
Wysiew zbóż jarych w opóźnionych terminach siewu 

 
Konieczność siewu zbóż jarych w opóźnionym terminie może być spowodowana różnymi 

przyczynami. Przedłużanie się warunków zimowych (zaleganie śniegu w pierwszej dekadzie 

kwietnia) występuje u nas co 3-5 lat. Innymi  przyczynami mogą być niekorzystne warunki 

organizacyjne w gospodarstwie i zdarzenia losowe. Odpowiednia agrotechnika może być 

czynnikiem łagodzącym ujemne skutki opóźnienia terminu siewu zbóż. Sposoby tego łagodzenia 

zależą od stopnia opóźnienia terminu siewu, warunków glebowych w gospodarstwie i rodzaju 

zaplanowanych do siewu gatunków zbóż. 

 Przy niedużym opóźnieniu terminu siewu (10-15 kwietnia) wystarczy podjąć dwie decyzje 

modyfikujące – pierwsza odnośnie doboru odmian o pewnej tolerancji na opóźnienie terminu 

siewu, a druga odnośnie określenia stopnia zwiększenia ilości wysiewu nasion. To dotyczy pszenicy 

jarej uprawianej na lepszych glebach oraz owsa wysiewanego na gorszych glebach. Pszenżyto jare 

wymaga wczesnego terminu siewu, ze względu na brak odmian tolerancyjnych na opóźnienie 

siewu. Takie nieduże opóźnienie terminu siewu nie stanowi problemu dla uprawy jęczmienia jarego 

pastewnego i jego mieszanek z pszenicą lub owsem. Jęczmień charakteryzuje się bowiem mniejszą 

wrażliwością na opóźnienie siewu od innych gatunków zbóż jarych, dzięki zdolności jego roślin do 

silniejszego krzewienia się i lepszej odporności na suszę. W  terminie 10-15 kwietnia można więc 

wysiewać wszystkie odmiany jęczmienia na cele pastewne i kaszarskie, nie zwiększając ilości 

wysiewu nasion, ale na cele browarne zaleca się odmiany tolerancyjne. Przy opóźnieniu siewu  

jęczmienia obniżce plonu ziarna towarzyszy zwiększenie zawartości białka w ziarnie, co jest 

korzystne dla jęczmienia na cele pastewne, lecz niekorzystne dla jęczmienia na cele browarne. 

Tolerancyjne na  niewielkie opóźnienie siewu (wykazujące mniejsze zniżki plonu) są 

odmiany pszenicy jarej: Trappe, Katoda, Łagwa, Kandela, Bryza i Tybalt, a w przypadku owsa: 

Haker, Bingo i Furman oraz Grajcar i Celer (zalecane do uprawy w rejonach górskich). Wśród 

odmian jęczmienia na cele browarne, do siewu  w terminie 10-15 kwietnia można zalecać: KWS 

Fabienne, Salome, Kormoran, Granal, Baryłka i Signora. Do odmian jęczmienia pastewnego 

bardziej tolerancyjnych na opóźnienie terminu siewu po 15 kwietnia można zaliczyć: Suweren, 

Natasia, Nagradowicki, Justina, Rufus i KWS Olof, czyli odmiany silniej krzewiące się. 

 Opóźnienie terminu siewu zbóż jarych powoduje przyspieszenie rozwoju roślin i skrócenie 

okresu ich wegetacji, w tym skrócenie fazy krzewienia. To przyczynia się do wytworzenia zbyt 

małej liczby kłosów w łanie. Pomocne jest w tym zwiększenie ilości wysiewu nasion. W tabeli 1 

podano zalecane ilości wysiewu w zależności od terminu siewu. Górne granice przedziałów ilości 

wysiewu zaleca się przy większym opóźnieniu terminu siewu zbóż i w przypadku niższej siły 

kiełkowania nasion. W przypadku mieszanek jęczmienia z pszenicą lub owsem należy uwzględnić 



połowę normy wysiewu zalecanej dla jęczmienia w siewie czystym dodając połowę normy 

wysiewu zalecanej dla pszenicy lub owsa w siewie czystym. 

