
 

 

Mieszanki zbożowe – agrotechnika, odmiany 

 
  Nadal występuje w Polsce duży areał uprawy mieszanek zbożowych. Stanowią one ok. 

14-16% w strukturze zasiewów zbóż. Związane jest to z ich wierniejszym plonowaniem w 

stosunku do zasiewów czystych zbóż. W przypadku niesprzyjających warunków pogodowych i 

glebowych dla jednego gatunku, drugi znajduje korzystniejsze warunki i zwiększa poziom 

plonowania, rekompensując niższy plon pierwszego komponenta. W innych warunkach może 

być odwrotnie i dzięki temu stabilizuje się plon mieszanki w wieloleciu oraz w przestrzeni 

danego rejonu uprawy. Sprzyja temu mała podatność mieszanek na choroby i wyleganie oraz 

lepsza konkurencyjność w stosunku do chwastów. Ograniczenie występowania chorób roślin w 

mieszance jest efektem zmniejszenia ilości i rozrzedzenia tkanki roślinnej podatnej na daną 

chorobę i oddziaływania gatunku odpornego na tą chorobę (głównie dotyczy to owsa), jako 

bariery fizycznej zapobiegającej rozprzestrzenianiu się materiału zakaźnego w łanie. Dzięki 

różnemu pokrojowi roślin występujących w mieszance, wykazują one lepszą konkurencyjność 

względem chwastów. W Polsce (na tle krajów Europy) występuje największe zróżnicowanie 

jakości gleby na małej powierzchni (mozaikowatość pól), na co mieszanki są bardziej 

tolerancyjne niż czyste zasiewy zbóż. Ponadto mieszanki nie wymagają dużych nakładów na 

ochronę roślin i nawożenie. 

        W praktyce, mieszanki zbożowe przeznacza się wyłącznie na paszę. Głównymi 

komponentami mieszanek są jęczmień i owies, czyli gatunki najbardziej różniące się 

wymaganiami siedliskowymi i agrotechnicznymi. Najlepiej uzupełniają się one w zmiennych 

warunkach i dlatego wierność plonowania takiej mieszanki jest lepsza w porównaniu z innymi 

zestawami gatunkowymi. Niekorzystną cechą owsa oplewionego jest duża zawartość łuski (27-

31%). Posiada on niewielką wartość odżywczą dla zwierząt nieprzeżuwających (z wyjątkiem 

koni), ponieważ zawiera substancje antyżywieniowe (węglowodany nieskrobiowe, beta-glukany). 

Z tego powodu ziarno owsa oplewionego nie jest zalecane do skarmiania drobiem, a jego 

dopuszczalna zawartość w paszy dla świń wynosi nie więcej niż 10%. Natomiast zalecany jest on 

do mieszanek z jęczmieniem, na paszę dla zwierząt przeżuwających i koni, jednak wskutek 

znacznego spadku pogłowia tej grupy zwierząt, uprawa ich (z udziałem owsa oplewionego) ma w 

praktyce mniejsze znaczenie. Dla zwierząt nieprzeżuwających i drobiu zaleca się uwzględnienie 

w mieszance odmian owsa nagoziarnistego (Amant, Nagus, Polar, Siwek, Maczo) i jęczmienia 

nagoziarnistego (Gawrosz). Wysoką wartością paszową ziarna dla różnych zwierząt odznacza się 

mieszanka jęczmienia z pszenicą, dlatego powinno się propagować uprawę takiej mieszanki na 

glebach lepszych i średnich. Na glebach średnich uprawia się też mieszankę jęczmienia z owsem 

i pszenicą, a na glebach słabszych można uprawiać mieszankę jęczmienia z owsem i pszenżytem. 

     Ważnym czynnikiem decydującym o plonie mieszanek jest właściwy dobór odmian. 

Możliwa jest uprawa w mieszankach wszystkich zarejestrowanych odmian poszczególnych 

gatunków zbóż, ale wyróżnia się odmiany bardziej przydatne do zasiewów mieszanych (tab. 1). 

Główne kryteria przydatności odmian do mieszanek to: wielkość plonowania, zawartość białka w 

ziarnie, wysokość roślin, wymagania glebowe, termin dojrzewania i odporność na wyleganie. 



