
WIOSENNE SUSZE A UPRAWA ODMIAN 
PRZEWÓDKOWYCH ZBÓŻ

W Polsce przewódkowe odmiany zbóż są nadal mało popularne. Rolnicy wciąż wolą wysiewać formy ozime, 
nawet po późnych przedplonach, np. po kukurydzy. Dobrym rozwiązaniem jest wysianie zboża jarego w ter-
minie późnojesiennym. W sprzyjających warunkach do rozwoju, mimo późnego siewu, są one w stanie wydać 
dobry plon, często zbliżony do ozimin sianych w optymalnym terminie.

Ponadto w ostatnich latach obserwuje się znaczący spadek uprawy zbóż jarych, zwłaszcza pszenicy. Główną 
przyczyną tej sytuacji jest dość duża różnica w plonowaniu pomiędzy formami ozimymi i jarymi tego gatunku, 
niejednokrotnie sięgająca nawet 50% na korzyść ozimin. Tak duże spadki plonu są wynikiem pogłębiającego 
się deficytu wody oraz brakiem opadów w okresie wiosenno-letnim, na które formy jare zbóż są dość wrażli-
we. Jednak ze względu na bardzo dobrą wartość technologiczną ziarna, zwłaszcza pszenicy jarej poszukuje się 
sposobów na zwiększenie jej areału uprawy oraz plonowania. Prowadzone badania w IUNG-PIB dowodzą, że 
wydłużenie okresu wegetacji, a szczególnie okresu od fazy krzewienia do fazy strzelania w źdźbło ma korzystny 
wpływ na plonowanie zbóż jarych. Taki efekt można osiągnąć wysiewając zboża jare późną jesienią w terminie 
listopadowo-grudniowym. 

Ponadto zboża przewódkowe dzięki uwarunkowaniu genetycznemu są zdolne przetrwać okresy niskich 
temperatur. Dzieje się to za sprawą genu zimotrwałości, który takie odmiany nabyły m.in. w efekcie krzyżowa-
nia form jarych i ozimych zbóż. 

Zaletą upraw przewódkowych jest fakt, że ziarno szybciej dojrzewa i może być zebrane pod koniec lipca, 
zwalniając stanowisko np. pod rzepak. Nie zawsze jest to możliwe w przypadku pszenicy jarej czy pszenżyta 
jarego z siewów wiosennych. Poza tym rolnicy mają korzyść ze sprzedaży ziarna o lepszej jakości (w przypadku 
pszenicy jarej).

Z siewów jesiennych, w wyniku wydłużonej wegetacji i dobrej mrozoodporności, przewódki mogą wyżej 
plonować (nawet o 20-30%), nie powodując pogorszenia cech jakościowych. A wręcz przeciwnie siew jesien-
ny korzystnie wpływał na zawartość glutenu, jak miało to miejsce w przypadku badań  przeprowadzonych  
w IUNG-PIB w Puławach. Pszenica plonowała o 10% wyżej w porównaniu z siewem przeprowadzonym wiosną. 
Na korzyść takich siewów przemawia: bardzo dobre wykorzystanie zasobów wody wiosennej, szybszy wzrost 
wiosną, mniejsza wrażliwość na suszę. Z siewów jesiennych dla pszenicy jarej najbardziej korzystny okazał się 
siew wykonany pod koniec listopada.

Tabela 1

Plonowanie i elementy struktury plonu pszenżyta jarego w zależności od terminu siewu (śr. za rok 2011)

Źródło: badania Jaśkiewicz, 2011

Badane cechy
Siew jesienny Siew wiosenny

3 listopada 17 listopada 6 kwietnia

Plon ziarna [kg/m2] 0,99 0,94 0,90

Liczba roślin [szt./m2] 404 360 407

Liczba kłosów [szt./m2] 638 540 564

MTZ [g] 39,6 42,0 41,2

Plon ziarna z rośliny [g] 2,52 2,67 2,20

Plon ziarna z kłosa [g] 1,58 1,76 1,58

Liczba ziaren z rośliny [szt.] 63 64 63

Liczba ziaren z kłosa [szt.] 41 42 38

Rozkrzewienie produkcyjne [szt.] 1,54 1,51 1,38



Tabela 2

Plonowanie i elementy struktury plonu odmian pszenżyta jarego 
(śr. dla terminu siewu jesiennego i wiosennego, 2011)

Źródło: badania Jaśkiewicz, 2011

STANOWISKO

Stanowisko pod uprawę odmian przewódkowych zbóż powinno być dobrze przygotowane. Przede wszyst-
kim należy dobrze rozdrobnić i wymieszać resztki pożniwne na taką głębokość, by nie szkodziły wschodom. 

