
Od wielu lat notuje się nieustanny i dy-
namiczny postęp w tworzeniu odmian żyta. 
W Krajowym Rejestrze COBORU wśród od-
mian żyta zalecanych do uprawy obecnie do-
minują mieszańce hybrydowe, gdyż o wiele 
lepiej plonują niż odmiany populacyjne, a ich 
ziarno jest chętniej skupowane. 

Co to jest hybryda?

W hodowli hybryd wykorzystywany jest efekt heterozji czyli podwyższenia siły fizjologicznej ro-
ślin, która jeszcze bardziej zwiększa potencjał plonowania. Hodowla żyta mieszańcowego polega na 
krzyżowaniu najlepszych linii między sobą lub z materiałem pochodzącym z hodowli populacyjnej  
w celu indukowania nowej zmienności. Następnie wytwarzane są linie wsobne i następuje wzmocnienie 
efektu heterozji, po czym zapewniana jest jego powtarzalność, selekcja wytworzonych linii wsobnych 
pod kątem wartości rolniczej, krzyżowanie wyselekcjonowanych linii oraz ocena wartości kombina-
cyjnej linii wsobnych poprzez sprawdzenie poziomu plonowania mieszańców testowych w doświad-
czeniach polowych. Ostatnim etapem hodowli jest wytworzenie hybrydowego materiału siewnego  
z najlepszych linii i zgłoszenie nowych odmian do badań prowadzonych przez urząd rejestrowy  
COBORU.

Przy tej samej technice uprawy różnica w plonowaniu między najlepiej plonującą odmianą populacyjną żyta 
a najsłabszą odmianą mieszańcową jest bardzo znaczna i wynosi około 10 dt/ha (dane COBORU). 

Natomiast najlepsze odmiany mieszańcowe przy zastosowaniu tej samej agrotechniki mogą plonować  
o około 20 dt/ha wyżej niż najlepsze odmiany populacyjne.

W Polsce w ostatnim roku średni plon żyta wynosił 30,6 dt/ha. Żyto ozime jest na ogół postrzegane jako 
uprawa ekstensywna i w ogólnej powierzchni zasiewów jedynie około 100 tys. ha stanowi areał uprawy wysoko-
plennych żyt mieszańcowych. Dodatkowo, sytuację pogarsza bardzo słaba wymienialność materiału siewnego 
wynosząca około10%.

Niestety, polscy plantatorzy wciąż z nieufnością podchodzą do odmian mieszańcowych żyta. Najprawdopo-
dobniej wynika to z przeświadczenia, że w nie warto inwestować tę uprawę. Wielu producentów decydując się 
na wybór żyta, uprawia je ekstensywnie, bez ponoszenia wysokich kosztów na kwalifikowany materiał siewny, 
zaprawianie ziarna, nawożenie, ochronę chemiczną czy antywylegacze. Tak popełnione błędy i zaniedbania 
rzutują na końcowy rezultat produkcji czyli niski i złej jakości plon.

Dlatego warto zdecydować się na wybór odmian mieszańcowych, gdyż zastosowany w ich hodowli opisa-
ny powyżej efekt heterozji gwarantuje wyższą produktywność ziarna w porównaniu z liniami rodzicielskimi  
i innymi odmianami populacyjnymi, co wpływa na większe zaziarnienie kłosów oraz wyższą masę 1000 ziaren. 

Ponadto odmiany hybrydowe lepiej się krzewią i posiadają bardziej rozwinięty system korzeniowy, co znacz-
nie poprawia dostęp do wody i składników pokarmowych z gleby. Rośliny dzięki temu są lepiej odżywione, 
gdyż w sposób bardziej efektywny wykorzystują składniki pokarmowe. Silniej rozbudowany system korzenio-
wy nie tylko przyczynia się do uzyskiwania wyższego plonu, ale również dużo lepiej wykorzystuje azot zawarty  
z wprowadzonych nawozów lub mineralizacji materii organicznej. 

