
Wheat Breeding For Organic Agriculture

- The „BFOA“ strategy /

Hodowla Pszenicy Dla Rolnictwa
Ekologicznego - Strategia

Franziska Löschenberger

Saatzucht Donau GmbH&CoKG
Probstdorf, Austria



Wheat breeding for organic agriculture (BFOA) 

Content: Cereals / 
Hodowla Pszenicy dla Gospodarstw Ekologicznych (HDGE)

Spis treści: Zboża
� Saatzucht Donau – who we

are
� Role of the organic cereal

sector in Austria

� Organic VCU Test 
� Breeding Goals Conventional -

Organic 
� Methods of Breeding for 

Organic Agriculture

� Outlook

� Saatzucht Donau – kim 
jesteśmy

� Rola sektora ekologicznych 
upraw zbóż w Austrii

� Ekologiczny Test WGO

� Cele Hodowli 

Konwencjonalnych-
Ekologicznych

� Metody Hodowli w Rolnictwie 
Ekologicznym

� Perspektywy



Shareholders of Saatzucht Donau

100% Austrian Company: / Udziałowcy

Saatzucht Donau w 100% Austriacka Firma:
� 50% Saatbau Linz (seed multiplying

farmers‘ cooperative)

www.saatbau.com

� 50% Probstdorfer Saatzucht (family-

owned company)

www.probstdorfer.at

www.mauthner.co.at

� company Mauthner-Bio – sister of 

Probstdorfer Saatzucht

www.mauthner-bio.at

� 50% Saatbau Linz (spółdzielnia 
rolników zajmujących się
rozmnażaniem nasion)

www.saatbau.com

� 50% Probstdorfer Saatzucht (firma 
rodzinna)

www.probstdorfer.at

www.mauthner.co.at

� firma Mauthner-Bio – siostrzana 

firma Probstdorfer Saatzucht

www.mauthner-bio.at



Dörfles
Thening

Saatzucht Donau Breeding stations and 
selection sites for organic (Dörfles and Thening) / 
Stacje hodowlane Saatzucht Donau oraz stacje selekcji 
roślin (Dörfles i Thening)



Acreage of organic cerals in Austria (ha) /
Areał ekologicznych upraw zbóż w Austrii (ha)

http://www.baes.gv.at/pflanzensorten/oesterreichische-beschreibende-sortenliste/pdf-version-der-bsl-2013/

Organic cereals – Total /
Zboża ekologiczne– Razem

Winter wheat/ Pszenica ozima

Rye
Triticale, Barley,
Spelt wheat, Oat / Żyto
Pszenżyto, Jęczmień,
Orkisz, Owies



Role of the Organic sector in Austria: /

Rola sektora ekologicznych upraw zbóż w Austrii:
Percentage ORGANIC in Austria 2013 / 

Procentowy udział UPRAW EKOLOGICZNYCH w Austrii 2013

ha Austria total /
ha razem w 

Austrii

ha organic /
ha ekologiczne 

uprawy

% organic /
% upraw 

ekologicznych

Winter Wheat / Pszenica Ozima 284731 30796 10,8

Winter Rye / Żyto ozime 48590 14932 30,7

Maize / Kukurydza 301827 11521 3,8

Winter Triticale / Pszenżyto ozime 43749 8032 18,4

Spelt Wheat / Orkisz 9058 7925 87,5

Spring Oats / Wiosenny owies 24830 7420 29,9

Soja / Soja 36988 6735 18,2

Faba beans / Bób 6867 5251 76,5

Spring barley / Wiosenny jęczmień 72696 4041 5,6

Winter barley / Jęczmień ozimy 77851 3742 4,8

Sunflower / Słonecznik 23377 1779 7,6

Winter- and Spring Durum wheat / 
Pszenica Durum wiosenna i ozima 14240 239 1,7

Rapeseed / Rzepak 55752 122 0,2

Total Arable Land  - 13,4% Organic / Grunty Orne Razem - 13,4% Upraw Ekologicznych



Organic VCU – Value for Cultivation and Use = 
official organic test

- implication on Breeding for Organic Agriculture /
Ekologiczna WGO – Wartość Gospodarcza Odmiany = oficjalny test 

ekologiczny - konsekwencja Hodowli Dla Gospodarstw Ekologicznych

� In Austria a „solely Organic“ VCU-test was 
implemented for

Winter wheat and spring barley in 2002

� National List of Registered Varieties: 

