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1. Cel realizacji tematu 
 

Zakres badań dotyczący rolnictwa ekologicznego realizowany w IUNG – PIB w 

Puławach ma charakter kompleksowy i dotyczy wielu wątków. Prace badawcze obejmują 
doświadczenia ścisłe, łanowe, analizę organizacyjno-ekonomiczną gospodarstw, waloryzację 
warunków siedliskowych pod kątem przydatności dla rozwoju rolnictwa ekologicznego.  

W celu realizacji badań stworzono w IUNG obiekt doświadczalny (jedyny w Polsce) 

umożliwiający prowadzenie badań nad porównaniem ekologicznego systemu produkcji z 

intensywnym gospodarowaniem w takich samych warunkach siedliskowych. Umożliwia on 

prowadzenie kompleksowych badań i wykorzystywany jest przez różne jednostki 

organizacyjne IUNG-PIB oraz liczne zespoły badawcze spoza Instytutu. Ze względu na 

specyfikę produkcji ekologicznej w celu poszerzenia bazy badawczej podjęto działania 

zmierzające do przekształcania Rolniczego Zakładu Doświadczalnego IUNG-PIB w 

Grabowie w Stację Naukowo-Badawczą Rolnictwa Ekologicznego. 

 Zakres realizowanych przez IUNG - PIB badań obejmuje szereg zadań, których celem 

jest ocena ekologicznego gospodarowania w kontekście: 

• wielkości i zmienności w latach plonów poszczególnych gatunków roślin, 

doskonalenia ich agrotechniki oraz identyfikacji czynników ograniczających 

plonowanie; 

• gospodarki składnikami nawozowymi i kształtowania żyzności gleby oraz oceny 

stanu odżywienia roślin; 

• biologicznej aktywności gleby, ze szczególnym uwzględnieniem 

mikroorganizmów odpowiedzialnych za gospodarkę składnikami nawozowymi, 

głównie azotem i fosforem; 

• oceny jakościowej ziarna zbóż, uwzględniającej występowanie mykotoksyn, 

wartość wypiekową, zawartość metabolitów wtórnych; 

• oddziaływania na środowisko przyrodnicze;  

• analiz organizacyjno-ekonomicznych gospodarstw ekologicznych.  

 

2. Omówienie przebiegu badań 
 

Badania prowadzone w IUNG - PIB realizowane są w obiekcie doświadczalnym 

Stacji Doświadczalnej IUNG-PIB w Osinach (woj. lubelskie), w którym porównuje się różne 

systemy produkcji roślinnej (doświadczenie założone w 1994 r.). W obiekcie tym, o 

powierzchni całkowitej około 20 ha, zlokalizowane są trzy systemy gospodarowania, przy 

czym system konwencjonalny występuje w dwóch wariantach (uproszczone zmianowanie 

złożone z roślin zbieranych kombajnem zbożowym i monokultura pszenicy ozimej).  

Wielkość każdego z pól wynosi około 1 ha, co umożliwia stosowanie agrotechniki zbliżonej z 

powszechnie stosowaną w praktyce. Systemy produkcji roślinnej różnią się płodozmianem 

oraz stosowanymi technologiami produkcji (rys. 1).  

System ekologiczny reprezentowany przez zmianowanie: ziemniak
xx

 - pszenica j.+ wsiewka 

- koniczyny czerwonej z trawami - koniczyna czerwona z trawą użytkowana 2 lata- pszenica 

oz. + poplon.  

W systemie tym nie stosuje się syntetycznych nawozów mineralnych, z wyjątkiem 

nawozów potasowych dopuszczonych do stosowania w uprawach ekologicznych, środków 

ochrony roślin i  regulatorów wzrostu. Nawożenie organiczne obejmuje stosowanie kompostu 

raz w rotacji pod ziemniaki (30 t/ha). Zwalczanie chwastów polega na intensywnych 

zabiegach mechanicznych i dodatkowo ręcznym pieleniu ziemniaka przed ostatnim 

obredlaniem.   
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S.EKOLOGICZNY 
zmian. 5 - polowe 

 

S.KONWENCJONALNY 

zmian. 3 – polowe 

S.INTEGROWANY 
zmian. 4 polowe 

MONOKULTURA 

 

Rys. 1. Obiekt doświadczalny w SD IUNG-PIB w Osinach k/Puław  

 

Prace badawcze w 2008 r., obok wymienionego obiektu doświadczalnego w Osinach, 

prowadzono również w gospodarstwach ekologicznych położonych w województwach: 

podlaskim i kujawsko - pomorskim. Natomiast prace związane z oceną  produkcyjno - 

ekonomiczną przestawiania gospodarstwa z systemu konwencjonalnego na ekologiczny 

prowadzone są w Rolniczym Zakładzie Doświadczalnym IUNG – PIB w Grabowie, woj. 

mazowieckie.   

 

W ramach tematu zrealizowano w 2008 r. 8 zadań badawczych:  

 

1. Określenie czynników ograniczających plonowanie zbóż w uprawie ekologicznej na 

przykładzie wybranych odmian pszenicy ozimej i jarej 

2. Ocena jakości ziarna zbóż pochodzącego z uprawy ekologicznej i konwencjonalnej 

3. Charakterystyka zdolności bakterii i grzybów glebowych do ograniczania rozwoju 

patogenów roślin w systemie ekologicznym 

4. Ocena oddziaływania ekologicznego sposobu gospodarowania na środowisko 

przyrodnicze oraz kształtowanie żyzności gleby 

5. Ocena produkcyjności wybranych roślin pastewnych oraz odmian soi i  mieszanek 

jęczmienia z grochem  uprawianych na nasiona w ekologicznym systemie 

gospodarowania 

6. Przeprowadzenie serii doświadczeń demonstracyjnych dotyczących doboru odmian 

zbóż oraz stosowania wsiewek w zbożach ozimych i jarych w gospodarstwach 

ekologicznych zlokalizowanych na terenie woj. podlaskiego 

7. Charakterystyka i rozmieszczenie gospodarstw ekologicznych w Polsce  

8. Ocena produkcyjno - ekonomiczna przestawiania RZD Grabów na gospodarowanie 

ekologiczne oraz ocena wybranych wskaźników oddziaływania na środowisko 

przyrodnicze  

 

 

 

 



 4 

3. Streszczenie wyników 
 

Zadanie 1 
 

Określenie czynników ograniczających plonowanie zbóż w uprawie 

ekologicznej na przykładzie wybranych odmian pszenicy ozimej i jarej 
 
 

1.1. Ocena przydatności odmian pszenicy ozimej i jarej do uprawy w rolnictwie 

ekologicznym 

 
W 2008 r. wprowadzono do badań nowe odmiany i jest to pierwszy rok ich oceny. 

Wybierając odmiany przyjęto następujące kryteria: podatność na choroby (w oparciu o ocenę 
COBORU oraz wyniki innych badań prowadzonych w IUNG), wysokość źdźbła, wczesność, 
cechy jakościowe i rok wpisania do rejestru odmian. W przypadku pszenicy ozimej 

uwzględniono 11 odmian należących do różnych grup jakościowych: grupa A (jakościowe) - 

Rywalka, Legenda, Smuga, Figura, Tonacja, Wydma, Ostka Strzelecka, grupa B (chlebowe) - 

Kobra Plus, Bogatka oraz „dawne odmiany” - Wysokolitewka Sztywnosłoma (1951 r.), 

pszenica orkisz – Schwabenkorn. Spośród odmian pszenicy jarej uwzględniono 10 odmian: 

grupa E (elitarne)  - Bombona, Vinjett, grupa A (jakościowe) – Parabola, Tybalt, Nawra, 

Raweta, Bryza, Żura, grupa  B (chlebowe) – Zadra i „odmianę dawną” - Rokicka.  

Zakres wykonanych prac obejmował ocenę: 

• plonu  ziarna oraz elementów jego struktury; 

• porażenia przez patogeny grzybowe; 

• konkurencyjności w stosunku do chwastów; 

• stanu odżywienia azotem oraz parametrów wzrostu; 

• oddziaływania użyźniacza glebowego UG max w uprawie pszenicy ozimej.  

Pszenica ozima. Układ warunków meteorologicznych w sezonie 2007/2008 sprzyjał 

wysokiemu plonowaniu pszenicy. Dobre przezimowanie, korzystny rozkład opadów oraz 

małe nasilenie chorób grzybowych, umożliwiły uzyskanie w uprawie ekologicznej 

największych plonów na przestrzeni 15–letniego okresu prowadzonych badań. Średni plon 

ziarna odmian wpisanych do krajowego rejestru kształtował się w granicach 5,0 - 6,3 t/ha. W 

grupie najwyżej plonujących odmian znalazły się: Figura, Bogatka, Kobra Plus. O wysokiej 

ich wydajności zadecydowała głównie masa 1000 ziaren oraz większa od średniej zwartość 
łanu (tab.1). Ocena porażenia przez patogeny grzybowe wykazała, że wymienione odmiany w 

mniejszym stopniu niż pozostałe uległy uszkodzeniu przez Puccinia recondita. Najniżej 

plonowały odmiany: Ostka Strzelecka, Wydma i Wysokolitewka Sztywnosłoma. O niskiej 

produkcyjności w przypadku tych odmian zadecydowały większe porażenie liści oraz 

wyleganie. W efekcie czynniki te spowodowały zmniejszenie masy 1000 ziaren do 35-38 g.   

Pszenica jara plonowała, niezależnie od odmiany, na poziomie 4,44 t/ha (tab.2). Największy 

plon ziarna, istotnie wyższy od pozostałych odmian, uzyskała odmiana Tybalt – 6,16 t/ha. 

Pozostałe odmiany plonowały w granicach 4,1 – 4,9 t/ha. Cechą wyróżniającą odmianę 
Tybalt od pozostałych odmian było małe porażenie liści, głównie przez  Puccinia recondita. 

Analizowane elementy struktury plonu wskazują, że tak wysoką wydajność uzyskano dzięki 

masie 1000 ziaren - 43,2 g i obsadzie kłosów – 380 szt./m
2
. Najniżej plonowała, podobnie jak 

w latach poprzednich, odmiana dawna Rokicka. Czynnikiem ograniczającym istotnie 
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wydajność tej odmiany była mała odporność na patogeny grzybowe, w konsekwencji mała 

masa 1000 ziaren.   

