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Rolnictwo w Polsce

Na ziemiach polskich już 4500 do 4000 lat p.n.e. 
pojawiła się metoda kopieniacza, która była głównym 
systemem uprawy roli. Uprawiano przede wszystkim 

pszenice (takie jak: samopsza, płaskurka) czy jęczmień. 

wynalazki.andrej.edu.pl



9 gatunków roślin
Na świecie ponad 70% produkowanej żywności oparta jest na 9 roślinach: 

jęczmieniu, pszenicy, owsie, kukurydzy, manioku, ryżu, soi, trzcinie 
cukrowej 

i ziemniaku.

2050 r.  60%
W 2050 r. trzeba będzie wykarmić około 9,6 miliardów ludzi. Wymaga 

to zwiększenia dostaw żywności o 60% w skali globalnej, a przez 
zmianę klimatu, prawdopodobnie zmniejsza się produkcja rolnicza o 

2% w ciągu dekady (Maxted, Palme, 2016). 

176 gatunków w COBORU

Obecnie do krajowego rejestru wpisywanych jest 176 roślin 
uprawnych, 

w tym: 93 gatunków roślin rolniczych, 55 gatunków roślin warzywnych, 
28 roślin sadowniczych.



Rolnictwo przemysłowe stawia na odmiany najbardziej wydajne, 
przynoszące największy plon. Hodowla pszenicy ukierunkowana 
na wzrost plonów, skupiła się na dwóch najbardziej wydajnych 
gatunkach pszenicy (Triticum aestivum L. oraz T. durum Desf.). 

Rośliny rolnicze dziś 
uprawiane

Nowoczesnemu rolnictwu 
towarzyszy zjawisko erozji 

genetycznej. W ten sposób, 
wraz z lokalnymi populacjami 
roślin znikają ich specyficzne 

cechy i przystosowania,  
które mogły by być 

wykorzystane do dalszego 
udoskonalania odmian 

hodowlanych. 



• Zapobieganie erozji genetycznej roślin uprawnych, czyli 
utracie puli genowej, sprawia że powraca się do niektórych 
reliktowych gatunków i ich odmian, takich jak: Triticum
monococcum L., T. dicoccum (Schrank) Schuebl.

• Gatunki te udomowione zostały w miejscach ich pochodzenia 
tj. na Bliskim Wschodzie, gdzie nadal można spotkać ich 
dzikich krewniaków, a w Polsce były notowane 
w wykopaliskach archeologicznych sukcesywnie od 
wczesnego Neolitu. 

• Rosną one na glebach słabych i wyróżnia je  większa 
tolerancja na stresy środowiskowe. Dla przykładu w Australii 
otrzymano, poprzez krzyżowanie z pszenicą samopszą, 
odmianę pszenicy twardej odpornej na zasolenie gleby 
(Munns i inni 2012). 

Dawne rośliny rolnicze dziś 
uprawiane



Najstarsze znalezione nasiona 
pszenicy samopszy są datowane na 
okres wczesnego neolitu - 9 tysięcy 
lat p.n.e. Współcześnie produkcja 
samopszy ogranicza się do małych, 
odizolowanych regionów na terenie 
Francji, Indii, Włoch, Turcji i byłej 
Jugosławii. W ostatnich latach 
samopsza została ponownie odkryta 
dzięki jej wysokiej wartości odżywczej 
i łatwostrawności. Te czynniki, wraz 
z wysoką odpornością samopszy na 
szkodniki i choroby, a także jej 
przystosowanie do rozwijania się na 
słabych glebach i małe 
zapotrzebowanie na składniki 
pokarmowe, czyni z niej dobre zboże 
do uprawy w warunkach rolnictwa 
ekologicznego.

Pszenica samopsza 
(Triticum monococcum)
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Pszenica płaskurka 
(Triticum dicoccum)

Była dość popularna jako 
surowiec zaraz po pszenicy 
zwyczajnej i jęczmieniu. 
Półwysep Apeniński jest 
miejscem, gdzie znajduje się 
nadal najwięcej upraw 
płaskurki (przede wszystkim 
na obszarach górskich). 

Triticum dicoccum „ROTER EMMER” ozime

Triticum
dicoccum
„BAUHINI” 
ozime

Triticum dicoccum „GRAUER EMMER” ozime



Pszenica płaskurka stała się głównym 
zbożem uprawnym na terenach 
bliskiego i dalekiego wschodu, Europy 
i północnej Afryki już w Neolicie i było 
tak do epoki brązu. Płaskurkę 
uprawiano również na początku epoki 
brązu kiedy to nowe, triploidalne 
zboża bez plew zaczęły ją wypierać. 
Współcześnie płaskurka jest ważnym 
zbożem uprawianym w Etiopii. 
W bardzo ograniczonym stopniu nadal 
uprawia się ją w odizolowanych 
regionach w Francji, Indiach, 
Włoszech, Turcji i krajach byłej 
Jugosławii. 

Triticum dicoccum



MATERIAŁY I METODY

• Materiał stanowiły dwa gatunki pszenic: T. dicoccum, 
T. monococcum (KCRZG). Jako kontrolę pszenic 
jarych wysiano: T. aestivum odmiana Raweta; 
pszenic ozimych: T. aestivum odmiana Markiza. 

• W latach 2015-2018 te dwa gatunki pszenic również 
wysiano i uprawiano na powierzchni 1 ha 
w gospodarstwie ekologicznym w województwie 
kujawsko – pomorskim. Po okresie 3 lat uprawy 
opracowano dla nich zalecenia dotyczące zabiegów 
agrotechnicznych.



