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I.

WSTĘP

W rolnictwie ekologicznym preferowane są odmiany genetycznie ustalone,
o tzw. szerokiej odporności na choroby i szkodniki, jak również konkurencyjne wobec chwastów formy lokalne, które ukształtowały się w ciągu wielu
lat uprawy w danym regionie.
Uwaga!
Niedozwolona jest uprawa roślin genetycznie modyfikowanych.
Zgodnie z ideą rolnictwa ekologicznego materiał siewny
powinien być reprodukowany regionalnie,
w gospodarstwach ekologicznych, jednakże z powodu
niedostatecznej jego ilości akceptuje się również materiał
siewny wytworzony w sposób konwencjonalny

II. MOŻLIWOŚCI STOSOWANIA OCHRONY ROŚLIN
W SYSTEMIE UPRAWY METODAMI EKOLOGICZNYMI
1.

Zaprawianie materiału siewnego
Akceptuje się przedsiewne traktowanie nasion preparatami biodynamicznymi i dojrzałym kompostem oraz zabiegi fizyczne przyśpieszające kiełkowanie, jak moczenie nasion, skaryfikowanie, a także - w celach fitosanitarnych - moczenie w roztworze nadmanganianu potasu. Dozwolone jest
zaprawianie nasion wapnem hydratyzowanym w ilości 2 kg/100 kg.
Uwaga!
Niedopuszczalne jest zaprawianie nasion środkami syntetycznymi.

2.

Stosowanie regulatorów wzrostu
Dozwolone są naturalne substancje, jak: preparaty biodynamiczne,
wyciągi kompostowe, ekstrakty roślinne, itp. W rolnictwie ekologicznym niedozwolone jest stosowanie substancji syntetycznych
o charakterze hormonów roślinnych, jak: antywylegacze, substancje
stymulujące rozkrzewianie, stymulujące zapłodnienie i inicjujące
partenokarpiczne zawiązywanie owoców, przyśpieszające lub opóźniające dojrzewanie, hamujące kiełkowanie, pobudzające ukorzenianie i in.
Uwaga!
W ekologicznej produkcji żywności niedopuszczalne są techniki
radiacyjne (napromienianie roślin i produktów roślinnych).
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3.

Ochrona roślin
Podstawą ochrony są działania zapobiegające nadmiernemu zachwaszczeniu oraz rozwojowi chorób i szkodników roślin. Ograniczanie występowania chwastów realizuje się poprzez działania zapobiegawcze oraz
bezpośrednie ich zwalczanie. Stosowanie herbicydów jest niedozwolone zarówno na polach uprawnych, jak również na miedzach, brzegach
pól, w rowach, przy drogach oraz pasach zadrzewień śródpolnych.
Działania zapobiegające nadmiernemu zachwaszczeniu:
• stosowanie w płodozmianie odmian roślin dobrze zacieniających
glebę oraz o wysokiej dynamice wzrostu,
• uprawa roślin odchwaszczających,
• uprawa międzyplonów i śródplonów oraz ściółkowanie gleby,
powodujące pokrycie gleby roślinami uprawnymi przez cały okres
wegetacji,
• stosowanie materiału siewnego wolnego od nasion chwastów.
Bezpośrednie zwalczanie chwastów:
• stosowanie uprawek mechanicznych przy użyciu bron, obsypników
i pielników,
• stosowanie herbicydów biologicznych,
• wyrywaniu chwastów.
Ochrona roślin przed chorobami i szkodnikami:
• kształtowanie środowiska gospodarstwa i jego otoczenia w sposób
sprzyjający rozwojowi i ochronie naturalnych wrogów szkodników
roślin uprawnych,
• wprowadzanie do uprawy odmian roślin odpornych na choroby
i szkodniki,
• odpowiedni dobór terminów siewu i zabiegów pielęgnacyjnych, tak
aby zminimalizować rozwój chorób i szkodników,
• stosowanie pułapek, barier, emitorów impulsów dźwiękowych lub
świetlnych,
• stosowanie substancji odstraszających lub zwabiających,
• wprowadzanie do uprawy roślin odstraszających lub zwabiających
szkodniki.

