
Integrowana uprawa jęczmienia jarego w postaci mieszanin odmian 

         Na zasiewy mieszane zbóż składają się mieszanki międzygatunkowe i mieszanki 

odmianowe w obrębie gatunku (najczęściej jęczmienia jarego). Dla lepszego odróżnienia od 

mieszanek międzygatunkowych przyjęła się nazwa  mieszaniny odmianowe.  Co prawda wierność 

plonowania mieszanin odmian jęczmienia jest trochę mniejsza niż mieszanek międzygatunkowych , 

ale wartość paszowa mieszanin odmian jest wyższa od mieszanek międzygatunkowych z udziałem 

owsa oplewionego. Prognozy zmian struktury zasiewów w naszym kraju przewidują stopniowe 

zmniejszanie areału międzygatunkowych mieszanek zbóż (zwłaszcza z udziałem owsa oplewionego 

będącego złą paszą dla trzody chlewnej i drobiu), a zwiększenie uprawy mieszanin odmianowych w 

obrębie gatunku ( w szczególności jęczmienia). Mieszaniny odmian nadają się do zalecanego obecnie 

w Unii Europejskiej integrowanego systemu rolnictwa, gdyż  wprowadzenie bioróżnorodności  upraw 

pozwala na lepsze wykorzystanie przez nie zasobów środowiska. Cechują się one wierniejszym 

plonowaniem, a w przypadku dużego nasilenia chorób dają wyższe plony ziarna od czystych siewów 

odmian.     

Uprawa zbóż w zasiewach mieszanych (także międzygatunkowych) zwiększa 

bioróżnorodność na polach i uruchamia biologiczne mechanizmy regulacji nasilenia 

patogenów w łanie. Najważniejszymi z tych mechanizmów są:  

- zmniejszenie ilości tkanki podatnej  na jednostce powierzchni łanu, gdyż w mieszance 

uczestniczy odmiana odporna na daną rasę choroby. 

-  działanie roślin odpornych, jako „barier” fizycznych dla rozprzestrzeniania się materiału 

zakaźnego w łanie. 

-  zjawisko indukowanej odporności (immunizacji biologicznej). Rośliny nabywają 

odporności w następstwie wcześniejszego kontaktu żywiciela z patogenem. 

-  istnienie różnic w poziomach odporności częściowej odmian w zasiewie mieszanym. 

- interakcje między zjawiskami chorobowymi i innymi (zjawiska komplementacji, 

kompensacji, konkurencyjności, tolerancji). 

Efekt komplementacji związany jest z wzajemnie korzystnym oddziaływaniem na 

siebie składników siewu mieszanego w sezonie wegetacyjnym. Zjawisko to przyczynia się do 

pełniejszego wykorzystania przestrzeni życiowej (woda, składniki pokarmowe, światło) przez 

rośliny. Efekt kompensacji polega na lepszym wykorzystaniu przez jeden z komponentów 

mieszaniny przestrzeni życiowej, która nie została w pełni wykorzystana przez inne 

komponenty mniej tolerancyjne na dane warunki siedliska. Zjawiskiem konkurencji 

określamy właściwości odmiany, która charakteryzuje się np. szybszym rozwojem i lepiej 

opanowuje przestrzeń życiową, ograniczając przez to rozwój pozostałych odmian w zasiewie 

mieszanym. Korzystnie jest, gdy odmiana bardziej konkurencyjna charakteryzuje się 

jednocześnie większą odpornością na choroby.  

  



          Uprawa mieszanin jęczmienia jarego jest korzystnym gospodarczo sposobem podnoszenia 

plonów z jednoczesnym obniżeniem kosztów produkcji, polegającym na częściowym eliminowaniu 

chemizacji i efektywnym wykorzystaniu walki biologicznej z chorobami. Polega to na wysiewaniu 

wewnątrzgatunkowych mieszanin 3 odmian (po 33,3% udziału) o zróżnicowanej odporności na 

główne choroby i zbliżonym terminie dojrzewania oraz zbliżonej wysokości roślin. Ważny jest dobór 

odpowiednich odmian dobrze wykorzystujących swą bioróżnorodność. Proponowane przez 

naukowców zestawy odmian jęczmienia i pszenicy  do mieszanin zapewniają dobrą zdrowotność 

roślin w łanie (dzięki zróżnicowanej odporności genetycznej na mączniaka i inne choroby), a także 

dobrą odporność na wyleganie oraz zwiększoną plastyczność środowiskową. Nasilenie mączniaka w 

uprawie mieszaniny jest przeważnie o połowę mniejsze niż na odmianach w czystym siewie, co 

ogranicza do minimum stosowanie środków chemicznych do jego zwalczania. Podobnie ograniczane 

są inne choroby. Obniża to koszty produkcji i zmniejsza skażenie środowiska naturalnego. Lepsza 

zdrowotność mieszanin polega na tym, że roślina porażona daną rasą choroby jest otoczona roślinami 

innych odmian odpornych na tą rasę, które stanowią zaporę dla rozszerzania się tej choroby w łanie. 

