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abstrakt. Wzrastająca liczba ludności świata oraz wzrost zamożności społeczeństw są powodem 
zwiększania się popytu na żywność. Ważnym zagadnieniem jest uzyskiwanie wzrostu produkcji przy 
oszczędnym zużyciu nakładów. Jest to możliwe dzięki postępowi biologicznemu, którego udział w 
kreowaniu wzrostu produkcji roślinnej na świecie szacowany jest na 40%. Celem pracy jest określenie 
wpływu postępu biologicznego na wzrost plonowania zbóż jarych w Polsce na podstawie wyników 
porejestrowych w doświadczeniach odmianowych w latach 2006-2017. Stwierdzono, że plonowanie 
odmian zbóż jarych zwiększyło się w badanym okresie przeciętnie o ponad 15 dt/ha. Udział postępu 
biologicznego w obserwowanym wzroście wynosił od 15% dla pszenżyta jarego do 38% dla jęczmienia 
jarego. Przeciętnie było to 28% przy niższym poziomie intensywności produkcji i 23% przy wyższym 
poziomie intensywności. Znaczenie postępu biologicznego we wzroście plonowania odmian zbóż jarych 
jest wysokie, a efektywne upowszechnianie nowych odmian może umożliwiać uzyskiwanie większej 
produkcji roślinnej bez zwiększania nakładów, o ile poziom wykorzystania rosnącego potencjału odmian 
będzie wykorzystywany w produkcji masowej. 

wstęp
Współcześnie poziom produkcji rolniczej zależy przede wszystkim od nakładów z zakupu. 

Dotyczy takich środków produkcji, jak maszyny i ciągniki, nasiona i odmiany, nawozy sztuczne, 
pestycydy, ale także systemy nawadniania i technologie informacyjne. Budynki, maszyny i ciągniki 
oraz systemy nawadniania zaliczane są do wyposażenia technicznego, nawozy i środki ochrony 
roślin są to środki pochodzenia chemicznego, systemy informacyjne umożliwiają rozwój rolnictwa 
precyzyjnego i automatyzację pracy. Wciąż jednak duże znaczenie w produkcji roślinnej mają środki 
produkcji pochodzenia biologicznego – odmiany roślin. Uważa się nawet, że współczesna biotechno-
logia rolnicza może być w przyszłości głównym źródłem wzrostu produkcji rolniczej w warunkach 
większej presji szkodników i zmian warunków klimatycznych. Arie Altman [1999] zauważył, że 
postęp biologiczny w produkcji roślinnej w oparciu o tradycyjne techniki hodowli napotyka wiele 
ograniczeń, a biotechnologia może dostarczać materiały, dzięki którym będą uzyskiwane pożądane 
cechy odmian roślin, takie jak odporność na stresy biotyczne i abiotyczne, przy wysokim poziomie 
plonowania oraz wyższa zawartość pożądanych substancji odżywczych czy leczniczych. 

Na świecie duże znaczenie mają nie tylko tradycyjnie wyhodowane odmiany, ale też odmiany 
roślin modyfikowanych genetyczne (GMO). Światowa powierzchnia uprawy roślin modyfikowa-
nych genetycznie w 2016 roku przekroczyła 185 mln ha, a większość powierzchni produkcji soi 
czy bawełny zajmują odmiany GMO [ISAAA 2016, Fernandez-Cornejo i in. 2014]. Uprawa roślin 
GMO prowadzi przede wszystkim do wzrostu poziomu plonów, w drugiej kolejności umożliwia 
ograniczenie poziomu nakładów produkcyjnych [Brookes, Barfoot 2017]. W Europie, a także w 
Polsce uprawa roślin GMO nie jest możliwa ze względu na ograniczenia prawne. Nie występuje 
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także presja na wzrost wielkości produkcji rolniczej. Oczekiwany jest raczej wzrost wydajności 
jednostkowej, przy ograniczaniu obszaru produkcji oraz przy lepszym wykorzystaniu środków 
plonotwórczych. Wprowadzanie postępu biologicznego w produkcji roślinnej jest bardzo ważne. 
Ocenia się, że około 40% ogólnego wzrostu plonów na świecie jest uzyskiwane dzięki nowym 
odmianom [Chrispeels, Sadova 2003], a dla poszczególnych gatunków jest to od 20 do 60% [Wicki 
2010, Krzymuski, Krzeczkowska 1998]. Postęp biologiczny charakteryzuje się także długotrwałym 
oddziaływaniem na wzrost produktywności po jego wprowadzeniu, co odróżnia go np. od stosowania 
środków ochrony roślin czy nawozów [Runowski, Wicki 2017]. W tym aspekcie, duże znaczenie 
ma to, że nowe odmiany charakteryzują się lepszymi cechami produkcyjnymi i technologicznymi, 
w tym wyższym plonowaniem.