 

Korzystną cechą odmian jęczmienia przeznaczonych do mieszanek jest późniejsze (na tle innych) 

dojrzewanie, zaś dla odmian owsa, a szczególnie pszenicy – wczesne dojrzewanie. Jęczmień jest 

bowiem gatunkiem wcześniej dojrzewającym od owsa i pszenicy. W celu uzyskania jak 

najlepszej budowy przestrzennej łanu, czyli dobrego wyrównania pędów kłosonośnych, 

powinniśmy dobrać najwyższe odmiany jęczmienia oraz niskie odmiany owsa i pszenicy. 

Wyższe rośliny jednego gatunku zacieniają nadmiernie niskie rośliny drugiego gatunku. 

Najniższym gatunkiem zbóż jest jęczmień, najwyższym zaś owies. Do mieszanek 

przeznaczonych na gleby lżejsze i kwaśniejsze najbardziej odpowiednimi odmianami pszenicy i 

jęczmienia są genotypy bardziej tolerancyjne na gorsze warunki glebowe. Dla owsa i pszenicy 

ważna jest dobra odporność odmian na wyleganie, gdyż są one odmianami podporowymi dla 

jęczmienia, bardziej podatnego na wyleganie. Odmiany pszenżyta  jarego są mniej liczne i 

wykazują zbliżoną przydatność do mieszanek, ale można wyróżnić bardziej odpowiednie – 

Nagano, Mazur i Matejko.  

 

Tabela 1. Skład jarych mieszanek zbożowych zalecanych do uprawy na glebach różnych 

kompleksów i dobór odmian 

 

Odmiany Kompleks 

glebowy 

Skład 

mieszanki w % 
jęczmień owies pszenica 

Pszenny  

bardzo dobry, 

Pszenny dobry 

Podarek, Oberek, 

Iron, Ella, Rubinek, 

Olympic, KWS 

Irina, Skald 

Nawigator, 

Krezus, Amant, 

Bingo, Harnaś, 
Siwek 

KWS Torridon, 

Arabella, 

Mandaryna, 

Harenda,  Trappe, 

Radocha, 

Łagwa,Tybalt 

Żytni bardzo 

dobry 

 

Zbożowo-

pastewny 

mocny 

 

 

jęczmień(50) 

+pszenica(50) 

lub 

jęczmień (33)+ 

pszenica (33)+ 

owies (33) 

 

 

Podarek, Basic, 

Oberek, Iron, Ella, 

Rubinek, Skald, 

Skarb, Olympic, 

Gawrosz 

 

Harnaś,  
Nawigator, 

Bingo, Amant, 

Breton, Krezus, 

Komfort, Siwek  

 

Harenda, Tybalt, 

KWS Torridon, 

Kamelia, Arabella, 

Parabola, Monsun, 

Trappe, Radocha 

 

 

 

 

Pszenny 

wadliwy, 

Żytni dobry 

jęczmień (33 ) 

+owies (33) 

+ pszenica(33) 

lub 

jęczmień (50) 

+owies (50) 

 

 

Kucyk, Atico, 

Penguin, Gawrosz, 

Radek, KWS Olof, 

Skarb, Nokia, 

Suweren, Stratus, 

Radek, Basic, 

Nagradowicki 

 

Arab, Krezus, 

Komfort, 

Scorpion, Celer, 

Breton, Kasztan, 

Paskal, Maczo, 

Gniady 

 

Goplana, Kandela, 

Tybalt, Arabella, 

KWS Torridon, 

Kamelia, Serenada, 

Nawra, Parabola 

Żytni słaby, 

Zbożowo-

pastewny słaby 

jęczmień (50) 

+owies (50) 

Penguin, Kucyk, 

Atico, Gawrosz, 

Raskud, Suweren, 

Scorpion, Arab, 

Celer, Kasztan, 

Nagus, Rajtar, 

 

--- 



 

 Kormoran, Rufus, 

Nagradowicki, 

Natasia,Radek, 

Stratus 

Paskal, Gniady 

 

 

 

 

 

 Mieszanki można uprawiać po różnych przedplonach. W praktyce dobre stanowiska 

przeznaczone są pod zboża o większych wymaganiach płodozmianowych (pszenica, jęczmień), 

zaś mieszanki wysiewa się przeważnie po przedplonach słabszych (po zbożach). Na gorszych 

glebach mieszanki wysiewane są też po późno zbieranych przedplonach niezbożowych (ziemniak 

późny, kukurydza). Wówczas stanowisko po mieszankach można przeznaczyć pod pszenżyto 

ozime lub żyto. W ogniwie zmianowania zboża - mieszanka zaleca się uprawę poplonów 

ścierniskowych na przyoranie. Pierwszym wiosennym zabiegiem uprawowym powinno być 

wyrównanie powierzchni pola włóką lub broną. W następnej kolejności najkorzystniej jest 

zastosować zestaw uprawowy (kultywator o wąskich łapach + wał strunowy).  

