
Uprawa pszenicy ozimej 

W Polsce, w ostatnich latach, udział zbóż w strukturze zasiewów wynosi ponad 70%. 

Dominującym gatunkiem jest pszenica ozima, uprawiana na ponad 2 mln ha. Gatunek ten ma 

największe wymagania glebowe i płodozmianowe spośród wszystkich zbóż uprawianych w 

naszym kraju. Do jej uprawy zaleca się następujące kompleksy glebowo- rolnicze: pszenny 

bardzo dobry, pszenny dobry oraz pszenny górski. Plonuje zadowalająco na kompleksie 

pszennym wadliwym, żytnim bardzo dobrym oraz zbożowo-pastewnym mocnym. 

Najlepszym przedplonem dla pszenicy ozimej są rośliny motylkowate. Posiadają one 

właściwości fitosanitarne, oczyszczają pole z niepożądanych substancji. Wpływając dodatnio 

na strukturę gleby, znacznie podnoszą jej kulturę. Dobrym przedplonem są także ziemniaki 

uprawiane na oborniku, zbierane stosunkowo wcześnie. Nie opóźnia to terminu siewu 

pszenicy.  Rolę dobrych przedplonów mogą pełnić rzepak i owies, jeśli były odpowiednio 

chronione przed chorobami i chwastami.  Jako przedplonu dla pszenicy nie poleca się 
kukurydzy,  jeżeli stosowano w niej herbicydy z grupy triazyn, bowiem ich pozostałości w 

glebie mogą utrudniać wschody zbóż. Jęczmień, pszenżyto, żyto oraz pszenica uważane są za 

najgorsze przedplony. Wraz z uprawą tych roślin, łatwo przenosi się szereg chorób 

grzybowych. Szacuje się, że spadki plonu mogą wynosić nawet 15%, w porównaniu do 

uprawy po innych przedplonach. Płodozmian zbożowy sprzyja kompensacji chwastów, a 

także chorób grzybowych.   

Uprawa roli 

Zabiegi uprawowe zależą przede wszystkim od rodzaju przedplonu. Pożniwną uprawę 
ściernisk wykonuje się po zbiorach zbóż, rzepaku i grochu. Podorywkę wykonuje się przy 

pomocy pługa, brony talerzowej lub agregatu podorywkowego. Głównym celem podorywki 

jest szybkie zakrycie glebą nasion chwastów oraz ograniczenie parowania z powierzchni roli. 

Wykonuje się ją w miarę płytko. Podorywka ma sens jedynie wtedy, gdy czas pomiędzy 

zbiorem przedplonu a siewem umożliwia odleżenie gleby.  Pełen zespół uprawek pożniwnych 

(podorywka + bronowanie) zaleca się po przedplonach wcześnie schodzących z pola. 

Bronowanie można powtórzyć kilkakrotnie. Dokładna uprawa pożniwna wpływa na 

ograniczenie zachwaszczenia, głównie samosiewami zbóż. Będąc źródłem wielu chorób 

grzybowych i bakteryjnych, stanowią ogromne zagrożenie w uprawie pszenicy. Po zbożach 

wskazana jest uprawa wsiewki poplonowej. Wsiewka działa fitosanitanie oraz ogranicza 

nadmierne parowanie. Po przyoraniu jest ona dobrym nawozem organicznym. Gatunkami 

godnymi polecenia są: gorczyca biała, rzepak, rzepik, rzodkiew oleista. 

Na uprawę przedsiewną składają się orka i zabiegi doprawiające glebę. Orkę siewną 
wykonujemy 2-3 tygodni przed planowanym siewem, jej głębokość powinna wynosić ok. 20 

cm. Zabieg ten ma na celu odwrócenie wierzchniej warstwy gleby, naruszając jej naturalny 

układ. Silnie napowietrza i przesusza glebę. Siew pszenicy w nieosiadłe podłoże pogarsza 

zimotrwałość zbóż. Ich węzeł krzewienia formułuje się głębiej w glebie, a korzenie mają 
trudności ze wzrostem. W przypadku, gdy orkę wykonano zbyt późno, należy przyspieszyć 
osiadanie roli, stosując wał Campbella. Podobny efekt można osiągnąć, doprawiając rolę 
specjalnym agregatem uprawowym, wyposażonym w wały strunowe. Zabiegi uprawowe, w 



tym głównie pożniwne, pełnią ważną rolę w ograniczaniu populacji chwastów w uprawie 

pszenicy. 

Nawożenie 

Dokładne ustalenie dawek nawozów powinno być poprzedzone wykonaniem analiz 

chemicznych prób glebowych, pobranych z danego pola, w celu zbadania zasobności w P, K, 

Mg oraz pH gleby.  Pszenica ozima jest bardzo wrażliwa na niedobór fosforu i potasu. 

Przykładowo pszenica plonująca na poziomie 5 t/ha, pobiera średnio z gleby: 95 kg K2O, 20 

kg MgO, 50 kg P2O5. 

Nawozy fosforowe i potasowe, niezależnie od ich formy, należy zastosować przedsiewnie. 

Podział dawek nie jest konieczny. Wiosenna aplikacja tych nawozów jest mniej 

plonotwórcza. 