        Dobór kilku (najczęściej trzech) odmian różniących się tolerancją na niektóre czynniki 

siedliskowe o charakterze ograniczającym (np. niskie pH gleby, niewystarczająca zasobność w 

składniki pokarmowe, niedobór wody lub powietrza w glebie, nieodpowiednie warunki 

meteorologiczne) zapewnia lepsze dostosowanie się mieszaniny do środowiska. Prowadzi to do 

wierniejszego jej plonowania w latach i w rejonach, gdyż słabsze plonowanie jednej odmiany jest 

rekompensowane wyższą wydajnością innej odmiany lepiej dostosowaną do danych warunków. 

Dlatego mieszaniny odmian jęczmienia jarego mogą być zalecane do uprawy na różnych glebach 

odpowiednich dla tego gatunku. 

          Do mieszanin powinny być dobrane odmiany reprezentujące różne typy genetycznej odporności 

na choroby (głównie mączniaka), nie różniące się znacznie wysokością roślin i terminem dojrzałości 

pełnej ziarna. W przypadku wyraźnej różnicy długości pędów produkcyjnych odmian w mieszaninie – 

odmiany  wyższe zacieniają odmiany  niższe, co ujemnie wpływa  na plenność tych drugich. 

Prawidłowa architektura łanu zbóż polega bowiem na wyrównaniu roślin odnośnie ich wysokości i 

stopnia rozkrzewienia.  Mieszaniny odmian uprawia się na paszę lub na kaszę, dlatego oprócz dużego 

plonu ważna jest  wysoka zawartość białka w ziarnie danej odmiany. Mieszaniny odmian na cele 

browarne nie sprawdziły się w praktyce, z powodu złego wyrównania ziarna ujemnie wpływającego  

na proces słodowania. Na glebach  o nieuregulowanym odczynie pożądane są odmiany 

tolerancyjniejsze na niższe pH gleby. Na glebach  żyznych należy uwzględnić odmiany odporniejsze 

na wyleganie. 

       Na podstawie całokształtu cech morfologiczno-rolniczych proponuje się następujące 

zestawy odmian jęczmienia jarego na cele pastewne: 

Na glebach dobrych -  Iron + Fariba + Penguin;  Oberek+ Hajduczek+ Iron   oraz Skald + 

Skarb + Rubinek.    

Na glebach średnich -  Nagradowicki+ Tocada+ KWS Olof  oraz Skarb + Tocada + Rubinek. 

Na glebach słabszych -  KWS Olof  + Skald + Rufus;  Mercada + Skarb+ KWS Olof   oraz 

Atico + Suweren + Rufus. 

 Na cele spożywcze (kasza, płatki) można zalecać - Oberek+ Mercada + Rubinek lub 

Skarb + Tocada + Raskud. 



     W przypadku niemożności zakupu nasion określonej odmiany, można w ostateczności zastąpić ją 

inną  odmianą.  

Najlepszymi przedplonami dla jęczmienia jarego są przede wszystkim rośliny niezbożowe 

(ziemniak, burak, strączkowe, rzepak), a ponadto owies. Jednak w praktyce większość tych stanowisk 

przeznacza się dla pszenicy, a jęczmień jary jest uprawiany po później zbieranych roślinach 

niezbożowych (burak cukrowy, kukurydza) oraz po zbożach (pszenica, pszenżyto). Wartość 

stanowiska po zbożach można częściowo poprawić poprzez uprawę poplonów, głównie z roślin 

krzyżowych lub ich mieszanek z motylkowatymi na przyoranie. Można przyjąć, że udany przyorany 

poplon zwiększa plon jęczmienia jarego o 5-10%. Następnie należy wykonać orkę zimową na 

głębokość 18-23 cm, pozostawiając ją w ostrej skibie. 

Pierwszym wiosennym zabiegiem uprawowym powinno być wyrównanie powierzchni pola 

włóką lub broną. W następnej kolejności najkorzystniej jest zastosować zestaw uprawowy złożony z 

kultywatora o wąskich łapach lub brony połączonej z wałem strunowym. 

Wielkość dawek nawozów potasowych , fosforowych i magnezowych zależy od zawartości 

przyswajalnych form tych składników w glebie oraz przewidywanego poziomu plonów (tab. 1). 

