiększanie plenności roślin jest jednym z najważniejszych czynników 

zmierzających do poprawy wyżywienia ludności oraz zapewnienia bezpieczeństwa 

żywnościowego świata. Stąd też jego znaczenie i rola w zasadniczy sposób zależą od potrzeb 

żywnościowych świata, a więc od liczby ludności i jej zamożności. Żywność jest 

produkowana na powierzchni 14-15 mld ha i praktycznie nie ma możliwości jej zwiększenia. 

Postęp biologiczny jest obecnie najważniejszym z czynników wpływających na wzrost 

produkcyjności roślin, a jego udział całkowitej produktywności jeszcze niedawno szacowano, 

na 70%, chociaż niektórzy naukowcy uważają, że wynosi on nawet 90%. Zawarty w 



odmianach potencjał genetyczny może być wykazany tylko wtedy, gdy będą im stworzone 

optymalne warunki do wzrostu i rozwoju. Należą do nich: właściwa agrotechnika, nawożenie, 

ochrona roślin, a także inne, które będą mają wpływ na wykazanie przez odmiany pełnego 

potencjału genetycznego. Integracja sposobu uprawy i właściwy dobór odmiany pozwala na 

otrzymanie optymalnego plonu o zadowalającej jakości użytkowej. 

Postęp biologiczny często oceniamy jest także poprzez liczbę nowo rejestrowanych odmian. 

Odmiany wpisane do krajowego rejestru posiadają określoną wartość gospodarczą, a nowe na 

w porównaniu z nimi nie mogą być gorsze. Oznacza to, że nowe odmiany muszą posiadać, w 

porównaniu do już wpisanych do krajowego rejestru, takie właściwości, które powodują 
poprawę wartości gospodarczej w uprawie oraz w przerobie i użytkowaniu roślin lub 

wyrobów z nich wytworzonych, przy czym dopuszcza się, że mogą wystąpić pojedyncze, 

niekorzystne właściwości odmiany, w porównaniu do odmian wpisanych do krajowego 

rejestru, ale muszą one być zrekompensowane innymi korzystnymi właściwościami. Tym 

samym oznacza to, że każda nowo wpisana do rejestru odmiana jest lepsza od już istniejących 

i wnosi postęp biologiczny. 

Obecnie rolnik powinien mieć świadomość, że bez postępu biologicznego, nie będzie miał 

możliwości intensyfikacji swojej produkcji i nie będzie mógł zaspokoić ciągle zmieniających 

się wymagań konsumentów oraz przetwórców produktów rolniczych. 

Udział czynnika biologicznego we wzroście plonowania zbóż w Polsce oceni się na 60-65%. 

W Wielkiej Brytanii, gdzie średnie plony pszenicy wynoszą  prawie 8 t/ha, udział czynnika 

biologicznego we wzroście plonowania jest szacowany na 90%. 

Obecnie maksymalne plony pszenicy uzyskiwane w warunkach Polski przekraczają 12 t/ha, a 

najnowszy światowy rekord plonowania w warunkach produkcyjnych wynosi prawie 17 t/ha. 

Średnie plony zbóż w Polsce w porównaniu do krajów Europy Zachodniej są o około 2 t/ha 

niższe. Technologie produkcji roślinnej w Polsce i w krajach zachodnich pod względem ilości 

zużywanych nawozów mineralnych i intensywności ochrony chemicznej są zbliżone. Główny 

element różnicujący stanowi udział kwalifikowanego materiału siewnego w produkcji. W 

przypadku Polski wynosi on około 20%.  Aby osiągnąć średnią europejską udziału potrzebne 

jest co najmniej podwojenie zużycia nasion kwalifikowanych. Niski udział kwalifikowanego 

materiału siewnego w zasiewach to jedna z podstawowych przyczyn znacznych rozbieżności 

pomiędzy możliwymi do uzyskania, a praktycznie osiąganymi plonami zbóż w Polsce. 

Coroczny wzrost plonów zbóż dla lat 1996 - 2015 określony na podstawie doświadczeń 
odmianowych mieści się w przedziale od 50 kg/ha dla owsa do 101 kg/ha dla pszenicy. Dla 

rolnika ważny jest przede wszystkim poziom plonowania. W pierwszej połowie lat 

osiemdziesiątych, według  badań COBORU, pszenżyto ozime i pszenica ozima posiadały 

potencjał plonowania na poziomie ponad 5 t/ha, żyto ozime poniżej 5 t/ha, a jęczmień ozimy 

nieco ponad 4 t/ha. W latach 2006-2010 potencjał plonowania żyta ozimego dochodził do 8 

t/ha, jęczmienia ozimego przekraczał 8 t/ha, a pszenżyta ozimego i pszenicy ozimej zbliżył się 
do 9 t/ha. Odmiany zbóż jarych (jęczmień, pszenica i owies) w latach 1982-1985 plonowały 

na poziomie około 4 t/ha. W latach 2006-2010 zaś plony owsa przekroczyły 6 t/ha, a pszenicy 

i jęczmienia doszły do 7 t/ha. 

 



W gospodarstwach towarowych produkujących na rynek wykorzystanie istniejącego 

potencjału plonowania wynosi około 70%. Jednak średni poziom wykorzystania 

potencjalnych możliwości  plonowania zbóż jest niski i wynosi nieco ponad 50%. Główną 

przyczyną tego zjawiska jest wolne wprowadzanie nowych odmian do produkcji. Nowe 

odmiany jedynie przez stosunkowo krótki okres mogą utrzymywać przewagę produkcyjną 

wynikającą z wyższej odporności i plenności. U odmian rozmnażanych przez wiele lat z 

nasion niekwalifikowanych, uzyskane plony zmniejszają się w następstwie zmian 

genetycznych, a także przełamywania odporności . Prowadzi to do silniejszego porażenia 

roślin przez patogeny. Efektem jest wyradzanie się odmian, polegające na spadku ilości, 

jakości i wartości użytkowej plonu.   
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