Dzięki badaniom prowadzonym w IUNG-PIB wykazano, że w warunkach suszy glebowej odmiany hybry-
dowe żyta nie ustępują plennym odmianom populacyjnym.

dlaczego warto uprawiać 
żyto hybrydowe



Mieszańce żyta nie różnią się od odmian populacyjnych co do wymagań warunków glebowo-klimatycz-
nych. Ich uprawa przy prawidłowym prowadzeniu łanu pomaga też zminimalizować występowanie sporyszu.

Wszystkie zaprezentowane atuty przemawiają za wyborem odmian hybrydowych. Wysokie plonowanie, 
dobra jakość handlowa, a także odporność na stresy biotyczne i abiotyczne to główne ich zalety. 

Uprawa żyta hybrydowego jest bardzo łatwa i w zasadzie niemal nie odbiega od agrotechniki odmian żyta 
populacyjnego. Poniżej podano tylko istotne elementy dotyczące zasad w uprawy żyta hybrydowego.

Wymagania glebowe i dobór stanowiska
Zazwyczaj żyto uprawia się na najgorszych glebach w gospodarstwie i przeznacza pod jego uprawę gleby 

kompleksu żytniego dobrego, słabego i najsłabszego (klasa IVa, IVb, V i VI) oraz kompleksu zbożowo-pastew-
nego słabego i zbożowego górskiego. W przypadku tych najsłabszych gleb plonowanie żyta znacznie przewyż-
sza plonowanie innych gatunków zbóż, jednak należy pamiętać o przestrzeganiu prawidłowej agrotechniki  
i unikaniu uproszczeń. Pomimo, że żyto dobrze znosi zakwaszenie gleby, to przy pH<4 nie powinno być upra-
wiane. W uprawie żyta także należy zadbać o regulację odczynu gleby.

Przedplon
Żyto silnie reaguje na rodzaj uprawianego wcześniej przedplonu. Najlepszymi przedplonami dla tego niego 

są rośliny strączkowe, ziemniaki wczesne i średnio wczesne, owies oraz jęczmień. Zboża ozime, z racji tego że 
późno schodzą z pola, stanowią najgorszy przedplon.

Przygotowanie roli
Uprawa żyta ozimego wymaga dobrze odleżałej gleby. Należy pamiętać, że średni czas osiadania roli po orce 

głębokiej wynosi około 2 tygodnie. Bezpośrednio po orce należy pole bronować, a przed siewem odpowiednio 
doprawić. W przypadku później zebranych przedplonów zaleca się wykonanie jedynie talerzowania.

Siew
Termin siewu powinien zostać tak ustalony, by zapewnił żytu około 45-55 dni jesiennej wegetacji. Dlatego 

już jesienią należy jak najwcześniej odchwaścić pole. Mieszańce wysiewa się między 5 i 15 września. Takie 
działanie umożliwia pełnię ich krzewienia do końca jesieni. Żyto populacyjne w porównaniu z hybrydowym 
optymalny termin siewu ma zależnie od regionu, w przedziale od 5 września do 5 października. 

Odmiany hybrydowe charakteryzuje także mniejsza norma wysiewu niż odmian żyta populacyjnego ozime-
go. Przy siewie w optymalnym terminie zaleca się, by na żyto hybrydowe stosować dwie jednostki siewne ziarna, 
podawane do gleby na głębokość 2-3 cm. Tylko w razie gorszych warunków wilgotnościowych na stanowisku 
lepszym wysiew powinien być nieco głębszy. Nie należy zwiększać zalecanej normy wysiewu. Zalecane dwie 
jednostki siewne żyta mieszańcowego na 1 ha to 65-80 kg ziarna. Zależnie od odmiany zawierają one zwykle 
około 180-210 kiełkujących nasion w przeliczeniu na 1 m2. Daje to końcową obsadę 500-600 kłosów/m2 na gle-
bach dobrych oraz 420-520 kłosów/m2 na glebach najsłabszych. Jedynie siew w terminie opóźnionym wymaga 
zwiększenia normy wysiewu o 10% (2,2 jednostki siewne na 1 ha). Natomiast jeśli siew nastąpi wcześniej niż 
optymalny, wówczas należy zmniejszyć zalecana ilość wysiewu o 10% (wysiew 1,8 jednostki siewnej na 1 ha).