Tabela 1. Plonowanie odmian pszenicy ozimej w systemie ekologicznym - 2008 rok 

 

Odmiana Plon ziarna 

(t/ha) 

Obsada kłosów 

(szt./m
2
) 

Masa 1000 

ziaren (g) 

Kobra Pus 6,18 569 46,8 

Bogatka 6,21 479 50,9 
Rywalka 5,37 472 41,7 

Legenda 5,83 476 42,4 

Smuga 5,82 576 47,2 

Figura 6,27 522 44,1 
Tonacja 5,56 488 40,1 

Wydma 5,04 521 35,1 

Ostka Strzelecka 4,94 457 38,0 

Wysokolitewka Szt.  3,66 396 36,7 

Orkisz 3,80
*
 562 76,1

* 

Średnio bez pszenicy orkisz  5,49 439 42,3 

NIR (α=0,05) bez pszenicy orkisz 0,27 43 1,3 

           * - masa oplewionego ziarna 

 

Tabela 2. Plonowanie odmian pszenicy jarej w systemie produkcji ekologicznym 

-  2008 rok 

Odmiana Plon ziarna 

(t/ha) 

Obsada 

kłosów 

(szt./m
2
) 

Masa 1000 

ziaren 

(g) 

Bombona 4,29 450 33,3 

Vinjett 4,52 505 33,9 

Parabola 4,31 385 39,3 

Tybalt 6,16 380 43,2 
Nawra 4,36 382 37,8 

Laweta 4,65 417 36,9 

Bryza 4,13 454 34,0 

Zadra 4,81 422 32,8 

Żura 4,86 385 38,8 

Rokicka 2,33 442 32,9 

Średnio 4,44 422 36,3 

NIR (α=0,05) 0,21 46 1,3 

 

 

1.2. Porażenie pszenicy ozimej i jarej przez choroby grzybowe   
 

Analizy prowadzono w trzech terminach:  

• w fazie drugiego kolanka (GS 32) oceniano porażenie systemu korzeniowego i 

podstawy roślin, 

• w fazie kwitnienia (GS 65-69) analizowano porażenie trzech górnych liści i 

podstawę źdźbła, 

• w fazie dojrzałości mleczno-woskowej (GS 79-83) oceniano porażenie liścia 

flagowego i podflagowego oraz podstawy źdźbła.  
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Pszenica ozima – porażenie korzeni i podstawy źdźbła. W fazie dojrzałości mleczno-

woskowej częstotliwość infekcji spowodowanej przez grzyb Ps. herpotrichoides dla 

wszystkich odmian wynosiła od 23 do 45% (tab.3). Zarówno udział pędów z objawami 

łamliwości źdźbła, jak i indeks porażenia był najwyższy dla odmiany Bogatka i Rywalka, a 

najmniejszy dla Orkisz i Wydma. Porażenie pozostałych odmian było na zbliżonym poziomie 

(26-35%). Udział pędów z objawami fuzaryjnej zgorzeli był dla większości odmian znaczący. 

Jedynie Tonacja i Bogatka wyróżniły się istotnie mniejszym udziałem pędów z symptomami 

fusariozy (17%). Porażenie pozostałych odmian przekraczało 20%. Największy udział 

porażonych źdźbeł odnotowano dla odmian Ostka (33%) i Wysokolitewka (38%). Objawy 

rizoktonii były obserwowane na pierwszym i drugim międzywęźlu, a najczęściej notowano 

objawy tego patogena na odmianach Figura (25%) i Smuga (21%), zaś najrzadziej na 

odmianie Orkisz i Wysokolitewka (5%).  

 
Tabela 3. Procentowy udział pędów porażonych przez patogeny  oraz indeks porażenia  

w fazie mleczno-woskowej* 
% udział pędów porażonych przez: 

Odmiana 
C. herp. F. spp. R. spp. 

Pędy zdrowe (%) Indeks porażenia (%) 

Kobra Plus 35,3 bc 21,3 abc 12,7 abc 40,0 bcd 15,1 ab 

Bogatka  41,3 cd 17,3 a 18,7 cd 24,0 a 25,1 d 

Rywalka 45,3 d 30,0 cd 12,0 abc 34,0 ab 23,8 cd 

Legenda 27,3 ab 28,0 bcd 11,3 abc 43,3 bcd 15,1 ab 

Smuga 32,7 abc 28,7 bcd 21,3 cd 38,7 abc 18,7 bc 

Figura 33,3 bc 20,0 ab 25,3 d 47,3 bcd 18,7 bc 

Tonacja 30,0 ab 17,3 a 11,3 abc 51,3cd 15,8 ab 

Wydma 23,3 a 28,0 bcd 17,3 cd 54,7 d 12,2 a 

Ostka strz. 26,0 ab 33,3d 13,3 bc 36,0 abc 14,2 ab 

Wysokolitewka 33,3 bc 38,0 d 5,3 ab 32,7 ab 18,7 bc 

Orkisz 22,9 a 22,2 abc 4,8 a 37,9 abc 11,1 a 

*/wartości oznaczone tymi samymi literami nie różnią się istotnie 

 

Porażenie liści 
Mączniak prawdziwy (Erysiphe graminis) - w fazie kwitnienia grzybnię E. graminis 

odnotowano na liściach od F do F2 wszystkich odmian (tab.4). Ocena wykonana dla sumy 

trzech liści ( F – F2) wykazała, iż odmiany: Smuga, Wysokolitewka i Tonacja znalazły się w 

grupie odmian silniej porażonych (29,3-52,7%), najmniej porażone były Ostka strz., Figura, 

Bogatka i Wydma (4,2 – 8,7%). W fazie dojrzałości mleczno-woskowej najmniejsze 

porażenie mączniakiem obserwowano na liściach pszenicy orkisz, Ostki, Bogatki (0,2-0,5%). 

Największe nasilenie mączniaka prawdziwego odnotowano na odmianach Smuga – 8,4, 

Kobra Plus – 6,5, Wysokolitewka – 6,2.  

Rdza brunatna (Puccinia recondita) –w fazie kwitnienia rdza brunatna wystąpiła w różnym 

stopniu  na wszystkich odmianach (tab.4). Ocena wykonana na trzech górnych liściach 

wykazała, iż odmianami istotnie najsilniej porażonymi były: Wydma, orkisz i Legenda (24,1-

30,8%). Najmniej objawów porażenia stwierdzono na odmianach: Kobra, Smuga, Figura, 

mieściło się ono w zakresie wartości 0,4-5,7%. 

W fazie dojrzałości mleczno-woskowej odnotowano znaczny wzrost porażenia pszenicy 

przez tego patogena. W grupie odmian silnie i bardzo silnie porażonych znalazły się Legenda, 

Figura, Smuga, orkisz, Ostka, Rywalka, Wydma, Tonacja oraz Wysokolitewka (57,8-85,9%), 

a jedynie odmiany Bogatka i Kobra były porażone istotnie słabiej (35 - 40%).   

 Septorioza (Septoria spp.) - W fazie dojrzałości mleczno-woskowej obserwowano  

porażenie dwóch liści F-F1 (tab.4). W grupie odmian silniej porażonych odnotowano 

odmianę Smuga, Legenda, Kobra i Bogatka (3-6%). Istotnie mniejsze porażenie 
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zaobserwowano u odmiany Wysokolitewka, orkisz, Figura, Wydma, Tonacja, Ostka i 

Rywalka (do 2%). 

Brunatna plamistość liści (Dreschlera tritici-repentis) - w fazie kwitnienia nasilenie tej 

choroby było niewielkie. Na odmianach Bogatka, Tonacja i orkiszu nie zaobserwowano 

nekroz tego patogena, a na pozostałych odnotowano porażenie w granicach 0,2-1,2%. W 

fazie dojrzałości mleczno-woskowej porażenie przez tego patogena również nie było duże 

(tab.4). Na orkiszu nie zaobserwowano symptomów chorobowych, odmiany Smuga, 

Rywalka, Bogatka oraz Kobra były porażone w stopniu słabym (1-2%), pozostałe odmiany 

(Ostka, Wydma, Tonacja , Wysokolitewka, Figura i Legenda) w stopniu bardzo słabym  (0,2-

0,8%).    

 

Tabela 4. Porażenie liści pszenicy ozimej w fazie BBCH 77-83 (mleczno-woskowa) 
Powierzchnia liści z objawami chorobowymi w % (łącznie L-L1) 

Odmiana Erysiphe 

graminis 

Puccinia 

recondita 
Septoria spp. 

Dreschlera 

tritici-repentis 

Kobra Plus 6,5 de 40,0 a 5,4 ef 2,0 f 

Bogatka  0,5 ab 34,9 a 6,0 f 1,7 f 

Rywalka 2,0 bc 79,1 cd 2,1 bcd 1,9 f 

Legenda 2,3c 57,8 b 4,1 def 0,8 cde 

Smuga 8,4 e 71,8 c 3,2 cdef 1,4 ef 

Figura 2,0 bc 59,0 b 1,2 abc 0,8 de 

Tonacja 4,4 cd 81,6 cd 1,2 abc 0,3 bc 

Wydma 3,7cd 80,0 cd 1,1 abc 0,4 bcd 

Ostka str 0,2 a 78,2 cd 2,3 bcde 0,2 b 

Wysokolitewka 6,2 de 85,9 d 0,2 a 0,4 bcd 

Orkisz 0,2 a 74,5 c 0,8 ab 0,0 a 

*/wartości oznaczone tymi samymi literami nie różnią się istotnie 

 

Pszenica jara była w 2008 r. w małym stopniu uszkadzana przez choroby podstawy źdźbła i 

liści. W fazie dojrzałości mleczno-woskowej objawy septoriozy liści stwierdzono tylko na 

odmianach Vinjett i Bombona  w nasileniu około 2% (tab. 5).  

 

Tabela 5 .Porażenie liści pszenicy jarej w fazie BBCH 77-83 (mleczno-woskowa)  
Łączna powierzchnia liści z objawami  chorobowymi w % 

Odmiana 
Septoria spp. 

Puccinia 

recondita 

Dreschlera 

tritici-repentis 

Erysiphe 

graminis 

Vinjett 2,1 c 17,1 c 0,9 ab 2,2 b 

Bombona 1,8 bc 22,7 d 0,5 ab 5,6 cd 

Parabola 0,7 ab 41,0 f 0,6 ab 0,4 a 

Tybalt 0,5 a 0 a 0,8 ab 0,1 a 

Nawra 0,4 a 21,0 cd 0,4 ab 0,3 a 

Raweta 0,3 a 19,1 cd 0,4 ab 3,1 bc 

Zadra 0,3 a 9,2 b 2,1 b 12,3 e 

Zura 0,1 a 32,0 e 0,1 a 8,4 de 

Rokicka 0,1 a 33,5 f 0,2 a 0,2 a 

 

 

W większym nasileniu wystąpił grzyb Puccinia recondita, ale jego nasilenie zależało 

od odmiany. Odmiana Tybalt okazała się całkowicie odporna na tego patogena, a szczególnie 

mocno zostały porażone odmiany Żura, Rokicka i Parabola. Również nasilenie objawów 

Dreschlera tritici-repentis silnie zależało od odmiany. Na odmianach Żura i Rokicka 

odnotowano znikome symptomy porażenia (0,1-0,2%), a porażenie odmian  Nawra, Raveta, 

Bombona, Parabola, Tybalt oraz Vinjett wahało się od 3,5 do 5,1%. Porażenie dwóch 



 8 

górnych liści pszenicy jarej przez Erysiphe graminis było zróżnicowane w zależności od 

odmiany. Na odmianie Tybalt nie obserwowano objawów mączniaka prawdziwego, Rokicka 

i Nawra posiadały śladowe ilości grzybni ocenianego patogena, a w przypadku pozostałych 

odmian nasilenie tej choroby dochodziło do 3,5%.    

 

1.3.  Ocena zachwaszczenia pszenicy ozimej i różnorodności flory segetalnej  
Analizy zachwaszczenia pszenicy ozimej wykonywano w 2 terminach: wiosną przed  

bronowaniem oraz w fazie dojrzałości woskowej (GS 87-89). Analizowano liczebności 

poszczególnych gatunków oraz oznaczono ich powietrznie suchą masę. Oznaczenia 

wykonano na powierzchniach próbnych (0,5 m
2
 ) w 4 powtórzeniach dla każdej odmiany. 

Zachwaszczenie pszenicy ozimej było małe, gdyż w obu terminach oznaczeń liczba chwastów nie 

przekraczała 90 szt./m
2
.  Przed zbiorem pszenicy sucha masa chwastów wahała się w zależności od 

odmiany w granicach 20 - 55 g/m
2 

(rys. 2,3). W zbiorowiskach chwastów dominowały gatunki 

dwuliścienne, które stanowiły 90% w ogólnej liczebności chwastów. W fazie krzewienia pszenicy 

liczniej występowały: Myosurus minimus, Viola arvensis, Stellaria media, a w fazie dojrzałości 

woskowej: Viola arvensis, Stellaria media, Polygonum convolvulus, Galium aparine. Chwasty 

jednoliścienne były reprezentowane głównie przez miotłę zbożową (Apera spica-venti). Większą 
różnorodność gatunkową flory segetalnej obserwowano pod koniec sezonu wegetacyjnego (tab.6).  