Dopływ nowych odmian jest możliwy dzięki sprawnemu systemowi hodowli roślin [Filipiak 
2008, Majchrzycki 2015, Marciniak 2008]. Sprawdzenie przydatności nowych odmian do produkcji 
jest w Polsce prowadzone w ramach systemu Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego 
(PDO). Nowe odmiany powinny cechować się wysokim i stabilnym plonowaniem w warunkach 
uprawy. Jest to ważne również ze względu na ograniczanie ryzyka produkcyjnego [Wicka 2013, 
2018]. Jeżeli w określonych warunkach i przy niezmienionych nakładach dana odmiana plonuje 
wyżej niż inne, wyższa jest produkcja biomasy z jednostki powierzchni wykorzystywanej do 
produkcji żywności i pasz [Gołębiewski 2015, Wicki, Wicka 2016]. Niestety wiele ograniczeń 
wynika ze stosowanej technologii produkcji, w związku z czym średni poziom wykorzystania 
potencjału plonowania odmian zbóż w Polsce wynosi od 40% dla gatunków ekstensywnych do 
60% dla gatunków intensywnych [Runowski, Wicki 2017]. Tadeusz Oleksiak i współautorzy 
[2004] na podstawie badań w gospodarstwach rolniczych w Polsce ustalili ten poziom na 33% 
dla pszenicy ozimej. W okresie około 20 lat wzrósł on o około 8 p.p. [Wicki 2016]. Dzieje się 
tak, mimo że poziom zużycia nawozów nie zwiększa się. Oznacza to, że nowe odmiany cha-
rakteryzują się lepszą transformacją nakładów w plon, są też odporniejsze na wybrane stresy 
biotyczne i abiotyczne. Większe wykorzystanie potencjału odmian może też być efektem lepszej 
technologii produkcji, która była w niektórych badaniach wskazywana jako podstawowy czynnik 
wzrostu plonów [Dudek, Wicki 2009]. Ważnym ograniczeniem w praktyce rolniczej jest mała 
skala produkcji w gospodarstwach rolniczych [Gołębiewska 2010, Mańkowski, Oleksiak 2007].

Ocena udziału postępu biologicznego w formie wprowadzania nowych odmian we wzroście 
plonowania zbóż na podstawie wyników doświadczeń odmianowych dla pszenicy ozimej i żyta 
została przeprowadzona przez Ludwika Wickiego [2017]. Ustalony udział postępu biologicz-
nego we wzroście plonów za lata 2006-2016 wynosił od 30% dla żyta w uprawie intensywnej 
do nawet 60% dla pszenicy przy niskim poziomie intensywności produkcji. 

Przyrost plonów w doświadczeniach odmianowych można przypisać 2 głównym czynnikom. 
Pierwszy to technologia produkcji reprezentowana przez dobór stanowiska, poziom nawożenia i 
ochrony. W kolejnych latach prowadzenia doświadczeń ulegała ona zmianom, ale była jednakowa 
dla wszystkich odmian. Inny czynnik, jednakowo oddziałujący na wszystkie odmiany, to warunki 
pogodowe w danym roku. Drugi czynnik to postęp biologiczny w postaci nowych odmian i ich re-
akcji na stosowane nakłady produkcyjne w danych warunkach glebowych i pogodowych. Zarówno 
technologia, jak i postęp biologiczny razem przesądzają o uzyskiwanym łącznym przyroście plonów 
(rys. 1). Udział każdego z wymienionych czynników zależy od tempa postępu oraz od gatunku roślin.