� Note 4) „tested exclusively under organic
conditions“

IMPORTANT � registration enables
marketing in all EU countries

� Winter barley, winter rye, winter triticale, 
spring oats, spring wheat:

� organic VCU – test locations in addition
to conventional VCU

� W Austrii test „wyłącznie 

Ekologicznej“WGO został wprowadzony 

dla pszenicy ozimej oraz jęczmienia 

jarego w 2002

� Krajowy Rejestr Odmian: 

� Uwaga 4) „testowane wyłącznie w 

warunkach ekologicznych “

WAŻNE � zapis w rejestrze umożliwia 

handel we wszystkich krajach UE

� Jęczmień ozimy, żyto ozime,pszenżyto 

ozime, owies wiosenny, pszenica 

wiosenna:

� Ekologiczna WGO – obszary testowe

oprócz tradycyjnej WGO



12 winter wheat varieties are listed in 

Austria 2014 all released after organic

VCU test 

In Austria - integrated testing of 

candidates and

most important release varieties

Some conventionally released varieties

are included into organic VCU 

12 odmian pszenicy ozimej zostało

ujętych na liście austriackiej na 2014 r.

Wszystkie opublikowano po Teście WGO

W Austrii - kompleksowe testy

kandydatów oraz

najważniejsze dopuszczone odmiany

Niektóre z tradycyjnie dopuszczonych 

odmian zostały ujęte w ekologicznej 

WGO

Austrian Descriptive List of varieties 2014 / 

Austriacka Lista Opisowa Odmian 2014
http://www.baes.gv.at/pflanzensorten/oesterreichische-beschreibende-sortenliste/

Variety / Odmiana Year of 

registration / Rok 

zapisu w 

rejestrze

G=awned / 

prywatna
winter

damage / 

Straty po 

zimie

Heading / 

Kiełkowanie

plant height

/ Wysokość
rośliny

Lodging / 

wylęganieBreeding country / 

Kraj gdzie uprawia 
się

K=awnless / 

niczyja

Bitop, A4) 1996 G 3 2 4 4

Donnato, A4) 1998 G 2 3 7 7

Gregorius, A4)7) 2013 G 2 3 6 4

Peppino, A4) 2008 G 3 2 7 6

Pireneo, A4) 2004 G 5 3 6 4

Stefanus, A4) 2005 G 3 2 7 6

Tobias, A4) 2011 G 4 6 7 5

Ekolog, A4) 2011 G 4 3 7 7

Eriwan, A4) 2006 K 3 5 7 6,5

Indigo, GB4)5)6) 2006 K 8 3 4 8

Rosso, A4)6)7) 2011 K 5 2 4 8

Skorpion, CZ 4)9) 2011 K 6 5 5 5

4) tested exclusively under organic conditions / testowane wyłącznie w warunkach ekologicznych
5) registered as winter wheat, suitable also for spring sowing ("alternative wheat") / zapisane w rejestrze 

jako pszenica ozima, przystosowana także do siewu wiosennego  („pszenica alternatywna")
6) purple wheat (high anthocyan content in pericarp) / 

pszenica  purpurowa (o dużej zawartości antycyjanów w owocni)
7) Conservation variety / Różnorodność sposobów ochrony  roślin
8) yellow wheat (elevated yellow pitment content in endosperm) / 

Pszenica żółta (przewaga żółtego barwnika w  bielmie)
9) blue wheat (high anthocyan content in aleuron) / Pszenica błękitna (o dużej zawartości antycyjanów w 

białku zapasowym- ziarnach aleuronowych)



The most widely grown cereal varieties in organic farming in Austria (seed
certification acreage 2012) / Najczęściej uprawiane odmiany zbóż w 

gospodarstwach ekologicznych w Austrii (kwalifikacja nasion areał 2012)

Winter wheat / Pszenica ozima

Winter rye / Żyto ozime

Winter triticale / Pszenżyto ozime

Winter spelt wheat / Orkisz ozimy

Winter barley / Jęczmień ozimy

Spring wheat / Pszenica wiosenna

Spring barley / Jęczmień wiosenn

Oat / Owies

Conventional Winter wheat CAPO is still grown on one third of the organic acreage in Austria! /