Jak wyliczyć zapotrzebowanie na nasiona żyta hybrydowego w kg/ha?

Żyta hybrydowe sprzedawane są w jednostkach siewnych −1 mln kiełkujących nasion. 
Norma siewu to od 150 do 240 szt./m2 w zależności od warunków glebowych i terminu siewu. 
Siejąc żyto w optymalnym terminie zakładamy normę wysiewu na poziomie np. 180 szt./m2. 

180 szt./m2 x 10000 m2 (1 ha) = 1800000 szt./ha, co daje 1,8 jednostki siewnej. 
Otrzymany wynik mnożymy przez wagę jednostki np.: 1,8 x 36 kg = 64,8 kg/ha.

materiał siewny żyta hybrydowego kupuje się co roku

Nawożenie
Żyto hybrydowe ma wyższy potencjał plonowania, więc wymaga przez to również wyższego nawożenia  

i skracania źdźbeł, optymalnie dwukrotnie w sezonie uprawowym. 

Termin zastosowania nawożenia azotowego i optymalny podział wielkości dawek uwzględniający aktualny 
stan plantacji, decyduje o wykorzystaniu potencjału roślin żyta i uzyskaniu wysokich plonów. W przypadku 
braku odpowiedniego zbilansowania pozostałych składników pokarmowych i nieodpowiedniego odczynu pH, 
najskrupulatniej dobrana strategia nawożenia azotowego stanie się nieefektywna.

Na stanowiskach słabych i średnich, na których najczęściej uprawia się żyto dawkę azotu należy podzielić 
na dwie części. Natomiast zastosowanie trzeciej dawki azotu w fazie początku kłoszenia zaleca się jedynie na 
stanowiskach rokujących bardzo wysoki potencjał plonowania i zasobnych w wodę.

Żyto hybrydowe jest rośliną bardzo odporną na niskie temperatury. Najwcześniej ze zbóż wznawia wegeta-
cję po spoczynku zimowym i szybko przechodzi w rozwój generatywny. Z tego powodu wymaga zastosowania 
wczesnego nawożenia azotem. Pierwsza dawka tego składnika powinna być zastosowana w momencie ruszania 
wegetacji wiosennej, ponieważ ma ona na celu regenerację ewentualnych uszkodzeń oraz utrzymanie rozkrze-
wień bocznych. W przypadku braku wczesnego dostarczenia azotu w pierwszej dawce wiosennej, może dojść 
do niedożywienia (głodu) i rośliny mogą zredukować pędy boczne, co będzie negatywnie wpływało na uzyska-
nie odpowiedniej obsady kłosów na jednostce powierzchni. 

Aby odpowiednio ustalić termin pierwszej dawki niezbędna jest obserwacja roślin na plantacji. Pierwszym 
objawem ruszenia wegetacji jest pojawienie się nowych przyrostów korzeniowych, które można zaobserwować 
po wykopaniu rośliny z ziemi. Pierwsza dawka azotu powinna uwzględnić stan rozkrzewienia roślin. Przy do-
brym rozkrzewieniu (4-5 pędów bocznych) dawka azotu powinna wynosić ok. 40-50 kg. N/ha. Przy mniejszym 
rozkrzewieniu dawkę należy odpowiednio zwiększyć. W tym terminie zalecamy nawozy szybko działające, np. 
saletrę amonową, saletrzak lub saletrosan, który zawiera bardzo ważną dla roślin siarkę.

Żyto po wznowieniu wegetacji po spoczynku zimowym, bardzo szybko siąga kolejne fazy rozwoju. Pomię-
dzy fazą pełni krzewienia a fazą pierwszego kolanka różnicuje się kłos, czyli następuje kształtowanie się przy-
szłego plonu. W tym czasie roślinom żyta nie może zabraknąć azotu w glebie, jak również innych składników 
pokarmowych, ponieważ każde niedociągnięcie w tym zakresie spowoduje redukcję plonu.