W ocenie oddziaływania wymienionych czynników w dłuższym okresie istnieje trudność w 
ustaleniu wzorca, do którego można odnieść wyniki uzyskiwane dla poszczególnych odmian. 
Korzystną sytuacją jest taka, gdy dla całego okresu analizy jest oceniana jakaś odmiana lub 
odmiany, które mogą być wzorcem stałym. W przypadku, gdy zestawy odmian w ocenie zmie-
niają się, można ustalić wzorzec zbiorowy na podstawie średniej dla kilku odmian, a następnie 
dokonać przejścia na nowy wzorzec zbiorowy złożony z innych odmian w oparciu o relacje 
plonowania obserwowane w okresie, gdy wszystkie odmiany z wzorców były oceniane łącz-
nie. W opracowaniu przedstawiono wyniki oceny udziału postępu biologicznego w kreowaniu 
wzrostu plonowania zbóż jarych w Polsce.
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materiał i metodyka badań
Celem pracy jest określenie wpływu postępu biologicznego na wzrost plonowania zbóż ja-

rych w Polsce na podstawie wyników porejestrowych doświadczeniach odmianowych w latach 
2006-2017. Dla osiągnięcia celu zrealizowano następujące zadania badawcze: (1) określono 
poziom plonowania zbóż w doświadczeniach odmianowych według gatunków i jego zmiany, (2) 
ustalono poziom plonowania odmian wzorcowych w doświadczeniach, (3) określono znaczenie 
postępu biologicznego w kreowaniu wzrostu plonów badanych gatunków.

Jako dane źródłowe wykorzystano wyniki porejestrowych doświadczeń odmianowych publiko-
wanych przez Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych w ramach programu Pore-
jestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego (PDO). Analizą objęto okres 2006-2017. Przyjęcie 
2006 roku za początkowy rok badań wynikało z możliwości wykorzystania odmian funkcjonujących 
w całym tym okresie w doświadczeniach jako wzorca stałego oraz z szerszego napływu odmian 
zagranicznych do badań po integracji Polski z Unią Europejska (UE). W ocenie plonowania ujęto 
wyniki uzyskiwane zarówno dla dwóch stosowanych w doświadczeniach poziomów intensywności: 
niższego, będącego odzwierciedleniem przeciętnego poziomu agrotechniki (a1) i wyższego (a2).

Założono, że zmianę poziomu plonowania P (plon) można przedstawić jako efekt zwiększania 
nakładów środków produkcji na jednostkę powierzchni A (nakład/ha) i lepszego wykorzystania 
stosowanych nakładów przez nowe odmiany B (produkcja/nakład). Wyższy poziom zbiorów 
uzyskiwanych z jednostki nakładu (zakładając jednakowe warunki glebowe w obrębie doświad-
czeń odmianowych) jest odzwierciedleniem postępu odmianowego, gdyż nowe, lepsze odmiany 
powinny cechować się większym wykorzystaniem nakładów. Może to wynikać zarówno z 
lepszej transformacji nakładów w plon, jak i większej odporności na stresy. Zmianę poziomu 
nakładów na jednostkę powierzchni określono pośrednio, zakładając, że zmiana plonów odmian 
wzorcowych wynika wyłącznie ze zmian agrotechniki w połączeniu z warunkami pogodowymi 
w kolejnych latach prowadzenia doświadczeń. Zależność tę można przedstawić następująco: 

P = nakład × produkcja  = a × Bha nakład
Analizując przyrost plonów można stwierdzić, że zależy on od wzrostu intensywności (ΔA) 

i wprowadzania nowych odmian (ΔB): ΔP = ΔA × ΔB. Wpływ poszczególnych czynników na 
przyrost plonów w ujęciu dynamicznym, można określić porównując dynamikę zmian plonów 
do dynamiki zmian nakładów, po zlogarytmowaniu uzyskuje się: ln∆P = lnΔA + lnΔB.