Uprawa tradycyjnej odmiany pszenicy ozimej CAPO nadal stanowi jedną trzecią całkowitej 

powierzchni upraw ekologicznych w Austrii!

http://www.baes.gv.at/pflanzensorten/oesterreichische-beschreibende-sortenliste/pdf-version-der-bsl-2013/



Austrian Descriptive List of varieties 2014 / 

Austriacka Lista Opisowa Odmian 2014

http://www.baes.gv.at/pflanzensorten/oesterreichische-beschreibende-sortenliste/pdf-version-der-bsl-2013/
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released after
org VCU = x /
Opublikowana
po ekolog.WGO= x



Number of winter wheat genotypes in Organic VCU test in Austria 

2002-2014 / Liczba Genotypów Pszenicy Ozimej wyodrębnionych w 

teście na Ekologiczną WGO w Austrii 2002-2014

Year / 

Rok

number of

trial entries / 

liczba

przeprowadzonych 

prób

SZ 

Edelhof
%

Others / 

pozostałe
%

SZ Donau

(plus PS+SL)
%

2002 20 4 20 6 30 10 50

2003 20 6 30 5 25 8 40

2004 22 5 23 3 14 13 59

2005 20 7 35 3 15 9 45

2006 21 5 24 4 20 12 57

2007 16 2 13 2 12 12 75

2008 20 3 15 2 10 12 60

2009 20 4 20 2 10 14 70

2010 20 4 20 2 10 14 70

2011 19 3 16 2 10 14 74

2012 16 2 13 1 6 13 81

2013 16 2 12,5 2 12 13 81

2014 20 4 20 2 10 14 70



3 ways to a wheat variety for organic farming / 3 sposoby 

tworzenia odmian pszenicy dla gospodarstw ekologicznych
1) Standard - 2)  BFOA- breeding scheme Number of 3) Certified organic

up to year 2002 Genotypes Breeding

Aspects of

Choosing parental lines

Breeding site F1-F5 Conv. Konv. ORG

Selection parameters

F3 - F5

Research projects e.g. national projects and SOLIBAM

Testing F6 Conv. ORG 300 ORG

Testing F7 Conv. ORG 50 ORG

Official Test VCU  F8 - F10 Conv. ORG 3 - 5 ORG

Registrations Conv. ORG 0 - 3 ORG

Years of Organic Selection

before Registration

Cost per variety for ORGANIC 0 50.000 - 100.000 ca. 200.000

Royalty necessary per variety

in tons

Problems may arise for Rentability

Biodiversity

Conv.

ca. 4.000

10

300

300.000

ORG

ORG

Adaptation to Organic

Conv.

Conv./ORG

Conv./ORG

0 5

0 1.000 - 2.000



Saatzucht Donau – 13 years of yield trials on Organic 2002-2014  -

number of plots: / Saatzucht Donau –13 lat przeprowadzania testów na 
zbiorach w gospodarstwach ekologicznych 2002-2014  - liczba pól:

Spring durum / Pszenica durum jara

Winter durum / Durum ozima

Spring barley / Jęczmień jary

Winter wheat / Pszenica ozima

EU - SOLIBAM project 2011-2014 / 

EU - SOLIBAM project 2011-2014

Austrian National projects 2003-2008 / 

Austriackie państwowe projekty 2003-2008



Breeding for Organic Agriculture:

Differences to breeding for conventional / 

Hodowla w Gospodarstwach Ekologicznych:

Różnice w uprawie odmian tradycyjnych

� Traits that are relevant for both CON 
and OA:
� But different weighting in selection

� disease resistance: e.g. powdery
mildew, quality: protein content

� Specific traits for OA
� create new parameters and additional 

effort for selection
� e.g. Weed suppression ability

� Nutrient efficiency

� Resistance to seed borne diseases –
bunts and smuts

� Yield and quality under organic
conditions – nitrogen dynamic very
different!

� Cechy dot. obydwu typów upraw TRAD
oraz GE:

� Ale wybrane próbki różniły się wagą
� Odporność na choroby: np. mączniak 

rzekomy, Jakość: zawartość białka

� Cechy charakterystyczne dla upraw GE

� Stworzono nowe parametry i pobrano 

nowe próbki

� np. zahamowanie wzrostu chwastów

� Wysoka zawartość substancji odżywczych

� Odporność na choroby przenoszone z 

nasionami– niedorozwój oraz śnieć

� Plon oraz jakość w warunkach 

ekologicznych – znaczące różnice w 

dynamice pobierania azotu!



