
CO POWINNIŚMY WIEDZIEĆ O UPRAWIE 
JĘCZMIENIA HYBRYDOWEGO

Nowoczesna hodowla roślin polega na udoskonalaniu roślin w celu wyeliminowania z ich genomu szeregu 
niepożądanych cech, a zwiększaniu udziału ważnych z gospodarczego punktu widzenia. Dlatego zastosowanie 
nowych, unikalnych technologii opracowanych przez szereg naukowców, daje szansę na szybkie wdrożenie 
postępu biologicznego w uprawie roślin. Ostatnio w Polsce pojawiły się odmiany mieszańcowe, tzw. hybrydy, 
które charakteryzują się większym potencjałem plonowania niż odmiany tradycyjne. 

Nasiona mieszańcowe są efektem krzyżowania dwóch, dokładnie wyselekcjonowanych komponentów ro-
dzicielskich, którymi są odmiany populacyjne. Rośliny pozbawione kwiatów męskich, tzw. matki wysiewa się 
razem z formami zapylającymi, tzw. ojcami, które z reguły są nieco wyższe. To bardzo ważny aspekt całego 
procesu zapylenia, zwłaszcza, że jęczmień to roślina samopylna. Powyższy mechanizm umożliwia przekazanie 
wielu nowych właściwości roślin. Są one sumarycznym zestawieniem najlepszych cech. Jest to tak zwany efekt 
heterozji − wybujałości pierwszego pokolenia mieszańców F1. Dlatego uzyskanie wysokich plonów jęczmie-
nia hybrydowego jest możliwe tylko przy corocznej wymianie materiału siewnego. Ponowny wysiew nasion 
wykształconych przez pokolenie F1 sprawia, że w roku następnym plon roślin będzie znacznie mniejszy, ze 
względu na depresję wsobną. To niekorzystne zjawisko może przyczyniać się do ujawniania szkodliwych alleli 
recesywnych i zmniejszenia zróżnicowania genetycznego w obrębie populacji.

Na polskim rynku funkcjonuje 9 odmian hybrydowych jęczmienia ozimego. Są to odmiany pastewne firmy 
Syngenta, ale nieznajdujące się na liście odmian COBORU: Mercurioo, Galation, Trooper, Zzoom, Wootan, 
Hobbit, Toreroo, SY Galileoo, SY Barakooda. 

WYMAGANIA

WYMAGANIA TERMICZNE

Dominującym czynnikiem jest temperatura, która w listopadzie powinna mieścić się w granicach od −5 
od 0°C. Korzystne dla roślin jest późne przerwanie wegetacji, co wiąże się z procesem hartowania, który bę-
dzie dłuższy i trwalszy. Im wcześniej wegetacja zostanie zahamowana, tym rośliny gorzej przezimują. Podczas 
okresu zimowego istotne znaczenie ma ochronna rola śniegu w przypadkach obniżenia temperatury poniżej 
0°C. Rośliny bez okrywy śnieżnej wymarzają już w temperaturze −15°C, a wadą jęczmienia hybrydowego jest 
właśnie słaba zimotrwałość.

Wpływ temperatury na plony jest mniejszy po wznowieniu wegetacji roślin. Podczas fazy strzelania w źdźbło 
optimum termiczne wynosi maksymalnie 10°C, a w fazie kłoszenia 16°C. Podczas dojrzałości woskowej tempe-
ratura powyżej 22°C sprzyja dobremu wysychaniu ziarna, co przyspiesza zbiór. 



WYMAGANIA WODNE

Jęczmień ozimy najlepiej rozwija się, gdy opady wynoszą 70-90 mm. Dla jęczmienia korzystne jest wczesne 
kłoszenie, ponieważ w glebie są jeszcze wystarczające ilości wody pozimowej. W czerwcu i lipcu ma on mniej-
sze zapotrzebowanie na wodę niż pszenica. Spowodowane jest to tym, że jęczmień osiąga wcześniej dojrzałość 
woskową. Jeżeli posuchy wiosenne trwają 21-25 dni i występują na glebach żytnich, to może dojść do obniżenia 
plonu. 