W efekcie, przyjmując przyrost plonów za 100%, można ustalić, jaki jest w zmianie plono-
wania udział postępu biologicznego (odmian), a jaki pozostałych nakładów agrotechnicznych.

Jako odmiany wzorcowe w badaniach przyjęto dla pszenicy jarej odmianę Tybalt, dla owsa 
odmianę Krezus, dla pszenżyta jarego odmianę Dublet, a dla jęczmienia jarego zastosowano 
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Rysunek 1. Czynniki wpływające na wzrost 
plonowania roślin
Figure 1. Factors influencing on crop yields
Źródło: opracowanie własne
source: own study
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wzorzec zbiorowy – w latach 2006-2012 były to odmiany Startus, Nagradowicki i Tocada, a 
w latach 2010-2017 odmiany Basic, KWS Olof i Suweren. Dla lat 2010-2012 ustalono stałą 
przeniesienia dla wzorca na poziomie 0,964 dla poziomu intensywności a1 i 0,968 dla poziomu 
intensywności a2. Średnioroczną zmianę poziomu plonowania oszacowano z wykorzystaniem 
formuły ln(exp(P2006:P2017)).

wyniki badań
Oceny w ramach doświadczeń PDO są prowadzone dla zbóż na dwóch poziomach intensyw-

ności dla tej samej grupy odmian. W ocenie wyników doświadczeń ustalono, że poziom intensyw-
ności miał istotne znaczenia dla kształtowania się plonów zbóż jarych [COBORU 2006-2017]. 
Na rysunku 2 przedstawiono zmiany plonów w okresie badań. Plony uzyskiwane w poletkowych 
doświadczeniach odmianowych były około dwukrotnie wyższe od obserwowanych średnio w pro-
dukcji rolniczej w Polsce i wynosiły przeciętnie od 60 do około 80 dt/ha. Wyraźnie widoczna była 
tendencja wzrostu plonowania dla każdego z analizowanych gatunków badanym okresie (rys. 2).

W tabeli 1 przedstawiono zmiany plonów oraz uzyskane wyniki podziału wpływu badanych 
czynników na uzyskany przyrost plonów. Najwyższy przyrost plonowania obserwowano dla 
pszenicy jarej i pszenżyta jarego, ale różnice między gatunkami nie były duże. Wzrost plo-
nowania zawierał się w zakresie od 13,0 do 17,1 dt/ha. Obserwowano wzrost plonów odmian 
zarówno przy niższym (a1), jak i przy wyższym (a2) poziomie nakładów. W analizowanym 
okresie plony wzrastały średniorocznie od 1,2 dt/ha dla owsa do 1,6 dt/ha dla pszenicy jarej. 
Uzyskane przyrosty plonowania były duże. Dla każdego gatunku obserwowano wzrost plonów 
o około 20% w okresie 12 lat. Było to więcej niż dla żyta, a podobne wyniki uzyskano dla 
pszenicy ozimej [Wicki 2017].

Dominującą rolę w obserwowanym wzroście plonowania miały czynniki związane z intensyw-
nością produkcji oraz stanowiskiem i przebiegiem pogody (agrotechnika). Przy niższym poziomie 
nakładów udział tych czynników w kreowaniu wzrostu plonów wynosił od 62% dla jęczmienia 
jarego do 76% dla pszenicy jarej. Dla owsa i pszenżyta jarego także przekraczał 70%. Oznacza to, 
że postęp biologiczny wnoszony przez nowe odmiany nie był najważniejszym czynnikiem wzrostu 
plonów. Udział postępu biologicznego w kreowaniu wzrostu plonowania zbóż jarych był najwyższy 
w przypadku jęczmienia jarego i wynosił 37,8%. Dla pszenicy jarej, owsa i pszenżyta był na znacz-
nie niższym poziomie – 27,2% dla pszenżyta jarego, 25,3% dla owsa i 24,3% dla pszenicy jarej. 