Po osiągnięciu fazy pierwszego kolanka rośliny rozpoczynają fazę strzelania w źdźbło. Jest to okres, w któ-
rym rośliny muszą zbudować najwięcej zielonej masy więc potrzebują budulca jakim jest azot. Pierwsze kolan-
ko to czas na podanie drugiej i najczęściej ostatniej dawki azotu. 

Żyto hybrydowe do wytworzenia około 7-8 t ziarna potrzebuje około 140-150 kg N/ha. Uwzględniając 
pierwszą dawkę (50 kg) oraz azot mineralny z gleby (najczęściej jest to około 30 kg N/ha) pozostałe 70 kg N/ha 
należy zastosować w fazie 1. Kolanka, np. w formie saletry amonowej. 

Druga dawka azotu na glebach średnich kończy nawożenie azotowe na plantacjach żyta hybrydowego. Azot 
dostarczony w postaci mineralnej będzie dostępny dla roślin przez 4-5 tygodni. Później roślina korzysta z azo-



tu mineralnego, którego dostępność przy 
ciepłej i wilgotnej pogodzie można ocenić 
na około 30 kg/ha (gleby średnie). Zdarza-
ją się również odchylenia od tej wartości, 
więc należy je również uwzględnić. 

Na glebach lekkich lub terenach, gdzie 
często zagrażają późnowiosenne susze, 
termin zastosowania II dawki azotu należy 
przyśpieszyć i podać ją w formie amidowej 
(mocznik), zamykając tym samym nawo-
żenie azotowe na takich stanowiskach.

Trzecią dawkę azotu aplikujemy w ła-
nach o bardzo wysokim potencjale plo-
nowania w fazie BBCH 39-49 (pomiędzy 
ukazaniem się ostatniego liścia, a rozpo-
częciem kłoszenia. Wówczas podajemy 
roślinom około 40 kg N/ha.

Plantację należy zasilić magnezem w ilości 20-30 kg MgO/ha oraz siarką w ilości 15-20 kg S/ha stosując np. 
kizeryt. Dostarczenie magnezu i siarki zwiększa efektywności działania nawozu azotowego. Nawożenie magne-
zem i siarką można pominąć lub ograniczyć, jeżeli te składniki zostały dostarczone wraz z innymi nawozami.

Ochrona chemiczna
Uprawa żyta wymaga ochrony chemicznej, m.in. jesienią niezbędne jest zwalczanie miotły zbożowej, a wio-

sną chwastów dwuliściennych. Co roku, aby uniknąć kompensacji chwastów, należy wybierać substancje z róż-
nych grup chemicznych o różnych mechanizmach działania oraz preparaty łączące różne substancje aktywne. 
Przy nawożeniu żyta dużymi dawkami azotu niezbędna jest ochrona z zastosowaniem fungicydów oraz regula-
torów wzrostu. Szkodnikami mającymi największe znaczenie w uprawie żyta są mszyce, dlatego ich zwalczanie 
również powinno być uwzględnione w ochronie chemicznej.

Dla roślin w dobrej kondycji, faza BBCH 11-12 to właściwy moment na przeprowadzenie zabiegu od-
chwaszczania. Nie należy odkładać zabiegu do wiosny, ponieważ jesienna walka z chwastami jest łatwiejsza  
i bardziej skuteczna w porównaniu z zabiegami wiosennymi, kiedy chwasty są już starsze.

Do jesiennej ochrony przez chwastami można wykorzystać mieszaniny dwu-, trzyskładnikowe zwalczające 
szerokie spektrum chwastów. W tym terminie stosuje się np. preparaty oparte o: pendimetalinę i izoproturon.

objawy niedoboru azotu

objawy niedoboru magnezu objawy niedoboru siarki



Przy dużym nasileniu miotły zbożowej dobrze jest zastosować mieszaniny z udziałem diflufenikanu. Można 
zastosować np. mieszaninę diflufenikanu i izoproturonu lub trójskładnikową mieszaninę jodosulfuronu, me-
zosulfuronu z diflufenikanem. Sam diflufenikan jest skuteczny w walce z wyczyńcem polnym. Do mieszaniny 
diflufenikanu i izoproturonu można dodać chlorosulfuron w celu zwiększenia skuteczności działania przeciw-
ko samosiewom rzepaku oraz chabrem bławatkiem i tasznikiem pospolitym.