W przypadku wystąpienia sytuacji stresowej, zaletą odmian hybrydowych o gęstym łanie jest zdolność wy-
twarzania większej liczby kłosów na metrze kwadratowym w porównaniu z odmianami o typie jednokłoso-
wym. Zaletą odmian jednokłosowych jest natomiast zdolność wytwarzania większej liczby pięterek w kłosie. 
Dodatkowo, w momencie wystąpienia sytuacji stresowej związanej z brakiem wody, rośliny mają możliwość 
redukcji dolnych pięterek, co przekłada się na wytworzenie przez roślinę dobrze wykształconych ziarniaków 
o większej masie tysiąca ziaren niż u odmian o gęstym łanie. Inną z zalet odmian mieszańcowych jest to, że  
w porównaniu z odmianami populacyjnymi są bardziej odporne na stres wodny i cieplny. Ich silny i dobrze roz-
rośnięty system korzeniowy lepiej wykorzystuje dostępną wodę i składniki pokarmowe niż odmiany popula-
cyjne. Jęczmień hybrydowy odznacza się silniejszym rozkrzewieniem i bujniejszym wzrostem roślin niż ma to 
miejsce u odmian populacyjnych, a także szerszym liściem flagowym i dłuższym kłosem. Znaczna odporność 
na wiosenną suszę to rezultat szybszego wchodzenia jęczmienia w fazę strzelania w źdźbło i kłoszenia, dzięki 
czemu w czasie największego zapotrzebowania na wodę efektywnie korzysta z jej podzimowych zapasów.

WYMAGANIA GLEBOWE

Plony jęczmienia hybrydowego są zadowalające na glebach średnich, które są średnio zasobne w fosfor, 
potas i magnez. Nie należy go uprawiać na glebach należących do kompleksu żytniego słabego i bardzo słabego 
oraz na glebach mineralnych, torfowych i torfowo-murszowych. 

Jęczmień ma największe wymagania pod względem pH, dlatego najlepiej plonuje przy odczynie od 6,2 do 
7,2. W przypadku niskiego odczynu, w glebie znajduje się nadmiar wolnych jonów glinu i manganu, które rów-
nież przyczyniają się do obniżki plonów, a jęczmień jest wrażliwy na ich zwiększoną ilość. 

WYMAGANIA PRZEDPLONOWE

W uprawie jęczmienia bardzo dużą rolę odgrywa przedplon oraz jego termin zbioru z pola. Przełom lipca 
i sierpnia należy do najkorzystniejszego czasu zbioru przedplonów, ponieważ na początku III dekady sierpnia 
można już zacząć siać jęczmień. W tych miesiącach dokonuje się zbioru: grochu, rzepaku ozimego, miesza-
nek strączkowych na nasiona. Ze względu na zagrożenie chorobami najgorszymi przedplonami dla jęczmienia 
ozimego są zboża, oprócz owsa i żyta. Jęczmień hybrydowy może być uprawiany także po pszenicy, a dzięki 
możliwości opóźnienia terminu wysiewu także po buraku cukrowym, ziemniaku czy kukurydzy na kiszonkę. 

UPRAWA ROLI
Zaleca się postępowanie zgodne z zasadą − zabiegów uprawowych należy stosować tak dużo, jak to jest 

konieczne, a zarazem tak mało jak to jest możliwe. O sposobie uprawy decydują: warunki glebowe, przebieg 
pogody, ocena stanu pola po zbiorze przedplonu i wymagania jęczmienia ozimego, okres od zbioru przedplonu 
do wysiewu jęczmienia ozimego oraz wyposażenie gospodarstwa w sprzęt do uprawy roli i siewu.



Jęczmień ozimy wymaga bardziej starannej uprawy niż inne gatunki zbóż i jest bardzo wymagający pod 
względem kultury roli. Duża wrażliwość na kulturę gleby dotyczy zwłaszcza odczynu i stosunków wodno-po-
wietrznych.

Wszystkie pożniwne i przedsiewne zabiegi uprawowe powinny być wykonane starannie, w zależności od 
rośliny przedplonowej, a także terminowo. 

Po rzepaku i roślinach zbożowych, głównie pszenicy należy wykonać podorywkę z bronowaniem. Słoma, 
która ma być wymieszana z glebą powinna być dobrze rozdrobniona i równomiernie rozprowadzona po po-
wierzchni pola. Uprawę pożniwną najlepiej wykonać używając pługa, grubera lub brony talerzowej. Orkę siew-
ną należy przeprowadzić co najmniej na 2-3 tygodnie przed siewem jęczmienia ozimego, aby umożliwić natu-
ralne odleżenie roli. Na glebach lżejszych okres ten może być krótszy o około 10 dni. Po rzepaku orkę należy 
wykonać na głębokość 16-20 cm, a po roślinach zbożowych na głębokość 25 cm (aby osypane ziarno rośliny 
przedplonowej zostało umieszczone na głębokości uniemożliwiającej jego wzejście). W przypadku, gdy wcze-
śniej nie wykonano podorywki, orkę siewną najlepiej wykonać pługiem z przedpłużkiem, jako tzw. razówkę.