Ocena konkurencyjności odmian w stosunku do chwastów wykazała, że w fazie krzewienia 

pszenicy ozimej, największą liczbę oraz suchą masę chwastów stwierdzono w odmianie Bogatka oraz 

pszenicy orkisz. Jednak pod koniec sezonu wegetacyjnego pszenica orkisz charakteryzowała się 
najmniejszą liczebnością (33 szt./m

2
) oraz małą masą chwastów (30 g/m

2
), co wskazuje na dużą jej  

konkurencyjność w stosunku do chwastów związaną z wysokością, rozkrzewieniem i powierzchnią 
liści w późniejszych fazach rozwojowych. 

Niskim poziomem zachwaszczenia przez cały sezon wegetacyjny wyróżniały się ponadto 

odmiany: Wydma, Tonacja, Figura i Smuga. Największe zachwaszczenie, zarówno pod względem 

liczebności, jak i masy chwastów, stwierdzono w odmianach: Legenda, Rywalka, Bogatka, Ostka 

Strzelecka oraz dawnej odmianie: Wysokolitewka. 

 

 

 
 

 

 

Rys.2. Liczebność chwastów w badanych odmianach pszenicy ozimej uprawianych  

w systemie ekologicznym w 2008 r. 
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Rys. 3. Sucha masa chwastów w badanych odmianach pszenicy ozimej uprawianych  

w systemie ekologicznym w 2008 r.  
 

Tabela 6. Skład gatunkowy i liczebność chwastów (szt./m
2
) we współczesnych odmianach 

pszenicy ozimej uprawianej w systemie ekologicznym w 2008 roku - faza dojrzałości 

woskowej pszenicy 
Odmiany Lp. Gatunki chwastów 

Kobra Bogatka Rywalka Legenda Smuga Figura Tonacja Wydma 

1. Viola arvensis 8,5 19,0 24,5 39,0 29,0 26,0 12,0 19,0 

2. Stellaria media 6,0 4,0 3,5 19,5 3,5 5,0 12,5 9,5 

3. Polygonum convolvulus 1,0 3,0 14,5 10,0 10,0 5,5 3,5 5,5 

4. Lapsana communis 0,5  1,0 1,0     

5. Galium aparine 4,5 5,5 1,5 2,0 2,0 2,0  2,5 

6. Chenopodium album 1,0 1,0 0,5    4,0  

7. Myosotis arvensis 1,5 3,0 0,5 2,5 0,5 3,0 1,0 0,5 

8. Cirsium arvense  1,5 2,0   0,5  0,5 

9. Vicia hirsuta       0,5  

10. Polygonum aviculare 6,5 3,0     1,5 0,5 

11. Capsella bursa-pastoris  3,5 1,0 0,5   0,5 0,5 

12. Lycopsis arvensis     0,5    

13. Anthemis arvensis 1,5 4,0 12,5 2,0 3,0 2,5 0,5  

14. Melandrium album    0,5     

15. Erigeron canadensis  1,0 2,5 3,0     

16. Papaver rhoeas 1,5 1,0 2,5 1,0 2,0  0,5 0,5 

17. Myosurus minimus 1,5 0,5     2,5  

18. Veronica sp. 1,0 1,0 1,5 1,0 1,5 1,0   

19. Consolida regalis      0,5 0,5 1,5 

20. Polygonum persicaria   1,5  1,5    

21. Trifolium sp.      0,5   

22. Medicago sp.      1,0   

 Dwuliścienne 35,5 50,5 69,5 82,0 53,5 47,5 39,5 40,5 

23. Apera spica-venti 6,5 4,0 2,0 1,0 6,5 2,0  1,5 

24. Agropyron repens      3,0   

25. Poa annua       1,0  

 Jednoliścienne 6,5 4,0 2,0 83,0 6,5 5,0 1,0  

26. Equisetum arvense 3,0 2,5  3,5 1,0  2,5  

 RAZEM 45,0 57,0 71,5 86,5 61,0 52,5 43,0 42,0 
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1.4. Ocena stanu odżywienia azotem pszenicy ozimej testem SPAD 
Badania przeprowadzono na przykładzie odmiany Kobra Plus uprawianej w systemie 

ekologicznym, integrowanym oraz monokulturze. Do oceny stanu odżywienia azotem 

pszenicy ozimej zastosowano test SPAD. Począwszy od fazy początek strzelania w źdźbło w 

odstępach ok. 10 dniowych wykonano w 6 terminach pomiary zawartości chlorofilu w 

liściach pszenicy ozimej przy użyciu N -Testera. Pomiary przeprowadzono na 30 w pełni 

rozwiniętych najmłodszych liściach w 4 powtórzeniach. Na podstawie badań Fotymy (2002) 

dla ocenianej odmiany Kobra przyjęto krytyczną zawartość chlorofilu (wyrażoną w 

jednostkach SPAD) na poziomie 635. Ocena stanu odżywienia azotem wykazała 

zróżnicowaną dynamikę odczytów w sezonie wegetacyjnym (rys. 4).  

 

                                                 wartość krytyczna 

Rys. 4. Odczyty SPAD dla odmiany Kobra Plus pszenicy ozimej w różnych systemach 

produkcji roślinnej w 2008 r. 

W pierwszym terminie oznaczeń odmiana Kobra Plus we wszystkich ocenianych 

systemach wykazywała deficytowe odżywienie azotem (566-578 jednostek SPAD). W 

kolejnych 2 terminach stan odżywienia azotem, niezależnie od systemu produkcji, ulegał 

poprawie. Odczyty SPAD przekraczały poziom 600 jednostek, jednak nie osiągnęły przyjętej 

dla tej odmiany wartości krytycznej. Dopiero w 4 i kolejnych dwóch terminach oznaczeń 
zaobserwowano wyraźne różnice w przebiegu odczytów w porównywanych systemach. W 

ocenianym okresie stan odżywienia azotem Kobry Plus w systemie ekologicznym ulegał 

systematycznemu pogorszeniu, wyrażonym dynamicznym spadkiem wartości SPAD, czego 

nie zaobserwowano w pozostałych systemach. W systemie tym w piątym, przedostatnim 

terminie oznaczeń odczyt SPAD osiągnął minimalny poziom 513 jednostek, natomiast w 

systemach integrowanym oraz w monokulturze w tym samym czasie wartości SPAD 

znajdowały się na poziomie ponad 600 jednostek. W ostatnim terminie oznaczeń różnica 

wielkości odczytów między systemem ekologicznym a dwoma pozostałymi zmniejszyła się. 
Uzyskane wyniki wskazują, że w systemie ekologicznym gorszy stan odżywienia roślin 

azotem jest podstawowym czynnikiem ograniczającym poziom plonów.  

 

1.5. Ocena oddziaływania użyźniacza glebowego -  UG max w uprawie pszenicy ozimej 
 

Celem badań była ocena oddziaływania Użyźniacza Glebowego - UG max na plonowanie 

pszenicy ozimej uprawianej w ekologicznym systemie produkcji. Wyniki analiz plonu ziarna 

i elementów struktury plonu (MTZ, obsada kłosów) wskazują, że niezależnie od odmiany, 
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zastosowanie użyźniacza UG max nie spowodowało istotnego wzrostu ocenianych 

parametrów (rys. 5). W przypadku wybranych odmian (Legenda, Bogatka, Smuga) 

odnotowano tendencję przyrostu plonu na poziomie 3-5%. Zastosowanie Użyźniacza 

Glebowego UG max spowodowało w początkowych fazach rozwojowych pszenicy pewien 

przyrost długości źdźbła i masy roślin. W obiekcie z użyźniaczem stwierdzono ponadto 

wyższe niż na kontroli wartości wskaźnika powierzchni liściowej LAI oraz lepszy stan 

odżywienia roślin azotem. Zastosowanie UG max nie wpływało na nasilenie chorób 

grzybowych  pszenicy.  
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Rys. 5 . Wpływ użyźniacza glebowego UG max na plonowanie odmian pszenicy ozimej 

uprawianych w ekologicznym systemie produkcji 

 

 

Zadanie 2 
 

Ocena jakości ziarna zbóż z uprawy ekologicznej i konwencjonalnej 
 

2.1. Występowanie fuzariozy (Fusarium spp.) na kłosach i ziarnie pszenicy ozimej i jarej 

uprawianych w różnych systemach produkcji 

 
W 2008 roku badaniami objęto: 

• cztery odmiany pszenicy ozimej: Bogatka, Kobra Plus, Legenda, Rywalka uprawianej 

w systemie ekologicznym, konwencjonalnym, integrowanym i w monokulturze oraz 

dodatkowo siedem odmian pszenicy ozimej uprawianej tylko w systemie 

ekologicznym: Figura, Ostka Strzelecka, Smuga, Tonacja, Wydma, Wysokolitewska i 

Orkisz. 

• cztery odmiany pszenicy jarej: Bombona, Parabola, Tybalt i Vinjett uprawianej  

w systemach: ekologicznym, konwencjonalnym i integrowanym oraz dodatkowo 

sześć odmian pszenicy jarej uprawianej tylko w systemie ekologicznym: Bryza, 

Nawra, Laweta, Rokicka, Zadra i Żura. 
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W badaniach wydzielono trzy etapy: 

• obserwacje polowe nad występowaniem fuzariozy kłosów przeprowadzone w fazie 

dojrzałości mleczno-woskowej wszystkich odmian pszenicy; 

•  analiza mykologiczna ziarna obejmująca liczebność i skład  gatunkowy grzybów z 

rodzaju Fusarium zasiedlających ziarniaki pszenicy zebrane z doświadczeń;  

• określenie zawartości mykotoksyn DON ( deoxynivalenol) i NIV (nivalenol) w 

ziarniakach pszenicy. Z uwagi na niewielkie w tym roku nasilenie objawów fuzariozy 

i związanym z tym zasiedleniem ziarniaków przez Fusarium spp.,  analizy wykonano 

tylko dla prób ziarna najliczniej zasiedlonych przez Fusarium spp. 

 

2.1.1. Fuzarioza kłosów (Fusarium spp.) 
W 2008 roku fuzarioza kłosów wystąpiła w śladowych ilościach. W przypadku pszenicy 

ozimej procent porażonych kłosów wynosił od 0,2 % do 1,5 %. Najmniej kłosów  

z objawami fuzariozy było na pszenicy uprawianej w monokulturze (0,5%) a najwięcej w 

systemie konwencjonalnym (0,9 %). We wszystkich systemach uprawy najmniej kłosów z 

objawami fuzariozy obserwowano na odmianie Rywalka – średnio 0,4 %. Z odmian 

uprawianych w systemie ekologicznym najmniej porażonych kłosów było na pszenicy 

odmiany Rywalka (0,5%), Ostka Strzelecka (0,5%) i Wysokolitewka (0,5%), a najwięcej na 

pszenicy Orkisz (1,0%).  

Fuzarioza kłosów na pszenicy jarej wystąpiła średnio na 0,8% kłosów. Najmniej 

porażonych kłosów było na odmianie Vinjett uprawianej w systemie konwencjonalnym 

(0,2%), najwięcej na odmianie Tybalt uprawianej w tym samym systemie (1,2%). System 

uprawy i zastosowane odmiany nie różnicowały nasilenia objawów choroby. Spośród 10 

odmian pszenicy jarej uprawianych w systemie ekologicznym najmniej zainfekowanych 

kłosów (0,5%) zaobserwowano na odmianie Bombona (0,5%, a najwięcej (1%) na odmianach 

Vinjett, Rokicka i Żura. 

