
 

Pszenica samopsza, a bioróżnorodność  

i wartość żywieniowo-zdrowotna 

Zróżnicowane krajobrazy w Europie są w dużej części wynikiem wielowiekowej 

działalności rolniczej. Wiele dzikich zwierząt i roślin rozprzestrzeniło się w całej Europie 

dzięki rolnictwu. Wiele z nich znamy jako gatunki synantropijne (dzikie gatunki żyjące  

w pobliżu ludzi), jak np. bocian, ale należy do nich również wiele gatunków dzikich roślin 

polnych, między innymi chaber i kąkol. Przez pokolenia, działalność rolnicza doprowadziła  

do zwiększenia liczebności gatunków i siedlisk, które są dzisiaj chronione. Ochrona starych 

odmian roślin i ras zwierząt użytkowych to nie chęć tworzenia skansenu i sentyment  

do dawnych lat.  

Wiele państw, w tym Polska, zobowiązało się do tego podpisując światową Konwencję ONZ  

o ochronie różnorodności biologicznej.  

Zachowanie różnorodności biologicznej miejscowych odmian roślin użytkowych oraz 

gatunków spokrewnionych z nimi – to zadanie stojące przed dzisiejszym pokoleniem.  

W 1992 roku w Rio de Janeiro została podpisana Konwencja o Różnorodności Biologicznej. 

Jej sygnatariusze, w tym Polska, są zobowiązani badać, chronić i w sposób zrównoważony 

wykorzystywać gatunki tworzące krajową różnorodność biologiczną.  

Bardzo istotne dla dalszych dziejów ludzkości jest, jak czytamy w preambule konwencji, 

zachowanie genetycznego bogactwa tych gatunków roślin i zwierząt, które zapewniają byt 

człowiekowi.  

Stare odmiany to pule genów, których wykorzystanie może mieć ogromne znaczenie 

gospodarcze. Propagując zachowanie starych odmian roślin uprawnych z reguły zwraca się 

uwagę na ochronę zasobów genowych i ratowanie ginących genotypów. Jednakże zachowanie 

ich w gospodarstwach rolnych to także utrzymywanie współwystępujących gatunków dzikich, 

chwastów.  

Miejscowe odmiany roślin uprawnych:  

 

zwiększają różnorodność gatunkową i odmianową upraw co zapobiega uproszczeniu 

płodozmianu i zapewnia zróżnicowanie siedlisk,  

z reguły mają mniejsze wymagania uprawowe co pozwala na ograniczenie nawożenia  

i środków ochrony roślin,  

niektóre z nich są szczególnie przydatne w systemach produkcji ekstensywnej oraz  

do utrzymywania produkcji rolniczej na terenach marginalnych.  

 

Zachowanie zasobów genowych roślin jest jedynym sposobem gwarantującym ich 

dostępność w chwili obecnej i w przyszłości. Nie możemy przewidzieć zmian środowiska oraz 

wszystkich potrzeb człowieka, dlatego konieczne jest zachowanie jak najszerszej genetycznej 

zmienności roślin. Im bardziej zróżnicowany genetycznie materiał roślinny będziemy posiadać, 

tym większą będziemy mieć szansę znalezienia form o cechach użytecznych w hodowli roślin 

oraz produkcji roślinnej.  

Miejscowe odmiany są dobrze zaadaptowane do lokalnych warunków środowiska,  

co wyraża się stabilnym plonowaniem nawet przy niesprzyjających warunkach wegetacji. 



Zainteresowanie odmianami miejscowymi i starymi odmianami wzrasta obecnie ze względu  

na wykorzystywanie ich do produkcji wyspecjalizowanych produktów lokalnych, czy też dla 

rolnictwa ekologicznego. Pozwalają one na urozmaicenie diety człowieka.  

Zjawisko erozji genetycznej występuje w większości regionów świata. Stare tradycyjne 

odmiany są zastępowane przez niewielką liczbę nowych wysokowydajnych odmian. Główną 

przyczyną erozji genetycznej są zmiany w sposobach gospodarowania i wprowadzanie nowych 

odmian. Erozję genetyczną przyśpieszają również takie zjawiska jak niezrównoważone 

eksploatowanie zasobów przyrodniczych przez człowieka, pojawianie się nowych chorób  

i szkodników w rejonach wcześniej izolowanych, przemiany ekonomiczne i społeczne, a także 

polityka państw i przepisy w nich obowiązujące.  