W rolnictwie ekologicznym stosuje się środki ochrony roślin zawierające wyłącznie substancje biologicznie czynne, mikroorganizmy oraz
organizmy żywe.
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III. ZASADY DOBORU ODMIAN
W krajowym rejestrze odmian prowadzonym przez Centralny Ośrodek
Badania Odmian Roślin Uprawnych w Słupi Wielkiej mamy obecnie (sierpień 2011 r.) ponad 200 odmian zbóż jarych i ozimych, w tym 76 odmian
pszenicy zwyczajnej ozimej, 47 odmian jęczmienia jarego, 35 odmian
pszenżyta ozimego, 35 odmian żyta ozimego, 31 odmian owsa, w tym
5 odmian owsa nagoziarnistego itd. Ponadto w obrocie nasiennym mogą
się znajdować odmiany ze wspólnotowego katalogu odmian roślin rolniczych, a więc wszystkie zarejestrowane także w pozostałych krajach UE.
Tak ogromna liczba odmian, niewątpliwie zasługa ciągłego postępu w pracach hodowlanych, powoduje dużą konkurencję firm hodowlanonasiennych o udział w rynku sprzedaży materiału nasiennego.
W związku z powyższym dla rolnika, wybranie do uprawy we własnym
gospodarstwie najbardziej przydatnej odmiany stanowi duży problem.
Pomocą w wyborze odpowiedniej odmiany mogą okazać się „listy zalecanych do uprawy odmian na obszarze województwa” (LZO) tworzone na
podstawie wyników badań i doświadczeń prowadzonych w ramach programu porejestrowego doświadczalnictwa odmianowego i rolniczego
(PDOiR) w każdym województwie i koordynowanego przez COBORU.
Należy jednak podkreślić, że badania PDOiR prowadzone są zgodnie
z rolnictwem konwencjonalnym, przy stosowaniu nawożenia mineralnego
i chemicznej ochrony roślin, w związku z tym przenoszenie ich wyników do
rolnictwa ekologicznego może być obarczone dużym błędem. Np. do uprawy w gospodarstwach ekologicznych powinny być preferowane odmiany
o dużej zimotrwałości, gdyż łan przerzedzony w okresie zimy ulega silnemu
zachwaszczeniu i bardzo nisko plonuje. W rolnictwie konwencjonalnym
zastosowanie intensywniejszego nawożenia azotowego oraz herbicydów
umożliwia uzyskanie nawet z takich zasiewów względnie dużych plonów,
natomiast rolnictwo ekologiczne nie ma takich możliwości.
Na obecną chwilę w Polsce nie ma miarodajnych wyników doświadczeń
odmianowych prowadzonych metodami ekologicznymi. Dopiero w sezonie
2010/2011 r. Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa - PIB w Puławach założył takie doświadczenia w 3 punktach w kraju, w których były
testowane odmiany pszenicy ozimej i pszenicy jarej.
Ponadto w Pokazowym Gospodarstwie Ekologicznym w Chwałowicach
przy Centrum Doradztwa Rolniczego Oddział w Radomiu (woj. mazowieckie)
od roku 2009 testowane są odmian zbóż w warunkach rolnictwa ekologicznego. Doświadczenia te prowadzone w ramach programu PDOiR województwa mazowieckiego, są jedynymi tego typu w kraju.
Wyniki z tych doświadczeń z 3 lat (2009-2011) dla odmian owsa, jęczmienia jarego, pszenżyta i żyta ozimego przedstawia niniejszy informator.
Należy jednak podkreślić, że są to wyniki tylko z jednego punktu doświad-
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czalnego i w związku z tym wyciąganie na ich podstawie daleko idących
wniosków dla gospodarstw ekologicznych w całym kraju może być nie
miarodajne
W powodu z braku dostatecznej informacji o przydatności odmian do uprawy w gospodarstwach ekologicznych, zaleca się rolnikom wysiewanie
w gospodarstwie ekologicznym w miarę możliwości 2-3 odmian w gatunku.
Umożliwić to może wybranie tej najlepszej odmiany dla danych warunków
siedliskowych danego rejonu lub gospodarstwa.
Natomiast dyskusyjne jest zalecanie do uprawy starych odmian, wycofanych już z rejestru odmian, gdyż nie jest prowadzona ich hodowla zachowawcza i na ogół zatraciły one wiele swych dodatnich cech. Pierwsze
próby ochrony starych gatunków i odmian roślin uprawnych (nazywane
ochroną bioróżnorodności) podjęto w latach osiemdziesiątych XX wieku
w Szwajcarii. Kilkanaście lat później uprawą starych odmian zbóż, warzyw
i drzew owocowych zainteresowali się rolnicy i ogrodnicy ekologiczni, potem także parki krajobrazowe i stowarzyszenia ekologiczne w Polsce.
Obecnie mocno rośnie zainteresowanie dawnymi odmianami i gatunkami.
Jest to modne. Promują to przede wszystkim ekolodzy. Dawne odmiany
i rasy są uprawiane i hodowane w ogrodach, szkółkach, na poletkach
i plantacjach doświadczalnych oraz w sadach i na polach ogrodników
i rolników ekologicznych. Nie ulega wątpliwości, że czynna ochrona bioróżnorodności, polegająca na uprawie starych odmian i ras w miejscach ich
naturalnego występowania jest ochroną najlepszą, najbardziej godną propagowania. Różne uprawy prowadzi się jednak ciągle głównie na zasadzie
eksperymentów, doświadczeń, hobby. Obecnie brak jednak na rynku nasiennym materiału siewnego tych odmian. Zainteresowani dawnymi odmianami mogą je otrzymywać tylko w formie wymiany sąsiedzkiej m.in. z istniejących kolekcji, mogą także prosić np. szkółkarzy o ich wyhodowanie na
życzenie. Inną formą rozpowszechniania odmian jest wymiana zebranych
samodzielnie nasion.
W przypadku gospodarstw ekologicznych w pierwszej kolejności rolnik zobowiązany jest stosować odmiany znajdujące
się na liście odmian ekologicznych Państwowej Inspekcji
Ochrony Roślin i Nasiennictwa (PIORiN), natomiast gdy
odmiany którą chce uprawiać nie ma na ww. liście, wtedy
zwraca się do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin
i Nasiennictwa (WIORiN) o dopuszczenie takiej odmiany
w tym gospodarstwie.
Gospodarstwa ekologiczne powinny także jak inne korzystać z efektów
prowadzonych prac hodowlanych. Ponieważ istnieje możliwość skorzysta8