Po wczesnych ziemniakach orka może być płytsza, wykonana na głębokość 12-15 cm. Osiadanie gleby moż-
na przyspieszyć, stosując zamiast orki agregat uprawowy zawierający wał strunowy. Zalecane jest zastosowanie 
zestawu składającego się z kultywatora o wąskich łapach i wału strunowego lub ciężkiej brony i wału struno-
wego.

Takim zestawem można przygotować rolę do wykonania siewu w czasie jednego przejścia roboczego. Warto 
podkreślić, że wał strunowy zagęszcza górną warstwę gleby, dzięki czemu możliwe jest umieszczenie wysie-
wanego ziarna na jednakową głębokość. W miarę możliwości pożądane jest, aby ciągniki używane do prac 
wykonywanych w celu przedsiewnego przygotowania roli były wyposażone w spulchniacze śladów lub koła 
bliźniacze. Należy pamiętać, aby zabiegów uprawowych nie rozpoczynać przy zbyt dużej wilgotności gleby, 
szczególnie na glebach ciężkich i średnich. Takie warunki wilgotnościowe mogą spowodować nadmierne za-
gęszczenie gleby po śladach kół ciągnika i przyczynić się do osłabienia wschodów i zahamowania wzrostu 
roślin.

Jęczmień wymaga gleby pulchnej, sprawnej i nieprzesuszonej. Stanowi to gwarancją szybkich i wyrówna-
nych wschodów, prawidłowego rozwoju systemu korzeniowego oraz dobrego przezimowania roślin, a w rezul-
tacie otrzymania łanu o optymalnym zagęszczeniu roślin i wydania dobrego plonu.

SIEW

DOBÓR ODMIAN 

Wiadomo, że okres wegetacyjny jest zróżnicowany dla poszczególnych województw. W niektórych zimy 
bywają dużo bardziej mroźne, a wiosna przychodzi dużo później. W takich rejonach należy wybrać odmia-
ny charakteryzujące się dużą zimotrwałością (Mercurioo). Natomiast na obszarach z podwyższoną średnią 
prędkością wiatru, pod uprawę należy wybrać odmiany bardziej odporne na wyleganie (Wootan). W wyborze 
odmiany ważne są także parametry wzrostu, tj.: termin kłoszenia (wczesny bądź średni) oraz wysokość roślin 
(związana z mniejszą podatnością na wyleganie). Wszystkie znajdujące się na rynku polskim odmiany jęczmie-
nia hybrydowego mają niskie do średnich wymagania glebowe. Natomiast odmiana Mercurioo posiada szeroki 
zakres zdolności do adaptacji na różnych rodzajach gleb. Istniejące na rynku polskim odmiany jęczmienia 
hybrydowego charakteryzują się niską lub średnią podatnością na mączniaka prawdziwego, który występuje  
w kraju dość powszechnie. Na porażenie rynchosporiozę również wykazują niską lub średnią podatnością. 
Ważną cechą odmian jęczmienia hybrydowego jest odporność na typ 1 wirusa żółtej mozaiki jęczmienia.



TERMIN I NORMA WYSIEWU

W przypadku siewu jęczmienia hybrydowego zalecenia uprawowe są nieco inne niż przy uprawie odmian 
populacyjnych. Pierwsza różnica to możliwość wydłużenia terminu siewu bez znaczących strat ilościowych  
i jakościowych. Jęczmień mieszańcowy ma silny wigor początkowy i bardzo szybko się krzewi jesienią, dzięki 
czemu można wysiewać go średnio o około tydzień później, niż jęczmień populacyjny. 

Opóźnienie siewów odmian hybrydowych daje wbrew pozorom wiele korzyści. Między innymi rolnik ma 
możliwość wyboru bardziej sprzyjających do uprawy warunków pogodowych i może lepiej przygotować pole 
pod zasiew. Takie działanie sprzyja także skuteczniejszemu zwalczeniu chwastów i samosiewów zbóż. 

Tabela 1. Charakterystyka wzrostu i plonowania odmian jęczmienia ozimego hybrydowego

Źródło: opracowano na podstawie danych Syngenty

Opóźnienie siewu ogranicza także presję ze strony patogenów, a zwłaszcza mączniaka prawdziwego oraz 
szkodników, przede wszystkim mszyc, które roznoszą groźnego w uprawie jęczmienia wirusa żółtej karłowa-
tości.

