
Tytuł projektu: 

Określenie czynników decydujących o zimowaniu pszenicy ozimej i pszenżyta ozimego w 

warunkach polskich 
 

Streszczenie: 

Zimotrwałość jest cechą kompleksową limitującą możliwość uprawy wielu gatunków roślin 

uprawnych w strefie klimatu umiarkowanego. Decyduje o niej odporność na patogeny 

śniegowe, mroźne wiatry, zalewanie, uszkodzenia mechaniczne powodowane przez skorupę 

lodową, czy ruchy gleby, jednak najważniejszym czynnikiem zdaje się być odporność na 

mróz. Rośliny zwiększają swoją mrozoodporność w procesie hartowania zachodzącym w 

niskich, lecz dodatnich temperaturach a obniżają ją przy wzroście temperatury co określane 

jest mianem rozhartowywania. Wyniki najnowszych badań wiążących zimowanie z 

mrozoodpornością wskazują, że nawet zdolność do hartowania roślin może w zależności od 

czynników pogodowych ujawniać się bądź w całości (gdy nagłe spadki temperatury prowadzą 

do dezintegracji błon komórkowych) lub jedynie częściowo (gdy niskie, lecz umiarkowane 

temperatury mrozowe działają na rośliny przez dłuższy czas – wówczas istotna jest tylko 

odporność na dehydratację). Jednocześnie rośliny stawiać muszą czoła postępującym 

zmianom klimatu. Wydaje się, że o ile na większości obszarów, w tym w Polsce zmniejszy się 

częstość występowania ekstremalnie niskich temperatur w zimie o tyle inne, niekorzystne 

czynniki zimowe, jak np wzrost ilości opadów deszczu, częste roztapianie się i ponowne 

zamarzanie okrywy śniegowej, nabrać mogą większego znaczenia. Istotne dla zimowania 

wydają się też coraz większe wahania temperatur w okresie zimowym. Niestety wpływ 

poszczególnych niekorzystnych czynników środowiska występujących w okresie zimowym, 

zarówno na zimowanie różnych gatunków roślin w określonych regionach, jak i na 

zróżnicowanie zimotrwałości pomiędzy genotypami jest praktycznie nieznany, a prowadzone 

dotychczas badania ograniczały się zwykle do badań pojedynczych czynników. Częściową 

przyczyną tego stanu rzeczy jest zarówno brak odpowiednich narzędzi umożliwiających 

jednoczesne badanie wpływu wielu czynników jak i brak umiejętności odróżniania 

mrozoodporności od innych komponentów zimotrwałości. 

Słaba zimotrwałość pszenicy i pszenżyta może być poważnym problemem ekonomicznym o 

czym przekonać można było się zimą 2011/12, gdy w niektórych regionach Polski straty 

zasiewów pszenżyta ozimego osiągnęły 100%, a w skali kraju nie przezimowało 32,4% 

upraw pszenicy ozimej i 30,1% powierzchni upraw pszenżyta (w przeciętnym roku straty 

dotykają do kilku % zasiewów obydwu gatunków).  

Prowadzone przez zespół Katedry Fizjologii Roslin, Wydziału Rolniczo-Ekonomicznego UR 

badania potwierdziły ogólnie niski poziom zimotrwałości uprawianych w Polsce pszenic. 

Jego przyczyną jest zapewne złożona i wynika zarówno z wieloletniego braku dostępu do 

skutecznych metod selekcyjnych (łagodne zimy, brak skutecznych metod alternatywnych) 

oraz braku rzeczywistych informacji dotyczących roli poszczególnych czynników w 

kształtowaniu zimotrwałości pszenicy, gdyż silna środowiskowa zmienność cechy wpływa na 

trudności obiektywnej jej oceny, a co za tym idzie selekcji. Pszenżyto z kolei zdaje się być 

gatunkiem zboża o względnie wysokiej potencjalnej zimotrwałości, jednakże jej 

zróżnicowanie w latach i warunkach lokalnych jest znaczne, zapewne dlatego, że klasycznie 

rozumiana mrozoodporność nie różnicuje dobrze jego potencjału zimowania. Współczynnik 

odziedziczalności (h) cechy mrozoodporności określanej stosowanymi powszechnie testami 

jest u pszenżyta najniższy spośród opublikowanych dla różnych gatunków zbóż i wynosi 

0,183 (doi:10.1111/j.1439-037X.2011.00472.x). Ponadto powyższe problemy zdają się 

pogłębiać w związku z obserwowanymi postępującymi zmianami klimatu wpływającymi na 

większą niestabilność i nieprzewidywalność przebiegu zim. 

 



Cele projektu: 

 

Celem projektu jest określenie czynników wpływających na zimotrwałość pszenicy ozimej i 

pszenżyta ozimego w warunkach polskich oraz czynników najbardziej różnicujących 

odporność pomiędzy rodami. Zagadnienie to opracowywane będzie na podstawie wyników 

wieloletnich i wielopunktowych doświadczeń polowych z pomocą metod umożliwiających 

modelowanie wpływu różnych parametrów pogodowych/klimatycznych na badane cechy. 

W projekcie pragniemy zweryfikować trzy zasadnicze hipotezy badawcze: 

1) Mrozoodporność rozumiana jako zdolność do przetrwania temperatur mrozowych w stanie 

pełnego zahartowania nie zawsze jest czynnikiem decydującym o stopniu przezimowania 

pszenicy i pszenżyta w warunkach polskich. 

2) Różnice w zimotrwałości rodów/odmian pszenicy ozimej i pszenżyta ozimego w 

warunkach polskich nie zawsze wiążą się z różnicami w wąsko-rozumianej (patrz punkt 1) 

mrozoodporności. 

3) Zachodzące zmiany klimatyczne mogą mieć znaczący wpływ na udział poszczególnych 

czynników w zimowaniu pszenicy ozimej i pszenżyta ozimego. 

 

Planowany okres realizacji zadania: 2014 – 2019 

 

Uwaga: Wyniki uzyskane w każdym roku realizacji zadania będą niezwłocznie zamieszczane 

w formie streszczenia na stronie internetowej http://wre.ur.krakow.pl/projekty-

zrealizowane.html, nie później niż do dnia 15 stycznia następnego roku, i będą nieodpłatnie 

dostępne dla wszystkich zainteresowanych. 