Po kukurydzy uprawianej na ziarno ilość pozostawionej słomy wynosi 1,3-1,6 t/t ziarna. Dlatego jeśli zo-
stanie ona lepiej wymieszana z glebą, tym szybciej ulegnie mineralizacji. Tempo rozkładu słomy nie zawsze 
połączone jest z potrzebami nawozowymi rośliny następczej. Składniki z resztek nie zostaną uwolnione w mo-
mencie, kiedy są potrzebne roślinie. Zdecydowana większość słomy zostanie rozłożona dopiero na wiosnę. 
Na stanowiskach uboższych w azot proces ten można usprawnić poprzez zastosowanie nawożenia N w ilości 
3-5 kg/tonę słomy przed jej przyoraniem. Jeśli zrezygnujemy z podania azotu, to do mineralizacji zostanie on 
pobrany z gleby.

Siew przewódek w listopadzie zapewni roślinom korzystne warunki wilgotnościowe. Jednak na zbyt mo-
krych i zlewnych stanowiskach uprawa może nadmiernie zagęścić glebę, a tworzące się zastoiska wodne mogą 
wpłynąć na zahamowanie wschodów roślin. 

Pole pod zasiew powinno być przygotowane w środku dnia, kiedy zbyt wilgotne stanowiska mają szansę 
nieco się osuszyć i ogrzać podczas słonecznej pogody. Siew należy wykonać jak najszybciej. Gdy pole jest bar-
dzo mokre wskazana jest rezygnacja z siewu. W sytuacji, gdy pogoda jesienią jest deszczowa łatwiej i szybciej 
doprawić jest w tym terminie gleby lżejsze. Jednak przesuszone stanowisko to także zagrożenie dla wschodów 
i konkurencja ze strony mikroorganizmów, które podczas rozkładu resztek będą czerpać azot i wodę z gleby. 

SIEW

Siew przewódek powinien odbyć się w terminie od października nawet do lutego. Ogólny trend w uprawie 
przewódek mówi o zwiększeniu normy wysiewu o 10-15% w stosunku do obsady wiosennej, gdyż późny ter-
min siewu może pogorszyć kiełkowanie nasion. Spowodowane jest to m.in. przez niską temperaturę gleby lub 

Badane cechy
Odmiana

Dublet Kargo Legato Matejko Mieszko Milewo Milkaro Migo Nagano

Plon ziarna 
[kg/m2] 0,94 0,99 1,03 0,91 0,87 0,92 1,02 0,92 0,90

Liczba roślin 
[szt./m2] 377 408 403 416 404 383 388 379 356

Liczba kłosów 
[szt./m2] 560 590 606 607 589 568 572 540 601

MTZ [g] 42,4 41,3 42,2 37,9 37,6 41,0 42,9 40,6 42,5

Plon ziarna z kłosa 
[g] 1,68 1,65 1,70 1,50 1,49 1,62 1,83 1,72 1,56

Liczba ziarn z kłosa 
[szt.] 39 39 40 40 40 40 43 43 38

Rozkrzewienie 
produkcyjne
[szt.]

1,50 1,44 1,50 1,45 1,46 1,50 1,46 1,42 1,58



jej nadmierne uwilgotnienie. Podnosi to, co prawda, koszt materiału siewnego, ale na rekompensatę można 
liczyć przez uzyskanie wyższego plonu ziarna. 

Zalecana głębokość siewu przewódek jest taka sama, jak dla wszystkich zbóż jarych, czyli ok. 3 cm, a roz-
stawa 11-15 cm.

Przetrwania zimy nie gwarantuje żadna z form zbóż. Przewódki, aby dobrze przezimowały, muszą osiągnąć 
niezbyt zaawansowaną fazę rozwojową. Najlepiej, jeśli jest to zeszpilkowanie, a maksymalnie faza dwóch lub 
trzech liści. Dlatego najpewniejsze będzie wysianie zboża w listopadzie, co pozwoli mu bezpiecznie przezimo-
wać. Najwcześniejsze etapy rozwoju roślin gwarantują, że nie przestawiły się one jeszcze na odżywianie z gleby 
za pomocą korzeni. Czerpiąc w tym czasie składniki pokarmowe z ziarniaka, miały zapewniony dobry rozwój 
właśnie korzeni, a te zagwarantowały szybki start wiosną i wykorzystanie wody zimowej.

