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Orkisz, a właściwie pszenica orkisz (Triticum spelta), 
jako zboże chlebowe uprawiany był od bardzo dawna. Zna-
ny był już w neolicie, za czasów faraonów egipskich i ce-
sarstwa rzymskiego. Obecnie spotykany jest w uprawach 
reliktowych. W naszej szerokości geograficznej wyparła go 
z produkcji towarowej pszenica zwyczajna (Triticum aesti-
vum, Triticum vulgare,), a w krajach śródziemnomorskich 
- pszenica twarda (Triticum durum).

W okolicy Zawiercia orkisz uprawiany jest ponownie od 
7 lat. Pierwsza plantacja została założona na powierzchni 
2 ha w Kiełkowicach, gm. Ogrodzieniec. Aktualnie uprawia-
ny jest w Niegowonicach, gm. Łazy, w Porębie - Niwkach  
i  Zawierciu. Łączna powierzchnia upraw wynosi od 10 do 
20 ha rocznie. Prowadzone są one metodami ekologiczny-
mi. Rolnicy posiadający plantacje tej rośliny współpracują 
z doradcami rolnośrodowiskowymi ŚODR w Częstochowie 
Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Zawierciu.

Widok na plantację orkiszu.  
Przedplon - słonecznik oleisty. 

W naszych warunkach klimatyczno - glebowych orkisz  
plonuje  w granicach 1,5- 2,5 t/ha.

Jest to roślina mało wymagająca jeśli chodzi o jakość 
gleb. Może być uprawiany na glebach lekkich, żytnich.  
W związku z tym, iż posiada mocno rozbudowany system 
korzeniowy, lepiej znosi susze niż inne pszenice. Termin 
siewu - od połowy września do 5, 10 października. Wysiewa 
się około 300 kg na hektar oplewionych ziaren.

W takiej formie jak wyżej nadaje się również do długo-
trwałego przechowywania Najlepiej siać siewnikiem zbo-
żowym po wcześniejszym wykonaniu próby kręconej. Jeśli 
rolnik nie posiada siewnika może zastosować siew rzutowy, 
a następnie wymieszać ziarna z glebą przy pomocy bro-
ny lub płytko ustawionego kultywatora. W takim przypadku 
jednak wschody będą nierówne, co wpłynie na ogólną kon-
dycję plantacji i obniżenie plonu. Poniżej wschody pszenicy 
jesienią 2011 roku, około 3 tygodnie po siewie.

Pielęgnacja wiosenna orkiszu jest bardzo prosta. Nale-
ży go przebronować „ostrymi” bronami dwu, lub trzykrotnie 
metodą na krzyż. Pierwsze bronowanie wykonać jak najw-

cześniej, jak tylko się da wejść w pole, ale nie przed zapo-
wiadanymi przymrozkami. Następne, co siedem do dziesię-
ciu dni. Bronować można do fazy strzelania w źdźbło.

Zbiór kombajnem wykonujemy w fazie pełnej dojrzałości 
ziarna, gdy słoma, a szczególne kłosy są suche. W związku 
z tym, iż orkisz wymłaca się bardzo trudno, młócąc zboże 
zbieramy ziarno razem z kłosem i często nie odłamującą 
się osadką kłosową oraz częścią dokłosia. Przy planowaniu 
transportu i przechowywaniu, należy wziąć pod uwagę ten 
fakt. Dlatego też dla orkiszu należałoby przestrzeń magazy-
nową i pojemność transportową podwoić. Worek przeczysz-
czonego wstępnie orkiszu, czy też takiego przygotowanego 
do siewu waży 30-35 kg.

Dorodne ziarno ma nieco większy ciężar właściwy niż 
pszenica zwyczajna.

Przemiału można dokonać we własnym zakresie na 
ogólnodostępnych urządzeniach mielących lub w młynie. 
Pamiętajmy jednak, że dokonując przemiału w zakładach 
młynarskich uzyskamy mąkę o wyższych walorach techno-
logicznych.