Optymalnym terminem wysiewu odmian hybrydowych w Polsce jest okres 16-25 września. Jednak w wo-
jewództwach wschodnich przypada on na 16-20 września, a w zachodnich na 20-25 września. W warunkach 
typowej jesieni dopuszczalny jest nawet siew po 25 września aż do 5 października. Należy jednak pamiętać, że 
takie przesunięcie terminu siewu wiąże się z ryzykiem wczesnego nadejścia zimy i może spowodować koniecz-
ność likwidacji plantacji. 

Kolejną różnicę stanowi ilość wysiewu ziarna. Ponieważ jęczmień hybrydowy silnie się krzewi norma wy-
siewu jest mniejsza niż odmian populacyjnych.
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Termin 
kłoszenia średni średnio 

wczesny średni średnio 
wczesny

średnio 
wczesny średni średnio 

wczesny

Wczesność średnia

Wysokość 
roślin

niewysokie 
− średnie średnia średnie 

− wysokie wysokie średnie − wysokie średnia

Wymagania 
glebowe niewielkie − średnie

adaptacja 
do różnych 

gleb
niewielkie − średnie średnie

Gęstość łanu średnia niska 
− średnia

średnia 
− wysoka średnia średnia − wysoka niska 

− średnia średnia

Liczba ziaren 
z kłosa

wysoka
− b.wysoka wysoka b.wysoka średnia średnia średnia b. wysoka wysoka

− b.wysoka wysoka

MTZ średnia niska wysoka średnia wysoka średni niska 
−  średnia

Plon ziarna b.wysoki wysoki 
b.wysoki wysoki b.wysoki wysoki

− b.wysoki

Masa hektolitra średnia − wysoka średnia średnia
− wysoka średnia średnia

− wysoka
niska 

−  średnia



Tabela 2. Norma wysiewu odmian ozimego jęczmienia hybrydowego (liczba roślin docelowych/m2)

Źródło: Hodowca odmian Syngenta

NAWOŻENIE

REGULACJA ODCZYNU GLEBY I NAWOŻENIE MAGNEZEM

W agrotechnice jęczmienia bardzo ważne jest doprowadzenie gleby do optymalnego pH poprzez wapnowa-
nie. Jęczmień wykazuje największe wymagania, co do odczynu gleby spośród wszystkich zbóż, dlatego niezbęd-
na jest regularna, w skali zmianowania, kontrola odczynu. Zabieg wapnowania wykonany bezpośrednio pod 
jęczmień jest mało skuteczny, dlatego powinien być wprowadzony pod rośliny wcześniej uprawiane na danym 
polu. Największy efekt wapnowania uzyskuje się w drugim i trzecim roku po jego zastosowaniu. Na gleby bar-
dzo lekkie i lekkie zaleca się stosować wyłącznie wapno węglanowe, na średnie i ciężkie wapno tlenkowe, a przy 
bardzo niskiej i niskiej zawartości przyswajalnego magnezu − wapno magnezowe.

Tabela 3. Optymalne dawki wapna nawozowego [t CaO/ha]

Źródło: Jadczyszyn i in., 2015

W przypadku niedostatecznej zawartości w glebie magnezu przyswajalnego zaleca się zastosować wapno 
magnezowe, a na niewymagających wapnowania siarczan magnezu lub inne nawozy magnezowe w dawce 30-
60 kg MgO/ha.
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Wczesny
(10-15 IX) 140-170 160-190 130-180 160-190 140-180 130-170 140-170 160-190 130-180

Optymalny
(16-25 IX) 170-230 190-240 180-220 190-240 180-220 170-220 170-230 190-240 180-220

opóźniony 
(26 IX - 5 X) 220-310 240-310 220-300 240-310 220-280 220-280 220-310 240-310 220-300

Potrzeby 
wapnowania

Rodzaj gleby

lekkie średnie ciężkie

pH dawka pH dawka pH dawka
Konieczne do 4,5 3,5 do 5,0 4,5 do 5,5 6,0
Potrzebne 4,6-5,0 2,5 5,1-5,5 3,0 5,6-6,0 3,0
Wskazane 5,1-5,5 1,5 5,6-6,0 1,7 6,1-6,5 2,0
Ograniczone 5,6-6,0 – 6,1-6,5 1,0 >6,6 1,0



NAWOŻENIE FOSFOREM I POTASEM

Jęczmień ozimy wykazuje bardzo dużą wrażliwość na niedobór fosforu i średnią na niedobór potasu. Maksi-
mum pobierania tych składników przypada na okres strzelania w źdźbło i kłoszenie. Należy zaznaczyć, że okres 
maksymalnego pobierania składnika nie może być utożsamiany z okresem krytycznym, w którym niedobór 
fosforu wpływa na spadek plonu. Okres krytyczny przypada zwykle na pierwsze tygodnie wzrostu i wówczas 
roślina musi mieć dostateczną ilość tego składnika. Późniejsze jego zastosowanie nie wyrównuje strat plonu.  