Rysunek 2. Plony zbóż jarych w doświadczeniach polowych w latach 2006-2017
Figure 2. Yield of spring cereals in field trials in the period 2006-2017
Źródło: obliczenia własne na podstawie wyników PDO
Source: own calculation based on data of Post-Registration Variety Testing System
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W przypadku wyższego poziomu intensywności produkcji rola nakładów w kreowaniu 
przyrostu plonowania była wyższa i oszacowany udział wynosił od 65% dla jęczmienia jarego 
do nawet 85% dla pszenżyta jarego. Tym samym udział postępu biologicznego w generowaniu 
wzrostu produkcyjności zbóż był niższy. Wynosił on 34,5% dla jęczmienia jarego, ale już tylko 
21,1% dla pszenicy jarej i 14,9% dla pszenżyta jarego. 

Uzyskane wskaźniki były na wysokim poziomie, co oznacza, że postęp biologiczny odgrywa 
wciąż ważną rolę w zwiększaniu produktywności roślin. Niemniej, tylko dla jęczmienia wyniki 
były zbliżone do tych, które podano w oszacowaniu znaczenia postępu biologicznego w kreowaniu 
wzrostu produkcji roślinnej na świecie. Zróżnicowanie między gatunkami było raportowane także 
przez innych autorów [Duvick 2005, Wicki 2010] i może wynikać z różnych osiągnięć w hodowli 
danego gatunku w analizowanym okresie, a także poziomu wcześniej uzyskanych efektów, które 
trudno jest poprawić. 

Przyrost plonów wynikający z wprowadzania postępu biologicznego wynosił od 0,3 do 
0,75% rocznie. Najwyższą dynamikę obserwowano dla jęczmienia jarego i pszenicy jarej, a 
niższą dla owsa i pszenżyta jarego. Można zauważyć, że wzrost intensywności produkcji może 
być substytutem dla wprowadzania nowych odmian i odwrotnie. Wynika to z obserwowanej 
różnicy w znaczeniu postępu biologicznego przy różnych poziomach intensywności. Jest więc 
wciąż możliwe, przez wprowadzanie nowych odmian, uzyskiwanie tej samej produkcji nawet 
przy obniżeniu poziomu nakładów. W warunkach masowej produkcji rolniczej jest to o tyle 
trudniejsze, że występuje bardzo duża różnorodność stosowanych technologii produkcji i wa-
runków glebowych, do których nie zawsze dopasowana jest odmiana.

Łącznie w okresie 2006-2017 tylko w efekcie wprowadzania postępu biologicznego 
plonowanie analizowanych gatunków wzrosło o około 5 dt/ha. Największy wzrost plonów 
uzyskano dla jęczmienia jarego: 5,3 i 5,4 dt/ha odpowiednio dla niższego i wyższego poziomu 
intensywności. Dla pszenicy jarej było to 4,0 i 3,6 dt/ha. Nieco niższe przyrosty uzyskano dla 
owsa i pszenżyta jarego. 

Uzyskane wyniki są podstawą do stwierdzenia, że postęp biologiczny wprowadzany do 
rolnictwa z hodowli roślin w nowych odmianach zbóż jarych był w Polsce znaczący. Od 15 

Tabela 1. Wyniki analizy wpływu postępu odmianowego (biologicznego) na poziom plonowania w latach 
2006-2017
Table 1. The results of the analysis of the influence of varietal (biological) progress on the yield level in 
years 2006-2017
Wyszczególnienie/Item Plony odmian w doborze/Yield of all testing varieties

pszenica jara/
spring wheat

jęczmień jary/
spring barley

owies/
oat

pszenżyto jare/
spring triticale

a1 a2 a1 a2 a1 a1 a2

wzrost plonu/Total change of yield [dt/ha] 16,4 17,1 14,1 15,5 13,0 16,8 14,3
Wpływ zmian nakładów /
Increase due to inputs change [%] 75,7 78,9 62,2 65,5 74,7 72,8 85,1

Wpływ postępu odmianowego/
Change due to varietal progress  [%] 24,3 21,1 37,8 34,5 25,3 27,2 14,9

Przyrost dzięki postępowi odmianowemu/
Change due to varietal progress [dt/ha] 4,0 3,6 5,3 5,4 3,3 4,6 2,1

Zmiana średnioroczna dzięki postępowi 
odmianowemu/AAGR form varietal 
progres [%]

