
Mieszaniny odmian pszenicy jarej – uprawa integrowana 

Uprawa mieszanek zbóż (międzygatunkowych i międzyodmianowych w obrębie 

gatunku)  nadaje się do zalecanego obecnie w Unii Europejskiej integrowanego systemu 

rolnictwa, gdyż  wprowadzenie bioróżnorodności  upraw pozwala na lepsze wykorzystanie 

przez nie zasobów środowiska i słabszy rozwój patogenów zbóż. Prognozy zmian struktury 

zasiewów w naszym kraju przewidują zwiększenie uprawy mieszanin odmianowych w 

obrębie gatunku, w szczególności pszenicy i jęczmienia, które dają lepsze efekty od innych 

gatunków zbóż.  Ich  uprawa wiąże się z obniżeniem kosztów produkcji, polegającym na 

częściowym eliminowaniu chemizacji. Cechują się one wierniejszym plonowaniem, a w 

przypadku dużego nasilenia chorób dają wyższe plony ziarna od czystych siewów odmian.      

Uprawa mieszaniny pszenicy jarej polega na doborze do niej 3 odmian pszenicy jarej (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 zestawy odmian 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 chorób i szkodników w uprawie 

mieszaniny odmian pszenicy  jest znacznie mniejsze niż na odmianach w czystym siewie, co 

ogranicza do minimum stosowanie środków chemicznych do ich zwalczania. 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. 

 Pszenica jest gatunkiem zboża o strategicznym  znaczeniu w gospodarce. Główne jej 

zalety, to wysoka jakość ziarna (dzięki dużej zawartości białka) i wysokie plonowanie, ze 

względu na zdolność wytwarzania dużej liczby kłosów na jednostce powierzchni i dużej 

liczby ziaren w kłosie. Mniej korzystne właściwości pszenicy, to duże wymagania 

siedliskowe, nawozowe i podatność na choroby. Generuje to wyższe od innych zbóż koszty 

uprawy (nawozy, pestycydy), które mogą być zmniejszone przy uprawie mieszanin 

odmianowych.  

    Pszenicę jarą należy uprawiać na glebach żyznych, zwięzłych, należących do 

kompleksu pszennego bardzo dobrego i kompleksu pszennego dobrego lub na glebach 

średnich (kompleks żytni bardzo dobry, pszenny wadliwy) pod warunkiem dobrego 

przedplonu. Ponieważ pszenica jest wrażliwa na kwaśny odczyn gleby, to pH gleby powinno 

wynosić co najmniej 5,7 na glebach średnich i 6,0 na glebach dobrych. Najlepszymi 

przedplonami pod pszenicę jarą są rośliny okopowe: buraki, ziemniaki i warzywa, a ponadto 

oleiste i strączkowe. Słabsze plony uzyskuje się w stanowisku po roślinach zbożowych.        

 Na podstawie całokształtu cech morfologiczno-rolniczych proponuje się następujące 

zestawy odmian pszenicy jarej na cele pastewne: 

-Na glebach bardzo dobrych -  KWS Torridon + Arabella + Tybalt oraz Trappe + Łagwa +     

     Monsun. 

-Na glebach dobrych -  Trappe + Radocha + Tybalt  oraz  Łagwa + Ostka Smolicka + Katoda. 

-Na glebach średnich -  Parabola + Kamelia + Goplana lub   Tybalt + Kandela + Raweta. 



-Na glebach kwaśniejszych – Bryza + Kandela + Nawra. 

 

Każda odmiana powinna zajmować jedną trzecią materiału siewnego. W przypadku 

niemożności zakupu nasion określonej odmiany, można w ostateczności zastąpić ją inną  
odmianą.  

         

Pierwszym zabiegiem uprawy roli pod pszenicę po przedplonach wcześnie 

schodzących z pola (oleiste, strączkowe, wczesne ziemniaki) jest podorywka płużna, na 

głębokość 6-9 cm. Następnym zabiegiem jest bronowanie po wzejściu chwastów. 

         Alternatywą uprawek pożniwnych jest uprawa międzyplonu ścierniskowego (gorczyca 

biała, rzodkiew oleista, rzepak lub facelia), jeśli zbiór przedplonu nie był zbyt opóźniony i jest 

odpowiednia wilgotność gleby. Gęsto rosnąca roślina poplonowa zagłuszy samosiewy 

chwastów oraz poprawi biologię gleby.         