 

2.1.2. Zasiedlenie ziarna pszenicy przez grzyby z rodzaju Fusarium  

 
Pszenica ozima. W 2008 r. średnie zasiedlenie ziarna pszenicy ozimej grzybami z rodzaju 

Fusarium wynosiło 4,4% (tab. 7). Najczęściej izolowano F. poae - średnio 2,2% 

zainfekowanych ziarn, F.avenaceum -1,0 %, F. tricinctum -0,6%, F.sporotrichioides -0,3%. 

Pozostałe gatunki: F. culmorum, F.equiseti, F.graminearum izolowano sporadycznie. 

Stwierdzono także nowo występujący w Polsce gatunek F. langsethiae. Najwięcej 

ziarniaków zasiedlonych grzybami z rodzaju Fusarium było w przypadku pszenicy ozimej 

uprawianej w systemie konwencjonalnym średnio 7,0% a najmniej w monokulturze – 2,8%.  

Porównując występowanie grzybów z rodzaju Fusarium na ziarniakach czterech odmian 

pszenicy ozimej w badanych systemach i monokulturze, można stwierdzić, że Bogatka 

(5,8%) i Kobra Plus (5,2%) były częściej porażane niż Legenda (2,8%) i Rywalka (3,2%). W 

systemie ekologicznym najmniej Fusarium spp. uzyskano z ziarniaków odmiany Legenda 

(0,2%) a najwięcej z pszenicy Orkisz (13,0%), przy średnim porażeniu w tym systemie 

wynoszącym 4,2%. 
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Tabela  7 

Grzyby rodzaju Fusarium wyizolowane z ziarniaków pszenicy ozimej  

Odmiana 
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System ekologiczny 

Bogatka - - 1,0 - - 3,2 - 1,5 5,7 

Kobra Plus - - - - - 5,0 - - 5,0 

Legenda - - - - - 0,2 - - 0,2 

Rywalka 1,5 - - - - - - 0,8 2,3 

Średnio 0,4 0,0 0,2 0,0 0,0 2,1 0,0 0,6 3,3 

Figura 1,0 - - - - 3,2 - 1,0 5,2 

Ostka Strzelecka - - - - - 2,5 - - 2,5 

Smuga 2,0 - - - - 1,2  - 3,2 

Tonacja 2,2 - 1,0 - - 2,5 1,2 - 6,9 

Wydma - - - - - 1,0 - - 1,0 

Wysokolitewka - - - - - 0,8 - - 0,8 

Orkisz 5,8 - - - - 1,0 6,2 - 13,0 

Śr. (wszystkie odm) 1,1 0,0 0,2 0,0 0,0 1,9 0,7 0,3 4,2 

System konwencjonalny 

Bogatka - 1,2 - - - 3,5 - - 4,7 

Kobra Plus 2,0 - - 1,0 - 5,2 - - 8,2 

Legenda 1,8 - - - - 5,0 - 0,8 7,6 

Rywalka 1,0 - - - - 4,2 1,0 1,2 7,4 

Średnio 1,2 0,3 0,0 0,2 0,0 4,5 0,2 0,5 7,0 

System integrowany 

Bogatka 1,0 - - - - 5,0 - - 6,0 

Kobra Plus 1,2 - - - - 0,8 1,0 1,2 4,2 

Legenda 1,0 - - 1,0 - - - - 2,0 

Rywalka 1,5 0,5 - - - 1,0 - - 3,0 

Średnio 1,2 0,1 0,0 0,2 0,0 1,7 0,2 0,3 3,8 

Monokultura 

Bogatka 2,0 - - - 1,0 - - 3,8 6,8 

Kobra Plus 1,2 - - - - 2,0 - - 3,2 

Legenda - - - - - - - 1,2 1,2 

Rywalka 0,2 - - - - - - - 0,2 

Średnio 0,8 0,0 0,0 0,0 0,2 0,5 0,0 1,2 2,8 

 

Pszenica jara. Ziarniaki pszenicy jarej (tab.8) były średnio w 7,3% zainfekowane przez 

Fusarium spp. Najczęściej izolowano, podobnie jak w przypadku pszenicy ozimej, F.poae 

(3,2%), F.avenaceum (2,0%) i F.tricinctum (1,3%), sporadycznie F.sporotrichioides (0,5%), 

F.graminearum (0,2%) i F.culmorum (0,2%).  

Najwięcej grzybów z rodzaju Fusarium uzyskano z ziarniaków z systemu integrowanego 

(9,6%), mniej z konwencjonalnego (7,7%), a najmniej ekologicznego (3,8%). Ziarno 

pszenicy jarej uprawianej w systemie ekologicznym było średnio dla wszystkich odmian w 

4,5% porażone przez grzyby z rodzaju Fusarium. Najmniej tych patogenów wyizolowano z 

ziarniaków odmiany Parabola (0,2%) a najwięcej z odmiany Tybalt (10%). 
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Tabela 8 

Grzyby rodzaju Fusarium wyizolowane z ziarniaków pszenicy jarej (Osiny 2008) 

Odmiana 
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System ekologiczny 

Bombona - 1,0 - - - - 1,0 

Parabola  - - - 0,2 - - 0,2 

Tybalt 2,0 - 2,0 3,8 - 2,2 10,0 

Vinjett 1,0 - - 1,2 0,8 1,0 4,0 

Średnio 0,8 0,2 0,5 1,3 0,2 0,8 3,8 

Bryza 1,0 - - 6,5 - 0,5 8,0 

Nawra 1,2 1,0 - 2,2 - 1,0 5,4 

Raweta - - - - - 2,0 2,0 

Rokicka 2,8 - - 1,0 1,0 - 4,8 

Zadra 2,0 - - 4,2 - 0,8 7,0 

Żura 1,0 - - 2,0 - - 3,0 

Śr. (wszystkie odm) 1,1 0,2 0,2 2,1 0,2 0,8 4,5 

System konwencjonalny 

Bombona 2,0 - - 3,2 - - 5,2 

Parabola  1,2 - - 3,0 - - 4,2 

Tybalt 2,2 - - 7,0 - 1,0 10,2 

Vinjett 3,2 - 1,0 3,8 1,0 2,2 11,2 

Średnio 2,2 0,0 0,2 4,2 0,2 0,8 7,7 

System integrowany 

Bombona 2,0 - - 2,2 2,0 1,0 7,2 

Parabola  1,0 - 1,2 1,0 - 1,0 4,2 

Tybalt 3,2 1,2 - 5,8 - 3,8 14,0 

Vinjett 4,0 - - 4,0 2,0 3,2 13,2 

Średnio 2,6 0,3 0,3 3,2 1,0 2,2 9,6 

 

2.1.3. Zawartość mykotoksyn w ziarniakach pszenicy 
Przeprowadzone analizy wykazały, że w badanych próbach zawartość mykotoksyn była 

na bardzo niskim poziomie, znacznie poniżej normy lub poniżej progu wykrywalności (tab. 

9). Biorąc pod uwagę fakt, że do badań wybrano próby z obiektów najliczniej zasiedlonych 

przez Fusarium spp. można wnioskować, że w pozostałych kombinacjach doświadczalnych 

ziarna pszenicy charakteryzowały się jeszcze niższym poziomem zawartości mykotoksyn. 
     

 Tabela 9. 

Zawartość mykotoksyn w ziarnie badanych odmian pszenicy 

Mikotoksyna [ppb] 
Odmiana 

DON NIV 

Legenda <5 <5 
Tybalt 158 24,3 
Orkisz 9,24 nie wykryto 

 

 

 

 
 



 15 

2.2.  Ocena wartości wypiekowej ziarna pszenicy 
 

Badania miały na celu kompleksową ocenę wartości przemiałowej i wypiekowej 

ziarna wybranych odmian pszenicy ozimej i jarej uprawianych w systemie ekologicznym i 

konwencjonalnym. Badania przeprowadzono w Zakładzie Technologii Zbóż Katedry 

Technologii Żywności SGGW, według metod powszechnie stosowanych dla ziarna zbóż i 

przetworów zbożowych (Jakubczyk, Haber 1983). W niniejszym sprawozdaniu, ze względu 

na trwające analizy ziarna pszenicy ozimej, zamieszczono wyniki dotyczące pszenicy jarej 

(tab. 10 i 11).  

Tabela 10 

Parametry jakościowe ziarna pszenicy jarej z uprawy konwencjonalnej (K) 

i ekologicznej (E)  
Odmiana System 

produkcji 

Białko  

ogółem 

[% s.m.] 

Gluten 

 mokry 

[%] 

Indeks  

glutenowy 

Liczba 

 opadania 

[s] 

Popiół 

[% s.m.] 

E 12,75 25,9 78 296 1,75 Bombona 
K 14,60 29,4 92 295 1,71 

 
E 12,19 23,4 81 279 1,77 Parabola 
K 13,92 32,7 61 261 1,69 

 
E 12,52 25,3 76 319 1,76 Tybalt 
K 13,19 27,6 81 306 1,73 

 
E 13,11 26,1 68 270 1,72 Vinjett 
K 14,01 30,9 76 221 1,68 

 

Bryza E 12,52 26,7 63 225 1,89 

Nawra E 12,18 22,9 79 303 1,80 

Raweta E 13,20 27,3 31 355 1,99 

Rokicka E 14,39 26,6 19 316 1,95 

Zadra E 12,64 25,0 49 305 1,85 

Żura E 11,91 22,7 96 286 1,79 

 

W obu systemach uprawiane były odmiany pszenicy jarej: Bombona, Parabola, Tybalt 

i Vinjett. Dodatkowo ocenie poddano pochodzące tylko z systemu ekologicznego odmiany: 

Bryza, Nawra, Raweta, Rokicka, Zadra i Żura. Na podstawie uzyskanych wyników 

sformułowano następujące wnioski:  

• ziarno z uprawy konwencjonalnej cechowało się większą gęstością w stanie usypowym, 

mniejszą zawartością popiołu oraz na ogół większą masą 1000 ziaren i celnością 
(wyjątek stanowiła odmiana Tybalt), natomiast warunki uprawy nie miały wpływu na 

szklistość ziarna;  

• wartość przemiałowa ziarna bardziej zależała od cech odmianowych niż systemu 

produkcji;  

• większą ogólną zawartością białka, w tym białek glutenowych, cechowały się mąki z 

ziarna z uprawy konwencjonalnej, zaś jakość glutenu oraz aktywność enzymów 

amylolitycznych  nie zależała od systemu produkcji;  

• nie stwierdzono jednoznacznego wpływu systemu produkcji na wodochłonność mąki. 