Additional traits for Organic Agriculture / 
Dodatkowe cechy upraw dla Gospodarstw Ekologicznych

� Tillering capacity
� Regeneration ability after

harrowing

� Soil coverage

� Early vigour in spring
� Rapid nutrient uptake
� Rapid soil coverage

� Weed suppression ability
� Taller genotypes

� Good soil shading ability

� High competitiveness
� Nutrient efficiency

� Measured by protein yield

Löschenberger et al (2008) 
Euphytica 163:469-480

� Wydajność upraw
� Zdolność rośliny do ponownego 

wzrostu po bronowaniu

� Pokrycie gleby 

� Wczesny wzrost na wiosnę
� Szybka asymilacja składników 

odżywczych
� Szybkie nawożenie gleb

� Zahamowanie wzrostu chwastów
� Wyższe genotypy

� Zdolność ocieniania dobrej ziemi

� Zdolność konkurowania roślin
� Wysoka zawartość substancji 

odżywczych
� Mierzona produkcją białka



BFOA – Indirect and Direct Selection / 

HDGE – Pośrednia i bezpośrednia selekcja

Indirect selection can be more efficient than
direct selection if the indirect character is

� highly correlated to the final trait and
� has a higher heritability than the final 

trait
� A higher correlation to the final trait

can be achieved by
� choosing the most relevant 

characters in the respective
environment – or by combining a 
set of characters

� A higher heritability measure can be
achieved by

� choosing an appropriate
environment with good 
differentiation

� improving accuracy of the
experiment/scores by any means

Pośrednia selekcja może być bardziej 
wydajna niż bezpośrednia jeśli pośrednia 
cecha jest
� silnie powiązana z cechą końcową

oraz
� Jest częściej dziedziczona niż cecha 

końcowa
� Silniejszą współzależność z cechą

końcową można osiągnąć poprzez
� Wybór najbardziej odpowiednich 

cech w określonym środowisku –
lub poprzez połączenie grupy cech

� Wyższy stopień dziedziczności można 
osiągnąć poprzez
� wybór odpowiedniego środowiska 

o dużym zróżnicowaniu
� Zwiększenie dokładności 

przeprowadzanych 
doświadczeń/ocen przy pomocy 
dowolnego środka



BFOA – Indirect and Direct Selection / 

HDGE – Pośrednia i bezpośrednia selekcja
� Principle - Indirect selection for yield: /

� Selection for a trait that is highly correlated to 
yield: 

In case heritability of this trait is markedly
higher than heritability for yield itself �indirect
selection is more effective than direct
selection

� e.g. Disease resistance - heading date –
winter hardiness

� often „limiting characters“ in the
respective environment

� Conventional low - input trials can be regarded as 
indirect selection environments for OA

� Often conventional trials result in higher
heritability-measures for yield due to less
adverse effects (e.g. partially weedy in 
organic...)

� Combination of indirect and direct selection:

� Selection for traits that are highly correlated to 
yield in conventional

and in organic agriculture

� Zasada – Pośrednia selekcja dla plonu:

� Selekcja dla wyodrębnienia cechy, która jest 
silnie powiązana z plonem: 

W przypadku gdy stopień dziedziczności tej 
cechy jest znacząco wyższy niż dziedziczności 
osiąganej dla samego plonu�pośrednia
selekcja jest bardziej wydajna niż bezpośrednia
selekcja np. odporność na choroby – data 
kiełkowania – zimotrwałość
� często „ograniczanie cech“ w danym 

środowisku

� Tradycyjne niskonakładowe próby mogą być
traktowane jako pośrednia selekcja środowisk 
odpowiednich dla GE

� Często tradycyjne próby upraw skutkują
wyższym stopniem dziedziczności dla plonu w 
związku z mniejszą ilością skutków 
niepożądanych (np. częściowe 
zachwaszczenie w ekologicznych...)