ODMIANY ZBÓŻ JARYCH PRZYDATNE DO SIEWU JESIENNEGO

PSZENICA JARA:

Arabella – pszenica jakościowa (2011). Plenność bardzo dobra. Odporność na mączniaka i rdzę żółtą – duża, 
na rdzę brunatną – dość duża, na septoriozę liści i plew, fuzariozę kłosów oraz brunatną plamistość liści – 
średnia, na choroby podstawy źdźbła – dość mała. Rośliny średniej wysokości, o przeciętnej odporności na 
wyleganie.

Bombona – pszenica elitarna (2005). Plonowanie dość dobre. Odporność na mączniaka, rdzę brunatną, sep-
toriozę liści, septoriozę plew i choroby podstawy źdźbła – średnia, na fuzariozę kłosów – dość mała, na rdzę 
źdźbłową – mała. Rośliny dość wysokie o średniej odporności na wyleganie.

Izera – pszenica jakościowa (2012). Plenność dobra. Odporność na rdzę brunatną – dość duża, na choroby 
podstawy źdźbła, mączniaka prawdziwego, brunatną plamistość liści, septoriozę liści i plew oraz fuzariozę kło-
sów – średnia, na rdzę żółtą - dość mała. Rośliny dość wysokie o średniej odporności na wyleganie.

Koksa – pszenica jakościowa (2000). Plenność dobra. Odporność na rdzę brunatną, mączniaka prawdziwego, 
septoriozę plew, na fuzariozę kłosów i choroby podstawy źdźbła – dobra. Na septoriozę liści – średnia. Rośliny 
o średniej wysokości.

Mandaryna – pszenica jakościowa (2014). Plenność dobra do bardzo dobrej. Odporność na mączniaka, rdzę 
brunatną rdzę i septoriozę plew – dość duża, na septoriozę liści, fuzariozę kłosów, choroby podstawy źdźbła 
oraz brunatną plamistość liści – średnia. Rośliny dość wysokie, o przeciętnej odporności na wyleganie.

Monsun – pszenica jakościowa (2004). Plenność dobra. Odporność na mączniaka prawdziwego, rdzę bru-
natną, septoriozę plew – dość mała, na brunatną plamistość liści, fuzariozę kłosów, septoriozę liści – średnia. 
Roślina o dość niskiej wysokości.

Nawra – pszenica jakościowa (1999). Plenność dobra. Odporność na rdzę żółtą – bardzo duża, na choroby pod-
stawy źdźbła, mączniaka prawdziwego, rdzę brunatną, septoriozę liści i plew – średnie, na brunatną plamistość 
i fuzariozę kłosów – dość niska. Rośliny niskie, o dość dużej odporności na wyleganie.

Struna – pszenica jakościowa (2013). Plenność dość dobra. Odporność na rdzę żółtą – duża, na mącznia-
ka prawdziwego, rdzę brunatną i septoriozę liści – dość duża, na choroby podstawy źdźbła, septoriozę plew, 
brunatną plamistość liści oraz fuzariozę kłosów – średnia. Rośliny dość wysokie, o dość małej odporności na 
wyleganie.

Tybalt – pszenica jakościowa (2005). Plenność bardzo dobra. Odporność na mączniaka i rdzę brunatną – duża, 
na septoriozę liści, septoriozę plew, fuzariozę kłosów i choroby podstawy źdźbła – średnia, na rdzę źdźbłową – 
dość mała. Rośliny niskie do bardzo niskich, o dość dużej odporności na wyleganie.



PSZENŻYTO JARE

Andrus (2009). Plenność dobra. Odporność na mączniaka prawdziwego – dość mała, na rdzę brunatną – dość 
duża, brunatną plamistość liści, fuzariozę kłosów, septoriozę liści i plew – średnia. Roślina dość wysoka.

Dublet (2006). Plenność dobra. Odporność na rdzę brunatną – duża, na septoriozę liści i plew – dość duża, na 
mączniaka, fuzariozę kłosów i choroby podstawy źdźbła – przeciętna. Rośliny o średniej wysokości i dość małej 
odporności na wyleganie.

Kargo (1998). Plenność dobra. Odporność na mączniaka prawdziwego, fuzariozę kłosów – dość duża, rdzę 
brunatną – mała, brunatną plamistość liści, septoriozę liści i plew – dość mała. Roślina o średniej wysokości.

Matejko (2004). Plenność dobra. Odporność na rdzę brunatną – duża do bardzo dużej, na fuzariozę kłosów – 
dość mała, na mączniaka – mała, na brunatną plamistość liści – dość duża, na septoriozę liści i plew – średnia. 
Roślina dość niska, o dość dużej odporności na wyleganie.