W tabeli zamieszczonej poniżej przestawiam dane do-
tyczące przemiału orkiszu odmiany Schwabenkorn w mły-
nie, w Staromieściu wiosną 2010 roku. Analiza prowadzona 
była na partii 500 kg zboża zebranego w 2009 roku.

Ostatnie dwie pozycje to zanieczyszczenia oddzielone 
od ziarna na urządzeniach młynarskich. Łącznie w materia-
le ze zbioru 2009 było ich 4,04%. Odczyszczono je na wial-
ni i „łuszczarce cepowej - smerglówce” - zdjęcie poniżej.

ORKiSZ Na JuRZE KRaKOWSKO 
– cZęSTOcHOWSKiEJ

Asortyment wyrobów po jednokrotnym przemiale

Lp. Nazwa produktu Udział w %
1. Mąka razowa - grahamka 13,10
2. Mąka chlebowa - 650 16,00
3. Mąka tortowa - 450 12,70
4. Mąka krupczatka  (kaszka - grysik) 14,16
5. Otręby 40,00
6. Omylanka 2,60
7. Kiełki 1,44
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Są to w większości zanieczyszczenia wpływające na ob-
niżenie jakości mąki.

Na zdjęciu poniżej widoczne są zanieczyszczenia nie-
użyteczne osypujące się po przejściu zboża przez łuszczar-
kę (omelanka).

Po oczyszczeniu ziarno trafia na gniotownik

A następnie na walce młyńskie, gdzie odbywa się mie-
lenie zasadnicze. 

Efektem końcowym opisywanego procesu jest mąka.
Obok zamieszczony schemat przedstawia proces prze-

miału zbóż.

W piekarstwie mąka orkiszowa uchodzi za mąkę war-
tościową, zasobną w białko, o dużej zawartości glutenu. 
Wartości wypiekowe są porównywalne z mąką pszenną. 
Wypieki z orkiszu są bardzo popularne ze względu na dużą 
zawartość odżywczą, dobrą strawność, szczególny lekko 

orzechowy smak i zapach oraz długie zachowanie świeżo-
ści. Poza tym niektóre osoby uczulone na gluten zawarty  
w pszenicy zwyczajnej lub pszenicy twardej, bez problemu 
tolerują wypieki z mąki orkiszowej. Wynika to z tego, iż białka 
orkiszu mają inne właściwości niż alergizujące białka psze-
nicy zwyczajnej czy tez twardej. O wiele bardziej popularny 
na Zachodzie od dojrzałego orkiszu jest niedojrzały orkisz 
(zielone ziarno). Kłosy z fragmentem dokłosia suszy się na 
ogniu, dzięki czemu zyskuje się lekko korzenny, orzecho-
wy aromat. Ziarna są oliwkowo zielone, lekko błyszczące.  
W odróżnieniu od dojrzałego orkiszu, zielone ziarno nie na-
daje się na wypieki, dlatego nie wykorzystuje się go do pie-
czenia chleba. Zmielone ziarno stosuje się natomiast jako 
dodatek do zup, namiastkę ryżu, pastę do chleba. Z wielu 
względów - orkisz - to zboże, które warto uprawiać i spoży-
wać pod każdą postacią.

Bibliografia:
Materiały własne
orkiszjurajski.pl
Chleb własnego wypieku - Mirjam Beile - MULTICO Oficyna 
wydawnicza
Zdjęcia, tabele, schematy - G. Dors

Grzegorz Dors, PZDR w Zawierciu
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Mąka razowa orkiszowa (grahamka).

Schemat procesu technologicznego przemiału zbóż

Przemiał prosty

SUROWIEC

Czyszczenie wstępne (czarne)

Czyszczenie właściwe i sortowanie

OdwaŜanie

Pakowanie

Odsiewanie

Kondycjonowanie

Przemiał

Przemiał złozony

Magazynowanie produktów gotowych
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