
Uprawa żyta ozimego 

Żyto, w porównaniu z innymi zbożami, ma najmniejsze wymagania zarówno glebowe, 

jak i pokarmowe, ma największą mrozoodporność oraz najlepiej sobie radzi ze stresem suszy. 

Musi więc funkcjonować w zmianowaniach wielu polskich gospodarstw, gdyż blisko trzecia 

część użytkowanych w naszym kraju gruntów ornych to słabe gleby klas V i VI. Na takich 

glebach żyto zwykle plonuje wyżej niż inne zboża. Żyto jest jedynym gatunkiem zboża, w 

którym oprócz odmian populacyjnych, dużą powierzchnię zasiewów zajmują odmiany 

mieszańcowe. Plonują one zwykle o 15 - 20% wyżej od odmian populacyjnych, jednak 

wymagają bardziej starannej agrotechniki. Nasiona odmian mieszańcowych wymagają 
corocznej wymiany, bowiem wyższy plon można uzyskać tylko w pierwszym pokoleniu (F1). 

 

Uprawa roli 

Na glebach lekkich wszystkie planowane zabiegi uprawowe powinny uwzględniać 

polepszenie lub zachowanie odpowiedniej struktury gleby oraz oszczędzać wodę już 

zmagazynowaną w glebie. Takie gleby mają ograniczone możliwości do tworzenia oraz 

zachowania struktury gruzełkowatej, dlatego też nie należy wykonywać zabiegów agregatami 

czynnymi, które silnie rozpylają glebę.  

Po zbiorze przedplonu powinniśmy wykonać płytka uprawkę, używając kultywatora, 

talerzówki lub pługa, w celu zabezpieczenia gleby przed zbędnym parowaniem wody. Orkę 

siewną wykonujemy 3 – 4 tygodni przed planowanym siewem, tak aby rola osiadła. W 

przypadku gdy czas jest krótszy rolę należy zagęścić wałem Campbella lub agregatem z 

wałkami strunowymi. Nie zaleca się stosowania tylko orki siewnej (tzw. razówki), gdyż 

powoduje to zbytnie przesuszenie warstwy ornej, co prowadzi do nieregularnych wschodów i 

obniżki plonu. 

 

Nawożenie 

Żyto ma najmniejsze wymagania glebowe z wszystkich zbóż. Jest najbardziej 

tolerancyjne na odczyn gleby, jednak słabo plonuje na glebach zbyt kwaśnych. Optymalna 

kwasowość  wynosi 5 – 6 pH. W przypadku konieczności wapnowania, najlepiej stosować 

wapno węglanowe na ścierń, następnie wykonać uprawki pożniwne. 

Określając dawki podstawowych składników nawozowych przyjmujemy pobranie przez 

każdą  tonę ziarna i odpowiednią ilość słomy, następujących ilości: 22 kg N, 11 kg P2O5 oraz 

23 kg K2O. W praktyce, w zależności od zasobności gleby i oczekiwanego plonu stosuje się 

następujące dawki nawozów na 1 ha: 60 – 140 kg N, 50 - 100kg  P2O5, 60 – 120 kg K2O. 

Nawozy fosforowe i potasowe należy stosować przed siewem ziarna. Na glebach lekkich, 

wskazane jest dawkę potasu podzielić na dwie części. Pierwszą część potasu wysiewamy 

przedsiewnie, zaś drugą wczesną wiosną, przed ruszeniem wegetacji. Również część azotu, w 

ilości 20 - 40 kg/ha, wysiewamy przed siewem, aby umożliwić roślinom jesienny wzrost.   

 



 

 

Siew 

Żyto jest bardzo wrażliwe na opóźnienie terminu siewu. Od tego terminu zależy 

bowiem długość jesiennej wegetacji. Rośliny powinny, do czasu zimowego spoczynku, 

osiągnąć fazę krzewienia. Potrzebują na to 50 – 60 dni. Najwcześniej (ok. 5 września) 

rozpoczynamy siew żyta w północno – wschodniej części Polski, najpóźniej (ok. 20 września) 

w województwach zachodnich. Szczegółowe terminy zawarte są na poniższym rysunku.  

 

 

 

 



 

W zależności od tego, jaką długość jesiennej wegetacji przewidujemy, licząc od wschodów, 

można wyróżnić trzy terminy siewu: 

• wczesny – zapewniający ponad 50 dni wegetacji – możliwość wykształcenia 6-8 

źdźbeł bocznych, wymagana obsada siewu dla odmian mieszańcowych wynosi 120-

140 kiełkujących ziaren/m
2
, a dla populacyjnych 160-180 szt./m

2
; 

• średni – przynajmniej 40 dni wegetacji – możliwość wykształcenia 3-5 źdźbeł 

bocznych, obsada siewu dla odmian mieszańcowych ok. 160-180 kiełkujących 

ziaren/m
2
, a dla populacyjnych 200-250 szt./m

2
; 

• późny – poniżej 30 dni wegetacji – możliwość wykształcenia 1-2 źdźbeł bocznych, 

tylko odmiany populacyjne w obsadzie ok. 300 kiełkujących ziaren/m
2
 (w przypadku 

odmian mieszańcowych nie należy ryzykować opóźnionego siewu). 

Opóźniając siew o 10 dni w stosunku do terminu zalecanego, można spodziewać się spadku 

plonu nawet o 30%. 

Masę nasion przeznaczonych do wysiewu obliczamy wg wzoru: 

 

Masa ziarna (kg/ha) =  

 

Żyto powinno być siane na głębokość 2 – 3 cm. Płytki siew zapewnia szybsze i bardziej 

równomierne wschody oraz dłuższą jesienną wegetację. Zbyt gęsty siew żyta jest przyczyną 

gorszego krzewienia się roślin. Źdźbła są cieńsze, a przez to bardziej podatne na wyleganie 

oraz na choroby grzybowe.  Podczas siewu należy pamiętać o zaprawianiu nasion. Zapobiega 

ono porażeniu roślin przez pleśń śniegową oraz inne wczesne choroby grzybowe. Do 

zaprawiania stosować środki wymienione w najnowszych Zaleceniach Ochrony Roślin 

Instytutu Ochrony Roślin Państwowego Instytutu Badawczego. 