 Ważnym czynnikiem agrotechnicznym jest nawożenie mineralne zbóż jarych, w dawkach 

zależnych od zawartości składników mineralnych w glebie i wielkości ich pobrania przez rośliny z 

plonem. Zalecane dawki fosforu i potasu (tab. 2) dla optymalnego terminu siewu zbóż jarych należy 

zmniejszyć o 5-12 % (większa zniżka przy większym opóźnieniu siewu), z uwagi na mniejsze 

pobranie składników mineralnych przez rośliny z mniejszym plonem. Dawek azotu nie powinno się 

zmniejszać, ze względu na jego oddziaływanie stymulacyjne na krzewienie się roślin. 

 

 

 

Tabela 1. Ilości wysiewu w kg/ha poszczególnych zbóż jarych w zależności  

od terminu siewu 

 

Termin siewu Jęczmień 

pastewny 

Jęczmień 

browarny 

Pszenica Owies 

25.III.— 9.IV. 

 

120-130 135-150 190-215 180-200 

10 —15. IV. 126-138 142-158 205-225 192-215 

Po 15. IV. 140-155      Nie 

wysiewać 

     Nie 

wysiewać 

     Nie 

wysiewać 

 

Tabela 2. Dawki fosforu (P205), potasu (K20) i azotu (N) w kg/ha 

 

Nawożenie 

mineralne 

Jęczmień 

pastewny 

Jęczmień 

browarny 

Pszenica Owies 

P205: A * 

         B 

         C 

70-80 

50-70 

35-50 

70-80 

50-70 

35-50 

75-90 

55-75 

35-55 

75-85 

55-75 

40-55 

K20: A 

         B 

         C 

90-100 

70-90 

50-70 

90-100 

70-90 

50-70 

95-105 

75-95 

55-75 

95-105 

75-95 

55-75 

N 70-80  35-40 80-100  80-90 

 



*Zasobność gleby w PK: A-bardzo niska, B- niska, C – średnia. Przy wysokiej zasobności gleby 

można zastosować połowę dawki z pozycji C. 

 

 Wśród zbóż jarych, największe znaczenie gospodarcze posiada u nas jęczmień, zwłaszcza w 

przypadku wydłużenia się warunków zimowych powodujących opóźnienie siewów. Jego zaletą jest  

duża tolerancja na późny wysiew i odporność na suszę wiosenną. W aspekcie tych niekorzystnych 

warunków zazwyczaj plonuje znacznie wyżej od innych zbóż jarych, jeśli stosuje się racjonalną 

agrotechnikę. Jęczmień odznacza się wśród zbóż największymi wymaganiami co do uprawy roli. 

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. Zawarty w nim wał strunowy tworzy 

zagęszczoną warstwę gleby tuż pod powierzchnią, co umożliwia umieszczenie wysiewanego ziarna 

na podobnej głębokości i sprzyja wyrównanym wschodom. Zastosowanie agregatu jest uzasadnione 

ekonomicznie (obniżenie kosztów paliwa i robocizny). Nie powinno się uprawiać gleby zbyt 

wilgotnej. Na glebie zbrylonej jest konieczność dwóch przejazdów roboczych lub użycie agregatu 

aktywnego. Na glebach ciężkich korzystne jest stosowanie agregatu aktywnego. W przypadku 

uprawy kultywatorem (bez agregatu) zaleca się wyposażenie ciągnika w spulchniacze śladów lub 

koła bliźniacze, aby zmniejszyć ugniatanie gleby. Prawidłowo wykonana uprawa roli jest ważnym 

elementem technologii produkcji jęczmienia jarego ograniczającym zachwaszczenie. Możliwość 

uzyskania w takich warunkach optymalnej architektury łanu dodatnio wpływającej na kondycję 

roślin sprzyja lepszej odporności jęczmienia na choroby. 

 Ograniczanie zasiewów pszenicy jarej w warunkach opóźnienia wiosny powinno być 

ostrożne, aby w aspekcie zbiorów ziarna nie dopuścić do zbyt dużego braku na rynku ziarna 

pszenicy, a nadmiaru ziarna jęczmienia pastewnego. 
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