0,58 0,46 0,75 0,67 0,48 0,72 0,28

a1 – niższy poziom nakładów/lower level of production inputs; a2 – wyższy poziom nakładów/higher 
level of production inputs
Źródło: opracowanie własne
source: own calculation
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do 38% przyrostu plonów było efektem wprowadzania postępu biologicznego. Wynikające z 
tego roczne przyrosty plonowania w doświadczeniach polowych wynosiły od 30 kg/ha/rok 
dla owsa, 36 kg/ha/rok dla pszenicy jarej i aż do 48 kg/ha/rok dla jęczmienia jarego. Wraz 
z rosnącym poziomem wykorzystania potencjału plonowania odmian w produkcji rolniczej 
postęp biologiczny odgrywa ważna rolę w zwiększaniu produktywności w polskim rolnictwie. 

podsumowanie
Wzrost rozmiarów produkcji roślinnej może następować przez zwiększanie powierzchni zie-

mi użytkowanej rolniczo, zwiększanie poziomu nakładów produkcyjnych oraz przez wprowadza-
nie do produkcji nowych plenniejszych czy lepiej przystosowanych do określonych warunków 
środowiska odmian roślin. W skali świata, dzięki postępowi biologicznemu uzyskuje się 40% 
wzrostu produkcji roślinnej, przy czym w zależności od gatunku jest to od 20 do nawet 80%. 

Dla lat 2006-2017 dla zbóż jarych w Polsce uzyskano wzrost plonowania w doświadczeniach 
odmianowych o 13-17 dt/ha w zależności od gatunku. Największy wzrost obserwowano dla 
pszenicy jarej. Udział postępu biologicznego wynikającego z wprowadzania nowych odmian 
wynosił od 2,1 do 5,3 dt/ha, a w ujęciu względnym było to od 14,9 do 37,8%. Największy udział 
postępu biologicznego we wzroście plonów ustalono dla jęczmienia jarego na obu poziomach 
intensywności – około 35%. Dla pozostałych gatunków było to około 25%, tylko dla pszenżyta 
jarego przy wyższym poziomie intensywności udział ten wynosił ledwie 15%.

Uzyskane wyniki potwierdzają duże znaczenie postępu biologicznego we wzroście plono-
wania, ustalone w innych badaniach. Dla zbóż jarych jest to poziom o około 10 p.p. niższy od 
obserwowanego dla zbóż ozimych. Obserwowana luka plonowania między doświadczeniami 
a praktyką rolniczą, sięgająca 50%, może być jednak podstawą do stwierdzenia, że w praktyce 
rolniczej duże znaczenie, obok postępu biologicznego, ma wciąż postęp w zakresie technologii 
produkcji.

W opracowaniu określono znaczenie postępu biologicznego w produkcji zbóż na podstawie 
cech ilościowych. Należy brać pod uwagę, że hodowla roślin może być ukierunkowana na 
inne niż ilościowe cechy odmian, w tym na uzyskiwanie wyższej jakości technologicznej czy 
odporności. Analiza ilościowa nie wyczerpuje więc w pełni omawianego zagadnienia.
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Summary
The growing world population and the increase in the wealth of societies are the reason for the growing demand 

for food. An important issue is to obtain production growth without excessive increase of use of production inputs. It is 
possible thanks to biological progress, whose share in creating the growth of plant production in the world is estimated 
at 40%.  The aim of the work is to determine the impact of biological progress on the increase in the yield level of spring 
cereals in Poland. The analysis was based on the results of post-registration varietal testing for the years 2006-2017. It 
was found that the yield of varieties of spring cereals increased in the analyzed period by an average of over 15 dt/ha. 
The share of biological progress in the observed increase ranged from 15% for spring triticale to 38% for spring barley. 
On average, it was 28% at a lower production intensity level and 23% at a higher intensity level. The importance of 
biological progress in the increase of yields of spring cereal varieties in Poland is high, and the effective dissemination 
of new varieties may allow for obtaining more crop production without increasing inputs, if the level of utilization of the 
varieties’ potential will be higher in agriculture production.
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