• W latach 2016 - 2018 
założono poletka - 1 m2

(w 2016r.) oraz 2 m2

(w 2017 i 2018r.) 
Zestaw tych samych 
odmian został wysiany 
na terenie IHAR-PIB 
oraz w sześciu 
gospodarstwach 
w różnych regionach 
Polski. W trakcie 
sezonu wegetacyjnego 
przeprowadzono ocenę 
wylegania oraz chorób 
w skali 9-stopniowej: 
mączniak prawdziwy, 
rdza żółta, rdza 
brunatna i septorioza. 

• Po zbiorze wybrano 
losowo po 10 roślin 
każdej odmiany 
i zmierzono ich 
wysokość, długości 
kłosów oraz policzono 
liczbę ziaren w każdym 
kłosie (wyliczono 
średnie).



• Późniejszy termin siewu odmian jarych i ozimych sprzyja 
zmniejszeniu problemów z niektórymi chwastami.

• Zaleca się wykonywanie wiosennego bronowania. 
Przeprowadza się je na krzyż, dwukrotnie z zastosowaniem 
ostrej brony. W celu uzyskania lepszego plonu na glebach 
lżejszych, przed bronowaniem należy wsiać wsiewkę 
koniczyny lub seradeli. 

• Pszenica samopsza jest stosunkowo odporna na choroby, 
ale wykazuje się wrażliwością na nawozy i środki 
chemiczne. W przypadku płaskurki to jej łuska stanowi 
naturalną ochronę ziarniaków przed infekcją patogenami.

• Suchy klimat ma pozytywny wpływ na plony pszenicy 
płaskurki, niższa wilgotność gleby ogranicza wzrost roślin co 
pozytywnie wpływa na zmniejszenie wylegania. 

WYNIKI

Agrotechnika



Siew dawnych gatunków pszenic: 
samopszy i płaskurki

Samopsza Płaskurka

Ozima Jara Ozima Jara

Termin siewu XI 2ga poł IV XI 2ga poł IV

Norma siewu 

(kg/ha)*
200 250 200-230

Głębokość siewu 4cm



Średnia długość kłosa w latach 
2016-2018



Średnia liczba ziarna w kłosie 
w latach 2016-2018



Średnia wysokość roślin w latach 
2016-2018



Średnie miesięczne opady 
w Radzikowie w latach 2016-2018 



Ocena porażenia chorobami 
i ocena wylegania w latach 

2017-2018

Odmiana

Rdza żółta
Rdza 

brunatna
Septorioza Mączniak Wyleganie

2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018

T. dicoccum 4720 (o) 9 7 8 6 8 8 9 9 7 3

T. dicoccum 1184 (o) 9 7 7 8 8 7 9 9 7 6

T. aestivum "Markiza" - kontrola (o) 9 9 8 4 5 7 9 9 9 9

T. monococcum 24067 (J) 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9

T. dicoccum 24063 (j) 9 8 7 8 7 7 9 9 8 8

T. aestivum "Raweta" - kontrola (j)* 9 - 8 - 7 - 9 - 9 -

W roku 2017 nieustanne opady podczas wegetacji spowodowały opóźnienie 
zbioru oraz wystąpienie śnieci cuchnącej pszenicy (Tilletia caries). 



Usunąć plewy można 
poprzez użycie:

• Bukownika do koniczyny: należy wymienić siatkę na sitach 
półokrągłych na taką o oczkach od 4 do 5 mm. Siatka musi 
być bardzo mocna, zaleca się stosowanie stalowej plecionej. 
Należy również zmniejszyć obroty i następnie otrzymany 
materiał oczyścić na wialni. Pszenicy samopszy nie można 
odplewić używając bukownika.

• „Śrutownika kamieniowego”: szczelinę ustawić na około 4 mm 
i kilkakrotnie przepuścić oplewione ziarniaki. Uzyskany 
materiał należy za każdym razem odsiewać na wialni.

• Łuszczarki lub innej maszyny tego typu.



• Rosnące zainteresowanie dawnymi gatunkami i odmianami 
roślin rolniczych oraz dążenie do poszerzania różnorodności 
upraw i zwiększenia dywersyfikacji produkcji, stwarza szansę 
na ich wprowadzenie do uprawy. Dobrze rosną na glebach 
słabych i charakteryzują się większą tolerancją na stresy 
środowiskowe.

• Obecnie dawne gatunki i odmiany są wykorzystywane
w zrównoważonej produkcji i niskonakładowych systemach 
rolnictwa ekologicznego. 

• Jednakże uprawa starych odmian w nowoczesnym rolnictwie 
wiążę się z potrzebą ich ponownego badania, weryfikacją ich 
cech użytkowych oraz sprawdzenia ich dostosowania do 
warunków jakie panują w dzisiejszym rolnictwie.

Podsumowanie



• Te zapomniane rośliny uprawne uzupełniają dietę o cenne, 
pełne składników odżywczych produkty, zapewniając ludziom 
zróżnicowaną żywność.

• Stanowią one materiał wyjściowy do tworzenia nowych 
odmian. 

• Zaangażowanie w procesie „powrotu dawnych gatunków 
i odmian do uprawy” powinno następować na różnych 
szczeblach. Proponuje się włączenie do tego procesu banku 
genów, hodowców, naukowców, rolników, rząd oraz 
społeczeństwo jako beneficjenta powstałych produktów.



Dziękuję za uwagę!