Tabela 4. Dawki nawozów fosforowych i potasowych w kg/ha

Źródło: Jadczyszyn i in., 2015 

NAWOŻENIE AZOTEM

Nawożenie azotem jest ściśle związane z ilością wody w glebie. Dostarczając azot pod odmiany hybrydowe 
nie powinno się przekraczać dawki 180 kg N/ha. Ten składnik stosuje się w 2 lub 3 dawkach dzielonych w za-
leżności panujących warunków pogodowych. 

Pierwszą dawkę stosujemy w momencie ruszenia wegetacji. Stymuluje ona rozwój systemu korzeniowego, 
pobudza do wzrostu i krzewienia, dlatego powinna być dostosowana do aktualnego stanu plantacji, a zwłaszcza 
do ilości źdźbeł/m2 oraz pędów na roślinie. Drugą dawkę podajemy na przełomie fazy krzewienia i strzelania  
w źdźbło (BBCH 29-31), a trzecią w momencie wykształcania liścia flagowego.

Na stanowiskach suchych, drugą i ostatnią dawkę podajemy w momencie wykształcenia pierwszego kolanka 
(BBCH 31). W krajowych warunkach klimatycznych, gdzie od kilku sezonów mamy problemy z niedoborem 
wody, najkorzystniejszym rozwiązaniem jest podanie pod odmiany hybrydowe azotu w dwóch dawkach.

Tabela 5. Zalecane dawki azotu w uprawie jęczmienia hybrydowego

1/ początek wegetacji wiosennej
2/ 37 − widoczny liść flagowy; 39 − faza liścia flagowego
3/ stanowisko na którym istnieje ryzyko wystąpienia suszy przed latem

Źródło: Hodowca odmian Syngenta

Stanowisko Ilość pędów 
na roślinę1/

Dawka I Dawka II Dawka III
termin (faza BBCH)

tuż przed ruszeniem 
wegetacji wiosennej

max. 14 dni 
po aplikacji N1 37-39 BBCH2/

[kgN/ha]

Na polach o prawidłowych 
warunkach glebowych

<3 pędów 80 40 60
3-6 pędów 60 60 60
>6 pędów 40 80 60

Na polach suchych3/

<3 pędów 80 100 −
3-6 pędów 60 120 −
>6 pędów 40 140 −

Oczekiwany plon
[t/ha]

Składnik pokarmowy

Fosfor [P2O5] Potas [K2O]
4 35 60
6 55 100
8 75 140



OCHRONA ŁANU

REGULACJA WZROSTU ŁANU

Do podstawowych zabiegów ochronnych w jęczmieniu ozimym odmian hybrydowych należy zabieg regula-
cji wzrostu. Mieszańce uzyskując większe rozkrzewienie, szybciej tworzą nowe liście i budują masę nadziemną. 
Stąd zachodzi konieczność wczesnego przeciwdziałania wyleganiu. Długie kłosy są zbyt ciężkie, aby roślina 
była w stanie je utrzymać i dlatego musi ona zostać poddana regulacji wzrostu, co nie tylko skraca, lecz także 
wzmacnia źdźbła. Decyzja o terminie wykonania zabiegu rzutuje na kolejne etapy rozwoju roślin, a w efekcie 
na plon. Czynnikiem determinującym moment przystąpienia do skracania jest faza rozwojowa jęczmienia. Jest 
to okres 3-4 dni po osiągnięciu przez rośliny fazy BBCH 31. Odmianom hybrydowym jęczmienia ozimego 
dedykowane są regulatory wzrostu oparte na trineksapaku etylu zalecane w dawce 0,4-0,6 l/ha w zależności od 
preparatu. Natomiast do regulacji wysokości górnych międzywęźli, którą wykonuje się w fazie BBCH 37-39, 
zaleca się zastosować jeden z zarejestrowanych preparatów zawierających w składzie etefon w dawce od 0,8 do 
1,5 l/ha w zależności od preparatu. Nie należy tej substancji czynnej stosować w temperaturze niższej niż 10°C 
i wyższej niż 20°C.