nia z wyboru większej liczby odmian o lepszych parametrach jakościowych,
jak również z poprawianych, ulepszanych cech np. plenności i zdrowotności.
Obok jakości ziarna o wyborze konkretnej odmiany do uprawy w gospodarstwie ekologicznym powinny decydować takie cechy odmiany, jak:
Zboża jare:
− większa odporność na choroby grzybowe, głównie występujące na
liściach;
− większa zdolność do konkurowania z chwastami, determinowania
wysokością roślin;
− krótszy okres wegetacji, odmiany wcześniej dojrzewające w mniejszym
stopniu porażane są przez choroby grzybowe;
− dobre zdolności pobierania składników nawozowych z gleby;
− mniejsze wymagania glebowe.
Zboża ozime:
− o dużej zimotrwałości, gdyż łan przerzedzony w okresie zimy ulega
silnemu zachwaszczeniu
− wcześniej dojrzewające, ponieważ szkody powodowane przez choroby
liści i kłosa (mączniaki, rdze i septoriozy) są na ogół mniejsze niż przy
odmianach późnych:
 o dłuższej słomie, zwykle intensywniej krzewiące się, gdyż będą
bardziej konkurencyjne w stosunku do chwastów;
 o dobrej zdolności pobierania składników nawozowych z gleby;
 o mniejszych wymaganiach glebowych.
Wyniki doświadczeń przeprowadzonych w Instytutcie Uprawy Nawożenia
i Gleboznawstwa – Państwowym Instytucie Badawczym. (IUNG) wskazują,
że znaczenie doboru odmian jest większe w rolnictwie ekologicznym niż
konwencjonalnym.
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Reakcja odmian pszenicy ozimej na uprawę
w różnych systemach produkcji (dośw. IUNG 1998-2001)
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ŚREDNIO