W przypadku odmian Bombona i Parabola większą wodochłonnością odznaczały się 
mąki z ziarna pochodzącego z uprawy konwencjonalnej, natomiast u odmian Tybalt i 

Vinjett z uprawy ekologicznej. Wpływ zastosowanego systemu produkcji roślinnej na 

cechy reologiczne ciasta (czas rozwoju i stałości ciasta oraz rozmiękczenie ciasta) 

również nie był jednoznaczny i zależał od reakcji poszczególnych odmian; 
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• pieczywo z próbnego wypieku laboratoryjnego, niezależnie od systemu produkcji, 

cechowało się właściwym smakiem, zapachem, kształtem i barwą skórki. W przypadku 

odmian Bombona i Parabola większą objętością odznaczało się pieczywo z mąki z 

ziarna pochodzącego z uprawy konwencjonalnej, natomiast u odmiany Vinjett - z  

ekologicznej. W przypadku odmiany Tybalt objętość pieczywa z surowców 

ekologicznych i konwencjonalnych była zbliżona. 
Tabela 11 

Wyniki wypieku laboratoryjnego pieczywa uzyskanego z badanych odmian pszenicy jarej z 

konwencjonalnego (K) i ekologicznego (E) systemu produkcji  
Odmiana System 

produkcji 

Upiek 

 

 

[%] 

Strata 

piecowa  

 

[%] 

Wydajność 
pieczywa 

 

[%] 

Objętość 
pieczywa 

 

[cm
3
] 

Masa 

właści-

wa 

[g/cm
3
] 

Porowa-

tość 
miękiszu 

[%] 

E 9,8 15,2 155,9 427 0,28 74,1 
Bombona 

K 9,6 15,1 159,2 527 0,24 79,6 

E 9,2 15,1 158,7 476 0,27 74,1 
Parabola 

K 10,3 16,0 155,8 494 0,26 77,8 

E 10,2 15,8 157,1 542 0,25 77,8 
Tybalt 

K 10,3 15,8 155,4 547 0,24 79,6 

E 10,3 15,1 154,6 538 0,26 77,8 
Vinjett 

K 10,8 15,4 152,5 516 0,26 77,8 

Bryza E 11,0 17,4 154,2 540 0,25 77,8 

Nawra E 11,0 17,6 153,0 504 0,24 77,8 

Raweta E 8,5 15,9 157,4 512 0,24 77,8 

Rokicka E 7,9 15,2 155,6 488 0,29 72,2 

Zadra E 8,0 14,6 158,7 520 0,26 74,1 

Żura E 8,8 16,2 153,8 490 0,27 77,8 

 

 

2.3. Zawartość metabolitów wtórnych w ziarnie pszenicy 

 
Bardzo dużą rolę w żywieniu większości społeczeństw odgrywają produkty zbożowe, 

które ze względu na skalę spożycia mogą stanowić ważne źródło substancji bioaktywnych z 

grupy metabolitów wtórnych. Wśród roślin o największym areale upraw poczesne miejsce 

zajmuje pszenica. W skład jej ziarna, oprócz podstawowych składników pokarmowych, 

wchodzą tokoferole, karotenoidy, fitosterole, flawonoidy, lignany oraz kwasy fenolowe. Ta 

ostatnia grupa związków występuje w największych ilościach i ma największy wpływ na 

całkowity potencjał antyoksydacyjny pszenicy. Wśród nich dominuje kwas ferulowy (do 

90%), natomiast inne, głównie kwas wanilinowy, p-hydroksybenzoesowy, gentyzynowy, 

syryngowy, kawowy, synapinowy oraz kwasy kumarowe są zazwyczaj obecne w znacznie 

mniejszych ilościach.  

Celem badań było określenie koncentracji kwasów fenolowych w ziarnie różnych 

odmian pszenicy uprawianych w systemie ekologicznym i konwencjonalnym. W 

prezentowanym sprawozdaniu największą uwagę poświęcono kwasowi ferulowemu, 

najważniejszemu spośród naturalnych antyoksydantów występujących w zbożach. 

Badano ziarno 4 odmian pszenicy ozimej (Roma, Kobra, Sukces, Zyta), pochodzące z 

uprawy ekologicznej i konwencjonalnej z Osin.    

Ekstrakcję kwasów fenolowych wykonywano według zmodyfikowanej metody Mpofu i 

wsp. [Mpofu A., Sapirstein H.D., Beta T., J. Agric. Food Chem. 54: 1265-1270, 2006]. 
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Analizy metodą HPLC przeprowadzano na chromatografie ACQUITY Ultra 

Performance LC Systems firmy Waters, wyposażonym w detektor DAD (Diodearray 

Detector). Stężenie kwasu ferulowego określano na podstawie krzywej wzorcowej. 

We wszystkich badanych odmianach pszenicy zidentyfikowano 5 związków: kwas p-

hydroksobenzoesowy < wanilinowy < p-kumarowy < synapinowy < ferulowy (wymienione 

kwasy uszeregowano wg stężenia). Kwas ferulowy stanowił 84.3-86.9% całkowitej 

zawartości kwasów fenolowych w badanym materiale. Ponieważ występuje on w największej 

ilości i najsilniej wpływa na potencjał antyoksydacyjny, ograniczamy się do prezentacji 

wyników właśnie dla tego związku. Rezultaty badań są w jego przypadku najbardziej 

jednoznaczne.  

Całkowita zawartość kwasu ferulowego w ziarnie pszenicy wynosiła od 479 µg/g 

(Kobra) do 671 µg/g (Roma), stwierdzono występowanie istotnych statystycznie różnic 

między odmianami (tab.12). Pod względem zawartości tego związku, odmiany można 

uszeregować następująco: Roma > Zyta > Sukces > Kobra. Uzyskane wartości były 

porównywalne z danymi literaturowymi.  
 

Tabela 12. 

Średnia zawartość kwasu ferulowego w ziarnie różnych odmian pszenicy 

Odmiana Kw. ferulowy (µg/g) 

Roma 671c 

Kobra 479a 

Sukces 515a 

Zyta 571b 

*/wartości oznaczone tymi samymi literami nie różnią się istotnie 

 

 Nie stwierdzono istotnych statystycznie różnic w zawartości kwasu ferulowego w 

ziarnie pomiędzy konwencjonalnym a ekologicznym systemem uprawy, jednak stężenia tego 

związku były wyższe w pszenicy pochodzącej z systemu ekologicznego. Taką tendencję 
obserwowano we wszystkich badanych odmianach pszenicy, choć stwierdzone różnice były 

statystycznie nieistotne i w większości przypadków niewielkie (tab.13). 
 

Tabela 13. 
Średnia zawartość kwasu ferulowego w ziarnie różnych odmian pszenicy  

w zależności od systemu produkcji  

Odmiana System kw. ferulowy (µg/g) 

Konw. 647 
Roma 

Ekol. 695 
Konw. 478 

Kobra 
Ekol. 480 

Konw. 505 
Sukces 

Ekol. 525 
Konw. 569 

Zyta 
Ekol. 573 

Konw. 550 
Średnia 

Ekol. 568 
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Zadanie 3 

 

Charakterystyka zdolności bakterii i grzybów glebowych do ograniczania 

rozwoju patogenów roślin w systemie ekologicznym 

 

 
Plonowanie roślin zależy nie tylko od żyzności gleby, ale również od równowagi 

biologicznej pomiędzy patogenami roślin uprawnych oraz mikroorganizmami 

saprofitycznymi. Równowaga ta jest często naruszana w systemie rolnictwa 

konwencjonalnego (intensywnego), wskutek uproszczeń płodozmianowych, intensywnej 

chemizacji, itd. W warunkach rolnictwa ekologicznego gleba charakteryzuje się na ogół dużą 
aktywnością mikrobiologiczną, co wykazały także nasze wcześniejsze badania.  

Celem analiz mikrobiologicznych przeprowadzonych w 2008 r. było stwierdzenie, czy 

bakterie wyodrębnione z gleby systemu ekologicznego charakteryzują się silniejszymi 

zdolnościami antagonistycznymi (hamowanie wzrostu)  w stosunku do  patogena grzybowego 

zbóż - Gaeumannomyces graminis var. tritici, niż drobnoustroje wyodrębnione z gleby 

systemu konwencjonalnego.  

Do badań wykorzystano glebę z wybranych obiektów doświadczenia prowadzonego w 

Osinach. Badano bakterie wyodrębnione z gleby (intensywnym). Z próbek gleby pobranych 

w maju 2008 spod pszenicy oz. uprawianej w systemie ekologicznym i konwencjonalnym 

wyodrębniano następujące  grupy bakterii: 

1/  Bacillus – na agarze odżywczym (Difco), 

2/ Pseudomonas – na pożywce agarowej Sandsa i Roviry (2). 

Z każdej gleby wyodrębniono po 20 szczepów bakterii z rodzaju Bacillus i Pseudomonas, a 

następnie badano ich właściwości antagonistyczne w stosunku do G. graminis var. tritici 

(Ggt) na agarowej pożywce glukozowo-ziemniaczanej. Antagonizm bakterii oceniano w skali 

4-stopniowej, mierząc wielkość strefy zahamowania wzrostu Ggt przez kolonie bakterii: 0 - 

brak antagonizmu, I – strefa 1-2 mm, II – strefa 3-5 mm, III – strefa 6-10 mm i 4 – strefa >10 

mm. Następnie wyliczono średni stopień antagonizmu dla bakterii z gleby systemu 

ekologicznego i konwencjonalnego (tab. 14).  

 

Tabela 14 

 

Antagonizm szczepów Bacillus i Pseudomonas wyodrębnionych z gleby systemu 

ekologicznego i konwencjonalnego w stosunku do G. graminis var. Tritici 

Bacillus Pseudomonas 

Gleby % szczepów 

antagonist. 

Średni 

stopień antag. 

% szczepów 

antagonist. 

Średni 

stopień antag. 

Gleba syst. ekologicznego 

Gleba syst. konwencjonaln. 

25 

20 

0,3 a 

0,4 a 

80 

40 

2,8 a 

1,6 b 

 

 

W badanych glebach stwierdzono podobną liczebność izolatów bakterii z rodzaju 

Bacillus, charakteryzujących się właściwościami antagonistycznymi w stosunku do Ggt. 

Stopień antagonizmu analizowanych szczepów Bacillus był również podobny w obu 
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obiektach (tab. 14). Z gleby systemu ekologicznego wyodrębniono jednak dwukrotnie więcej 

izolatów bakterii z rodzaju Pseudomonas antagonistycznych w stosunku do Ggt, niż z gleby 

systemu konwencjonalnego. Stopień antagonizmu tych bakterii był również istotnie 

zróżnicowany, na korzyść szczepów uzyskanych z gleby systemu ekologicznego. Bakterie 

rodzaju Pseudomonas wyróżniają się na ogół dużą aktywnością antagonistyczną w stosunku 

do różnych patogenów grzybowych i bakteryjnych roślin uprawnych. Bakterie te 

charakteryzuje  ponadto zdolność do intensywnego zasiedlania korzeni (ryzosfery) roślin i 

produkowania licznych metabolitów, także o charakterze substancji biologicznie aktywnych 

(antybiotyki, enzymy). Z tych względów odgrywają one ważną rolę w kształtowaniu 

równowagi biologicznej w glebach i w strefie korzeniowej roślin.  

W podsumowaniu przedstawionych powyżej badań można stwierdzić, że ekologiczny 

system produkcji sprzyja rozwojowi w glebie bakterii z rodzaju Pseudomonas - grupy 

bakterii glebowych charakteryzujących się wieloma korzystnymi właściwościami 

środowiskowymi. W konsekwencji może to poprawiać stan sanitarny roślin uprawianych w 

systemie ekologicznym. 

 

 
Zadanie 4 

 

Ocena oddziaływania ekologicznego sposobu gospodarowania na środowisko 

przyrodnicze oraz kształtowanie żyzności gleby 

 

 
Badania prowadzone w Osinach wykazały, że w warunkach braku zrównoważonej 

produkcji roślinnej i zwierzęcej, ekologiczne gospodarowanie prowadzi do spadku 

zasobności gleby. Już po 6 -7 latach ekologicznego gospodarowania zasobność gleby w potas 

dostępny dla roślin zmniejszyła do poziomu bardzo niskiego, a analizy roślinne wykazały 

niedostateczne odżywienie roślin tym składnikiem. W przypadku fosforu również wystąpiła 

tendencja ubożenia gleby, jednak po 12 latach ekologicznego gospodarowania zasobność 
gleby utrzymuje się w dolnej granicy zasobności średniej, a stan zaopatrzenia roślin w fosfor 

nie wskazał deficytowych wartości. Czynnikiem usprawniającym gospodarkę tym 

składnikiem może być wysoka czynność biologiczna gleby, a zwłaszcza aktywność 
mikroorganizmów wytwarzających fosfatazy: kwaśną i zasadową, co potwierdziły wyniki 

badań mikrobiologicznych. 