UPRAWOWE ZABIEGI PIELĘGNACYJNE

Jesienią nie zaleca się bronowania, bo może ono wpłynąć niekorzystnie na zimowanie roślin. Jeżeli jesienią 
na polu występował mączniak prawdziwy lub podczas zimy pojawiła się pleśń śniegowa, należy zastosować 
bronowanie wczesnowiosenne. Takie postępowanie prowadzi do przewietrzenia łanu oraz zapobiega rozprze-
strzenianiu się chorób. Prowadzi również do zwalczenia części chwastów, a także stymuluje krzewienie produk-
tywnego przerzedzonego łanu. Do takich zabiegów należy używać lekkiej lub średniej brony.

ZWALCZANIE CHWASTÓW

Wczesny siew jęczmienia powoduje, że ulega on zachwaszczeniu jeszcze przed zahamowaniem wegetacji. 
Pod koniec października należy zwrócić szczególną uwagę na nasilenie siewek miotły zbożowej oraz przytulii 
czepnej. 

Zwalczanie chwastów należy rozpocząć jesienią. Dużą zaletą wykonania zabiegu chemicznego w tym ter-
minie jest przeciwdziałanie niekorzystnemu działaniu niskich temperatur podczas zimy. Wiosną na nieod-
chwaszczonych plantacjach można spotkać dużą liczbę, dobrze rozwiniętych i zahartowanych chwastów, przede 
wszystkim zimujących. W okresie wiosennym wjazd na pole często bywa utrudniony, a tym samym wykonanie 
zabiegów chemicznych w optymalnym terminie jest trudne do zrealizowania. Ponadto wiosną szybko rosnący 
jęczmień osiąga zaawansowaną fazę rozwojową, co stanowi ograniczenie stosowania wielu środków.

Wykonanie jedynie zabiegu chemicznego odchwaszczania wiosną jest możliwe tylko na plantacjach utrzy-
manych w bardzo wysokiej kulturze. Jednak w praktyce stosuje się dwa zabiegi – podstawowy jesienią i korek-
cyjny wiosną. Po jesiennych zabiegach należy zwalczać chwasty pochodzące jedynie ze wschodów wiosennych.

Ostatnie zabiegi jesienne można wykonać regulatorami wzrostu, które stosuje się od początku do końca 
fazy krzewienia jęczmienia, na chwasty dwuliścienne w fazie 2-6 liści. Jednak warunkiem wykonania zabiegu 
jest właściwa temperatura, najlepiej w granicach 10-12oC. Poza tym taka temperatura powinna utrzymywać się 
jeszcze przez kilka dni.

Wczesną wiosną zalecana jest lustracja pól i rozpoznanie składu gatunkowego oraz określenie faz rozwojo-
wych chwastów. Taka analiza pomaga w wyborze właściwego herbicydu, wysokości dawki i terminu zabiegu. 



Należy pamiętać, że chwasty które przezimowały wiosną są bardziej odporne na herbicydy niż chwasty znajdu-
jące się w tych samych fazach rozwojowych, a które wzeszły wiosną. Zabiegi nalistne należy wykonywać zawsze 
na rośliny suche. Stosowanie wyższych dawek herbicydów doglebowych wskazane jest na glebach cięższych, 
natomiast w przypadku preparatów nalistnych wyższe dawki zalecane są na chwasty zimujące występujące  
w bardziej zaawansowanych fazach rozwojowych, w niesprzyjających warunkach atmosferycznych oraz w przy-
padku występowania dużej liczby chwastów średniowrażliwych. Wiosenne zabiegi można zacząć od momentu 
ruszenia wegetacji jęczmienia ozimego.

ZWALCZANIE CHORÓB

Wykorzystanie wszystkich dostępnych metod ochrony jęczmienia to najwłaściwszy i najlepszy sposób na 
ograniczenie rozwoju grzybów chorobotwórczych. Jednak pierwszeństwo zawsze mają metody niechemicz-
ne, dzięki którym nie ma potrzeby stosowania nadmiernej ilości środków ochrony roślin w okresie wegetacji. 
Jednym z najważniejszych zabiegów agrotechnicznych jest zachowanie właściwego płodozmianu, w którym 
przerwy w uprawie zbóż wynoszą 3-4 lata, a zastosowanie integrowanych metod ochrony jęczmienia daje moż-
liwość skutecznego ograniczenia grzybów chorobotwórczych porażających uprawy.