Bardziej korzystne jest stosowanie diflufenikanu w uprawach żyta z wcześniejszego terminu siewu. Nato-
miast na plantacjach, gdzie żyto siano w terminie późniejszym dawki większe niż 50-60 g diflufenikanu na 
hektar mogą powodować przyhamowanie wzrostu roślin oraz przyczyniać się do powstania przebarwień na 
liściach. Sytuacja taka może wystąpić, gdy po wykonaniu zabiegu temperatura powietrza przez kilka kolejnych 
dni obniży się poniżej 0°C. Przy niekorzystnym układzie temperatur zahamowanie wzrostu u roślin z późnego 
siewu może nie dopuścić do osiągnięcia przez żyto fazy pełni krzewienia przed spoczynkiem zimowym. Obser-
wowane przy niższych temperaturach niekorzystne objawy ustępują przy ok. 10°C.

Wiosną żyto hybrydowe, siane w optymalnym lub wczesnym terminie, bardzo szybko przechodzi z fazy 
krzewienia do strzelenia w źdźbło (stadium pierwszego kolanka). W tak bardzo zawansowanym stadium roz-
woju mamy do dyspozycji niezbyt szeroką paletę herbicydów do walki z chwastami dwuliściennymi, ponieważ 
większość preparatów można stosować tylko do końca fazy krzewienia. W przypadku konieczności wykony-
wania takich zabiegów w terminie wiosennym należy stosować najniższe zalecane przez producenta dawki 
preparatu.

Nie zaleca się stosowania preparatów z grupy fenoksykwasów (2,4 - D, MCPA, mekoprop-p, dichloropropp) 
oraz IPU (chwasty jednoliścienne) do stosowania w terminie wiosennym. Szczególne środki ostrożności na-
leży również zachować przy stosowaniu preparatów zawierających w swym składzie dikambę, która dość czę-
sto towarzyszy wyżej wymienionym substancjom. Dikambę można stosować do końca fazy krzewienia żyta,  
a w przypadku przekroczenia tej fazy rozwojowej można doprowadzić do uszkodzenia roślin. Powyższe uszko-
dzenia mogą być dodatkowo spotęgowane, jeżeli po wykonaniu zabiegu wystąpi silne obniżenie temperatury 
powietrza (poniżej zera). Z pewnością lepszym rozwiązaniem będą środki należące do grupy sulfonylomoczni-
ków, chociaż ograniczeniem dla tej grupy środków jest niska temperatura.

Sprawdzonymi substancjami czynnymi do walki z chwastami w terminie wiosennym są: tifensulfuron, tri-
benuron, amidosulfuron, jodosulfuron + mezosulfuron + mefenpyr, jodosulfuron + mefenpnyr. Preparaty oraz 
dawki w przeliczeniu na ha należy zawsze dostosować do spektrum występujących na danym polu chwastów 
oraz do warunków atmosferycznych panujących w trakcie i po wykonaniu zabiegu.

Ochrona żyta przed chorobami to nie tylko problem 
związany ze zwalczaniem rdzy brunatnej i źdźbłowej czy 
sporyszu. W związku z miejscem żyta w płodozmianie 
oraz wskutek wczesnego terminu siewu jest ono silnie 
porażane przez łamliwość podstawy źdźbła. Dotyczy 
to szczególnie rejonów narażonych z powodu suszy. Po 
uchwyceniu pierwszych symptomów łamliwości źdźbła, 
zanim rozpocznie się faza strzelania w źdźbło, można za-

stosować cyprodinil. Substancją aktywną, która powodu-
je zwiększenie wytrzymałości łamiących się źdźbeł, jest 
imidazol.