W latach 2009-2011 w Pokazowym Gospodarstwie Ekologicznym
w Chwałowicach działającym przy Centrum Doradztwa Rolniczego
w Radomiu prowadzono doświadczenia mające na celu ocenę przydatności odmian zbóż do uprawy metodami ekologicznymi.
W doświadczeniach badano odmiany ustalone przez Wojewódzki Zespół
PDOiR dla doświadczeń porejestrowych w woj. mazowieckim. W tym okresie przebadano łącznie: 16 odmian owsa (w tym 4 odmiany owsa nagoziarnistego), 24 jęczmienia jarego, 18 żyta ozimego i 21 pszenżyta ozimego.
Doświadczenie prowadzono na glebie klasy – IIIa, o pH - 6,2 i wysokiej
zasobności w fosfor, potas i magnez. Przedplonami dla zbóż jarych w tym
okresie były rośliny strączkowe lub motylkowate, natomiast dla zbóż ozimych okopowe (tylko w 2011r. rośliny motylkowate). Doświadczenia prowadzono w 4 powtórzeniach, na jednym poziomie agrotechnicznym.
W uprawie były stosowane typowe zabiegi agrotechniczne typu: orka
zimowa (podorywka), orka siewna, bronowanie, agregatownie, siew, bronowanie posiewne, oraz 2-3 krotne bronowania odchwaszczające. Zabiegów ochrony roślin w tym okresie nie stosowano.
Poniżej przedstawione wyniki dla poszczególnych odmian są uzyskane
zgodnie z metodyką przyjętą dla Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego. Dane uzyskane z tego typu doświadczenia wykonanego tylko
w jednym punkcie doświadczalnym nie mogą być brane pod uwagę jako
oficjalne dane. Są przedstawione jedynie jako dodatkowe informacje dla
osób zainteresowanych uprawą zbóż metodami ekologicznymi.
10



IV. WYNIKI PLONOWANIA OWSA ZWYCZAJNEGO
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Na podstawie uzyskanych danych z plonowania odmian owsa zwyczajnego
w latach 2009-2011, do uprawy w gospodarstwach ekologicznych najlepiej
nadawałyby się 4 odmiany tj. Haker, Skorpion, Bingo i Arden. Z tym, że
odmiana Skorpion była badana tylko w 2009 roku (dane mogą być mniej
miarodajne, brak porównania w pozostałych latach badań).
Spośród powyżej wybranych odmian owsa należy stwierdzić, iż pewne
cechy odmianowe dodatkowo potwierdziły ich przydatność w tego typu
uprawie. Np. wysokość roślin, a co za tym idzie konkurencyjność wobec
chwastów (wszystkie wybrane odmiany były wyższe niż średnia). Również
średnia odporność na choroby wyglądała bardzo podobnie, za wyjątkiem
odmiany Bingo (nieco poniżej średniej odporności).

Opis odmian najbardziej przydatnych (zalecanych) dla gospodarstw ekologicznych na podst. danych COBORU
Haker
Odmiana żółto ziarnista, przeznaczona d uprawy na terenie całego kraju
z wyjątkiem terenów górskich. Odporność na rdzę wieńcową – dobra do
bardzo dobrej, na mączniaka prawdziwego – duża, na rdzę źdźbłową,
helmintosporiozę, septoriozę liści – średnia. Rośliny średniej wysokości,
o dość małej odporności na wyleganie. Termin wiechowania- późny do
bardzo późnego, termin dojrzewania- dość późny. Udział łuski – mały,
masa 1000 ziaren – dość mała, wyrównanie – małe do bardzo małego.
Gęstość ziarna w stanie zsypnym – mała do bardzo małej. Zawartość
białka- mała, tłuszczu – bardzo mała. Tolerancja na zakwaszenie gleby
12