W celu zweryfikowania tych wyników i opracowania praktycznych zaleceń dla 

gospodarstw ekologicznych w 2008 r. podjęto badania w grupie 19 ustabilizowanych 

gospodarstw ekologicznych województwa kujawsko – pomorskiego. W pobranych próbach 

gleby określono odczyn oraz zasobność gleb w fosfor, potas i magnez. Dodatkowo zebrano 

informację o elementach agrotechniki istotnych z punktu widzenia gospodarki nawozowej 

prowadzonej w gospodarstwach, a dotyczyły one m.in.: struktury zasiewów, nawożenia, 

uzyskiwanych plonów.   

 
Odczyn gleby (pH w KCl) w ocenianych gospodarstwach ekologicznych kształtował się 
średnio na poziomie pH 5,9. Uwzględniając kategorię agronomiczną gleby dla gospodarstw 

zlokalizowanych na glebach średnich wynosił 6 oraz 5,6 dla gospodarstw na glebach lekkich.  

Tylko w dwóch gospodarstwach stwierdzono odczyn gleby poniżej pH 5 (rys. 6). Wyniki te 

wskazują, że w zdecydowanej większości ocenianych gospodarstwach stwierdzono 

optymalny lub zbliżony do optymalnego odczyn gleby (rys. 6). Ale w części gospodarstw 

konieczne jest wapnowanie gleb.  
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     odczyn optymalny           gleby lekkie            gleby średnie 

Rys. 6. Odczyn gleby (pH w KCl) w zależności od kategorii agronomicznej gleby w 

grupie 19 gospodarstw ekologicznych,  rok 2008 

 
Fosfor. Zasobność gleby w fosfor w badanych gospodarstwach wynosiła średnio 13,1 mg 

P2O5/100 g gleby. Nie stwierdzono dużych różnic w zasobności w zależności od kategorii 

agronomicznej gleby, jednak nieznacznie wyższą wartość (13,7 mg P2O5/100 g gleby) 

odnotowano dla gospodarstw posiadających gleby lekkie. W 3 gospodarstwach 

zlokalizowanych na glebach średnich zasobność była  na poziomie wyraźnie niskim (poniżej 

7 mg P2O5/100 g gleby), a w kilku kolejnych zbliżała się do tej granicy  (rys. 7). 

 
                     zasobność optymalna           gleby lekkie            gleby średnie 

Rys. 7. Zasobność gleby w fosfor (w mg P2O5/100 g gleby) w zależności od kategorii 

agronomicznej gleby w grupie 20 gospodarstw ekologicznych w 2008 r. 
 

Potas. W ocenianych gospodarstwach zasobność gleby w potas wynosiła średnio 12,7 mg 

K2O/100g gleby. Dla gospodarstw zlokalizowanych na glebach lekkich zasobność 
kształtowała się na poziomie 13,2 mg K2O/100 g gleby, a dla gospodarstw na glebach 

średnich wynosiła 12,5 mg K2O/100 g gleby, czyli znajdowała się na granicy między 

zasobnością niską a średnią. Bliższa analiza uzyskanych wyników wykazała jednak, że 

większość gospodarstw charakteryzowała się niską zasobnością gleb w potas, a kilka bardzo 

niską (rys. 8). 
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         zasobność średnia/ gleby średnie           zasobność średnia/ gleby lekkie 

                                     gleby lekkie            gleby średnie 

 

Rys. 8. Zasobność gleby w potas (w mg K2O/100 g gleby) w zależności od kategorii 

agronomicznej gleby w grupie 19 gospodarstw ekologicznych w 2008 r. 

 

 
Magnez. W ocenianych gospodarstwach zasobność gleby w magnez wynosiła średnio 6,4 mg 

Mg/100 g gleby. W gospodarstwach zlokalizowanych na glebach lekkich zasobność ta 

kształtowała się na poziomie 6 mg Mg/100 g gleby, czyli była na poziomie wysokim. 

Natomiast w grupie gospodarstw o średnich glebach zasobność w ten składnik wynosiła 6,6 

mg Mg/100 g gleby i mieściła się w zakresie wartości średnich. Jednak w 3 przypadkach 

stwierdzono  zasobność na poziomie niskim, a w  jednych na bardzo niskim. 

 Wyniki te wskazują, że w gospodarstwach  ekologicznych powinna być prowadzona 

okresowa kontrola odczynu i zasobności, podobnie jak w rolnictwie konwencjonalnym.   

 
 

Zadanie 5 
 

Ocena produkcyjności wybranych  roślin pastewnych oraz odmian soi 

uprawianych systemem ekologicznym 
 

Celem prac prowadzonych w 2008 roku była ocena plonowania mieszanek  motylkowato-

trawiastych w roku siewu oraz w pierwszym i drugim roku użytkowania, a także wydajność 
trwałego użytku zielonego. Oceniano ponadto rozwój wielogatunkowych mieszanek z 

koniczyną białą, koniczyną czerwoną i inkarnatką z trawami na trwałym użytku zielonym, 

odnowionych metodą pełnej uprawy oraz zasiewy mieszanek roślin strączkowych ze zbożami 

zbieranymi na zielonkę i nasiona, jak również plonowania wybranych odmian soi w 

zależności od sposobu pielęgnacji.   
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5.1. Produkcyjność mieszanek pastewnych z udziałem roślin motylkowatych na trwałym 

użytku zielonym odnawianym metodą pełnej uprawy  

 
Na trwałym użytku zielonym porównywano trzy zestawy mieszanek pastewnych z 20, 

35 i 50 % udziałem roślin motylkowatych przy dwóch sposobach użytkowania runi (kośno-

pastwiskowym i pastwiskowo-kośnym) i trzech poziomach nawożenia kompostem (5, 10 i 15 

t/ha). Stwierdzono, że na poziom rocznych plonów suchej masy wpłynęły zasadniczo dwa 

czynniki, tj. sposób użytkowania runi i poziom nawożenia kompostem. W użytkowaniu 

kośno-pastwiskowym uzyskano plon o około 30% większy niż w użytkowaniu pastwiskowo-

kośnym. W miarę zwiększania się dawki kompostu wzrastały plony suchej masy, zwłaszcza 

w pierwszym pokosie. Zastosowanie największej dawki (15 t/ha) umożliwiło uzyskanie około 

30 % wyższy plon niż na dawce 5 t/ha. Natomiast udział roślin motylkowatych w mieszance 

na ogół nie wpływał na wielkość plonów (tab. 15).  

 

Tabela 15 

Plony suchej masy (t/ha) mieszanek w zależności od badanych czynników) 

Pokosy Wyszczególnienie  Poziomy czynnika 

1 2 3 4 Suma 

kośno-pastwiskowe 4,84 1,65 2,98 0,70 10,17 Sposób 

użytkowania pastwiskowo-kośne 2,99 1,11 2,21 1,14 7,45 

5 3,45 1,20 2,24 0,81 7,70 

10 3,89 1,34 2,74 1,01 8,96 

Dawki nawożenia 

kompostem 

(t/ha) 15 4,42 1,59 2,82 0,93 9,76 

20 3,86 1,31 2,61 0,95 8,73 

35 3,78 1,44 2,68 0,95 8,84 

Udział 

motylkowatych w 

mieszance (%) 50 4,12 1,38 2,49 0,86 8,85 

 

 

5.2. Plonowanie mieszanek z różnym udziałem roślin motylkowatych i traw  

 
Oceniono plonowanie trójgatunkowych mieszanek lucerny z trawami i koniczyny 

czerwonej z trawami o następującym składzie: 

- koniczyna czerwona (60%) z kostrzewa łąkową (20%) i festulolium (20%) 

- koniczyna czerwona (40%) z kostrzewa łąkową (30%) i festulolium (30%) 

- lucerna mieszańcowa (60%) z kupkówką pospolitą (20%) i tymotką łąkową (20%) 

- lucerna mieszańcowa (40%) z kupkówką pospolitą (30%) i tymotką łąkową (30%).  

 Dodatkowo badano także wpływ nawożenia kompostowanym obornikiem stosowanym w 

dawkach 10 i 30 t/ha na plon suchej masy oraz skład gatunkowy runi mieszanek w drugim 

roku użytkowania.  

W drugim roku pełnego kośno-pastwiskowego użytkowania dokonywano 5 zbiorów w 

sezonie wegetacyjnym .  

Mieszanki traw z koniczną czerwoną, niezależnie od procentowego jej udziału, plonowały 

na poziomie 7,1 -7,6 t/ha suchej masy, natomiast w tych samych warunkach wydajność 
mieszanek lucerny z trawami wynosiła około 12 t/ha (tab. 16). Nieco wyższe plony 

uzyskiwano przy 40%  udziale komponenta motylkowatego (lucerna lub koniczyna). 

Zwiększenie dawki kompostowanego obornika z 10 do 30 t/ha nie zwiększało plonu 

mieszanek (tab. 16). Obserwacja ta dotyczy zwłaszcza mieszanek z lucerną mieszańcową, 
która była bardziej konkurencyjna dla traw, a jej udział w zebranym plonie mieszanek był 

znacznie większy niż koniczyny czerwonej.  
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Tabela 16 

Roczny plon zielonej i suchej masy(t/ha) mieszanek roślin motylkowatych z trawami 
Wyszczegól. Porównywane obiekty Zielona 

masa t/ha  
Sucha masa 

t/ha 
Koniczyna czerwona (60%)+ kostrzewa łąkowa 

(20%) + festulolium (20%) 
38,9 7,6 

Koniczyna czerwona (40%) + kostrzewa łąkowa 

(30%) + festulolium (30%) 
37,7 7,3 

Lucerna mieszańcowa (60%) + kupkówka pospolita 

(20%) + tymotka łąkowa (20%) 
59,3 12,0 

Kompostowany 

obornik 10 t/ha 

Lucerna mieszańcowa (40%) + kupkówka pospolita 

(30%) + tymotka łąkowa (30%) 
63,1 12,7 

Koniczyna czerwona (60%) + kostrzewa łąkowa 

(20%) + festulolium (20%) 
36,3 7,1 

Koniczyna czerwona (40%) + kostrzewa łąkowa 

(30%) + festulolium (30%) 
40,4 7,6 

Lucerna mieszańcowa (60%) + kupkówka pospolita 

(20%) + tymotka łąkowa (20%) 
62,0 12,1 

Kompostowany 

obornik 30 t/ha 

Lucerna mieszańcowa (40%) + kupkówka pospolita 

(30%) + tymotka łąkowa (30%) 
59,6 12,0 

10 t/ha 49,6 9,9 
Dawka obornika 

30 t/ha 49,6 9,7 
Koniczyną czerwoną 38,1 7,4 

Mieszanki  traw z  
Lucerną mieszańcowa 61,0 12,2 
60% 48,9 9,7 Roślina 

motylkowata 40% 50,2 9,9 

 

5.3. Plonowanie i zachwaszczenia mieszanki wielogatunkowej w II roku użytkowania 
 

Oceniono plonowanie mieszanki założonej z 3 gatunków roślin motylkowatych 

(koniczyna biała - 8,5, koniczyna czerwona - 10 i lucerna - 2 kg/ha) oraz 5 gatunków traw 

(życica trwała - 10, kostrzewa łąkowa - 8, kostrzewa czerwona - 2, tymotka łąkowa - 2 oraz  

kupkówka pospolita - 4 kg/ha). Mieszankę o podanym składzie wysiano w 2006 roku na 

powierzchni 6,95 ha, a sposób jej użytkowania zależał od warunków pogodowych, gdyż 
wypasanie krowami prowadzono w okresach bezdeszczowych.  