Rynchosporioza w wilgotnych i zimnych latach może 
przemieszczać się na górne liście i doprowadzać do 
znacznego ubytku plonu. Do jej zwalczania należy wy-
korzystać substancje czynne z grupy azoli, np. flusilazol, 
tebukonazol, metkonazol.

Puccinia recondita f. sp. secalis Eriks. & Hem.

Puccinia graminis Pers.



Mączniaka prawdziwego zbóż  
i traw można zwalczyć poprzez za-
stosowanie morfolin, np. fenpropi-
dyny, fenpropimorf. Cyproconazol, 
który działa hamująco na rozwój 
mączniaka, można także zastoso-
wać do ochrony przed rdzą brunat-
ną. Żyto na te choroby jest bardziej 
narażone na glebach lekkich niż na 
ciężkich. Na dobrych glebach (klasa 
IIIb i wyżej) infekcje rdzą brunatną 
pojawiają się rzadziej. Nasilenie wy-
stępowania tych chorób zależy także 
od kondycji żyta. 

Niedobór miedzi oraz potasu powoduje szybsze 
rozprzestrzenianie się chorób. Rozwój rdzy brunatnej 
można zahamować, wykorzystując do zabiegu che-
micznego substancję czynną z grupy triazoli, np. tebukonazol czy też metkonazol.

W niektóre lata problem może stanowić sporysz, wywoływany przez buławinkę czerwoną. Aby przeciwdzia-
łać tej chorobie, warto korzystać z odmian żyta mieszańcowego o podwyższonej odporności na tego patogena.

Oculimacula acuformis Böer., R. Pieters & Hamers 
anamorfa: Helgardia acuformis [Nirenb.] Crous & W. Gams
Oculimacula yullandae [Wallw. & Spooner] Crous & W. Gams
anamorfa: Helgardia herpotrichoides [Nirenb.] Crous & W. Gams

Rhynchosporium secalis (Oudem.) Davis

Blumeria graminis DC. Speer. = Erysiphe graminis DC.
anamorfa: Oidium monilioides Link.

Claviceps purpurea [Fr.] Tul. 
anamorfa: Sphacelia segetum Ĺeveille



Przeciwdziałanie wyleganiu
Ryzyko wystąpienia wylegania roślin żyta w technologiach z nawożeniem azotowym powyżej 80-90 kg N/ha 

jest wysokie. Stąd wynika korzystania z regulatorów wzrostu. W optymalnie rozwiniętych łanach (ponad 800 
pędów na m2), oprysk należy wykonać, gdy rośliny są w fazie 1 kolanka (BBCH 31). Najkorzystniejsze jest za-
stosowanie mieszaniny CCC z trineksapakiem etylu. Drugi zabieg należy wykonać w fazie BBCH 37-39. Rolnik 
ma wówczas do dyspozycji etefon lub trineksapak etylu.

Każdorazowo podejmując decyzję o wykonaniu zabiegu i dobierając dawkę preparatu, trzeba wziąć pod 
uwagę ogólny stan roślin, gęstość łanu, wilgotność gleby, temperaturę powietrza, intensywność nasłonecznie-
nia. Susza pośrednio pomaga skrócić rośliny. W przypadku łączenia zabiegu skracania z ochroną fungicydo-
wą opartą na bazie środków triazolowych, należy zredukować dawkę regulatora wzrostu o ok. 10-15%, jeżeli  
w mieszaninie zbiornikowej planujemy zastosować pełną dawkę środka grzybobójczego.

Warto zaznaczyć, że bardzo pomocne są punkty sprzedaży nasion. Konsultanci tych firm przekazują rolni-
kom dokładne zalecenia agrotechniczne w zakresie terminu i gęstości siewu, nawożenia i ochrony konkretnych 
odmian żyta hybrydowego. Do zakupionego ziarna siewnego dołączane są ulotki informacyjne. Zalecenie są 
także dostosowane do warunków uprawowych danego województwa.
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