
Zasady uprawy jęczmienia jarego browarnego 

 

Najpopularniejszym zbożem jarym jest u nas jęczmień. Ziarno jego jest użytkowane 

głównie na paszę, a także na cele browarne i spożywcze (kasza, płatki). Agrotechnika 

jęczmienia na cele pastewne i spożywcze jest dość podobna. Osiągnięcie dobrej wartości 

browarnej ziarna jęczmienia wymaga innego podejścia odnośnie niektórych elementów 

agrotechniki. Przede wszystkim chodzi tu o optymalną zawartość białka w ziarnie, która 

powinna być niska (10-11% s. m.) z przeznaczeniem dla browaru, a wysoka na cele pastewne. 

Jęczmień browarny wymaga lepszego wyrównania ziarna (udział ziarna celnego powyżej 80 

%) w porównaniu z jęczmieniem na cele pastewne. 

W związku ze zwiększeniem u nas produkcji i spożycia piwa w ostatnim okresie 

wzrasta zapotrzebowanie na ziarno jęczmienia jarego o wysokiej jakości browarnej. 

Słodownie stawiają duże wymagania co do jakości skupowanego ziarna i kontraktują tylko 

wybrane przez siebie odmiany. W skupie pożądane są duże partie ziarna o jednolitej wysokiej 

wartości browarnej, co można uzyskać  w gospodarstwach wielkoobszarowych, przy uprawie 

jednej odmiany. Niedopuszczalne są mieszanki odmian. Jęczmień jary browarny można 

uprawiać prawie na całym terytorium Polski, z wyjątkiem obszarów górskich.  

 Różnice w uprawie między jęczmieniem browarnym i pastewnym dotyczą takich 

czynników agrotechnicznych, jak dobór odmian, dawka azotu, warunki  glebowe, termin 

siewu, a w mniejszym stopniu gęstość siewu. Ujemna korelacja zawartości białka w ziarnie z 

plonem ziarna uzasadnia konieczność uzyskania wysokiego plonu jęczmienia browarnego, 

gdyż niskiemu plonowi towarzyszy zbyt wysoka zawartość białka, pogarszająca jakość słodu. 

Prawie wszystkie czynniki wpływające na wzrost plonu jęczmienia oddziałują jednocześnie 

na obniżenie zawartości białka w ziarnie. Wyjątkiem jest nawożenie azotem, które w większej 

dawce podwyższa zarówno plon, jak i zawartość białka w ziarnie. 

 Dla jęczmienia browarnego bardzo ważny jest czynnik glebowy. Należy go uprawiać 

na glebach należących do kompleksu pszennego dobrego lub kompleksu żytniego bardzo 

dobrego, które dzięki dużemu  kompleksowi sorpcyjnemu wykazują dobre stosunki wodno-

powietrzne.  Błędem byłoby wysiewanie go na slabszych glebach (kompleksy żytnie: dobry, 

słaby i bardzo słaby). Z gorszym plonowaniem na takich glebach wiąże się zbyt wysoka 

zawartość białka w ziarnie i niższa celność ziarna (spowodowana złym wyrównaniem 

długości pędów kłosonośnych). Uprawa na najlepszych glebach (kompleks pszenny  bardzo 

dobry) jest ryzykowna ze względu na duże zagrożenie wyleganiem jęczmienia, który cechuje 

się wśród zbóż najgorszą sztywnością pędów, a stosowanie antywylegaczy ujemnie wpływa 

na jakość browarną. Wyleganie jęczmienia może też wystąpić na kompleksie pszennym  

dobrym, w przypadku niskiego  plonowania rośliny przedplonowej (np. wskutek 

niesprzyjających warunków pogodowych) pozostawiającej dużo azotu w glebie wobec 

mniejszego pobrania azotu z plonem. Wówczas zaleca się wysianie jednej z odmian 

odporniejszych na wyleganie: Baryłka, KWS Dante, KWS Irina, SU Lolek, Olympic, Nokia i 

Signora oraz zmniejszenie planowanej dawki azotu o 20-30 %.  

Niedopuszczalna jest uprawa jęczmienia  na glebach zakwaszonych, gdyż jest on 

najbardziej ze zbóż wrażliwy na niskie pH gleby. W takich warunkach uzyskuje się mniejsze 

plony ziarna, zbyt wysoką zawartość białka i łuski w ziarnie, a także niższą celność ziarna. 