Mazur (2014). Plenność dobra. Odporność na choroby – duża, w szczególności na mączniaka prawdziwego, 
rdzę brunatną, fuzariozę kłosa. Roślina o średniej wysokości.

Milewo (2008). Plenność dobra. Odporność na rdzę brunatną – duża, na mączniaka, septoriozę liści i choroby 
podstawy źdźbła – dość duża, na septoriozę plew, brunatną plamistość liści i fuzariozę kłosów – średnia. Rośli-
na średniej wysokości i średniej odporności na wyleganie.

Milkaro (2007). Plenność bardzo duża. Odporność na rdzę brunatną – duża, na mączniaka, septoriozę plew i 
fuzariozę kłosów – dość duża, na septoriozę liści i choroby podstawy źdźbła – średnia, na brunatną plamistość 
liści – dość mała. Roślina o dość dużej wysokości roślin i małej odporności na wyleganie.

Nagano (2008). Plenność dobra do bardzo dobrej. Odporność na fuzariozę kłosów – dość mała, na septoriozę 
plew – mała, na pozostałe choroby – przeciętna. Roślina niska, o średniej odporności na wyleganie.

ŻYTO JARE

Bojko – (2005) odmiana populacyjna o wysokość łanu 153-128 cm. Plenność dość dobra. Termin kłoszenia  
w stosunku do odmian ozimych jest wcześniejszy o średnio 14 dni. Przy wysiewie jako żyto jare termin kło-
szenia jest bardzo zależny do terminu siewu. Dużą odpornością na na rdzę brunatną, wysoka na mączniaka, 
rdzę źdźbłową, rynchosporiozę, septoriozę liści i plew, nie poraża się sporyszem. Odmianę cechuje wysoka 
(12,7-14,8% s.m.) zawartość białka w ziarnie oraz wysoka liczba opadania (258-260 sek.). Dzięki kompleksowej 
odporności na choroby grzybowe jest przydatna do upraw ekologicznych. 

SM Ananke – (2019) dość niska, ale o dość małej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia i dojrzewania jest 
średni. Charakteryzuje się dość dużą Masa 1000 ziaren, przeciętnym wyrównaniem ziarna i średnią gęstością 
ziarna w stanie zsypnym. Odporność na porastanie w kłosie jest średnia, liczba opadania mała, a zawartość 
białka średnia. Posiada przeciętną tolerancję na zakwaszenie gleby. Charakteryzuje się dużą do bardzo dużej 
odpornością na choroby podstawy źdźbła, dość dużą na mączniaka prawdziwego i brunatną plamistość liści, 
średnią na septoriozę liści, dość małą na rdzę brunatną i rynchosporiozę i małą do bardzo małej na rdzę źdźbło-
wą. Odmiana daje plon ziarna o 11% większy niż odmiana Bojko. 

SM Elara – (2019) dość niska, ale o dość średniej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia i dojrzewania jest 
średni. Masa 1000 ziaren i wyrównanie ziarna są przeciętne, a gęstość ziarna w stanie zsypnym średnia. Odpor-
ność na porastanie w kłosie jest średnia, liczba opadania dość duża, a zawartość białka średnia. Tolerancja na 
zakwaszenie gleby jest przeciętna. Charakteryzuje się bardzo dużą odpornością na choroby podstawy źdźbła, 
dość dużą, na mączniaka prawdziwego oraz średnią na rdzę brunatną, rdzę źdźbłową, brunatną plamistość liści, 
rynchosporiozę i septoriozę liści. Plon ziarna jest o 8% większy niż u odmiany Bojko.



PORAŻENIE PRZEZ CHOROBY

Istotnym elementem rozwoju jest zdrowotność roślin i ich tolerancja na choroby, szczególnie na fuzariozę 
porażającą źdźbła. 

Kukurydza jako najczęstszy przedplon dla odmian przewódkowych zbóż stanowi w pewnym stopniu zagro-
żenie porażeniem przez grzyby z rodziny Fusarium, wywołujące fuzaryjną zgorzel podstawy źdźbła, zwłaszcza 
jeśli na stanowisku po niej pozostawione były resztki. 

Siew przewódek po kukurydzy może zwiększyć także ryzyko porażenia ich przez fuzariozę kłosów, jeśli  
w sprzyjających warunkach zarodniki z dolnych części rośliny przeniosą się na kłos. Skuteczne przeciwdziała-
nie chorobie zaczyna się zatem już w momencie przygotowywania stanowiska (przyoranie resztek).