Tabela 17 

Roczny plon (t/ha) zielonej masy mieszanki  
Odrost runi  
mieszanki 

Plon zielonej masy  
t/ha 

Udział roślin  
motylkowatych  
w plonie (%) 

I 
II 
III 
Suma 

20,0 
14,1 
8,3 

42,4 

35,0 
34,9 
61,0 

 

Plon zebrany z 3 odrostów runi wynosił 42,0 t/ha zielonej masy (tab.17) . W pierwszym 

odroście wypas przeprowadzono na powierzchni 3,95 ha. Zielonkę z pozostałego areału 

wykoszono z przeznaczeniem na sianokiszonkę, wykorzystując do zbioru kosiarkę dyskową 
ze zgniataczem pokosów. W drugim odroście runi do spasania przeznaczono powierzchnię 
3,5 ha mieszanki. W trzecim odroście stosowano wyłącznie spasanie runi krowami.  
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5.4. Ocena przydatności roślin strączkowych i zbóż do mieszanek przeznaczonych do 

produkcji kiszonek 
W ścisłym doświadczeniu polowym, przeprowadzono w układzie bloków losowanych 

„split-block”, w 4 powtórzeniach, porównano następujące obiekty:  

Czynnik I: nawożenie  -   kompost - 30 t/ha; 

                                     -   bez nawożenia.  

Czynnik II: skład mieszanki: 

              owies + groch – 50% + 50% 

              owies +groch – 25% + 75% 

              owies + wyka – 50% + 50% 

              owies + wyka – 25% + 75% 

              jęczmień + groch – 50% + 50% 

              jęczmień +groch – 25% + 75% 

                         jęczmień + wyka – 50% + 50% 

             jęczmień + wyka – 25% + 75% 

Plony mieszanek zależały od zastosowanego nawożenia kompostem, doboru 

komponentów oraz ich udziału w mieszance. Nawożenie kompostem z obornika zwiększyło 

średni plon zielonej masy mieszanek o około 5 t/ha (tab.18). Mieszanki owsa z roślinami 

strączkowymi plonowały na ogół wyżej niż mieszanki zawierające jęczmień. Na poziom 

plonów wpływał również dobór komponentu strączkowego. Lepszym komponentem 

motylkowatym do mieszanek z jęczmieniem był groch, natomiast do mieszanki z owsem- 

wyka. Zwiększenie udziału rośliny strączkowej do 75% (normy ich wysiewu w siewie 

czystym) w mieszance z owsem obniżało plon, natomiast w mieszankach z jęczmieniem 

powodowało jego wzrost, niezależnie od nawożenia kompostem. 

      Tabela 18 

Plon zielonej  masy mieszanek w zależności od udziału komponentów 
Skład mieszanek Bez nawożenia Nawożone kompostem 

Owies – 50% + groch 50% 
Owies – 25% + groch 75% 

35,3 
35,0 

40,4 
38,9 

Średnio 35,2 39,6 
Owies – 50% + wyka 50% 
Owies – 25% + wyka 75% 

37,2 
35,6 

45,8 
37,7 

Średnio 36,4 41,8 
jęczmień – 50% + groch 50% 
jęczmień – 25% + groch 75% 

32,9 
37,7 

39,0 
45,0 

Średnio 35,3 42,0 
jęczmień – 50% + wyka 50% 
jęczmień – 25% + wyka 75% 

34,6 
32,4 

34,9 
37,8 

Średnio 33,5 36,4 

 

5.5. Plonowanie  mieszanek zbożowo - strączkowych zbieranych na nasiona 

 
Mieszanki roślin strączkowych ze zbożami są podstawowym źródłem produkcji białka 

dla zwierząt w gospodarstwach ekologicznych, co skłania do poszukiwania optymalnego ich 

składu. Dotychczas wykonane doświadczenia z takimi uprawami uwzględniały nawożenie 

mineralne i chemiczną ochronę przed chwastami, w związku z tym nie można odnosić tych 

wyników do gospodarstw ekologicznych 

W przeprowadzonych badaniach uwzględniono dwa czynniki:  

     I czynnik –  odmiany grochu różnej budowie morfologicznej: Terno, Set; 

     II czynnik –  różny udział grochu: 40, 60 i 80% (normy wysiewu w siewie czystym). 
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Najwyżej plonowały mieszanki z 40% udziałem grochu, niezależnie od budowy 

morfologicznej grochu (tab. 19). Mieszanki z udziałem odmiany wąskolistnej odmiany Terno 

i odmiany Set o tradycyjnym ulistnieniu plonowały na podobnym poziomie. Komentując 

uzyskane wyniki należy zaznaczyć, że w Grabowie w 2008 r. ilość i rozkład opadów były 

optymalne dla wzrostu roślin jarych i w tych warunkach komponent strączkowy uzyskiwał 

przewagę nad zbożem, co przy zwiększonym jego  udziale obniżało plon mieszanki. 

Tabela 19 

Plony nasion mieszanek groch z jęczmieniem  
Udział grochu (%) Odmiana grochu 

 Terno Set 

40 
60 
80 

3,28 
3,00 
2,80 

3,35 
3,09 
2,76 

 

5.6. Plonowanie wybranych odmian soi  
Doświadczeń z soją uprawianą metodami ekologicznymi jest niewiele, w związku z tym 

przeprowadzono badania, w których uwzględniono dwa czynniki: 

I  czynnik  - odmiany soi: Aldana i Nawiko;  

II czynnik – rozstawa rzędów i odchwaszczania soi:   

• rozstawa 12 cm - 4-krotne bronowanie (2- krotnie  do wschodów,   po 

rozwinięciu   2 liści oraz przy wysokości roślin ok. 10 cm.); 

•  rozstawa 36 cm - 4-krotne bronowanie (2- krotnie  do wschodów,  po 

rozwinięciu 2 liści oraz przy wysokości roślin ok. 10 cm.); 

• rozstawa 36 cm - bronowanie 2- krotnie  do wschodów, opielacz 2-krotnie  po 

rozwinięciu 3-4 liści oraz przy wysokości roślin 15-20 cm.) 

Soja należy do gatunków ciepłolubnych, dlatego niskie temperatury powietrza w maju i 

czerwcu nie sprzyjały jej wzrostowi i rozwojowi. Wschody były nierównomierne i trwały 

długo, natomiast znaczne ilości opadów w tym okresie sprzyjały rozwojowi chwastów. W 

związku z tym oprócz zastosowanych mechanicznych zabiegów pielęgnacyjnych konieczne 

było ręczne zwalczanie chwastów.  

W tych warunkach plony soi były niskie, a wyżej plonowała odmiana Nawiko, której 

średni plon nasion był większy od odmiany Aldana o około 350 kg/ha (tab.20). Zastosowanie 

różnych sposobów pielęgnacji i rozstawy rzędów nie miało wpływu na plonowanie odmiany 

Nawiko, natomiast odmiana Aldana najlepiej plonowała w szerszej rozstawie i zastosowaniu 

2 - krotnego bronowania oraz 2- krotnego opielacza w międzyrzędziach. 

Tabela 20 

Plon nasion soi w zależności od zastosowanej  pielęgnacji (t/ha) 

 
Sposób pielęgnacji Aldana Nawiko 

Rozstawa 12 cm - 4 krotne bronowanie (2 krotnie  do wschodów,  

po rozwinięciu 2 liści oraz przy wysokości roślin ok. 10 cm.) 
Rozstawa 36 cm - 4 krotne bronowanie (2 krotnie  do wschodów,  
 po rozwinięciu 2 liści oraz przy wysokości roślin ok. 10 cm.) 
Rozstawa 36 cm – bronowanie 2 krotnie  do wschodów,   
opielacz 2 krotnie  po rozwinięciu 3-4 liści oraz przy wysokości  
roślin 15-20 cm. 

1,22 
 

  1,56 
 

  1,74 

1,87 
 

   1,83 
 

   1,89 

Średnio 1,50 1,86 

 
 

 



 26 

Zadanie 6 
 

Przeprowadzenie serii doświadczeń demonstracyjnych dotyczących doboru 

odmian zbóż oraz stosowania wsiewek w zbożach ozimych i jarych w 

gospodarstwach ekologicznych zlokalizowanych na terenie woj. podlaskiego 
 

W ramach tego zadania przeprowadzono 11 ścisłych doświadczeń zlokalizowanych w 

gospodarstwach ekologicznych północno – wschodniej Polski. Celem planowanych badań 
jest rozwiązywanie problemów faktycznie występujących w gospodarstwach ekologicznych 

w tym rejonie. Badania prowadzono w atestowanych gospodarstwach ekologicznych, a 

doświadczenia zakładano metodą losowanych bloków w 4 powtórzeniach, przy czym 

wielkość poletek do zbioru wynosiła 25-30 m
2
. Badane zagadnienia dotyczyły: 

1. Doboru odmian zbóż ozimych i jarych do uprawy w gospodarstwach ekologicznych. 

W 2008 r. przeprowadzono 7 doświadczeń ze wszystkimi gatunkami zbóż ozimych i 

jarych. W każdym z nich porównywano po 4 odmiany, stosując ilości wysiewu  

zalecane dla danej odmiany. Przy doborze odmian kierowano się wynikami 

doświadczeń PDO prowadzonych w tym rejonie. W przypadku zbóż ozimych w 2008 

r. do doświadczeń wybrano nowe odmiany, natomiast w zbożach jarych występowały 

odmiany wprowadzone w poprzednim roku. 

2. Możliwości ograniczania zachwaszczenia zbóż ozimych i jarych poprzez stosowanie 

różnego rodzaju wsiewek. W zboża jare wsiewano koniczynę czerwoną lub białą, 
która częściowo ograniczała zachwaszczenie zbóż jarych, ale nie różnicowała ich 

plonów. W żyto wsiewano seradelę, jednak w 2008 r. z uwagi na niedobór opadów w 

tym rejonie jej oddziaływanie na zachwaszczenie i plonowanie żyta było znikome.   

 

Zadanie 7 
 

Charakterystyka i rozmieszczenie gospodarstw ekologicznych w Polsce 
 

W ostatnich latach dynamicznie rozwija się rolnictwo ekologiczne w Polsce i na świecie. 

W 2008 r. w Polsce w systemie produkcji ekologicznej funkcjonuje ponad 15 tys. 

gospodarstw, które wykorzystują około 330 tys. ha użytków rolnych. 

 Celem tego zadania jest analiza gospodarstw ekologicznych pod kątem struktury 

obszarowej, struktury użytkowania gruntów i zasiewów oraz powiązania produkcji roślinnej i 

zwierzęcej. Analiza ta prowadzona jest na poziomie kraju oraz 16 województw, dodatkowo 

oceni się zmiany zachodzące w naszym rolnictwie ekologicznym w latach 2004 - 2008, kiedy 

to liczba atestowanych  gospodarstw wzrosła z około 4 do 12 tys.  Podstawą do analizy są 
dane uzyskane z Głównego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno – 

Spożywczych (GIJHARS).  