Optymalne pH gleby powinno wynosić co najmniej 5,7 na glebach średnio zwięzłych i 6,0 na 

glebach cięższych. Wapnowanie powinno być wykonane pod roślinę przedplonową, gdyż 

stosowane pod jęczmień nie zdąży jeszcze poprawić odczynu gleby.  

Uzyskanie dobrej jakości browarnej  jęczmienia jest niepewne przy jego wysiewie w 

złym stanowisku. Zaleca się jego uprawę po  przedplonach okopowych (zwłaszcza po 

burakach, ale bez przyorywania liści) lub oleistych, a w ostateczności po pszenicy 

wysiewanej w dobrym stanowisku. Nie powinno się go wysiewać po roślinach 

motylkowatych i po zbożach (z wyjątkiem pszenicy).  

Jęczmień odznacza się wśród zbóż największymi wymaganiami co do pulchności i 

stosunków wodno-powietrznych gleby. Zaleca się wykonanie orki przedzimowej na 

głębokość 15-18 cm w stanowisku po okopowych, a 22-25 cm w innych stanowiskach. Jeśli 

orkę wykonano pod przedplon, to pod jęczmień można ją zastąpić użyciem ciężkiego grubera 

lub głębosza. Uprawę wiosenną ogranicza się do kultywatorowania i bronowania lub 

zastosowania agregatu uprawowego. Niestaranna uprawa roli obniża jakość browarną ziarna. 

 Ziarno siewne powinno być zdrowe, czyste, o zdolności kiełkowania co najmniej 

95%. Zaleca się nabycie nasion wybranej odmiany w stopniu oryginału, które po starannej 

reprodukcji można wysiewać przez 3 lata. Biorąc pod uwagę cechy charakterystyczne odmian 

jęczmienia (ustalone przez COBORU), zwłaszcza  wartość browarną i plon ziarna, można 

uznać za najbardziej przydatne do uprawy na cele browarne następujące odmiany: KWS 

Fabienne, Baryłka, KWS Orphelia, KWS Irina, SU Lolek, Bordo, Signora,  Olympic i Nokia.  

 Jęczmień potrzebuje  dobrego zaopatrzenia roślin w składniki pokarmowe. Wielkość 

dawek fosforu,  potasu i magnezu zależy od zawartości przyswajalnych form tych 

pierwiastków w glebie oraz przewidywanego poziomu plonu jęczmienia i z tym związanego 

ich pobrania z gleby (tabela 1). Przy b. niskiej i niskiej zawartości magnezu w glebie należy 

stosować nawożenie 20-35 kg MgO/ha. 

 

Tabela 1. Dawki P2O5 i K2O w kg/ha 

Zawartość fosforu i potasu w glebie 
Składnik 

b. niska niska średnia wysoka 

Fosfor 60-80* 45-59 30-44 20-29 

Potas 75-90* 55-74 40-54 25-39 

 

* - górne granice przedziałów stosować w warunkach sprzyjających uzyskaniu wysokiego 

plonu (na żyznych glebach, po dobrym przedplonie), a dolne – przy spodziewanych 

niskich plonach (w gorszych warunkach siedliska). 

 

  Dawka azotu pod jęczmień browarny nie może być wysoka, aby nie dopuścić do zbyt 

wysokiej zawartości białka w ziarnie. Większej zasobności w azot można spodziewać się na 

glebach kompleksu pszennego dobrego, w stanowisku po okopowych (zwłaszcza po 

burakach). W takich warunkach optymalną dawką jest 25-30 kg N/ha. W stanowisku po 

pszenicy można zalecać 35 kgN/ha na kompleksie pszennym dobrym i 40 kgN/ha na 



kompleksie żytnim bardzo dobrym. W przypadku wysokiego plonowania pszenicy (powyżej 

6 t/ha) dawki te należy zwiększyć o 10-15%.  

Jęczmień browarny powinien być wysiany wcześnie; w tym samym czasie jak 

pszenica.  Powinien to być koniec marca lub pierwsza dekada kwietnia. Dużym błędem jest 

opóźnienie jego wysiewu, które powoduje pogorszenie jakości browarnej (poprzez 

zwiększenie zawartości białka w ziarnie, obniżenie zawartości skrobi, wyrównania ziarna i 

zwiększenie grubości łuski), a także zmniejszenie plonu ziarna. W przypadku opóźnienia 

wiosny, bardziej tolerancyjne na opóźnienie siewu (do 15 kwietnia) są odmiany: KWS 

Fabienne, Salome, Kormoran, Granal, Baryłka i Signora.  