� Połączenie selekcji pośredniej i bezpośredniej:

� Selekcja dla cech które są silnie powiązane z 
plonem w konwencjonalnym i ekologicznym 
rolnictwie 



http://www.baes.gv.at/pflanzensorten/oesterreichische-beschreibende-sortenliste/pdf-version-der-bsl-2013/

Higly correlated traits among Conventional and Organic

Oberforster et al. - Austrian Descriptive Variety List: / 
Silnie powiązane ze sobą cechy wśród konwencjonalnych oraz 

ekologicznych odmian Oberforster itd. - Austriacka Opisowa Lista 
Odmian:

Lodging, / Wylęganie,

Powdery mildew, / Mączniak rzekomy,

Leaf rust, / Rdza brunatna,

Septoria nodorum / Septorioza plew pszenicy



36 Environments - Mean yield 1420 – 8666 kg/ha
ORGanic (n=13) – No Input (n=6) � N0
Low Input (n=7)– untreated „High Input“ (n=10) � N / 
36 Środowisk  - Średni plon 1420 – 8666 kg/ha
EKOlogiczny (n=13) – Beznakładowe (n=6) � Nie niskonakładowe (n=7)–
niekontrolowane „Wysokonakładowe” (n=10) � N



EU - COST 860 - SUSVAR Ringtest 2006-2008
36 Environments - Mean yield 1420 – 8666 kg/ha / 
UE - COST 860 - SUSVAR Analiza wielostanowiskowa 2006-2008
36 Środowisk- Średni plon 1420 – 8666 kg/ha

� Conclusion: Countries 

make more difference

than systems organic or

conventional / 

Wniosek: Uprawy różnią
się bardziej ze względu 

na kraj, w którym 

występują niż stosowany 

system tradycyjnych czy 

ekologicznych upraw



Relative Selection Efficiency for Yield and Protein YLD:
calculated according to Weber et al. (2012) )  – rel SE = rg * (H1/H2)1/2 /

Przybliżona Wydajność Selekcji dla plonów oraz zawartości składników odżywczych PLON:
obliczona według Webera i innych (2012) )  – rel SE = rg * (H1/H2)1/2

n / l
countries (trials; years) / 

kraje (próby; lata)

Herita-

bility/ 

Dziedzicz

ność

rp, phenotypic corr. / 

rp, korelacja fenotypowa

rg, genotypic corr. / 

rg, korelacja genotypowa
rel. SE

YLD / 

PLON
H

HIGH / 

WYSOKI

LOW / 

NISKI

NO / 

BRAK

ORG / 

EKOL

HIGH / 

WYSOKI

LOW / 

NISKI

NO / 

BRAK

ORG / 

EKOL

HIGH / 

WYSOKI

LOW / 

NISKI

NO / 

BRAK

ORG / 

EKOL

<TARGET H2 / 

<DOCELOWY 

H2

HIGH / 

WYSOKI
10

AT(3;3) CH(2;2) FR(1;1) 

RO (4;3)
0,85 1,00 0,30 0,70 0,39 1,18 0,35 1,14 0,55 1,00 0,36 1,39 0,64

LOW / 

NISKI
7 CH(2;2) FR(5;3) 0,83 0,30 1,00 0,28 0,77 0,35 1,20 0,47 1,08 0,35 1,00 0,65 1,17

NO / 

BRAK
6 CH(2;2) RO(4;3) 0,44 0,70 0,28 1,00 0,38 1,14 0,47 2,27 0,74 0,72 0,34 1,00 0,63

ORG / 

EKOL
13 AT(3;3) FR(7;3) RO(3;3) 0,61 0,39 0,77 0,38 1,00 0,55 1,08 0,74 1,64 0,46 0,86 0,87 1,00

n / l
countries (trials; years) / 

kraje (próby; lata)

Herita-

bility / 

Dziedzicz

ność

rp, phenotypic corr. / 

rp, korelacja fenotypowa

rg, genotypic corr. / 

rg, korelacja genotypowa
rel. SE

PYLD / 

BIAŁKA
H

HIGH / 

WYSOKI

LOW / 

NISKI

NO / 

BRAK

ORG / 

EKOL

HIGH / 

WYSOKI

LOW / 

NISKI

NO / 

BRAK

ORG / 

EKOL

HIGH / 

WYSOKI

LOW / 

NISKI

NO / 

BRAK

ORG / 

EKOL

<TARGET H2 / 

<DOCELOWY 

H2

HIGH / 

WYSOKI
10

AT(3;3) CH(2;2) FR(1;1) 