– średnia. Plon ziarna z łuską – dość duży, bez łuski – duży do bardzo
dużego.
Hodowca: Hodowla Roślin Strzelce Grupa IHAR.
Skorpion
Odmiana żółtoziarnista. Odporność na rdzę źdźbłową – duża, na mączniaka – dość duża, na helmintosporiozę i septoriozę liści – średnia, na rdzę
wieńcową – dość mała. Rośliny są średniej wysokości, o dość dużej odporności na wyleganie. Termin wiechowania i dojrzewania średni. Ziarno
o dość małym udziale łuski, bardzo dużej masie 1000 ziaren, dość dużej
gęstości w stanie zsypnym, dobrym do bardzo dobrego wyrównaniu oraz
średniej zawartości białka i małej tłuszczu. Plon ziarna z łuską – dość duży,
bez łuski – duży.
Pełnomocnik hodowcy: Saaten-Union Polska.
Bingo
Odmiana żółtoziarnista. Odporność na mączniaka prawdziwego i rdzę
wieńcową – dość duża, na pozostałe choroby – średnia. Rośliny średniej
wysokości, o przeciętnej odporności na wyleganie. Termin wiechowania
wczesny, dojrzewania dość wczesny. Ziarno o bardzo małym udziale łuski,
bardzo dużej masie 1000 ziaren, dobrym wyrównaniu oraz o przeciętnej
zawartości białka i dość dużej tłuszczu. Plenność bardzo dobra.
Hodowca: Hodowla Roślin Strzelce Grupa IHAR
Arden
Odmiana żółto ziarnista., przeznaczona d uprawy na terenie całego kraju
z wyjątkiem terenów górskich. Odporność na rdzę wieńcową – duża do
bardzo dużej, na septoriozę liści – dość duża, na mączniaka prawdziwego,
rdzę źdźbłową i helmintosporiozę – przeciętna. Rośliny średniej wysokości, o przeciętnej odporności na wyleganie. Termin wiecowania - dość późny, dojrzewania - średni. Udział łuski – duży, masa 1000 ziaren – bardzo
mała, wyrównanie – małe do bardzo małego. Gęstość ziarna w stanie
zsypnym – dość mała. Zawartość białka - mała, tłuszczu – mała do bardzo
małej. Tolerancja na zakwaszenie gleby – przeciętna. Plon ziarna z łuską
i bez łuski – dość duży.
Hodowca: Danko Hodowla Roślin.
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Jeżeli chodzi o odmiany nagoziarniste, to ww. okresie w doświadczeniach
były badane 4 odmiany. Najlepiej w plonowaniu wypadły odmiany Polar
i Maczo, (odm. Polar dane tylko za 2009 r.)
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Tabela plonowania wszystkich odmian owsa za lata 2009-2011
2010

2009

Bingo
Skorpion
Gniady
Cwał
Deresz
Zuch
Berdysz
Breton
Krezus
Koneser
Polar

Plon
(t/ha)
6,22
6,02
5,98
5,90
5,78
5,78
5,50
5,32
5,04
4,62
4,05

średni plon

5,47

Odmiana

Odmiana
Koneser
Arden
Haker
Bingo
Berdysz
Zuch
Krezus
Gniady
Maczo
Cwał
Deresz
Siwek
średni plon

2011
Plon
(t/ha)
4,49
4,49
4,39
4,26
4,10
4,06
4,03
3,98
3,90
3,49
3,31
3,10
3,97

Odmiana

Plon (t/ha)

Krezus
Haker
Bingo
Arden
Zuch
Deresz
Maczo
Siwek
Nagus

7,40
7,26
6,99
6,78
6,67
5,95
4,16
3,74
3,63

średni
plon

5,84

Polar
Odmiana nieoplewiona. Odporność na mączniaka, rdzę wieńcową, rdzę
źdźbłową, helmintosporiozę i septoriozę liści – przeciętna. Rośliny są średniej wysokości, o dużej odporności na wyleganie. Termin wiechowania
i dojrzewania – średni. Ziarno nieoplewione (z niewielkim udziałem ziarna
oplewionego), o bardzo małej masie 1000 ziaren (26 g), bardzo dużej
gęstości w stanie zsypnym (67 kg/hl), o ok. 30 proc. większej niż średnio
dla odmian oplewionych, bardzo dużej zawartości białka (15,9 proc.)
i tłuszczu (8,6 proc.). Plon z łuską zależnie od roku jest o 32–40 proc. poniżej odmian oplewionych, bez łuski – tylko 6–15 proc. niższy.
Hodowca: Hodowla Roślin Strzelce, Grupa IHAR.
Maczo
Odmiana nieoplewiona, przeznaczona d uprawy na terenie całego kraju
z wyjątkiem terenów górskich. Odporność na rdzę wieńcową – duża, na
mączniaka prawdziwego – dość duża, na rdzę źdźbłową- średnia, na helmintosporiozę i septoriozę liści – dość mała. Rośliny średniej wysokości,
o dość małej odporności na wyleganie. Termin wiechowania i dojrzewaniaśredni. W stosunku do odmiany Polar charakteryzuje się nieco wyższym
udziałem ziaren oplewionych, mniejszą masą 1000 ziaren, gorszym
wyrównaniem, mniejszą gęstością ziarna w stanie zsypnym, mniejszą zawartością białka oraz tłuszczu. Tolerancja na zakwaszenie gleby – przeciętna. Plon ziarna z łuską jak i bez bez łuski – powyżej odmiany Polar.
Hodowca: Hodowla Roślin Strzelce, Grupa IHAR.



