
Rolnicy na całym świecie i  w  Polsce 
dążą w  sposób ciągły do zwiększenia 
efektywności produkcji przez uzyskiwa-
nie coraz to wyższych plonów o  coraz 
lepszej jakości, przy optymalnych na-
kładach na produkcję. Jeszcze 20–30 
lat temu głównym czynnikiem wzrostu 
produkcji w rolnictwie była intensyfikacja 
produkcji poprzez stosowanie nowych 
maszyn, nawozów, środków chemicz-
nych oraz technik uprawy. Przez ostatnie 
15 lat produkcja rolna nie uległa intensy-
fikacji, a nawet dochodzi do ograniczania 
stosowania nawozów i środków ochrony 
roślin a mimo to poziom produkcji rolnej 
dalej rośnie! Ten wzrost zawdzięczamy 
postępowi biologicznemu czyli nowo-
czesnym odmianom roślin uprawnych 
coraz bardziej wydajnych i  coraz lepiej 
dostosowanych do lokalnych warunków 
środowiskowo klimatycznych.

Dziś dla każdego gatunku roślin 
uprawnych dostępnych jest wiele od-
mian różniących się pomiędzy sobą 
mniej lub bardziej. Różnice mogą doty-
czyć kierunku użytkowania, wyglądu, po-
ziomu plonowania ale też odporności na 
choroby, zimotrwałości i mrozoodporno-
ści. Ostatnio coraz ważniejsza staje się 
też zdolność do znoszenia okresów su-
szy. Niekiedy odmiany dające najlepsze 
plony posiadają nieco gorsze zdolności 
przetrwania zimy. Z kolei te bardziej od-

Po co nam nowe odmiany 
roślin uprawnych ?

porne i zimotrwałe plonują nieco gorzej, 
ponieważ część energii tracą na prze-
zwyciężenie niekorzystnych warunków. 
Zimotrwałość i odporność na choroby to 
kluczowe cechy, które mogą decydować 
o  sukcesie w  zależności od warunków 
uprawy w danym sezonie.

Nie jesteśmy w stanie przewidzieć jaki 
będzie nadchodzący sezon, czy spo-
dziewać się bezśnieżnych mrozów, czy 
wiosna będzie zimna i  mokra czy su-
cha i  ciepła. Dlatego też nie zaleca się 
uprawy tylko jednej odmiany w  gospo-
darstwie, gdyż w przypadku niekorzyst-
nych warunków dla tej właśnie odmiany 

narażamy się na duże straty. Lepiej wy-
siać kilka różnych odmian – np. oprócz 
odmiany wysokoplonującej o nieco słab-
szej zimotrwałości wysiać odmianę mniej 
plenną ale bardzo zimotrwałą i odporniej-
szą na choroby grzybowe. W  ten spo-
sób zmniejszamy prawdopodobieństwo 
uszkodzenia całej uprawy z jednej przy-
czyny (np. mrozu).

Choroby i  szkodniki atakujące rośliny 
uprawne też ulegają zmianom, poja-
wiają się nowe ich podgatunki, na które 
hodowcy znajdują źródła odporności. 
W różnych regionach Europy występują 
różne podgatunki chorób, o  zmiennym 
nasileniu w latach. Odmiana odporna na 
chorobę w  jednym kraju, wysiana w  in-
nym może być porażana. 

Ciągłe udoskonalanie odmian przez 
hodowców prowadzi do stałego pod-
noszenia plonów, nowe odmiany zatem 
plonują lepiej. Bardzo ważne jest rów-
nież dostosowanie odmian do lokalnych 
warunków ich użytkowania. Odmiany 
wychodowane w  innych krajach mogą 
nie być dostosowane do warunków kli-
matycznych Polski, a także do naszych 
(często zakwaszonych) gleb. Dlatego 
najbezpieczniej używać odmian wy-
tworzonych i  sprawdzonych w  naszej 
strefie klimatycznej i na glebach podob-
nych do tych, na których prowadzi się 
uprawę. 

WPŁYW HODOWLI  
ROŚLIN NA  

GOSPODARKĘ Pomimo spadku nakładów  
pracy, maszyn rolniczych,  
nawozów i pestycydów średnioo  
0,6%, plony nadal wzrastają.
Wzrost rzędu

1,1% rocznie
od roku 2000
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spowodowany jest innowacjami w  
zakresie hodowli i przekłada się na  
miliony ton żywności.

Wyobraź sobie głód na świecie w  
którym hodowla roślin nie  
istnieje.

PSZENICA

80%
wzrostu plonów pszenicy na  
przestrzeni ostatnich 15 lat  
można przypisać hodowli roślin.
Pozostałe czynniki obejmują

... wahania pogody

... nawozy

... środki ochrony roślin

... warunki glebowe

... oraz nowe maszyny
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