FUZARYJNA ZGORZEL PODSTAWY ŹDŹBŁA I KORZENI
(fuzarioza podstawy źdźbła i korzeni)

Gibberella sp.
anamorfa: Fusarium sp.

Objawy chorobowe: Występuje przez cały okres wegetacji, a główne nasilenie przypada na okres kwitnie-
nia. Porażeniu przez grzyb ulegają korzenie i podstawa źdźbła. Pierwsze symptomy choroby widoczne są 
już jesienią. Pochwy liściowe zmieniają barwę z zielonej na brązową. Początkowo mogą to być brunatne 
lub brązowe smugi, kreski oraz plamy nieregularnego kształtu. Nie-
kiedy można zaobserwować zbrązowienie całej podstawy źdźbła  
i korzeni. Końcowym etapem fuzaryjnej zgorzeli podstawy źdźbła  
i korzeni jest całkowite, przedwczesne zamieranie porażonych pędów  
i tak zwane bielenie kłosów.

Źródło zakażenia: Źródłem infekcji są porażone ziarniaki, gleba oraz 
obumarłe resztki roślin, w których grzyby te żyją saprofitycznie. 

Szkody: Fuzarioza podstawy źdźbła powoduje niekiedy znaczne szko-
dy.

Zwalczanie: Stosować odpowiedni płodozmian, staranne przyorywać 
resztki pożniwne i niszczyć samosiewy, wysiewać zaprawiony i dokład-
nie oczyszczony materiał 
siewny, opryskiwać rośliny 
fungicydami na początku 
fazy strzelania w źdźbło do 
fazy pierwszego kolanka lub 
niekiedy 2-ego kolanka. Na 
wiosnę plantacje uszkodzone 
należy wzmocnić nawoże-
niem pogłównym.



FUZARIOZA KŁOSÓW  

Monographella nivalis [Schaff.] Müll. 
anamorfa: Microdochium nivale [Fr.] Samuels & Hallett 

Objawy chorobowe: Na liściach plamy mają początkowo żółtozieloną barwę, a następnie brązowieją i przy-
bierają kształt zbliżony do soczewkowatego. Młode plamy mają często chlorotyczną obwódkę. Starsze plamy 
są przeważnie jasnobrązowe, zlewają się i mogą obejmować także pochwy liściowe. Silnie porażone liście 
występują w Polsce dopiero w czerwcu, lipcu. Na powierzchni plam mogą pojawiać się słabo widoczne pikni-
dia, z których w czasie wilgotnej pogody wydostaje się różowa, śluzowata wydzielina, zawierająca zarodniki 
konidialne. Wcześnie i silnie porażone liście mogą zamierać. Na zielonych kłosach pojawiają się fioletowobrą-
zowe plamy (od szczytu plew ku dołowi). Podczas wilgotnej pogody w obumarłej tkance liści i plew tworzą 
się brunatnoczarne piknidia, z których wydostaje się różowa, śluzowata wydzielina zawierająca zarodniki 
konidialne. Wcześnie zakażone kłosy zawierają drobne, pomarszczone i niezdolne do kiełkowania ziarniaki. 
Ziarniaki z kłosów później zakażonych mogą nie różnić się wielkością od zdrowych. 

Źródło zakażenia: Źródło infekcji stanowią porażone ziarniaki, gleba oraz obumarłe resztki roślin, w których 
grzyby te żyją saprofitycznie. Infekcja kłosów rozpoczyna się podczas kwitnienia. W czasie sprzyjającej po-
gody patogen infekuje kwiatki i wnika do zarodka. Choroba nasila się zwłaszcza w razie przedłużającego się 
zbioru, gdy występują obfite opady deszczu i utrzymuje się duża wilgotność powietrza. Rozprzestrzenianiu 
sprzyja wyleganie łanu.

Szkody: Fuzarioza kłosów powoduje niekiedy znaczne szkody.

Zwalczanie: Ziarno musi być wolne od mikotoksyn, dlatego należy wprowadzać odpowiedni płodozmian, 
starannie przyorywać resztki pożniwne, niszczyć samosiewy oraz stosować nawożenie pogłówne azotem, wy-
siewać dokładnie oczyszczony i zaprawiony materiał siewny, opryskiwać rośliny fungicydami na początku 
fazy strzelania w źdźbło do fazy pierwszego kolanka oraz w fazie, kiedy pszenica wykłosi się, najczęściej  
w okresie, gdy wyrzuca pylniki. 
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