
Informacja o zadaniach prowadzonych w IUNG – PIB na rzecz rolnictwa 

ekologicznego w roku 2017 
 

 

Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy w 

Puławach w roku 2017 będzie realizował cztery zadania badawcze: 

 

1. Badania w zakresie doboru odmian ze szczególnym uwzględnieniem roślin 

bobowatych – strączkowych grubonasiennych, soi, rzepaku, zbóż oraz roślin 

wysokobiałkowych w uprawach polowych zalecanych do towarowej produkcji 

ekologicznej. (Badania w zakresie doboru odmian zbóż ozimych i ich przydatności dla 

przemysłu piekarskiego i makaronowego). 

 

Cele wspieranego projektu:  

• Podstawowym celem badań jest ocena przydatności do uprawy w ekologicznym 

systemie produkcji, najnowszych odmian pszenicy ozimej i pszenżyta ozimego.  

• Celem dodatkowym zadania jest realizacja funkcji demonstracyjnej doświadczeń 

terenowych (tzw. „PDO dla ekologii”). 

 

2.   Badania w zakresie doboru odmian ze szczególnym uwzględnieniem roślin bobowatych 

– strączkowych grubonasiennych, soi, rzepaku, zbóż oraz roślin wysokobiałkowych w 

uprawach polowych zalecanych do towarowej produkcji ekologicznej. (Badania w 

zakresie doboru odmian zbóż jarych i ich przydatności dla przemysłu piekarskiego i 

makaronowego) 

 

Cele wspieranego projektu:  

• ocena przydatności do uprawy w gospodarstwach ekologicznych najnowszych 

odmian pszenicy jarej (zwyczajnej i orkiszu), owsa nagoziarnistego i oplewionego 

oraz pszenżyta jarego,  

• ocena przydatności ziarna odmian pszenicy jarej do produkcji chleba i 

makaronów. 

 

3. Badania w zakresie doboru odmian roślin  bobowatych grubonasiennych i kukurydzy  

w uprawach polowych zalecanych do towarowej uprawy ekologicznej...... 

 

Cele wspieranego projektu:  

 

• ocena produkcyjności wybranych gatunków roślin strączkowych uprawianych 

na nasiona,  



• - ocena przydatności  nasion roślin strączkowych do poprawy jakości pieczywa 

pszennego na zakwasie, 

• określenie wybranych wskaźników żywności funkcjonalnej w nasionach roślin 

strączkowych 

 

4. Badania w zakresie doboru odmian roślin bobowatych – strączkowych 

grubonasiennych, soi, rzepaku, zbóż oraz roślin wysokobiałkowych w uprawach 

polowych zalecanych do towarowej uprawy ekologicznej. (Porównanie 

produkcyjności i jakości ziarna innowacyjnych mieszanek międzyodmianowych i 

czystych siewów odmian jęczmienia jarego i ich przydatność dla przemysłu 

kaszarskiego i paszowego). 

 Cele wspieranego projektu: 

• Podstawowym celem badań jest ocena przydatności do uprawy w ekologicznym 

systemie produkcji,  innowacyjnych mieszanek międzyodmianowych i czystych 

siewów odmian jęczmienia jarego; 

• Ocena przydatności ziarna  jęczmienia jarego z międzyodmianowych mieszanek i 

czystych siewów dla przemysłu kaszarskiego i paszowego. 

 

Data opublikowania oczekiwanych rezultatów wspieranych projektów: 15.11.2017 r. 

  

Miejsce opublikowania w internecie oczekiwanych rezultatów wspieranych projektów:  

 

http://iung.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=175&Itemid=155 

 

Rezultaty wspieranych projektów będą dostępne nieodpłatnie dla wszystkich 

przedsiębiorstw działających w sektorze rolnym.  


