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JĘCZMIENIA OZIMEGO 

 
 

 Jęczmień ozimy wyróżnia się wśród zbóż wysokim potencjałem plonowania. Badania 

nad jęczmieniem ozimym prowadzono na bazie serii doświadczeń odmianowych 

Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego w ramach Centralnego Ośrodka Badania 

Odmian Roślin Uprawnych w Słupi Wielkiej, w latach 2005-2011. Uwzględniono następujące 

odmiany jęczmienia ozimego: Rosita, Maybrit, Nickela, Lomerit, Merlot, Epoque, Fridericus, 

Karakan, Scarpia, Amarena,  które występowały  we wszystkich punktach doświadczalnych. 

Doświadczenia były zakładane na trzech kompleksach glebowo – rolniczych: pszennym 

dobrym, żytnim bardzo dobrym i żytnim dobrym; na klasach gleby: 2, 3a, 3b, 4a i 4b; w 

warunkach odczynu  lekko kwaśnego do obojętnego (pH gleby od 5,0 do 7,3).  

 Plony ziarna badanych odmian jęczmienia ozimego w dużym stopniu zależały od 

kompleksu glebowo-rolniczego (tab. 1). Najwyższe plony ziarna (średnio z odmian) uzyskano 

na glebach kompleksu pszennego bardzo dobrego, a o 10% niższe na glebach kompleksu 

żytniego bardzo dobrego. Niższe plony (o 17%) otrzymano na glebach kompleksu żytniego  

dobrego.  Spośród odmian, na glebach kompleksu pszennego  dobrego najwyżej plonowały: 

Scarpia, Merlot, Fridericus, na glebach kompleksu żytniego bardzo dobrego – Merlot, 

Fridericus, Scarpia, Rosita; na glebach kompleksu żytniego dobrego - Scarpia, Merlot i 

Lomerit.  

Tabela 1. Plony ziarna (t
 . 

ha
-1

) odmian jęczmienia ozimego w zależności od kompleksu 

glebowo- rolniczego 

Kompleks glebowo-rolniczy Odmiana 

Pszenny dobry Żytni bardzo dobry Żytni dobry 

Rosita 7,85 7,24 6,42 

Maybrit 7,81 7,05 6,28 

Nickela 7,92 7,03 6,44 

Lomerit 7,83 6,93 6,68 

Merlot 8,04 7,34 6,70 

Epoque 7,55 7,06 6,54 

Fridericus 8,03 7,28 6,46 

Karakan 7,73 6,88 6,49 

Scarpia 8,16 7,27 6,91 

Amarena 7,59 6,61 6,38 

Średnia 7,85 7,07 6,53 



 Badane odmiany wykazywały niejednakowe zniżki plonu ziarna przy przechodzeniu z 

ich uprawą na coraz gorsze warunki glebowe.  Większe zniżki plonów na glebach 

kompleksów żytnich w stosunku do kompleksu pszennego  dobrego  stwierdzono u odmian: 

Amarena, Fridericus, Nickela oraz Maybrit. Większą tolerancyjnością na gorsze warunki 

glebowe charakteryzowały się odmiany: Epoque i Rosita.  

 Duże zróżnicowanie plonu ziarna jęczmienia ozimego stwierdzono w obrębie 

uwzględnionych w badaniach klas gleby. Najwyższe plony ziarna wszystkich odmian 

uzyskano na klasie 2, nieznacznie niższe na klasie 3a, a znaczniejsze zmniejszenie plonów 

wystąpiło w miarę przechodzenia z uprawą jęczmienia kolejno na klasy – 3b, 4a i 4b. 

Zróżnicowanie reakcji odmian na klasy gleb wyrażonej plonem ziarna było podobne do 

reakcji odmian na kompleksy glebowo – rolnicze.  Większą tolerancyjnością na gorsze klasy 

gleb charakteryzowały się odmiany: Scarpia, Merlot, Fridericus. Silniejszą ujemną reakcję 

gleb na gorsze klasy gleb wykazała odmiana: Maybrit.  

 Reakcja jęczmienia ozimego na pH gleby w zakresie 5,2 – 7,3 była znacznie słabsza 

niż na kompleks glebowo – rolniczy i na klasę gleby.  Mniejszą zniżką plonu w  warunkach 

pH gleby 5,0-6,0 charakteryzowały się odmiany: Fridericus, Karakan, Maybrit, Lomerit, które 

należy zalecać do uprawy na glebach o nieuregulowanym odczynie.  
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