Wysokiego poziomu plonowania jęczmienia należy spodziewać się na glebach zwięzłych 

(kompleksy pszenne), utrzymanych w dobrej kulturze, po przedplonach niezbożowych. W 

słabych stanowiskach występuje niski poziom plonowania. Fosfor i potas należy zastosować 

przedsiewnie, pod  kultywator (ale na glebach zwięzłych zaleca się ich stosowanie pod orkę zimową).  
Azot ze wszystkich składników pokarmowych najsilniej wpływa na plonowanie i 

zawartość białka w ziarnie jęczmienia. Optymalne dawki azotu wahają się w granicach 40-80 

kg N na ha w zależności od wielkości  spodziewanego plonu. Większe dawki N należy 

stosować przy oczekiwaniu dużego plonu jęczmienia. Po przedplonach pozostawiających po 

sobie wyższą zawartość N w glebie ( motylkowate, okopowe na dużych dawkach obornika) 

zmniejszamy dawkę tego składnika. Azot w dawkach poniżej 50 kg N/ha wysiewa się przed 

siewem, a wyższe jego dawki należy podzielić: 60 % przed siewem + 40 % na początku fazy 

strzelania w źdźbło zbóż. 

 

Tabela 1. Dawki fosforu (P2O5), potasu (K2O) i magnezu (MgO) w kg/ha 

 

Zawartość składnika w glebie Składnik Spodziewany 

plon 

jęczmienia bardzo niska niska średnia wysoka 

Fosfor wysoki 

średni 

niski 

70-85 

55-70 

45-55 

50-70 

40-55 

30-40 

40-50 

30-40 

20-30 

30-40 

20-30 

15-20 

Potas wysoki 

średni 

niski 

85-100 

65-85 

50-65 

65-85 

50-65 

30-50 

45-65 

30-45 

20-30 

35-45 

25-35 

15-25 

Magnez wysoki 45-55 35-45 25-35 10-20 



średni 

niski 

35-45 

30-35 

25-35 

15-30 

15-25 

0-15 

0-10 

0 

 

Termin siewu powinien być jak najwcześniejszy, a w przypadku jego opóźnienia (po 10  kwietnia) 

zwiększamy ilość wysiewu w zależności od stopnia opóźnienia. Gęstość siewu mieszanin podano w 

tabeli 2. Udział każdej odmiany w materiale siewnym powinien wynosić jedną trzecią. Ziarno siewne 

powinno być zaprawiane jednym z wielu dostępnych preparatów.  

Tabela 2. Normy wysiewu mieszanin odmian jęczmienia w różnych warunkach glebowych w 

kg/ha (górne granice przedziałów stosować przy wysokiej masie 1000 ziaren i słabszej 

zdolności kiełkowania nasion). 

Kompleksy glebowo-rolnicze 

Wszystkie pszenne  żytni bardzo dobry żytni dobry 

Termin siewu** 

wczesny późny wczesny późny wczesny późny 

 

 

115-125 

   

 

128-137 

 

 

125-135 

 

 

138-145 

 

 

130-139 

 

 

145-151 

 

 

Zaleca się mechaniczne zwalczanie chwastów (bronowanie w pierwszej połowie fazy 

krzewienia), a w ostateczności oprysk jednym z herbicydów (dostosowanym do rodzaju dominujących 

chwastów) przy końcu krzewienia, według zaleceń Instytutu Ochrony Roślin-PIB. Pestycydy 

zwalczające choroby i szkodniki należy stosować w przypadku dużego ich nasilenia (co w przypadku 

mieszanin jest zjawiskiem rzadkim) według zaleceń podanym na opakowaniu.  

W technologii uprawy jęczmienia zwykle stosuje się sprzęt kombajnowy, w fazie dojrzałości 

pełnej ziarna. Optymalna wilgotność do  omłotu powinna wynosić 16-19 %. Podczas  omłotu zbyt 

suchego ziarna zaleca się zmniejszenie obrotów bębna młocarni. Można także stosować dwuetapowy 

zbiór jęczmienia (koszenie, zwózka snopów po ich uprzednim dosuszeniu, omłot młocarnią po 

„wypoceniu” się ziarna), który  zapewnia uzyskanie lepszej jakości ziarna. Ziarno uzyskane ze 

zbioru jednoetapowego należy dosuszyć powietrzem o niezbyt wysokiej temperaturze powietrza 

suszącego.  Podczas magazynowania ziarno należy systematycznie przewietrzać przez 

szuflowanie.  

Prof. dr hab. Kazimierz Noworolnik 

Zakład Uprawy Roślin Zbożowych 

IUNG - PIB Puławy 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