 

             Nawożenie fosforem, potasem i magnezem stosujemy wiosną pod kultywator, 

wzruszając glebę na głębokość 10 cm. Poziom tego nawożenia zależy od zawartości 

pierwiastków w glebie i wielkości przewidywanego plonu (tab. 2). Optymalne dawki magnezu to 

30-45 kg MgO / ha w zależności od zasobności gleby w ten składnik. 

            Spośród pierwiastków wnoszonych z nawozami, największą efektywnością 

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

Optymalne jego dawki dla mieszanek przedstawiono w tabeli 3, biorąc pod uwagę wymagania glebowe 

różnych zestawów mieszanek. Zaleca się podział dawek N powyżej 45 kg/ha  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 zbóż występujących w mieszance można zwiększyć 

pogłówną część dawki nawożenia azotem, a zmniejszyć ją przy dużym zagęszczeniu roślin i 

pędów zbóż na jednostce powierzchni.  

 

Tabela 2. Dawki P2O5 i K2O w kg/ha 

 

Zawartość fosforu i potasu w glebie Składnik 

b. niska niska średnia wysoka 

Fosfor 60-80* 45-59 30-44 20-29 

Potas 75-90 55-74 40-54 25-39 

 



 

* - górne granice przedziałów stosować w warunkach sprzyjających uzyskaniu wysokiego 

plonu (na żyznych glebach, po dobrym przedplonie, przy wczesnym terminie siewu), a dolne 

– przy spodziewanych niskich plonach (w gorszych warunkach siedliska). 

 

  Tabela 3. Dawki nawozów azotowych w kg N/ha 

 

Potrzeby nawożenia azotem 
Rodzaj mieszanki 

duże* średnie .małe** 

Jęczmień + 

pszenica 

70-85 
60-70 

35-50 

Jęczmień + owies + 

pszenica 

 

65-75 

 

50-60 

 

35-45 

Jęczmień + owies 55-70 45-55 30-40 

Owies + pszenica 70-80 60-65 40-55 

Jęczmień + owies + 

pszenżyto 

60-70 45-55 30-40  

 

*/ opady w okresie zimy znacznie przekroczyły normę, przedplon nawożony  małą  dawką azotu, 

odczyn gleby optymalny dla jęczmienia, wysoki poziom  agrotechniki, optymalny termin 

siewu . 

**/ opady zimowe poniżej normy, przedplon nawożony dużą dawką azotu, pH gleby poniżej 

optymalnego, ograniczona ochrona roślin, opóźniony termin siewu. 
 

Termin siewu mieszanek powinien być możliwie wczesny W miarę opóźniania terminu 

siewu coraz efektywniejsze stają się większe gęstości siewu (zwłaszcza na glebach słabszych). 

Jest to spowodowane słabszym krzewieniem się roślin pod wpływem opóźnienia siewu i gorszym 

zwarciem łanu. W miarę opóźnienia terminu siewu coraz korzystniejszy wpływ na plonowanie 

zbóż wywiera zwiększenie dawki azotu. Azot jest czynnikiem pobudzającym rośliny do lepszego 

krzewienia się, natomiast opóźnienie siewu poprzez skrócenie fazy krzewienia roślin wpływa na 

to odwrotnie. Dlatego wzrastający poziom nawożenia azotem (do pewnej granicy) zmniejsza 

ujemny wpływ opóźnienia terminu siewu na liczbę kłosów w łanie. Jednak przy dużym 

opóźnieniu terminu siewu (po 20 kwietnia) wysokie dawki azotu nie mogą być dobrze 

wykorzystane przez rośliny, w związku z mniejszym pobraniem azotu przez rośliny w krótszym 

okresie wegetacji.  

Poprzez gęstość siewu kształtujemy optymalną  liczbę kłosów w łanie odpowiednio do  

różnych czynników siedliskowo-agrotechnicznych. Liczba kłosów jest bowiem tym elementem 

struktury plonu ziarna, który jest najsilniej dodatnio powiązany z wielkością plonu. Jednak przy 

nadmiernym zagęszczeniu pędów produkcyjnych zbóż  występują zjawiska ujemne, jak 

wyleganie roślin, porażenie ich przez choroby, zmniejszenie liczby ziaren w kłosie i masy 1000 

ziaren. Możemy na to wpływać poprzez zastosowanie właściwej ilości wysiewu nasion przy 

uwzględnieniu zdolności roślin do rozkrzewienia produkcyjnego, która zależy od gatunków i 

odmian oraz od czynników agrotechnicznych (tab. 4). 