15

V. WYNIKI PLONOWANIA JĘCZMIENIA JAREGO
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Opis odmian najbardziej przydatnych (zalecanych)
dla gospodarstw ekologicznych
Skarb
Odporność na mączniaka, plamistość siatkową, rdzę jęczmienia i czarną
plamistość – średnia, a na rynchosporiozę – dość mała. Rośliny są dość
wysokie, o przeciętnej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia – dość
wczesny, dojrzewania – średni. Masa 1000 ziaren – duża, wyrównanie
ziarna – średnie, gęstość ziarna w stanie zsypnym – dość duża. Zawartość
białka – przeciętna. Tolerancja na niskie pH gleby – średnia. Plenność –
dość dobra.
Hodowca: HR Strzelce, Grupa IHAR.
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KWS Olof
Odmiana typu pastewnego. Odporność na mączniaka prawdziwego i czarną plamistość – duża, na rdzę jęczmienia, rynchosporiozę i plamistość
siatkową – średnia. Rośliny średnio wysokie, o małej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia i dojrzewania – średni. Masa 1000 ziaren – średnia, wyrównanie ziarna – dość małe, gęstość ziarna w stanie zsypnym –
przeciętne. Zawartość białka w ziarnie – mała. Tolerancja na zakwaszenie
gleby – średnia. Plenność – bardzo dobra.
Pełnomocnik hodowcy: KWS Lochow Polska.
Afrodite
Odmiana o dobrej wartości technologicznej. Odporność na czarną plamistość – dość duża, na mączniaka prawdziwego, rdzę jęczmienia, rynchosporiozę i plamistość siatkową – średnia. Rośliny dość wysokie, o stosunkowo małej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia i dojrzewania –
średni. Masa 1000 ziaren – średnia, wyrównanie ziarna – dość słabe,
gęstość ziarna w stanie zsypnym – średnia. Zawartość białka w ziarnie –
mała do bardzo małej. Tolerancja na zakwaszenie gleby – średnia. Plenność – dobra.
Pełnomocnik hodowcy: HaGe Polska.
Suweren
Odmiana typu pastewnego. Odporność na czarną plamistość – dość mała,
na rdzę jęczmienia, rynchosporiozę i plamistość siatkową – przeciętna, na
mączniaka prawdziwego - mała. Rośliny wysokie, o dość małej odporności
na wyleganie. Termin kłoszenia i dojrzewania – wczesny. Masa 1000 ziaren – mała, wyrównanie ziarna – małe, gęstość ziarna w stanie zsypnym –
duża. Zawartość białka w ziarnie – mała. Tolerancja na zakwaszenie gleby
– przeciętna. Plenność – dobra do bardzo dobrej.
Hodowca: Hodowla Roślin Strzelce, Grupa IHAR.
Stratus
Odmiana o średniej wartości browarnej. Odporność na plamistość siatkową,
rdzę jęczmienia i czarną plamistość – średnia, a na mączniaka i rynchosporiozę – dość mała. Rośliny są dość wysokie, o dość dużej odporności na
wyleganie. Termin kłoszenia – dość wczesny, dojrzewania – średni. Masa
1000 ziaren – duża, wyrównanie ziarna – przeciętne, gęstość ziarna
w stanie zsypnym – dość duża. Zawartość białka – przeciętna. Tolerancja
na niskie pH gleby – średnia. Plenność – dość dobra.
Hodowca: Hodowla Roślin Strzelce, Grupa IHAR
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VI. WYNIKI PLONOWANIA ŻYTA OZIMEGO