 Po zespole uprawek pożniwnych wykonuje się orkę przedzimową (na głębokość 20-

25 cm) pozostawiając ją w ostrej skibie. Powoduje ona rozluźnienie roli i zwiększenie 

porowatości gleby, co sprzyja większemu gromadzeniu wody i lepszemu oddziaływaniu 

mrozu na tworzenie struktury gruzełkowatej gleby. W stanowisku po późnych okopowych, po 

wyrównaniu pola za pomocą talerzowania, należy przeprowadzić orkę przedzimową (na 

głębokość 15 cm). 

        Pierwszym możliwie wczesnym zabiegiem wiosną powinno być bronowanie lub 

włókowanie (na glebach zwięzłych). Zmniejszają one parowanie wody z gleby i przyspieszają 

jej ogrzewanie się. Przed siewem zaleca się użycie agregatu  uprawowego (obniżenie kosztów 

paliwa i robocizny).. Zawarty w nim wał strunowy tworzy zagęszczoną warstwę gleby tuż 

pod powierzchnią, co umożliwia umieszczenie wysiewanego ziarna na podobnej głębokości i 

sprzyja wyrównanym wschodom. W przypadku uprawy kultywatorem (bez agregatu) zaleca 

się wyposażenie ciągnika w spulchniacze śladów lub koła bliźniacze, aby zmniejszyć 

ugniatanie gleby. 

 

Wielkość dawek fosforu i  potasu zależy od zawartości przyswajalnych form tych 

pierwiastków w glebie oraz przewidywanego poziomu plonu pszenicy i z tym związanego ich 

pobrania z gleby (tab. 1).. Na przewidywany poziom plonu wskazują warunki glebowo-

agrotechniczne danego pola i wielkość plonów roślin wcześniej uprawianych. Ponadto zaleca 

się nawożenie magnezem w ilości 20-40 kg MgO/ha. Górne granice przedziału Mg należy 

uwzględnić przy niskiej zawartości tego pierwiastka w glebie i przy oczekiwanym wysokim 

plonie pszenicy, a dolne – przy średniej zasobności gleby w Mg. Zaleca się jesienne 

stosowanie nawożenia PKMg przed orką zimową na glebach zwięzłych. Na glebach 

lżejszych, można nawozić wiosną przed kultywatorowaniem. 

 

Tabela 1. Dawki P2O5 i K2O w kg/ha 

 

Zawartość fosforu i potasu w glebie     Składnik 

b. niska niska średnia wysoka 



       Fosfor 70-90* 55-69 35-54 25-34 

      Potas 85-100 70-84 45-69 35-44 

 

* górne granice przedziałów dawek stosować przy spodziewaniu się wysokich plonów (na lepszych 

glebach, po lepszych przedplonach) 

 

Spośród pierwiastków wnoszonych z nawozami, największą efektywnością 

plonotwórczą charakteryzuje się azot, który ponadto podwyższa zawartość białka w ziarnie. 

Optymalne jego dawki dla pszenicy jarej podano w tabeli 2, w zależności od wielkości 

spodziewanego plonu i przewidywanej zasobności gleby. Zaleca się podział dawki na 2 

części: 60% przed siewem + 40% na początku fazy strzelania w źdźbło, aby nie dopuścić do 

wymywania azotu w głąb. W przypadku słabego zagęszczenia roślin w łanie można 

zwiększyć pogłówną część dawki nawożenia azotem, a zmniejszyć ją przy dużym 

zagęszczeniu roślin i pędów pszenicy na jednostce powierzchni.  

 

Tabela 2.  Dawki nawozów azotowych w kg N/ha 

 

Potrzeby nawożenia azotem 

Spodziewany 

plon bardzo duże  

i duże 
średnie 

bardzo małe  

i małe 

średni 85-105 70-90 40-70 

wysoki 100-120 80-100 50-80 

 

Pszenica jara wymaga wczesnego terminu siewu. Powinien to być koniec marca lub 

pierwsza dekada kwietnia (w przypadku opóźnienia wiosny). Opóźnienie wysiewu powoduje 

wyraźne zmniejszenie plonu ziarna, ale podwyższenie zawartości białka w ziarnie (w 

mniejszym stopniu niż zmniejszenie plonu ziarna). Wysoki plon ziarna można uzyskać przy 

optymalnej gęstości siewu, która zależy od jakości gleby i terminu siewu (tab. 3). Większą 

ilość wysiewu stosujemy w warunkach, w których rośliny słabiej się krzewią (gorsza gleba, 

opóźniony siew). Zakres zwiększania gęstości siewu w warunkach niesprzyjających dobremu 

rozkrzewieniu roślin podano w tabeli 4. Zaleca się rozstawę rzędów 12-13 cm i głębokość 

siewu 3 cm. Ścieżki technologiczne należy zsynchronizować z szerokością roboczą 

opryskiwacza. 