Oprócz znajomości zagrożenia gospodarczego ze strony patogenów i warunków, które sprzyjają rozwojowi 
danej choroby, przydatna jest znajomość objawów jakie grzyby powodują na liściach, pochwach liściowych, 
źdźbłach i kłosach. Wiedza ta daje możliwość wyboru odpowiednich metod zwalczania. Wczesne rozpoznanie 
objawów choroby umożliwia ograniczenie na wczesnym etapie jej rozwoju.

Wykonywanie prawidłowych zabiegów uprawnych i pielęgnacyjnych wpływa na zmniejszenie porażenia 
roślin uprawnych przez liczne patogeny. 

Jeżeli zastosowany płodozmian jest wadliwy, to na jęczmieniu mogą występować również choroby podsta-
wy źdźbła. Na glebach lekkich najczęściej występuje zgorzel podstawy źdźbła, a na glebach ciężkich i zbitych 
– łamliwość źdźbła zbóż. Pospolicie występuje fuzaryjna zgorzel podstawy źdźbła oraz rizoktonioza zbóż. Cho-
robą najczęściej porażającą liście i źdźbło jest rynchosporioza zbóż. Mączniak prawdziwy pojawia się jesienią  
i wczesną wiosną.

Stosowanie zaprawionego materiału siewnego zapobiega występowaniu ważnych chorób tj.: głownia pyląca, 
głownia zwarta, pasiastość liści, fuzaryjna zgorzel siewek czy plamistość siatkowa. Zaprawione ziarno już od 
samego początku dobrze kiełkuje, zaś młode rozwijające się rośliny wykazują mniejszą predyspozycję na pora-
żenie przez grzyby chorobotwórcze.

Zrównoważone nawożenie decyduje w dużej mierze o zdrowotności roślin. Odpowiednio dobrana dawka, 
zwłaszcza azotu, ma wpływ na szybkość rozwoju niektórych agrofagów. Wysokie dawki azotu prowadzą do 
szybkiego rozwoju mączniaka prawdziwego i rdzy na roślinach jęczmienia. Z kolei dostarczenie roślinie zbyt 
niskich dawek tego pierwiastka powoduje, że słabo się rozwijają i łatwiej są porażane przez patogeny. Dolistne 
dokarmianie roślin takimi mikroelementami, jak: bor, miedź, cynk wzmacnia je i utrudnia porażeniu przez 
agrofagi. 

W przypadku występowania płodozmianowych chorób podsuszkowych tj.: fuzaryjna zgorzel podstawy 
źdźbła i korzeni, łamliwość źdźbła, zgorzel podstawy źdźbła i korzeni, ostra oczkowa plamistość źdźbła jedy-
nym sposobem na walkę z nimi jest przerwa w uprawie jęczmienia i innych zbóż. Wykonując pełną orkę zostają 
przykryte resztki pożniwne, a grzyby chorobotwórcze nie stanowią już tak dużego zagrożenia.

Optymalny termin siewu jęczmienia wpływa na odpowiedni rozwój roślin, jak również ogranicza porażenie 
liści przez grzyby, głównie przez mączniaka prawdziwego i plamistość siatkową.

Nadmierne zagęszczenie roślin sprawia, że rośliny nie tylko konkurują między sobą o wodę czy składniki 
pokarmowe, ale są osłabione i łatwiej podlegają porażeniu.

Choroby podstawy źdźbła, jak również fuzariozy mogą być także przenoszone przez chwasty, dlatego też 
należy usuwać je z pola.

Również ważne jest zachowanie izolacji przestrzennej pomiędzy poszczególnymi plantacjami jęczmienia 
oraz pomiędzy innymi uprawami zbożowymi. Przykładem może być choroba − fuzarioza kłosów występująca 
na pszenicy, która stanowi także duże zagrożenie dla jęczmienia. Dlatego też przestrzeganie w takim przypadku 
izolacji przestrzennej może przyczynić się do zmniejszenia porażenia jęczmienia przez sprawcę tej choroby.