średni plon-6,42
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Opis odmian żyta ozimego na podst. danych COBORU
(Źródło: Farmer)
Brasetto F1
Odmiana mieszańcowa trójkomponentowa. Odporność na septoriozę liści
i pleśń śniegową dość duża, na mączniaka prawdziwego, rdzę brunatną,
rdzę źdźbłową, rynchosporiozę i choroby podstawy źdźbła średnia. Rośliny
dość niskie, o przeciętnej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia
i dojrzewania średni. Masa 1000 ziaren dość duża, wyrównanie średnie,
gęstość w stanie zsypnym przeciętna. Odporność na porastanie ziarna
w kłosie średnia, liczba opadania dość duża. Zawartość białka mała. Lepkość maksymalna kleiku skrobiowego duża do bardzo dużej, końcowa
temperatura kleikowania wysoka do bardzo wysokiej. Tolerancja na zakwaszenie gleby przeciętna. Plenność bardzo dobra.
Pełnomocnik hodowcy: KWS Lochow Polska.
Placido F1
Mieszaniec trójliniowy. Odporność na rdzę brunatną – bardzo duża, na
mączniaka, septoriozę liści, rynchosporiozę i choroby podstawy źdźbła –
średnia, na rdzę źdźbłową – dość mała. Rośliny dość niskie, o małej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia i dojrzewania przeciętny. Masa
1000 ziaren przeciętna, wyrównanie dość dobre, gęstość w stanie zsypnym
średnia. Odporność na porastanie ziarna w kłosie średnia, liczba opadania
duża. Zawartość białka dość mała. Lepkość maksymalna kleiku skrobiowego bardzo duża, końcowa temperatura kleikowania bardzo wysoka. Plenność bardzo dobra.
Pełnomocnik hodowcy: Lochow-Petkus Polska.
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Palazzo F1
Odmiana mieszańcowa trójkomponentowa. Odporność na mączniaka
prawdziwego, rdzę brunatną, septoriozę liści, rynchosporiozę, choroby
podstawy źdźbła i pleśń śniegową średnia, na rdzę źdźbłową mała. Rośliny
średniej wysokości, o dość dużej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia dość późny, dojrzewania średni. Masa 1000 ziaren dość duża, wyrównanie średnie, gęstość w stanie zsypnym przeciętna. Odporność na porastanie ziarna w kłosie średnia, liczba opadania dość duża. Zawartość białka bardzo mała. Lepkość maksymalna kleiku skrobiowego bardzo duża,
końcowa temperatura kleikowania wysoka do bardzo wysokiej. Tolerancja
na zakwaszenie gleby przeciętna. Plenność bardzo dobra.
Pełnomocnik hodowcy: KWS Lochow Polska.
Balistic F1
Mieszaniec trójliniowy. Odporność na rdzę brunatną – bardzo duża, na
choroby podstawy źdźbła – dość duża, na mączniaka, septoriozę liści
i rynchosporiozę – średnia, na rdzę źdźbłową – dość mała. Rośliny niskie,
o małej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia i dojrzewania przeciętny. Masa 1000 ziaren duża, wyrównanie dobre, gęstość w stanie zsypnym
dość duża. Odporność na porastanie ziarna w kłosie średnia, liczba opadania dość duża. Zawartość białka mała. Lepkość maksymalna kleiku
skrobiowego bardzo duża, końcowa temperatura kleikowania wysoka do
bardzo wysokiej. Plenność bardzo dobra.
Pełnomocnik hodowcy: Lochow-Petkus Polska.

ϭϮϬ
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WYNIKI PLONOWANIA PSZENŻYTA OZIMEGO

średni plon–6,04 t/ha
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Opis odmian pszenżyta ozimego na podst. danych COBORU
(Źródło: Farmer)
Algoso
Odmiana o średniej mrozoodporności. Odporność na rdzę brunatną, septoriozę plew, rynchosporiozę i choroby podstawy źdźbła – średnia, na fuzariozę kłosów – dość mała, na septoriozę liści – mała, na mączniaka – mała
do bardzo małej. Rośliny dość wysokie, o przeciętnej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia i dojrzewania średni. Masa 1000 ziaren duża, wyrównanie średnie, gęstość w stanie zsypnym mała. Odporność na porastanie ziarna w kłosie i liczba opadania przeciętne. Zawartość białka mała.
Plenność bardzo dobra. Tolerancja na zakwaszenie gleby średnia.
Hodowca: HR Szelejewo.
Tulus
Odmiana pastewna, o normalnej wysokości roślin. Plenność bardzo
dobra. Mrozoodporność prawie średnia. Odporność na mączniaka
prawdziwego i rdzę brunatną duża, na septoriozę liści i plew dość duża,
na rdzę źdźbłową, rdzę żółtą, fuzariozę kłosów i choroby podstawy
źdźbła średnia. Rośliny dość wysokie, o dość dużej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia dość wczesny, dojrzewania średni. Masa 1000
ziaren duża, gęstość w stanie zsypnym przeciętna. Odporność na porastanie ziarna w kłosie i liczba opadania dość mała. Zawartość białka
duża. Tolerancja na zakwaszenie gleby przeciętna.
Pełnomocnik hodowcy: Saaten-Union Polska sp. z o.o.
Pawo
Odmiana o dość dużej mrozoodporności. Odporność na rdzę brunatną
– duża, na mączniaka, septoriozę liści, rynchosporiozę i fuzariozę kłosów
– dość duża, na rdzę źdźbłową, septoriozę plew i choroby podstawy
źdźbła – przeciętna. Rośliny średniej wysokości, o dość małej odporności na
wyleganie. Termin kłoszenia i dojrzewania średni. Masa 1000 ziaren
i wyrównanie średnie, gęstość w stanie zsypnym bardzo duża. Odporność na porastanie ziarna w kłosie i liczba opadania średnie. Zawartość
białka dość duża. Plenność dobra do bardzo dobrej. Tolerancja na zakwaszenie gleby średnia.
Hodowca: HR Strzelce – Grupa IHAR.
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VIII.