Modernizacja polskiego rolnictwa, wyłączanie z uprawy dużych obszarów gleb lekkich oraz 

powszechna dostępność nasion nowoczesnych odmian zagrażają miejscowym populacjom  

i starym odmianom wszystkich roślin użytkowych. 

Ochrona ex situ w bankach genów, czyli poza naturalnym środowiskiem występowania, 

jest obecnie często jedyną możliwą formą zachowania w stanie żywym wielu odmian  

i genotypów roślin uprawnych.  

Najwłaściwszą metodą ochrony zasobów genowych roślin użytkowych jest  

ich zachowanie in situ (w środowisku naturalnym), w regionach ściśle związanych  

z ich pochodzeniem.  

Ten rodzaj ochrony pozwala nie tylko na zachowanie danej formy w miejscu jej 

pochodzenia ale także poddawanie jej w dalszym ciągu tradycyjnemu sposobowi uprawy  

i selekcji, który doprowadził do jej powstania.  

Konwencja o różnorodności biologicznej i Ogólnoświatowy Plan Działania FAO kładą 

szczególny nacisk na ochronę in situ jako właściwą dla ochrony zasobów genowych. Ważne 

jest wspieranie uprawy i wykorzystanie zapomnianych lub o marginalnym znaczeniu upraw. 

Wiele z nich ma szansę być wykorzystane szerzej szczególnie w rejonach gdzie uprawa 

podstawowych gatunków jest nieopłacalna lub niemożliwa. 

Pszenica samopsza  

Uprawne pszenice, można podzielić 

na dwie grupy w zależności od ich 

zdolności do wymłacania. Formy takie jak 

samopsza (Triticum monoccocum), 

płaskurka (Triticum diccocon) mają 

plewione ziarno. Ich ziarniaki są otoczone 

przez mocne plewy i plewki dlatego 

produktem są całe kłoski, a nie ziarniaki. 

Bardziej zawansowane uprawne pszenice 

takie jak pszenica twarda (Triticum urum), 

czy najbardziej rozpowszechniona, 

pszenica zwyczajna (Triticum aestivum)  

po wymłóceniu dają gołe ziarniaki. 

Pszenica samopsza jest obecnie słabo 

wykorzystywanym gatunkiem pszenic  

w porównaniu z ich genetycznym  

i agronomicznym potencjałem. Jednakże 

zainteresowanie pszenicami oplewionymi 

w ostatnich latach wzrasta ze względu  

na poszukiwanie ekstensywnych metod 
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produkcji, wzrost zapotrzebowania na niekonwencjonalną żywność oraz terapeutyczne 

własności produktów z nich pochodzących.   
 

- Samopsza charakteryzuje się przeciętnie największym udziałem kwasów nienasyconych, 

które stanowią ok. 83% sumy wszystkich kwasów. 

 - Samopsza charakteryzuje się bogatszym w porównaniu do pszenicy zwyczajnej  

i orkiszu składem mikro- i makroelementów, zwłaszcza Mg, Fe, Zn, Mn. 

-  Samopsza posiada kilkukrotnie wyższą zawartość karotenoidów, w szczególności luteiny 

i zeaksantyny, które odpowiedzialne są za prawidłowe funkcjonowanie oka ludzkiego. 

- Zawiera bardzo dużo białka, które charakteryzuje się korzystnym składem 

aminokwasowym dzięki większemu udziałowi aminokwasów egzogennych takich jak 

fenyloalanina, tyrozyna, metionina oraz izoleucyna. 

- Charakteryzuje się doskonałym składem kwasów tłuszczowych, gdyż dominują kwasy 

C18:2, C18:1 i C 16:0, stanowiące średnio 95% sumy wszystkich kwasów. 

- Gliadyny zawarte w glutenie samopszy wykazują niską toksyczność co stwarza 

potencjalną możliwość stosowania w diecie osób cierpiących na nietolerancję glutenu. 

