
Uprawa  jęczmienia ozimego 

Jęczmień ozimy uprawiany jest głównie na paszę, a w mniejszym stopniu na cele 

spożywcze. W krajowym rejestrze COBORU znajduje się ponad 20 odmian tej rośliny. 

Gatunek ten plonuje na ogół lepiej niż jęczmień jary. Inną jego zaletą jest wczesne 

dojrzewanie. Termin zbioru przypada zwykle w pierwszej połowie lipca, co umożliwia 

wczesne wysianie międzyplonu ścierniskowego lub wczesne uprawy pod rzepak.  

Powierzchnia uprawy jęczmienia ozimego, w roku 2014, wynosiła wg GUS ponad 230 tys. 

ha, co oznacza stały, niewielki wzrost areału w ostatnich latach, jednak w strukturze 

zasiewów zbóż forma ozima jęczmienia zajmuje tylko ok. 3%. Jęczmień ozimy cechuje się 

wyraźnie gorszą niż u innych zbóż ozimych mrozoodpornością, stąd też jego uprawa 

koncentruje się głównie w rejonach zachodniej i południowej Polski, w których zimy na ogół 

mają łagodniejszy przebieg.  

  

Uprawa 

Jęczmień ozimy dobrze plonuje na glebach kompleksu żytniego bardzo dobrego i 

dobrego. Plonuje zadowalająco na glebach średnich. Do najlepszych przedplonów jęczmienia 

zalicza się groch, rzepak ozimy, wczesne ziemniaki oraz mieszanki strączkowe na nasiona. W 

praktyce częstym przedplonem bywają zboża. Jęczmień ozimy spośród wszystkich zbóż 

wymaga najstaranniejszej uprawy i jest bardzo wymagający pod względem kultury roli. Jeżeli 

po przedplonie na polu pozostaje słoma, powinna być dobrze rozdrobniona i równomiernie 

rozprowadzona po powierzchni. Wszystkie uprawki pożniwne i przedsiewne powinny być 

wykonane starannie i terminowo. Po przedplonie pozostawiającym ściernisko należy 

wykonać podorywkę przy pomocy pługa, kultywatora  lub brony talerzowej. Po ok. 2 

tygodniach rolę należy bronować, celem zniszczenia chwastów. W przypadku rozwoju 

chwastów, bronowanie należy powtórzyć. Orkę siewną na głębokość ok. 20 cm należy 

wykonać 2-3 tygodnie  przed planowanym siewem, aby umożliwić naturalne osiadanie roli. 

Osiadanie roli można przyspieszyć, stosując wały lub agregaty uprawowe posiadające w 

zestawie wał strunowy. W przypadku, gdy wcześniej nie wykonano podorywki, orkę siewną 

wykonujemy pługiem z przedpłużkiem jako razówkę. Gdy przedplonem są wczesne 

ziemniaki, orka siewna może mieć głębokość ok. 15 cm. 

 

Siew 

Jęczmień ozimy jest najwcześniej sianym zbożem w Polsce. Gatunek ten powinien 

być wysiewany na wschodzie kraju od 10 do 15 września, w centralnych od 12 do 18 

września, a na zachodzie kraju do 20 września. W przypadku ciepłej jesieni termin siewu 

można nieco opóźnić. Reakcja jęczmienia ozimego na termin siewu zależy w dużym stopniu 

od warunków pogodowych w czasie jesieni. Przyczyną słabszego plonowania wczesnych 

zasiewów jęczmienia ozimego w przypadku długiej i ciepłej jesieni jest nadmierne rozrastanie 

się roślin. Jęczmień staje się bardziej podatny na wymarzanie w przypadku braku okrywy 

śnieżnej w zimie, a w przypadku długiego zalegania śniegu często ulega wyprzeniu lub 



porażeniu przez pleśń śniegową. Ponadto wysiany wcześnie bywa - przy ciepłej jesieni - 

atakowany przez szkodniki lub  niszczony przez ptactwo. Jest również bardziej podatny na 

choroby grzybowe. Jęczmień zasiany późno, w warunkach krótkiej jesieni, rośnie wolno, 

słabo się krzewi i niedostatecznie hartuje się przed zimą. Gorzej zimuje oraz wykształca 

mniejszą liczbę kłosów, co jest powodem słabszego plonowania. 

Ilość wysiewu nasion zależy od wielu czynników. Na  glebach dobrych oraz w przypadku 

przewidywanej długiej i ciepłej jesieni, ilość wysiewu może być niższa. W rejonach o 

większym nasileniu chorób i częstym zjawisku wylegania roślin zaleca się stosowanie 

rzadszego siewu. Jednak zbyt mała ilość wysiewu nie pozwala na uzyskanie dużego plonu, z 

powodu niewystarczającej obsady kłosów. Praktycznie przy MTZ równej 40 g i zdolności 

kiełkowania 95% wysiewa się 145-170 kg/ha. Rozstawa rzędów wynosi 10-12 cm. 

 

Nawożenie 

Jęczmień spośród wszystkich zbóż reaguje największym spadkiem plonu na kwaśny 

odczyn gleby. Optymalne  pH gleby powinno wynosić 5,5 na glebach lżejszych, do 6,5 na 

glebach ciężkich. Przy tym na glebach ciężkich może być stosowana tlenkowa forma wapnia, 

natomiast na lżejszych forma węglanowa. Wapnowanie należy wykonywać pod roślinę 

przedplonową. 

Nawożenie fosforem powinno być stosowane przedsiewnie, bowiem fosfor ma wpływ na 

rozwój roślin we wszystkich fazach wzrostu, więc powinien być dostępny przez cały okres 

wegetacji. Ilość użytego P2O5 wynika z bilansu tego składnika w glebie, z przewidywanego 

plonu oraz z klasy zasobności gleby.  

Nawożenie potasem podnosi znacznie plon ziarna, poprawia zdrowotność roślin, wpływa 

korzystnie na gospodarkę wodną rośliny, poprawia własności technologiczne i biologiczne 

ziarna. Nawożenie potasem przeprowadzamy na glebach cięższych jesienią, natomiast na 

glebach lżejszych zabieg ten można przesunąć na okres wiosny. Wielkość dawki zależna jest 

od zawartości potasu w glebie, od spodziewanego plonu oraz od rodzaju gleby. 

Jedynie przy niskiej zawartości magnezu należy stosować nawozy magnezowe (kizeryt, 

kainit, Rolmag lub siarczan magnezu) w dawce 40-60 kg MgO/ha. 

Azot w sposób decydujący wpływa na ilość i jakość plonu ziarna. W przypadku jęczmienia 

uprawianego na cele pastewne dawka  nawozów azotowych wynosi 50-100 kg N/ha. 

Wielkość dawki zależy od szeregu czynników warunkujących wysokość plonu, takich jak: 

żyzność gleby, przedplon, przebieg pogody w okresie wegetacji, nasilenie występowania 

chorób i szkodników oraz poziom agrotechniki. Uprawiając  odmiany browarne, nawożenie 

azotowe należy ograniczyć, aby nie dopuścić do zbyt dużej zawartości białka, wpływającego 

niekorzystnie na wartość browarną. 