PODSUMOWANIE

Z analizy zebranych danych prowadzonych doświadczeń metodami ekologicznymi z czterema gatunkami zbóż w ramach Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego (woj. mazowieckie) wybrano po 4-5 odmiany.
Odmiany te, przedstawione jako najbardziej przydatne w rolnictwie ekologicznym zostały ustalone wyłącznie w oparciu o trzyletnie wyniki ich plonowania, (w przypadku niektórych nie były to pełne 3 lata).
Wyniki plonowania przyjęto jako decydujący czynnik o wyborze danej
odmiany jako najbardziej przydatnej dla gospodarstw ekologicznych ze
względu na największy wpływ na końcowy efekt ekonomiczny (opłacalność
produkcji). Pamiętać jednak należy, iż uprawa metodami ekologicznymi jest
znacznie ograniczona. Stąd w powyższym materiale przedstawiono również informacje o średnich: wysokości i odporności na choroby dla wszystkich badanych odmian. Nie zawsze bowiem wysokość plonowania danej
odmiany była spójna z jej wysokością czy odpornością na choroby.
W przypadku wskazanych jako najbardziej przydatne w ekologii odmian
owsa rzeczywiście taką zależność można zauważyć. Wskazane odmiany tj;
Haker, Skorpion, Bingo, Arden, które uzyskiwały najwyższe plony, również
były jednymi z najwyższych i najbardziej odpornych na choroby (powyżej
średniej). W przypadku odmian jęczmienia zależność ta potwierdziła się
tylko co do wysokości. Jeżeli chodzi o odmiany żyta ozimego, to podobnie
jak w uprawie konwencjonalnej dominowały odmiany mieszańcowe, trójliniowe, pomimo iż były najniższe i poniżej średniej odporności na choroby.
Jednak ich bardzo dobra plenność i wykorzystanie dobrego stanowiska
(doświadczenie prowadzone na glebie klasy IIIa i zasobnej) miały decydujący wpływ na uzyskiwanie wyższych plonów, niż odmiany populacyjne.
Gospodarstwa ekologiczne w doborze odmian muszą pamiętać jednak
o tym (szczególnie w przypadku żyta czy owsa), iż są to gatunki uprawiane
przeważnie na słabszych glebach. Tu należy brać pod uwagę odmiany
o małych wymaganiach glebowych, a dobrych zdolnościach pobierania
składników pokarmowych. W plonowaniu odmian pszenżyta ozimego
w tym systemie uprawy dominowały odmiany tradycyjne, wysokie. Pomimo
zróżnicowanej średniej odporności na choroby, wykorzystując swoją przewagę w zdolności do konkurowania z chwastami niż odmiany krótkosłome
plonowały znacznie lepiej.
Korzystając z ww. informacji pamiętać należy – wyniki pochodzą z jednego
punktu doświadczalnego (brak porównania podobnych wyników w innych
warunkach).
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Opracowana na podstawie:
1. Doradztwo odmianowe – COBORU w Słupi Wielkiej
2. Wyniki doświadczeń IUNG PIB w Puławach
3. Wyniki doświadczeń własnych
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