Wygląd: jednoroczna lub ozima trawa o sztywnych, 

wzniesionych źdźbłach, przeważnie 60-140 cm wysokości, 

gładkich. Pochwy liściowe na górnym końcu z małymi, 

niezbyt widocznymi i lekko orzęsionymi uszkami. 

Blaszki liściowe zaostrzone, żółtozielone. Kłosy zawsze 

wzniesione, wyraźnie bocznie spłaszczone, długości 5-6 

cm, dość gęste, sztywne. Kłoski zachodzą dachówkowato  

i osiągają 10 mm długości. 

Każdy kłosek od zarodka jest 2-kwiatowy, lecz rozwija się 

z nich zwykle tylko jeden kwiatek, (jednoziarnowe kłoski 

= monococcum). Osadka kłosowa w czasie dojrzewania 

łamliwa, rozpada się zawsze ze zwisającym dojrzałym 

woskiem. Kłoski wierzchołkowe zmarniałe. 

Plewy od czubka do nasady opatrzone ostrą linią 

grzbietową, na wierzchołku wyraźnie z dwoma ząbkami. 

Plewki dolne na stronie grzbietowej wysklepione, silnie 

ścieśnione, łódkowate, na przekroju poprzecznym 

trójkątne, z szorstką ością długości do ok. 10 cm.   

Okres kwitnienia: od czerwca do lipca.  

Siedlisko: uprawiana na umiarkowanie suchych, zwykle żyznych, zawierających wapń, 

kamienistych lub czysto gliniastych albo ilastych glebach na obszarach znajdujących się pod 

wpływem klimatu kontynentalnego (gorących latem i zimnych zimą). Rzadko zdziczała.  

Rozmieszczenie: niegdyś częściej uprawiana, obecnie tylko jeszcze miejscami na obszarze 

śródziemnomorskim lub w południowo-zachodniej Azji. 

Uwagi: pszenica samopsza w porównaniu z innymi gatunkami zbóż jest stosunkowo delikatna: 

źdźbła mimo znanej wytrzymałości są bardzo cienkie, kłosy bardzo krótkie, długości niewiele 

fot. Wikipedia 



ponad 5 cm, a do tego stosunkowo cienkie. Uwzględniając wymiary kłosa pszenica samopsza 

jest dość słabo plonującym zbożem, którego uprawa obecnie się nie opłaca i dlatego należy  

do wymierających traw użytkowych. Podobnie jak jęczmień, owies lub orkisz należy do tak 

zwanych zbóż oplewionych, których ziarna po wymłóceniu pozostają w plewach i do spożycia 

muszą być oczyszczone w specjalnych młynach. Ścisłe połączenie ziarna z plewą może być 

uznane za cechę dzikiej rośliny, podobnie jak bardzo łamliwa osadka kłosowa utrudniająca 

zbiory. Samopsza jest krewniaczką obecnie najczęściej uprawianej pszenicy. Jest to normalnie 

diploidalny gatunek, zawiera więc tylko dwa zespoły chromosomów, razem 2n = 14 

chromosomów.  

W miejscach i regionach, gdzie uprawiano samopszę ((Triticum monococcum) 

funkcjonują najróżniejsze lokalne nazwy. W Grecji określa się ją mianem „tiphe”, w Turcji 

„siyez” a w języku hebrajskim funkcjonuje jako „sifon”. We Włoszech i Francji, nazywa się 

ją natomiast „małym orkiszem” (odpowiednio: „Le petit épautre” lub „piccolo Farro”). W 

Niemczech funkcjonuje natomiast nazwa Einkorn. 
Rośliną wyjściową jest Triticum boeoticum występująca do dziś w dwóch rasach 

geograficznych od północnej Grecji poprzez Turcję do Iranu. Znaleziska T. boeoticum, 

spotkane razem z dzikim jęczmieniem pochodzą z północnej Syrii i to z pewnej warstwy 

osadniczej, datowanej na ok. 8400-7500 lat p.n.e. (przed-ceramiczny neolit). Przypuszczalnie 

uprawa samopszy rozwinęła się niewiele później i miało to miejsce po raz pierwszy w górnym 

