
WARUNKI I ZALETY UPRAWY MIESZANEK GROCHU ZE ZBOŻAMI  

W ostatnim okresie obserwuje się u nas  wzrost zainteresowania uprawą mieszanek 

zbożowo-strączkowych. Spośród mieszanek zbóż i strączkowych najpopularniejsze są 

warianty: jęczmień + groch oraz jęczmień + owies + groch.  W przyszłości przewiduje się 

wzrost powierzchni uprawy takich mieszanek, a spadek areału mieszanek 

międzygatunkowych zbóż z udziałem owsa oplewionego, ze względu na gorszą jego wartość 

paszową dla trzody chlewnej i drobiu. Konieczność konkurencji z krajami Unii Europejskiej 

wymaga dużej efektywności stosowanych pasz, wiążącej się z mniejszymi kosztami produkcji 

mięsa. Udział w mieszance bogatych w białko nasion grochu zwiększa efektywność paszową 

takiej mieszanki, co zmniejsza koszty produkcji mięsa.  

Zasiewy mieszane plonują zazwyczaj wierniej od czystych siewów gatunków 

będących komponentami mieszanek. Przyczynia się do tego możliwość lepszego 

wykorzystania warunków siedliskowych, między innymi składników mineralnych i wody z 

zasobów glebowych. Duże różnice w pokroju roślin i typie systemu korzeniowego między 

zbożami a grochem sprzyjają lepszemu wykorzystaniu przez mieszankę zmiennych 

warunków glebowych i pogodowych w stosunku do czystych siewów gatunków. Zboża lepiej 

penetrują korzeniami wierzchnią warstwę gleby, a groch jej głębszą warstwę. Gatunki roślin 

charakteryzują się także niejednakowymi w czasie okresami krytycznego zapotrzebowania na 

wodę i składniki pokarmowe, co sprzyja lepszej tolerancyjności mieszanek na zmienne 

warunki pogodowe i mozaikowatość glebową.  

Do zalet mieszanek zbożowo-strączkowych zalicza się małe wymagania odnośnie 

nakładów na chemiczne środki produkcji (nawozy, pestycydy), co podkreśla ich przydatność 

w systemie rolnictwa zrównoważonego, a także w systemie rolnictwa ekologicznego. 

Mieszanki te są mniej podatne na zachwaszczenie i porażenie łanu przez choroby i szkodniki. 

Duża odporność mieszanek na choroby wynika  ze zmniejszenia ilości i rozrzedzenia tkanki 

gatunku wrażliwego na daną chorobę i z działania roślin gatunku odpornego jako barier 

fizycznych dla rozprzestrzeniającego się materiału zakaźnego w łanie. 

 Lepsza penetracja gleby oraz zdolność do wiązania  azotu z powietrza przez bakterie 

żyjące w brodawkach korzeniowych roślin grochu sprzyja mniejszym wymaganiom 

mieszanki odnośnie wysokości dawek nawozów mineralnych (zwłaszcza azotu). Dlatego 

nakłady na chemiczne środki produkcji (pestycydy, nawozy) mieszanki zbożowo-strączkowej 

są mniejsze w stosunku do czystych siewów gatunków, a także od mieszanek samych zbóż.  

Udział roślin strączkowych w mieszance korzystnie wpływa na wartość stanowiska dla roślin 

następczych. Mieszanki zbożowo-strączkowe są więc pożądanym ogniwem zmianowań w 

systemie rolnictwa zrównoważonego oraz ekologicznego. 

Dobór komponentów mieszanki 

Ważny jest dobór odmian o zbliżonej wysokości roślin i podobnym terminie 

dojrzałości. Bardziej pasują do siebie pod tym względem jęczmień i groch, zaś owies jest 

wyższy i dojrzewa później. Odpowiednie do mieszanek odmiany jęczmienia powinny 

cechować się przede wszystkim dużą odpornością na wyleganie, gdyż gatunek ten jest 



najmniej odporny na wyleganie wśród zbóż jarych, a jeszcze większą podatność na wyleganie 

wykazuje groch. Ważny jest dobór odmian o zbliżonym terminie dojrzewania i podobnej 

wysokości pędów jęczmienia i grochu. Ponieważ owies jest wyższy i dojrzewa później, 

należy wybierać niższe, odporne na wyleganie i wcześniejsze  jego odmiany. W badaniach 

IUNG-PIB wykazano mniejszą przydatność owsa nagoziarnistego od owsa oplewionego do 

mieszanek z grochem, z powodu niskiego plonowania owsa nagoziarnistego w ramach 

mieszanki. Biorąc pod uwagę małą wartość paszową owsa oplewionego dla świń i drobiu, to 

można zalecać dla nich udział w mieszance nagoziarnistych odmian: Siwek lub Maczo, po 

sprawdzeniu siły kiełkowania ich nasion, bowiem ziarno owsa nagoziarnistego gorzej się 

przechowuje. W przypadku słabszej siły kiełkowania owsa nagoziarnistego należy 

odpowiednio zwiększyć jego ilość wysiewu. Udział w mieszance owsa sprzyja jej lepszej 

odporności na wyleganie i choroby. Najodpowiedniejsze odmiany jęczmienia, owsa i grochu 

do mieszanek na podstawie całokształtu wymienionych kryteriów podano w tabeli 1. 