 

Tabela 4.  Normy wysiewu zbóż w mieszankach 
 

Kompleks  

glebowy 

Warianty mieszanek – w nawiasie wysiew nasion w kg/ha 

Pszenny dobry jęczmień oplewiony (63-68) + pszenica (117-123) 

jęczmień nagoziarnisty (68-72) + pszenica (118-125) 

jęczmień oplewiony (40-42) + pszenica (73-76) + owies 

oplewiony (56-59) 

Żytni bardzo dobry 

Zbożowo-pastewny  

mocny 

jęczmień oplewiony (66-70) + pszenica (120-126) 

jęczmień nagoziarnisty (72-75) + pszenica (122-127) 

jęczmień oplewiony (42-44) + pszenica (78-82) + owies 

nagoziarnisty (54-58) 

jęczmień oplewiony (42-45) + pszenica (76-78) + owies 

oplewiony (58-62) 

pszenica (118-123) + owies nagoziarnisty (86-90) 

Żytni dobry 

Pszenny wadliwy 

jęczmień oplewiony (66-70) + owies nagoziarnisty (88-92) 

jęczmień oplewiony (68-72) + owies oplewiony (95-100) 

jęczmień oplewiony (45-47) + owies nagoziarnisty (56-60) + 

pszenżyto (80-83) 

Żytni słaby 

Zbożowo-pastewny  

słaby 

jęczmień oplewiony (69-73) + owies nagoziarnisty (90-95) 

jęczmień oplewiony (74-77) + owies oplewiony (101-105) 

jęczmień oplewiony (47-50) + owies nagoziarnisty (58-63) + 

pszenżyto (84-87) 

jęczmień oplewiony (47-50) + owies oplewiony (64-68) + 

pszenżyto (84-87) 

 

W słabszych warunkach glebowych (gorsza żyzność, luźniejszy skład granulometryczny 

gleby, kwaśny odczyn) powinno się siać zboża gęściej niż na lepszych glebach. Jest to 

spowodowane gorszym rozkrzewieniem roślin rosnących na glebach o mniejszej zasobności w 

składniki pokarmowe i wodę. W warunkach kwaśnego odczynu gleby uaktywnia się toksyczne 

oddziaływanie jonów glinu i manganu na system korzeniowy zbóż. Im mniejszy system 

korzeniowy, tym słabsze krzewienie się roślin.  

Zboża konkurują z chwastami o światło, składniki pokarmowe i wodę, dlatego na polach 

silnie zachwaszczonych zaleca się stosowanie większej gęstości siewu, aby umożliwić przewagę 

zboża nad chwastami w łanie w celu ograniczenia rozwoju chwastów poprzez zmniejszenie ich 

przestrzeni życiowej. 

              Zarówno przy nawożeniu niskimi dawkami azotu, jak i przy opóźnieniu terminu siewu 

obserwuje się słabe rozkrzewienie roślin i niedostateczną liczbę kłosów w łanie, co można 

zrekompensować w pewnym stopniu większą gęstością siewu. Słabe wschody zbóż są też  

skutkiem mało starannej uprawy roli (nierównomierna głębokość umieszczenia nasion) i w takich 



 

warunkach racjonalne jest zwiększenie ilości wysiewu. 

Duże znaczenie w uprawie mieszanek ma pielęgnacja mechaniczna plantacji. W 

momencie wschodów (tzw. szpilkowania) wskazane jest bronowanie, a następnie powtórzenie tej 

czynności w fazie 4 liści. Tymi zabiegami można, często do minimum, ograniczyć duże 

zachwaszczenie łanu. Jeśli pomimo tego wystąpi duże zachwaszczenie należy zastosować 

herbicyd (odpowiedni dla wszystkich komponentów mieszanki), wg zaleceń Instytutu Ochrony 

Roślin - PIB. W łanach mieszanek występuje zwykle małe nasilenie chorób i szkodników i raczej 

nie stosuje się oprysków fungicydami i insektycydami.  

 

 

Prof. dr hab. Kazimierz Noworolnik 

Zakład Uprawy Roślin Zbożowych 

IUNG-PIB w Puławach 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