biegu Eufratu we wschodniej Turcji. W środkowej Europie znaleziono uprawną samopszę  

w wielu wykopaliskach, przeważnie w formie zwęglonych ziaren lub podstawy kiosków,  

a także plew pochodzących z odplewiania. Plewy samopszy znaleziono między innymi także 

w wypalonej glinie skorup ceramicznych lub w okleinie ścian spalonych domów. Zapewne 

plewy służyły w tych przypadkach do mieszania z rozrabianą gliną czy iłem. Najstarsze uprawy 

rolne w środkowej Europie, (sięgająca do piątego tysiąclecia p.n.e. kultura ceramiki 

wstęgowej), używały tylko dwóch gatunków zbóż, mianowicie pszenicy płaskurki  

i samopszy. W jednym znalezisku z tego okresu w okolicach Mónchengladbach (Nadrenia) 

udział samopszy w zbożach wynosił ok. 80%. Już w epoce brązu znacznie zmniejszyła się 

uprawa samopszy, tendencja ta utrzymywała się w czasach rzymskich. Od wczesnego 

średniowiecza samopszy nie spotkano już w znaleziskach pochodzących z Niemiec. Tylko 

nieliczne pisemne źródła wspominają o jej uprawie. W naszym stuleciu samopsza uprawiana 

jest przez nielicznych rolników w Badenii-Wirtembergii, którzy mocnej, cienkiej słomy 

używają do wiązania winorośli.  

Występują formy jare i ozime samopszy. Siew ozimy z powodu długich wschodów 

powinien być wykonywany do połowy września. Dane literaturowe, dotyczące norm wysiewu 

wskazują 100 ziarniaków na m2 dla samopszy (120-230 kg/ha). Ponieważ materiałem siewnym 

są kłoski, pszenice oplewione należy wysiewać na znaczną głębokość od 3 do 6 cm. Im lżejsza 

gleba tym siew powinien być głębszy, tak by kłoski znalazły wystarczającą ilość wilgoci  

do skiełkowania.  

Siew najlepiej wykonać siewnikiem przystosowanym do wysiewu ziarna w kłoskach, 

tzn. z wałkami do roślin gruboziarnistych oraz o gładkich lejkach, by kłoski się w nich nie 

zapychały. W ostateczności siew możemy wykonać rzutowo: ręcznie lub rozsiewaczem  

do nawozów, a następnie płytko wymieszać z glebą kultywatorem lub glebogryzarką. W Polsce 

najlepszą maszyną do wyłuskiwania ziarna z plew i plewek okazał się odpowiednio przerobiony 

bukownik od koniczyny. Jest to maszyna tania i wydajna, nie gorsza od specjalnie 

produkowanych w tym celu urządzeń. Do odplewiania ziarna siatka na sitach bukownika musi 

mieć oczka 4 do 5 mm i być stalowa. Innym sposobem jest odplewianie na kamieniowym 

śrutowniku, gdzie ustawiamy szczelinę ok. 4 mm i przepuszczamy kłoski kilkakrotnie,  

ale za każdym razem odsiewamy na wialni. Możliwe jest również wyłuskiwanie na graneże, 

łuszczarce i tym podobnych maszynach.  



Zainteresowanie pszenicą samopszą wzrasta w ostatnich latach ze względu  

na zapotrzebowanie na niekonwencjonalną żywność oraz prozdrowotne właściwości tego 

zboża. 

Walory zdrowotne samopszy 

Obfituje w gluten i białko (nawet do 50% więcej niż pszenica zwyczajna), które ma bardzo 

korzystny z punktu widzenia zdrowia skład. Samopsza zawiera bowiem niewystępujące  

w pszenicy czy też orkiszu aminokwasy (fenyloalaninę, tyrozynę, metioninę i izoleucynę), 

które korzystnie wpływają na pracę układu nerwowego. Pierwszy z nich, fenyloalanina, bierze 

udział w syntezie białek ustrojowych, hormonów tarczycy i nadnerczy, odpowiada  

za prawidłową pracę układu nerwowego. Tyrozyna bierze udział w produkcji melaniny,  