 Niefortunnie na wyrównanie ziarna i cechy słodu może wpływać zbyt rzadki, jak 

również za gęsty wysiew nasion. W przypadku małej gęstości siewu występują dobre warunki 

do rozwoju chwastów, jak też do nadmiernego krzewienia się jęczmienia, co skutkuje 

pogorszeniem wyrównania ziarna. W kłosach dalszych pędów bocznych występuje bowiem 

drobniejsze ziarno. Przy dużej gęstości siewu jest większa podatność roślin do wylegania i do 

porażenia przez choroby (wskutek mniejszej przewiewności łanu). Wysoki plon i jakość 

ziarna można uzyskać przy optymalnej gęstości siewu, która zależy od jakości gleby, terminu 

siewu i właściwości odmian (tab. 2). Jęczmień browarny sieje się trochę gęściej niż pastewny, 

aby wystąpiło ograniczone rozkrzewienie roślin. Silne rozkrzewienie osłabia wyrównanie 

ziarna. Zaleca się rozstawę rzędów 12-13 cm i głębokość siewu 2-3 cm. Większa głębokość 

siewu pogarsza szybkość i równomierność wschodów. Ścieżki technologiczne należy 

zsynchronizować z szerokością roboczą opryskiwacza. 

Pielęgnacja zasiewów jęczmienia browarnego polega na 2-krotnym ( w odstępie 6-7 

dni)  bronowaniu w fazie krzewienia jęczmienia (w poprzek lub w skos rzędów), a jeśli ono 

nie zapewni  odchwaszczenia łanu, to należy wybrać do zastosowania jeden z wielu z 

zalecanych przez Instytut Ochrony Roślin - PIB środków zwalczających chwasty. Herbicydy 

należy stosować ostrożnie, gdyż ich przedawkowanie może pogorszyć jakość browarną 

ziarna. Zasady oprysku są podane na opakowaniach. W przypadku występowania chorób i 

szkodników powinno się je zwalczać poprzez oprysk zarejestrowanymi chemicznymi 

środkami ochrony. W związku z obowiązującą obecnie integrowaną ochroną roślin, należy 

przedkładać ponad metody chemiczne zabiegi agrotechniczne wpływające na ograniczenie 

agrofagów. W rejonach o częstym występowaniu chorób należy zwrócić uwagę na odmiany 

wykazujące lepszą odporność na choroby - KWS Fabienne, KWS Dante, KWS Irina, Marthe, 

Afrodite, Kormoran, Olympic i Nokia. 

 

Tabela 2. Normy wysiewu ziarna jęczmienia jarego browarnego w kg/ha ( przy 

uwzględnieniu masy 1000 ziarn – 45 g. W przypadku nasion o wyższej masie 1000 ziarn 

należy zwiększyć normę wysiewu o tyle, o ile jest wyższa MTZ). 

 

Kompleks glebowo-rolniczy Odmiany Termin siewu 

pszenny 

bardzo 

dobry 

pszenny 

dobry 

żytni bardzo 

dobry 



27.III. – 3.IV. 125 - 130* 

 

130 – 136* 

 

140 – 147* 

 

Afrodite, KWS Aliciana, 

Basza, Blask, Binal, 

Kormoran, KWS Orphelia,  4.IV. – 10.IV. 128 - 134 133 - 139 144 - 152 

27.III. – 3.IV. 

 

130 – 135 

 

136 – 142 

 

147 – 154 

 

KWS Fabienne, Baryłka, 

Salome, Mauritia, Xanadu , 

Stratus, Nokia, KWS Irina  4.IV. – 10.IV. 134 - 140 140 - 146 152 - 160 

27.III. – 3.IV. 

 

136 – 142 

 

142 – 148 

 

154 – 161 

 

Beatrix, Bordo, Granal, 

Marthe, Olympic, Signora, 

KWS Dante, SU Lolek  
4.IV. – 10.IV. 141 - 147 147 - 154 160 - 167 

 

*górne granice przedziałów ilości wysiewu stosować w przypadku zmniejszonej zdolności 

kiełkowania ziaren i w warunkach gorszej kultury gleby. Dolne granice przedziałów stosować 
w warunkach dobrej kultury gleby i starannej uprawy roli. 
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