W strukturze użytkowania gruntów gospodarstw ekologicznych grunty orne stanowiły  

47% przy średniej dla Polski 77%. Posiadały one prawie 2-krotnie więcej trwałych użytków 

zielonych (40%) oraz 5-krotnie więcej sadów (11 %), w porównaniu do średnich dla kraju.  

Obsada zwierząt w gospodarstwach ekologicznych wynosiła w 2006 r. 0,44 DJP/ha UR, 

uzyskując poziom zbliżony do średniej dla kraju. Charakterystyczne jest to, że w mniejszych 

gospodarstwach ekologicznych (15-20 ha UR) obsada zwierząt przewyższała wartości 

przeciętne dla województw lub kraju,  natomiast w dużych gospodarstwach (powyżej 100 

ha), pomimo bardzo dużego udziału w strukturze użytkowania gruntów TUZ oraz dużego 

areału uprawy roślin pastewnych na gruntach ornych, obsada zwierząt była znikoma. Aż 46% 
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gospodarstw ekologicznych (4198 szt.) nie posiadało zwierząt lub ich obsada była mniejsza 

od 0,1 DJP/ha UR. Do grupy tej, obok gospodarstw sadowniczych oraz bardzo małych (do 5 

ha), należało również ponad 750 gospodarstw dużych  (powyżej 50 ha),  które posiadały w 

sumie 91,5 tys. ha UR ( 43,5 tyś. ha GO i 39 tyś. ha TUZ). Sytuacją anormalną jest to, że w 

gospodarstwach tych TUZ stanowiły ponad 40%, a dodatkowo około 55% gruntów ornych 

zajmowały rośliny zaliczone do pozostałych, czyli głównie pastewne.  

Struktura produkcji oraz zasiewów mniejszych gospodarstw (do 50 ha UR) była lepiej  

dostosowana do zasad ekologicznego gospodarowania (więcej okopowych i warzyw, czyli 

ziemiopłodów przeznaczonych do bezpośredniej sprzedaży oraz relatywnie duża obsada 

zwierząt). W dużych gospodarstwach praktycznie nie uprawiano roślin okopowych, 

nieznacznie poprawiła się sytuacja w uprawie warzyw, natomiast niezależnie od wielkości 

gospodarstwa odnotowano wzrost udziału upraw zaliczanych do grupy pozostałych (głównie 

pastewne), pomimo znikomej obsady zwierząt. Może to wskazywać, że większość dużych 

gospodarstw ekologicznych była ukierunkowana na uzyskanie doraźnych korzyści 

finansowych (dotacji), bez wyraźnej wizji trwałego ekologicznego gospodarowania.  

 
Zadanie 8 

 

Ocena produkcyjno - ekonomiczna przestawiania RZD Grabów na 

gospodarowanie ekologiczne oraz ocena wybranych wskaźników 

oddziaływania na środowisko przyrodnicze 
 

Badania prowadzono w latach 2004-2008 w RZD Grabów należącym do IUNG – PIB w 

Puławach, a ich celem była identyfikacja problemów organizacyjnych i agrotechnicznych w 

procesie przestawiania gospodarstwa z systemu produkcji konwencjonalnego na ekologiczny 

oraz ocena skutków ekonomiczno-produkcyjnych i środowiskowych w trakcie tego procesu.  

W roku 2004 wydzielono z ogólnej powierzchni zakładu 38,1 ha gruntów ornych i 24 ha 

użytków zielonych, które systematycznie do 2008 roku przekształcano z gospodarowania 

konwencjonalnego na ekologiczny. Nowo powstałe gospodarstwo zachowało dotychczasowy 

– mleczny profil produkcji. W opracowaniu przedstawiono skutki produkcyjne i 

środowiskowe powstałe w procesie przekształcenia gospodarowania. Porównano strukturę 
zasiewów, plonowanie roślin i wydajność zmianowania. W trakcie wegetacji roślin 

prowadzono ocenę występowania czynników ograniczających plonowanie, zachwaszczenia i 

nasilenia patogenów grzybowych. Skutki środowiskowe oceniano na podstawie zmian: 

zasobności gleb w P i K, odczynu gleb, bilansu substancji organicznej, fosforu i potasu oraz 

zawartości Nmin w profilu glebowym. W analizie organizacyjno-produkcyjnej zastosowano 

szereg kryteriów oraz wskaźników powszechnie stosowanych w ekonomice rolnictwa, takich 

jak: intensywność organizacji produkcji rolnej, efektywność ekonomiczna i wielkość 
ekonomiczna gospodarstwa.  

 Proces realizowano etapami zmieniając stopniowo strukturę zasiewów, a tym samym 

agrotechnikę i bazę paszową. Przyjęto założenie, że stopniowe przejście z systemu produkcji 

konwencjonalnego na ekologiczny spowoduje mniejszy spadek produkcyjności roślin i 

wydajności krów.  

 Przed przekształceniem, w strukturze użytkowania gruntów w ZD Garbów, grunty orne 

stanowiły około 68 % (62,5 ha), użytki zielone 29 % (27 ha), inne 3% (3 ha). W nowo 

powstałym gospodarstwie ekologicznym o pow. całkowitej 62,1 ha, udział gruntów ornych 

wynosi 61% (38,1 ha), a użytków zielonych 39% (24 ha). W wyjściowym systemie 

gospodarowania  stosowano 3 – polowe zmianowanie zbożowe: kukurydza – jęczmień jary – 

pszenica ozima. Zmianowanie to sprzyjało występowaniu agrofagów i dla zapewnienia 
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wysokich plonów wymagało stosowania intensywnych zabiegów ochrony roślin. Zmiana 

organizacji produkcji roślinnej polegała na zwiększeniu w strukturze zasiewów udziału roślin 

pastewnych do około 60%. Kluczową zmianą w organizacji bazy paszowej było zastąpienie   

kukurydzy mieszankami zbożowo-strączkowymi i mieszanką koniczyny z trawami. 

Dodatkowo włączono do zmianowania poplony, a użytki zielone poddano renowacji 

zwiększając w składzie wysiewanych mieszanek udział roślin motylkowatych. 

 Ocena plonowania roślin i wydajności zmianowań w porównywanych sposobach 

gospodarowania wskazuje na spadek produkcyjności po zmianie sposobu gospodarowania z 

konwencjonalnego na ekologiczny (tab. 21). Spośród agrofagów ograniczających plon ziarna 

zbóż uprawianych ekologicznie większe znaczenie (głównie w zasiewach pszenicy) miało 

zachwaszczenie niż choroby grzybowe. Niekorzystny wpływ na efekty produkcyjne miał 

również gorszy stan odżywienia roślin, szczególnie w okresie wypełniania ziarna.  

 Zmiana sposobu gospodarowania spowodowała istotne zmiany produkcyjne i 

środowiskowe, które można zawrzeć w następujących wnioskach: 

• Zmiana systemu produkcji z konwencjonalnego na ekologiczny spowodowała 

zmniejszenie plonowania zbóż, w przypadku pszenicy ozimej o około 50%, a jęczmienia 

jarego o 22%. Wydajność zmianowania w systemie produkcji ekologicznym była mniejsza 

niż w konwencjonalnym o 12,2 j. zb./ha.  

• Zmiana systemu gospodarowania i reorganizacja bazy paszowej, polegająca na większym 

udziale produkcji pasz na GO oraz renowacja TUZ umożliwiła nieznaczny wzrost 

mleczności krów, średnio o 115 l/szt./rok. Ogólnie poziom produkcji zwierzęcej wyrażony 

w jednostkach zbożowych z ha UR wzrósł o 16%. Wzrostowi produkcji zwierzęcej 

towarzyszył wzrost globalnej powierzchni paszowej o około 10%  (tab. 22). 

• Gospodarowanie ekologiczne, w porównaniu do konwencjonalnego, spowodowało wzrost 

salda bilansu materii organicznej w glebie o 0,33 t/ha/rok. W gospodarstwie ekologicznym 

odnotowano ujemne saldo bilansu azotu -18 kgN/ha i potasu - 49 kgK/ha. W okresie 4 lat 

(2003-2007) na wszystkich polach po zmianie sposobu gospodarowania wystąpił spadek 

zawartości fosforu, a na niektórych tendencja spadku zawartości potasu. 

• Wyniki dotyczące bilansu azotu oraz monitoring zawartości Nmin w glebie oceniane na 

poziomie całego zmianowania wskazują, że gospodarowanie ekologiczne stwarza małe 

zagrożenie stratami azotu. 

 

Tabela 21 

Plonowanie roślin i wydajność zmianowań w jednostkach zbożowych 

 
 

Gospodarowanie konwencjonalne 

2002-2004 

Gospodarowanie ekologiczne 

2005-2007 Roślina 

t*ha
-1

 j.zb. *ha
-1

 t*ha
-1

 j.zb. *ha
-1

 

Kukurydza ++ 
* 

Jęczmień jary 

Pszenica ozima 

Mieszanka zb./strączk. (ziarno) 

Mieszanka zb./strączk. (zielonka) 

Koniczyna + trawy 

40,5 (34,6-49,5)
** 

4,12 (3,6-5,0) 

6,15 (4,3-8,3) 

- 

- 

- 

48,6 

41,2 

61,5 

- 

- 

- 

- 

3,22 

3,08 (2,8-3,3) 

2,81 (2,6-3,1) 

36,15 (25,3-54,7) 

41,87 (20,0-66,4) 

- 

32,2 

30,8 

33,6 

31,6 

62,8 

Średnio  50,4  38,2 

TUZ
*
 - pastwisko 

                  - łąki 

41,2 

7,9 

49,4 

31,6 

15,9 

7,8 

19,1 

31,2 

Średnia ogólna  43,8  29,5 
*/ plon zielonej masy;  **- wartości min – max 
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Tabela 22 

Wybrane wskaźniki produkcji zwierzęcej w RZD Grabów w okresie przestawiania   

Wyszczególnienie 
2004 

KON 

2005 

EKO 

2006 

EKO 

2007 

EKO 

Średnia z lat  

2005-2007  

EKO 

Zmiana 

średnia 

2005-2007 

/2004 (%) 

Obsada inwent. prod. w SD/100 ha UR 134,7 125,2 131,5 122,1 126,2 -6,3 

Udział bydła w % 100 100 100 100 100 0 

      - udział krów w stadzie w % 63,2 68,0 66,2 74,0 69,4 6,2 

Wydajność mleczna krów (l/szt/rok) 5523 5578 6060 5973 5870 6,3 

Produkcja mleka (l/ha UR) 4698 4748 5273 5392 5138 9,4 

Produkcja żywca wołowego (kg/ha UR) 94 112 169 185 155 65,9 

Produkcja zwierzęca w jedn. zboż. z ha UR 47,90 49,42 57,59 59,65 55,55 16,0 

Produkcji końcowa zwierzęca (brutto)  

w zł/ha UR 
5071 5330 5976 7453 6253 23,3 

Obsada zwierząt - DJP/ha powierzchni 

paszowej podstawowej 
1,93 1,51 1,33 1,37 1,40 -27,6 

 

• W okresie transformacji gospodarstwa odnotowano wzrost przychodów średnio o 38% . W 

analizowanym okresie nastąpił wzrost zysku gospodarstwa o blisko 90%, a wskaźnik 

efektywności wzrósł z 1,34 w roku 2004 do 1,47 pkt. w roku 2007. Duże znaczenie w 

uzyskaniu tego wyniku miał system dopłat i dotacja dla rolnictwa ekologicznego. Dopłaty 

bezpośrednie oraz do produkcji ekologicznej stanowiły około 20% produkcji końcowej 

gospodarstwa oraz 57%  jego zysku. 
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