w syntezie hormonów tarczycy, nadnerczy i dopaminy. Jest niezbędna do utrzymania 

właściwego metabolizmu. Kolejny aminokwas, metionina, neutralizuje wolne rodniki  

w organizmie, reguluje pracę układów nerwowego i mięśniowego, odpowiada za zdrowe 

włosy, skórę i paznokcie. Izoleucyna natomiast reguluje poziom cukru, uczestniczy w procesie 

krzepnięcia krwi i gojenia się ran, jest potrzebna w syntezie hemoglobiny, bierze udział  

w produkcji hormonu wzrostu u dzieci. Nasz organizm tych aminokwasów nie wytwarza, 

muszą więc być dostarczane wraz z pożywieniem.  

Niektóre badania naukowe wskazują, że gliadyny (rozpuszczalny składnik glutenu – 

niezdolność organizmu do jego przetworzenia jest przyczyną celiakii) zawarte w glutenie 

samopszy nie są tak bardzo toksyczne, jak te zawarte w pszenicy zwyczajnej. William Davis  

w książce "Dieta bez pszenicy" testował działanie samopszy na sobie i zauważył dużo lepszą 

reakcję organizmu niż w przypadku pszenicy. 

Samopsza zawiera witaminy (z grupy B i witaminę A – tej drugiej ma ponad 30 razy 

więcej od zwykłej pszenicy!) i pierwiastki takie jak magnez, cynk, mangan, fosfor, potas, 

żelazo, które regenerują i nawilżają skórę suchą i odwodnioną. a także sporą ilość 

karotenoidów – przeciwutleniaczy, które chronią nas przed przedwczesnym starzeniem  

i nowotworami. W porównaniu z pszenicą zwyczajną, pszenica samopsza zawiera 35 razy 

więcej witaminy A oraz 4 razy więcej beta-karotenu i luteiny, substancji o zdolnościach 

przeciwrodnikowych, które chronią przed działaniem promieniowania UV i zniszczeniami 

posłonecznymi. Luteina to karotenoid, który chroni skórę również przed światłem niebieskim 

emitowanym w dużej ilości przez świetlówki.  

Pszenica samopsza charakteryzuje się też znakomitym składem kwasów tłuszczowych, 

z czego ponad 80 proc. stanowią niezbędne nienasycone kwasy tłuszczowe. 

Pszenica samopsza zawiera unikalny peptyd o silnych własnościach 

antyoksydacyjnych i rewitalizujących skórę. Peptyd ten naśladuje działanie glutationu, 

enzymu, występującego naturalnie w naszych organizmach, który zwalcza wolne rodniki oraz 

sprzyja eliminacji toksyn. Dodatkowo peptyd obecny w pszenicy samopszy hamuje 

postępujący z wiekiem proces glikacji, który powoduje niszczenie białek podporowych skóry 

i przedwczesne starzenie, objawiające się utratą elastyczności oraz zmniejszeniem zdolności 

regeneracyjnych skóry. 

Zgodnie z badaniem z 2010 r. (J. of Cosmet. Dermat., Czerwiec 2010) ekstrakt z pszenicy 

samopszy stosowany zewnętrznie, stymuluje produkcję kolagenu i poprawia jędrność skóry. 



Mąka z samopszy znakomicie nadaje się do wyrobu razowego pieczywa. Najlepiej 

przygotowywać je z wykorzystaniem zakwasu, gdyż zawarty w ziarnach samopszy gluten jest 

lepki, mało rozciągliwy i słabo zatrzymuje wodę.  Chleb z samopszy ma charakterystyczną, 

żółtawą barwę (spowodowana jest ona przez znacznie wyższą niż w pszenicy zawartość 

karotenoidów, które korzystnie wpływają na pracę ludzkiego oka) i lekko orzechowy smak, 

który wyczuwalny jest także w produktach z orkiszu, czy płaskurki.  

Co bardzo ważne, zawarte w ziarnie samopszy antyoksydanty lepiej „znoszą” proces pieczenia 

niż te zawarte w innych pszenicach. Pieczywo z samopszy długo utrzymuje świeżość. Podczas 

pieczenia chleba możemy skorzystać tylko z mąki z samopszy lub zmieszać ją z inną mąką, np. 

orkiszową. 
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