W chemicznej ochronie niezbędna jest znajomość progów szkodliwości ważniejszych chorób występują-
cych w jęczmieniu. Wartości progów szkodliwości są wartościami zmiennymi i ulegają modyfikacjom pod 
wpływem wielu czynników. Przy odmianach wysoko plonujących należy brać pod uwagę niższe wartości pro-
gowe w przypadku, gdy są one podane w zakresie „od−do”. W przypadku braku takiego zakresu obniża się 
podaną wartość progową. W przypadku choroby, dla której nie został wyznaczony próg szkodliwości zaleca się 
korzystanie z wartości podanej dla innego grzyba objawiającego się podobnie jak aktualnie sprawca choroby.

Najbardziej krytycznym okresem porażenia jęczmienia ozimego przez patogeny są wczesne fazy rozwojowe 
(np. strzelania w źdźbło), dlatego też należy zacząć jak najwcześniej zwalczać choroby. Im później zostaną wy-
konane zabiegi, tym mniejsza będzie efektywność fungicydów. 

ZWALCZANIE SZKODNIKÓW

W ochronie przed szkodnikami ważne jest wykorzystanie wszystkich dostępnych metod zwalczania.  
W pierwszej kolejności wykorzystuje się metody niechemiczne, dopiero w przypadku zagrożenia plonu po 
przekroczeniu progu szkodliwości metody chemiczne.

Do najważniejszych szkodników w uprawie jęczmienia można zaliczyć: mszyce, skrzypionki i pryszczarki. 
Niemniej jednak, w ostatnich latach obserwuje się masowe pojawianie szkodników, które należą do gatunków 
o dużym znaczeniu gospodarczym tj.: lednica zbożowa, łokaś garbatek, nałanek kosiec, niezmiarka paskowana, 
miniarki, ploniarka zbożowa, śmietka ozimówka, wciornastki, rolnice i ślimaki.

Mszyce należą do szkodników o największym znaczeniu gospodarczym, przede wszystkim odmian, przena-
wożonych azotem. Szkodniki te wydzielają spadź, na której rozwijają się grzyby sadzakowe. Grzyby te wytwa-
rzają  szkodliwe mykotoksyny oraz ograniczają powierzchnię asymilacyjną rośliny. Mszyce są również wekto-
rem chorób wirusowych.

Bardzo ważnym elementem właściwie prowadzonej ochrony upraw jęczmienia przed szkodnikami jest 
agrotechnika. Do elementów prawidłowej agrotechniki mających wpływ na ograniczenie występowania liczeb-
ności szkodników na jęczmieniu, można zaliczyć: właściwą uprawę roli, zrównoważone nawożenie, zwalczanie 
chwastów,  przyorywanie resztek pożniwnych, prawidłowy płodozmian, terminowy zbiór.

Wszelkie uproszczenia agrotechniczne, siew bezorkowy przyczyniają się do wzrostu i rozwoju liczebności 
szkodników w uprawach, natomiast pełna i odpowiednia agrotechnika stanowi podstawę integrowanej ochro-
ny jęczmienia przed szkodnikami.

Ochrona chemiczna przeciwko szkodnikom powinna następować po przekroczeniu przez nie progu ekono-
micznej szkodliwości, które służą jako pomoc przy podejmowaniu decyzji o wykonaniu zabiegu chemicznego.

Skuteczność środka ochrony roślin zależy od właściwie ustalonego terminu zabiegu oraz od liczebności 
szkodników na plantacji. Przy wyborze odpowiedniego insektycydu należy zwrócić szczególnie uwagę na tem-
peraturę powietrza, w której dany środek chemiczny działa najskuteczniej, a także na okres karencji i prewencji. 
Zastosowany środek powinien być selektywny w stosunku do zwalczanego szkodnika. O skuteczności zabiegu 
decyduje odpowiednio dobrana dawka insektycydu, odpowiednie przygotowanie cieczy użytkowej oraz wła-
ściwie wykonany zabieg opryskiwania roślin. Wybierając środek ochrony roślin należy zwrócić uwagę na in-
sektycydy stosowane na danej plantacji w poprzednich latach. Środki ochrony należy stosować przemiennie, 
tak by należały one do różnych grup chemicznych.  Wszystkie środki ochrony roślin należy stosować w sposób 
bezpieczny – zgodnie z etykietą, instrukcja stosowania.

ZBIÓR
Jęczmień ozimy, kiedy uzyska dojrzałość pełną zbiera się w I dekadzie lipca za pomocą kombajnu. Proces 

kombajnowego zbioru powinien charakteryzować się minimalnymi uszkodzeniami i stratami pozyskiwanego 
ziarna. Dlatego należy pamiętać, że jest on jednym z etapów powstawania strat ziarna i pogarszania jego jakości.

dr Grażyna Hołubowicz-Kliza
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