RO (4;3)
0,72 1,00 0,18 0,57 0,45 1,40 0,25 1,24 0,67 1,00 0,34 1,55 0,73

LOW / 

NISKI
7 CH(2;2) FR(5;3) 0,40 0,18 1,00 0,14 0,71 0,34 1,87 0,40 1,43 0,25 1,00 0,46 0,81

NO / 

BRAK
6 CH(2;2) RO(4;3) 0,30 0,57 0,14 1,00 0,18 1,24 0,29 3,35 0,42 0,65 0,26 1,00 0,29

ORG / 

EKOL
13 AT(2;2) FR(7;3) RO(3;3) 0,61 0,45 0,71 0,18 1,00 0,67 1,07 0,42 1,63 0,62 1,24 0,60 1,00

^TEST H1



Relative Selection Efficiency for Yield and Protein YLD:

calculated according to Weber et al. (2012)  – rel SE = rg * (H1/H2)1/2 /
Względna Wydajność Selekcji dla Plonów i PLONów Białka:

obliczona według Webera i innych (2012)  – rel SE = rg * (H1/H2)1/2

n / l countries (n) / kraje (n)

Herita-

bility / 

Dziedzicz

ność

rp, phenotypic corr. / 

rp,korelacja fenotypowa

rg, genotypic corr. / rg, 

korelacja genotypowa rel. SE

YLD/ 

PLON H N N0 N N0 N N0

<TARGET H2 

/ 

<DOCELOWY

H2

N 17 AT(3) CH(4) FR(5) RO(4) 0,86 1,00 0,79 1,16 1,04 1,00 1,14

N0 / 

BRAK 19 AT(3) CH(2) FR(7) RO(7) 0,67 0,79 1,00 1,04 1,50 0,88 1,00

^TEST H1

n / l countries (n) / kraje (n)

Herita-

bility / 

Dziedzicz

ność

rp, phenotypic corr. / 

rp,korelacja fenotypowa

rg, genotypic corr. / rg, 

korelacja genotypowa rel. SE

PYLD/ 

PLON 

BIAŁKA H N N0 N N0 N N0

<TARGET H2 

/ 

<DOCELOWY

H2

N 17 AT(3) CH(4) FR(5) RO(4) 0,68 1,00 0,79 1,48 1,26 1,00 1,08

N0 / 

BRAK 17 AT(2) CH(2) FR(6) RO(7) 0,58 0,79 1,00 1,26 1,73 0,92 1,00

^TEST H1



n/ l

system (trials;years) / 

system (próby;lata)

Heritability

/ Dziedzic-

zność

rp, phenotypic corr. / 

rp, korelacja fenotypowa

rg, genotypic corr. / rg, korelacja 

genotypowa rel. SE

YLD / 

PLON H AT CH FR RO AT CH FR RO AT CH FR RO

<TARGET 

H2 / 

<DOCELOW

Y H2

AT 6 ORG(3;3) HI(3;3) 0,59 1,00 0,65 0,22 0,73 1,69 0,97 0,30 1,04 1,00 0,87 0,25 0,84

CH 6 NI(2;2) LI (2;2) HI(2;2) 0,74 0,65 1,00 0,59 0,27 0,97 1,34 0,73 0,34 1,09 1,00 0,68 0,32

FR 13 ORG(7;3) LI(6;3) 0,87 0,22 0,59 1,00 -0,01 0,30 0,73 1,15 -0,01 0,37 0,79 1,00 -0,01

RO 11 ORG(3;3) LI(4;3) HI(4;3) 0,84 0,73 0,27 -0,01 1,00 1,04 0,34 -0,01 1,19 1,19 0,36 -0,01 1,00

^TEST H1

n/ l countries (n) / kraje (n)

Heritability

/ Dziedzic-

zność

rp, phenotypic corr. / 

rp, korelacja fenotypowa

rg, genotypic corr. / rg, korelacja 

genotypowa rel. SE

PYLD / 

PLON 

BIAŁKA H AT CH FR RO AT CH FR RO AT CH FR RO

<TARGET 

H2 / 

<DOCELOW

Y H2

AT 5 ORG(2;2) HI(3;3) 0,47 1,00 0,15 -0,05 0,37 2,11 0,26 -0,08 0,62 1,00 0,22 -0,07 0,50

CH 6 NI(2;2) LI (2;2) HI(2;2) 0,66 0,15 1,00 0,33 0,29 0,26 1,52 0,45 0,42 0,31 1,00 0,41 0,39

FR 12 ORG(6;3) LI(6;3) 0,79 -0,05 0,33 1,00 0,14 -0,08 0,45 1,27 0,19 -0,11 0,50 1,00 0,20

RO 11 ORG(3;3) LI(4;3) HI(4;3) 0,73 0,37 0,29 0,14 1,00 0,62 0,42 0,19 1,37 0,77 0,44 0,18 1,00

^TEST H1

Relative Selection Efficiency for Yield and Protein YLD:

4 countries rel SE = rg * (H1/H2)1/2 (Weber et al. (2012) / 
Względna Wydajność Selekcji dla Plonów i PLONów Białka :

4 kraje rel SE = rg * (H1/H2)1/2 (Weber i inni (2012)



Ringtest 2006 – 2008:  Phenotypic Correlations – heading date, plant 

height, resistance traits -YLD /
Próba pierścieniowa 2006 – 2008:  Korelacja fenotypowa – termin 

kiełkowania, wysokość rośliny, cechy odporności -PLON

Grain Yield / 

Plon ziarna
Protein Yield / 

Plon białka

Protein Content / 

Zawartość białka

n= 14 genotypes /

l = 14 genotypów



Ringtest 2006 – 2008:  Phenotypic Correlations –“organic traits“ -YLD

Löschenberger et al. submitted to Euphytica Dec 2013 / 

Próba pierścieniowa 2006 – 2008:  Korelacja fenotypowa –“cechy organiczne“ -PLON

Löschenberger i inni przedłożone w Euphytica w grudniu 2013

BED (EC stage) = soil coverage; / pokrycie gleby;
WUFO= plant growht habit / pokrój rośliny

BLH (EC) = leaf inclinatiion; / nachylenie liści;

Grain Yield / 

Plon ziarna
Protein Yield / 

Plon białka

Protein Content / 

Zawartość białka

n= 14 genotypes /

l = 14 genotypów







A x B „Organic“ parents are used in crosses
Especially crosses for high baking quality in organic

1. Year

2. Year

3. Jahr

Bulk
organic

4. Year

Bulk
organic

5. Year

Bulk
organic

Cross

F2

F3

F4

F5

Hybrid generation conventional

instead of Single Seed Sowing conventional:

BULK  ON ORGANIC
FROM F2 to F4:

each year selection of the best spikes, rebulking of 
the best looking grains of the selected ears

Ear rows are grown in conventional nurseries

This means 2-3 years more selection on organic

Many questions that have not been solved
scientifically come to mind : e.g. the possible

magnitude of epigenetic influences?

SAATZUCHT DONAU 

Breeding scheme for organic – winter wheat at Probstdorf

S
ta

n
d

a
rd

instead of F1 in Chile -
growing F1 conventional and F2 as a bulk in organic

S
ta

n
d
a
rd

6. Year

Ear rows

conventional

Ear rows

conventional

Route 2 – including more organic steps

Sposób 2 – zastosowanie bardziej 
ekologicznych kroków



Conclusions – Concept of BFOA (Breeding for organic agriculture) / 
Wnioski – Pojęcie UDGE (hodowla dla gospodarstw ekologicznych)

Organic conditions are variable! 
� breeding for broad adaptation helps
to find stable genotypes
Commercially sustainable breeding
program � market size is important
royalities sustain our breeding
program/ 
SZD: Combine direct and indirect
selection strategies
Test parallel on organic and 
conventional conditions
�use a range of testing environments
� find genotypes better suited for 
organic
� Some traits are better differentiated
in organic than in conventional! 

Warunki naturalne są zmienne! 

� uprawa na szersza skalę danej odmiany 

pomaga znaleźć stabilne genotypy

Program upraw nastawiony na trwałe zyski

� wielkość rynku jest ważna

otrzymywane  tantiemy tworzą budżet

programu upraw

SZD: Połączone metody pośredniej i 

bezpośredniej selekcji

Test przeprowadzany równocześnie w

warunkach naturalnych i tradycyjnych

� wypróbowanie różnych środowisk testowych

� znalezienie genotypów najlepiej nadających 

się do upraw ekologicznych

� Niektóre cechy można lepiej wyodrębnić w 

przypadku ekologicznej uprawy niż tej z 

użyciem metod konwencjonalnych!