Tabela 1. Odmiany zbóż i grochu zalecane do mieszanki 

Odmiany Kompleks glebowy 

jęczmień owies groch (peluszka) 

Pszenny bardzo 

dobry, 

Pszenny dobry 

Skald, Bordo, Iron, 

Prestige, Żeglarz, Ella, 

Poldek,Victoriana 

Krezus, Breton, Chwat, 

Furman, Scorpion,  

Żytni bardzo dobry, 

Zbożowy pastewny 

mocny 

Atico, Rubinek, Skald, 

Henrike, Stratus, Kucyk, 

Raskud, Victoriana 

Krezus, Chwat, Breton, 

Scorpion, Koneser, 

Siwek   

 

Santana, Bohun, 

Medal, Kavalir, 

Wenus,Tarchalska, 

Cysterski 

Żytni dobry, 

Pszenny wadliwy 

Stratus, Tocada, 

Mauritia, Skarb, Kucyk, 

KWS Olof 

Arab, Pogon, Kasztan, 

Rajtar, Maczo 

Żytni słaby, 

Zbożowo pastewny 

słaby 

Skarb, Bryl, Boss, 

Justina, Nagradowicki 

Kasztan, Arab, 

Berdysz , Rajtar, 

Szakal,Gniady 

 

Model, Hubal, 

Turnia, Milwa, 

Sokolik, Eureka 

 

Agrotechnika 

Mieszanki zbóż  z grochem wysiewa się zwykle w stanowisku po zbożach. Nawożenie 

fosforem i potasem w dawkach zależnych od zasobności gleby w te składniki i  kompleksu 

glebowego (tabela 2) stosujemy w całości podczas uprawy roli (kultywatorowanie). W 

przypadku niskiej i bardzo niskiej zasobności gleby w magnez należy uwzględnić jeden z 

nawozów magnezowych (siarczan magnezu, kizeryt, kalimagnezja, rolmag)  w dawce 20 – 35 

kg Mg/ha. 



                                                                                                                                                                               

Tabela 2. Dawki fosforu (P2O5  ) i potasu ( K2O ) w kg/ha dla mieszanek zbóż z grochem  

 

Zawartość w glebie 
Kompleks glebowy 

bardzo niska niska średnia wysoka 

Fosfor 

Pszenny dobry 55-65* 45-55 35-45 30 

Żytni bardzo dobry 

Zbożowo pastewny mocny 

50-60 40-50 34-40 30 

Pszenny wadliwy 

Żytni dobry 

45-50 35-45 30-35 25 

Żytni słaby 40-45 30-40 25-30 20 

Potas 

Pszenny dobry 70-80 60-70 45-55 35 

Żytni bardzo dobry 

Zbożowo pastewny mocny 

65-75 55-65 40-50 35 

Pszenny wadliwy 

Żytni dobry 

55-65 50-60 35-45 30 

Żytni słaby 45-55 40-45 30-35 25 

 

*  górne granice przedziałów dawek stosować w przypadku wysokich plonów roślin 

poprzedzających mieszankę w zmianowaniu                                                                        

      Uprawa roli i poziom nawożenia mineralnego pod mieszanki zbożowo-strączkowe są 

podobne jak pod zboża jare w czystym siewie. Wyjątkiem jest nawożenie azotem, którego 

dawka powinna być mniejsza (20-40 kg N/ha) niż pod zboża, gdyż rośliny strączkowe mają 

zdolność pobierania azotu z powietrza przy współpracy z odpowiednimi mikroorganizmami 

(brodawki korzeniowe).  

Należy wysiać nasiona  o dobrej  zdolności kiełkowania (co najmniej 93%) i wysokiej 

czystości (98-100%). Najlepiej jest zaopatrzyć się w kwalifikowany materiał siewny. Przed 



siewem nasiona każdego komponenta trzeba zaprawić jednym z preparatów zalecanych przez 

Instytut Ochrony Roślin - PIB. Termin siewu powinien być wczesny, kiedy tylko warunki 

wilgotnościowe pozwalają na doprawienie gleby. Im gleba lżejsza, tym wcześniej można 

wykonać siew. Opóźnienie siewu obniża plon ziarna zbóż i strączkowych, szczególnie w 

warunkach suchej wiosny.  

 Prawidłowa gęstość siewu mieszanki zależy od jakości gleby. Z uwagi na zagrożenie 

wyleganiem mieszanki, na glebach lepszych powinno się siać rzadziej, zmniejszając udział 

grochu (szczególnie podatnego na wyleganie) w mieszance. Ilość wysiewu nasion ustala się 

oddzielnie dla każdego komponenta (tabela 3). W gospodarstwach stosujących od lat staranną 

uprawę roli i utrzymujących wysoką kulturę gleby, co warunkuje dobre wschody, można 

podane normy wysiewu zmniejszyć o 5-12 %. Po sporządzeniu mieszanki siewnej 

przeprowadza się próbę kręconą siewnika. Głębokość siewu powinna wynosić 3 cm na 

glebach zwięźlejszych i 4 cm na glebach lżejszych. Optymalna rozstawa rzędów wynosi 12 

cm. 

Tabela 3. Ilość wysiewu w kg/ha jęczmienia, owsa i grochu w mieszankach dwu lub 

trójskładnikowych 

Kompleks glebowy Jęczmień Owies Groch 

77-83 - 64-68 Pszenny bardzo dobry 

Pszenny dobry 35-38 70-74 67-73 

81-87 - 82-88 Żytni bardzo dobry, zbożowo-

pastewny mocny 
39-41 65-69 81-87 

84-89 - 102-110 

41-45 61-65 96-104 

Żytni dobry, żytni słaby, pszenny 

wadliwy, zbożowo-pastewny słaby 

- 115-125 65-70 

 

Uwaga ! W warunkach opóźnionego terminu siewu (po 15 kwietnia) zwiększamy ilość 

wysiewu o 3 – 8% w zależności od stopnia opóźnienia 
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