Szczególną uwagę należy zwrócić na nawożenie potasem i magnezem. Od fazy strzelania w 

źdźbło aż do kwitnienia pszenica bardzo intensywnie pobiera potas. W pełni dojrzewania 

roślina może wydalać potas do środowiska. Sumarycznie, zapotrzebowanie na ten składnik 

jest o wiele większe niż mogłoby to wynikać z pobierania ostatecznego. Maksimum 

pobierania magnezu wypada na okres pomiędzy kłoszeniem a pełnią dojrzałości ziarna.  

Dużym problemem w uprawie zbóż ozimych, w tym pszenicy, jest ustalenie terminu 

pierwszej dawki azotu. Jej skuteczność i działanie zależy od: warunków glebowych, 

pogodowych i agrotechnicznych. Pierwsza dawka to około 50% niezbędnej ilości azotu, a jej 

wykorzystanie będzie zależne od czynników pogodowych i uprawowych. O dokładnym 

ustaleniu terminu pierwszego nawożenia azotem decyduje stan łanu po ruszeniu wegetacji 

wiosennej oraz rozkrzewienie roślin. Wczesnowiosenna dawka azotu warunkuje liczbę źdźbeł 

produktywnych oraz prawidłowe zróżnicowanie elementów kłosa. Nadmiar azotu w tej fazie 

doprowadza do nadmiernego wydłużania pierwszych międzywęźli, co skutkuje zwiększoną 
podatnością na wyleganie. Ponadto, wzrasta udział kłosów nieproduktywnych w krzewieniu 

ogólnym. Początek strzelania w źdźbło wyznacza termin stosowania drugiej dawki nawożenia 

azotowego. Wpływa na wykształcenie sprawnego i w pełni dojrzałego aparatu 

fotosyntetycznego. Korzystnie działa na drugą składową plonu zbóż, jaką jest liczba ziaren w 

kłosie. Trzecia dawka, przypadająca na kłoszenie, podnosi procentową zawartość białka w 

ziarnie. Cecha ta jest szczególnie pożądana w uprawie pszenicy jakościowej, gdzie dużą rolę 
odgrywa plon i jakość białka.  

Nawożenie mikroelementami,  takimi jak Mn, Cu oraz Zn, jest niezbędne w uprawie pszenicy 

ozimej. Składniki te można łatwo uzupełnić stosując nawozy płynne przeznaczone pod zboża.  

Siew 

Prawidłowo wykonany siew wpływa na wielkość plonowania zbóż. Gwarantuje odpowiednie 

wyrównanie i zdrowotność łanu. Składowymi tego zabiegu agrotechnicznego są: ilość 
wysiewu, termin siewu i jakość materiału siewnego. 

Tylko optymalny termin siewu pozwala na wykorzystanie potencjału plonotwórczego 

pszenicy. Nawet małe opóźnienie sprawia, że faza krzewienia zostaje przesunięta na wiosnę. 
Krzewienie wiosenne nie jest plonotwórczo równoważne z jesiennym. Rośliny z późnych 

siewów mają krótsze pędy boczne, zwłaszcza pochodzące z wiosny. Pogarsza to architekturę 



łanu.  Gdy pszenicę wysieje się zbyt późno, jesienią nie dochodzi do różnicowania stożku 

wzrostu. W konsekwencji rozwijające się kłoski są mniej płodne, a powierzchnia 

fotosyntetycznie czynna o wiele mniejsza. Przestrzeganie zalecanych terminów siewu 

sprawia, że rośliny wykształcają zdrowy, silny system korzeniowy oraz są bardziej odporne 

na choroby. Należy pamiętać, że pszenica, podobnie jak pszenżyto i owies, krzewi się głębiej. 

To sprawia, że dość dobrze znosi bronowanie, które wzmaga krzewienie. Pszenica powinna 

być wysiana w takim terminie, aby przed wiosną wykształcić 4-6 liści. Jest to stadium 

rozwojowe najlepiej sprzyjające hartowaniu roślin przed zimą.  Rolnik, mając do dyspozycji 

wiele odmian może wybrać takie, których reakcja na późny siew jest mniej negatywna.  Mają 
one wyższą wartość współczynnika tolerancji na długi dzień. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Najwcześniej pszenicę ozimą wysieją mieszkańcy Polski północno-wschodniej i obszarów 

wyżynnych (5-20.09). Następnie rolnicy południowo- wschodniej i centralnej Polski (10-

25.09.) Nieco dłużej z zasiewami poczekać może Kotlina Sandomierska i zachodnia część 
kraju (15.09-01.10). Najpóźniej pszenicę ozimą zasieje się na Nizinie Śląskiej i Pomorzu 

(20.09-5.10). 

Zbyt gęsty siew pszenicy prowadzi do nadmiernego wylegania. Skutkuje to silnym 

porażaniem roślin przez choroby podstawy źdźbła, gdyż wentylacja wewnątrz łanu jest 

ograniczona.  

Optimum wysiewu pszenicy ozimej dla kompleksów pszennych wynosi 450-500 ziarniaków 

na 1 m
2
. Normę wysiewu należy zwiększyć na stanowiskach słabszych (kompleks żytni) do 

550- 600 ziarniaków na 1 m
2
. Często bywa tak, że w warunkach sprzyjających zimowaniu z 

optymalną ilością opadów, lepszymi okazują się siewy rzadsze - 300-350 ziarniaków na 1 m
2
. 

Dotyczy to wyłącznie gleb najlepszych - prowadzonych w wysokiej kulturze rolnej. 

 

 