 

Tabela 3. Normy wysiewu * nasion mieszanin odmian  pszenicy jarej w kg/ha. 

 

                        Termin siewu Kompleks glebowo-

rolniczy 25.III.-5.IV.       6-12.IV. 13-20.IV. 



pszenny bardzo dobry 

pszenny dobry 

żytni bardzo dobry 

190-202** 

195-206 

202-212 

      197-208 

      202-213 

      210-222 

 

208-218 

212-224 

220-230 

 

*normy wysiewu obliczono przy uwzględnieniu masy 1000 ziaren (średnio z 3 odmian) – 42 

g. W przypadku nasion o wyższej masie 1000 ziarn należy zwiększyć normę wysiewu o tyle, 

o ile jest wyższa MTZ. 

**górne granice przedziałów ilości wysiewu stosować w przypadku zmniejszonej zdolności 

kiełkowania nasion i w warunkach gorszej kultury gleby.  

 

  Tabela 4. Zakres zwiększania (+ %) lub zmniejszania (- %) normy wysiewu  

pszenicy jarej w zależności od różnych warunków i czynników 

 

Warunki 

siedliskowe 

i agrotechniczne 

Mniejsze ujemne 

oddziaływanie 

czynnika 

Większe ujemne 

oddziaływanie 

czynnika 

Kwaśny odczyn gleby + (3-4 %) + (5-6 %) 

Opóźniony termin siewu + (4-7 %) + (8-12 %) 

Mało staranna uprawa roli + (3-4 %) + (5-6 %) 

Duże zachwaszczenie pola + (3-4 %) + (5-7 %) 

Duże nasilenie chorób w 

rejonie 

- (3-4%) - (5-7 %) 

Rejon o klimacie 

sprzyjającym wyleganiu 

roślin 

- (1-2 %) - (3-4 %) 

 

 

Pszenica jara jest bardzo wrażliwa na zachwaszczenie w początkowych fazach 

rozwojowych. Wykonane wczesną wiosną włókowanie lub bronowanie roli pobudza nasiona 

chwastów do skiełkowania, a następnie niszczy się je kolejnym zabiegiem uprawowym. W 

momencie początku wschodów pszenicy, czyli w fazie tzw. „szpilkowania” wskazane jest 

bronowanie łanu (w poprzek lub w skos rzędów, brona chwastownik lub brona lekka, jeśli 

chwasty wschodzą szybciej od pszenicy) oraz powtórzenie tej czynności w fazie 4 liści, a 

następnie po 7 dniach. Takim prawidłowo wykonanym bronowaniem można często do 

minimum ograniczyć stopień zachwaszczenia plantacji.  

 

 Jeżeli pomimo wykonania pielęgnacji mechanicznej występuje duże zachwaszczenie  

należy zastosować herbicydy, a ich dobór dostosować do gatunków chwastów dominujących 

(wg zaleceń IOR-PIB). Mieszaniny odmian pszenicy wykazują większą odporność na 

rozprzestrzenianie się chorób i często nie wymagają oprysku fungicydem. W warunkach 

sprzyjających wyleganiu (duże zagęszczenie, bujność roślin w łanie, częste opady) należy w 

okresie między pojawieniem się drugiego kolanka pszenicy, a ukazaniem się liścia flagowego 

wykonać oprysk retardantem. 

  

 



 

              Do sprzętu pszenicy kombajnem przystępuje się w fazie dojrzałości pełnej. Ze 

względu na dużą jej podatność na osypywanie się ziarna, opóźnienie zbioru powoduje 

znaczne straty. Optymalna wilgotność do omłotu powinna wynosić 16-18%. Podczas  omłotu 

zbyt suchego ziarna zaleca się zmniejszenie obrotów bębna młocarni.  
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