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Uprawa konwencjonalna zboŻjest dominującą pod względem powierzchni w Polsce.

W ostatnim jednak czasie wraz ze wztostem świadomości konsument w oraz tendencjami

zywieniovvymi nakierunkowanymi na ekologiczne produkty spozywcze cechujące

się wysoką jakością oraz pozbawione zanieczyszczęn chemicznych, popularnoś zyskała

uprawa ekologiczne. Jednym z istotnych wymagari stawianych hodowcom zboŻprzezrolnik w

jest dob r odmian, kt re mogłyby być uprawiane w systemie ekologicznym,

przy czym jakość ziarna i jego walory technologiczne byłyby por wnywalne Z tymi

uzyskanymi w wyniku uprawy konwencjonalnej.

W związku z povłyŻszym w ramach niniejszej pracy przeprowadzono kompleksowe

doświadczenie na 10 zroŻnicowanych pod względem odporności odmianach chlebowych

pszenicy mające na celu sprawdzenie, czy uprawa ekologiczna wpłynie w spos b istotny

na j akoś c i bezpięcze stwo produktu finalnego j akim j est piec zywo .

Przeanalizowano wszystkie etapy produkcji pieczywa od pola do stołu. Badano cechy

jakościowe ziarna, mąki i pieczywa, jak r wniez ptzeatalizowano poziom zanieczyszczenia

mikotoksynami i grzybami mikroskopowymi. Dodatkowym waznym aspektem pracy było

określenie zmian zawartości wybranych związkow bioaktywnych odpowiedzialnych

zakształtowanie naturalnej odporności pszenicy. R wnocześnie analizowano te Same odmiany

uprawiane w systemie konwencjonalnym.

Uzyskane wyniki analiz chemicznych i technologicznych vłykazały, iz uzyskane

wypieki z mąki pochodzącej z ziama uprawianego zar wno w systemie konwencjonalnym jak

i ekologicznym nie r znią się istotnie statystycznie. ocena jakościowa pieczywa wskazała,

ze odmiana Batuta i Bogatka uzyskały najwyŻszą ilość punkt w w ocenie punktowej pieczywa

dla obydwu system w gospodarowania. W przypadku pozostałych odmian pieczywo z nich

pozyskane zakwalifikowano do II klasy, i tylko dlapr b ekologicznychodmiany Jenga i Mulan

uzyskano najnizszą ilość punkt w kwalifikujących je do klasy III.

Pod względem bezpieczeristwa nie stwierdzono istotnego zanieczyszczęnia

mikotoksynami oraz grzybami mikroskopowymi ziarna pszenicy uzyskanego zar wno

Z uprary konwencjonalnej, jak i ekologtcznej. W zadnej z badanych prob stęzenie DoN

nie prze|<raczało maksymalnego dopuszczalnego ptzęz UE stęzenia.

AnaLiza profilu ilościowego wybranych związkow bioaktywnych v,rykazaŁa natomiast

istotne statystyc znię ich zr Żnicowanie między systemami gospodarowania. R żnice

międzyodmianowe w obrębie populacji nie były duŻe, natomiast sumarycznie pr by z systemu

ekologic znego charakte ryzowały się istotnie wyŻszą zawartością kwas w fenolowych'

flawonoidow oraz aktywnością przeciwutleniającą w por wnaniu z pr bami



konwencjonalnymi. Związanejest to z fa|<tem, Że uprawa ekologiczna stymuluje i wzmacnia

układ odpornościowy rośliny. Zastosowanie ochrony chemicznej w konwencjonalnym

systemie gospodarowania powoduje stres wywołany opryskami z jednoczesnym ograniczeniem

mozliwo ści rozwoj u naturalne go mechani ZmIl o dporno ściowe go ro śliny.

Przeprowadzona analiza statystyczna korelacji między badanymi parametrami

technologicznymi i chemicznymi vykazała, iż kwas ferulowy i chlorogenowy determinują

poziom stęŻenia kwas w fenolowych i flawonoid w. Wzrost stęzenia katechiny jest dodatnio

skorelowany ze wzrostem zawartości niekt rych aglikon w, takich jak rutyna

i apigenina. W przypadku ziarnazuprary konwencjonalnej stwierdzono jedynie istotny wpływ

kwasu ferulowego na poziom kwas w fenolowych.

Uzyskane wyniki korelacji wskazują na istotnę związki między składnikami

bioaktywnymi ziarna w przypadku uprawy ekologicznej. Uprawa konwencjonalna

charakteryzowała się większa ilością dodatnich korelacji między czynrLikami jakościowymi

i technologicznymi ziama i produkt w jego przerobu.

Reasumując mozna stwierdzić, Że ziarno i produkty z niego powstałe pochodzące

Z upraw ekologicznych nie r znią się istotnie od tych Zuprary konwencjonalnej. Natomiast

ze wzg|ędu na wysoką zawartośc związk w bioaktywnych mogą być uznane Za zywnoŚć

o wysokich walorach prozdrowotnych.

Wszystkie te obserwacje potwierdzono szeregiem uzyskanych w ramach niniejsze

dysertacji wynikow. Moze to pom c w dalszych badaniach w dziedzinie uprawy, hodowli zboŻ,

badai chemicznych nad metabolitami grzybowymi występującymi w ziarnie, związkani

bioaktywnymi' aktywnością przeciwutleniającą, jak i w technologii zywności

w aspekcie uzyskania zdrowego bezpiecznego pieczywa otrzymYwanego znajwyŻszej jakości

surowc w zboŻowych.
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