Goal: 
New methods of Breeding for Organic Agriculture

Increase stability of yield and quality

Sustainability - of varieties

hypothesis: Populations with high diversity

can better adjust for diverse stresses and variable environments

SZD works in SOLIBAM:

To create and use diversity for breeding

Compare the results of different organic and conventional breeding

strategies

www.solibam.eu - see folder

Cel:
Nowe metody hodowli dla rolnictwa ekologicznego

Plony oraz ich jakość na bardziej stabilnym poziomie

Trwałość- odmian

hipoteza:

Populacje charakteryzujące się dużym zróżnicowaniem

lepiej dostosowują się w przypadku oddziaływania

różnych niekorzystnych czynników oraz zmiennych warunków 

w danych środowiskach

SZD sprawdza się w SOLIBAM:

Aby stworzyć oraz wykorzystywać różnorodność w uprawach

Należy porównać wyniki stosowania różnych metod hodowli 

ekologicznych i konwencjonalnych

www.solibam.eu - see folder



Breeding for organic agriculture in Austria Summary
Hodowla dla Gospodarstw Ekologicznych w Austrii
Podsumowanie

� Selection strategy of Saatzucht 
Donau is first aimed at broad
adaptation

� Specific traits favourable for OA are
included into the first selection steps

� The breeding material is allocated
according to its behaviour to the
organic or the conventional sector

� We use conventional and organic
environments in parallel

� The organic environments can give
additional information also for 
conventional: e.g. for differentiation
of protein content/quality

� Flexibility to switch material between
systems – experiences gained!  

� Celem metody selekcji Saatzucht Donau jest 
przede wszystkim szerokie rozpowszechnienie 
odmian

� Charakterystyczne cechy korzystne dla GE są
testowane jako pierwsze

� Materiał hodowlany jest przyporządkowany 
według zachowania w warunkach 
ekologicznych i konwencjonalnych

� Jednocześnie zajmujemy się hodowlą w 
warunkach ekologicznych i konwencjonalnych

� Ekologiczne warunki mogą dostarczyć
dodatkowych informacji także dla 
konwencjonalnych upraw: np. w temacie 
zróżnicowania zawartości białka/ jakości

� Elastyczność w postaci zamiany materiału
pomiędzy systemami – zdobyto już
doświadczenie na tym polu!



Breeding for organic agriculture in Austria - Summary
Hodowla dla Gospodarstw Ekologicznych w Austrii

Podsumowanie

� The „Austrian way“ of 
implementing an organic VCU 
test has led to an increasing
number of cereal varieties
available for the organic sector

� Biodiversity is enlarged by the
organic VCU test and the
implementation of „Breeding
for organic agriculture“ –
Biodiversity is a value itself!  

� „Austriacki sposób“ wprowadzania
testu na ekologiczną WGO
spowodował zwiększenie ilości 
odmian zbóż dostępnych dla 
ekologicznego sektora w rolnictwie

� Bioróżnorodność jest zwiększona
poprzez przeprowadzany test na 
ekologiczną WGO oraz 
wprowadzenie „Hodowli dla 
Gospodarstw Ekologicznych“ –
Bioróżnorodność to wartość sama 
w sobie!



Outlook 

BFOA combines conventional and organic
testing locations: 

�Choose diverse testing environments
carefully !  

BFOA uses the broad genetic variability which

is already
available in the conventional breeding program

� select for „organic traits“ both on CON 
and ORG sites

� make crosses specific for organic and low
input! 

�go through the nursery „open minded“
with an „organic eye“

New challenges:  Intensification in 

conventional farming; we need to nourish the
world. 

work is going on...

Perspektywy

HDGE łączy tradycyjne i ekologiczne tereny 
testowe:

�Należy starannie wybierać zróżnicowane 
warunki testowe!

HDGE wykorzystuje dużą genetyczną

różnorodność dostępną już
dzięki programowi hodowli konwencjonalnej

� należy wybierać „naturalne cechy“ zarówno 
na terenach upraw EKOL i KONW.

� należy tworzyć krzyżówki 
charakterystyczne dla ekologicznych i 

niskonakładowych upraw!

�należy przejść okres wylęgarni „z 
otwartym umysłem“ ze „spojrzeniem 

ekologicznym“

Nowe wyzwania:  Intensyfikacja upraw w 

tradycyjnym rolnictwie; musimy wyżywić świat.

prace idą dalej...


