
Pszenica (Triticum L.)

Charakterystyka:
Pszenica towarzyszy cywilizacji ludzkiej od blisko 10 000 lat o czym świadczą wykopaliska 
archeologiczne z Bliskiego Wschodu. Dziś pszenica zajmuje pierwsze miejsce pod względem 
powierzchni zasiewu. Rodzaj pszenica (Triticum L.) obejmuje około 20 gatunków zarówno dzikich jak 
i uprawnych. Pod względem morfologicznym pszenice można podzielić na wymłacające się 
(pszenice właściwe) i niewymłacające się ( pszenice orkiszowe). W uprawie dominują pszenice 
właściwe, ponieważ po omłocie otrzymuje się nagi ziarniak (popularnie zwany ziarnem), a nie jak            
w przypadku pszenic orkiszowych – całe kłoski.
Pszenica należy do zbóż właściwych (pod względem botanicznym należy do rodziny traw). Jest 
rośliną jednoroczna jara (wysiewana wiosna) lub ozima (wysiewana jesienią) dorastająca do 110 cm 
przy czym odmiany jare są niższe od ozimych. Źdźbło jest wyprostowane, gładkie, podzielone 
węzłami (kolankami) na międzywęźla. Pochwy liściowe silnie przylegają do międzywęźli 
wzmacniając źdźbło, które pod koniec okresu wegetacyjnego przybiera barwę kremowa lub 
złocistożółtą. Kwiatostanem pszenicy jest kłos. Kłosy odmian rolniczych mogą różnić się kształtem, 
długością i zbitością, jednak najczęściej mają kształt cylindryczny. Ziarno pszenicy pod względem 
koloru może być czerwone (brunatnoczerwone) lub białe (jasnożółte).
Podstawowym kierunkiem użytkowania ziarna pszenicy jest przerób na mąkę. Mąka pszenna 
stanowi podstawę produkcji piekarniczej ze względu na swoje wyjątkowe własności wypiekowe, 
które zawdzięcza glutenowi (specyficzna mieszanina białek).

Uprawa:
Pszenica ma duże wymagania płodozmianowe. Najlepiej plonuje po motylkowych, najgorzej po 
pszenicy i życie. Pszenica łatwo ulega zachwaszczeniu i ma duże wymagania dotyczące nawożenia. 
Zbiór następuje w fazie pełnej dojrzałości ziarna.

Gatunki:
Pszenica zwyczajna (Triticum aestivum ssp. vulgare) – jest najpowszechniej uprawianym podgatunkiem 
pszenicy na świecie. W polce to niemal 100% areału uprawy. Obejmuje wiele form botanicznych różniących się 
cechami morfologicznymi kłosa i ziarna, a zwłaszcza ościstością kłosa (obecnością lub brakiem ości).
Pszenica orkisz (Triticum aestivum ssp. spelta) – rzadko obecnie uprawiana pszenica oplewiona (orkiszowa) 
obejmująca formy jare i ozime. Ze względu na małe wymagania glebowe i klimatyczne nadaje się do upraw 
ekstensywnych i ekologicznych.
Pszenica twarda (Triticum durum) – gatunek nadający się do uprawy w suchym, gorącym klimacie, w Europie 
najczęściej we Włoszech. Mąka uzyskiwane z tej pszenicy, zwana semoliną jest powszechnie wykorzystywana 
do wyrobu wysokiej jakości makaronów.
Pszenica polska (Triticum polonicom) – zwana pszenica olbrzymia, jest gatunkiem klimatu ciepłego i suchego 
bez znaczenia uprawowego w Polsce.
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