
Uprawa żyta jarego 

Charakterystyka 

Bojko jest jedyną jarą odmianą żyta zarejestrowaną w Polsce. Jednak posiada cechy 

zarówno formy ozimej, jak i jarej. Przede wszystkim posiada geny zimotrwałości, które 

pozwalają roślinom przezimować. Jednocześnie w testach w szklarniach żyto to przechodziło 

jarowizację w temperaturze powyżej 10
o
C. W tak wysokiej temperaturze tego procesu nie 

może przejść żyto ozime, które musi przebywać w temperaturze 1
o
C przez 6 tygodni. Dzięki 

takim właściwościom jest w stanie przejść w stan generatywny (strzelanie w źdźbło, 

kłoszenie) w każdych warunkach w Polsce. 

Ziarno odmiany Bojko odznacza się wysoką zawartością białka (12,7–14,8%). 

Charakteryzuje się dużą liczbą opadania (250–260 sekund). Dla porównania – w przypadku 

żyta ozimego wartość tych parametrów wynosi odpowiednio 10-11% i 100–140 sekund. 

Ziarno tej odmiany jest odporne na porastanie w kłosie.  

Bojko charakteryzuje się także dobrą odpornością na podstawowe choroby grzybowe 

atakujące żyto (rdza brunatna, mączniak prawdziwy zbóż, rynchosporioza, septorioza liści i 

plew). Dlatego nie ma potrzeby stosowania w jego uprawie fungicydów. Nie ulega także 

porażeniu przez sporysz. Z tych powodów Bojko może być przydatne do uprawy w 

gospodarstwach ekologicznych. 

Żyto Bojko wytwarza niskie rośliny o wysokości od ok. 120 do 140 cm, które są 
niepodatne na wyleganie. Kłoszenie w przypadku siewu ozimego jest o 14 dni wcześniejsze 

niż u odmian ozimych. Natomiast przy wysiewie wiosennym termin kłoszenia w dużym 

stopniu zależy od terminu siewu. 

Żyto jare wysiewane wiosną przy przeciętnym poziomie agrotechniki plonuje na 

poziomie 5 t/ha, a przy intensywniejszej uprawie – 6,0 t/ha. W siewie jesiennym plony te są 
wyższe (do 7 t/ha).  

W porównaniu z innymi zbożami jarymi żyto jare ma niewielkie wymagania glebowe. 

Można wysiewać je na słabych kompleksach glebowych (żytnim słabym i dobrym), gdzie 

gleby są lekkie i mają niskie pH. Bardzo dobrze plonuje na glebach należących do lepszych 

kompleksów (np. kompleks żytni bardzo dobry). Jest mało wrażliwe na niedobory wody, 

jednak długotrwała susza może znacząco wpływać na obniżenie plonu ziarna. Najlepszymi 

przedplonami dla żyta jarego są rośliny strączkowe, ziemniaki, owies oraz jęczmień. 

Uprawa roli 

Po zbiorze przedplonu, a przed siewem żyta jarego należy przeprowadzić pełen zespół 

uprawek pożniwnych, tj. podorywkę i bronowanie. Orkę przedsiewną, w przypadku siewu 

jesiennego, należy wykonać na głębokość 16–18 cm, najlepiej trzy tygodnie przed 

planowanym wysiewem nasion, aby gleba zdążyła osiąść. Wykonywania orki nie zaleca się, 
gdy przedplonem dla żyta jarego były ziemniaki. W takich przypadkach wystarczy 

zastosować kultywator i brony lub agregat uprawowy,  w celu wyrównania i rozkruszenia 

gleby przed siewem. Doprawianie roli powinno być przeprowadzone starannie, aby zapewnić 
prawidłowy wzrost i rozwój roślin. Najlepiej do tego celu użyć agregat przedsiewny. 



Gdy żyto Bojko mamy zamiar wysiewać wiosną, jesienią wykonujemy orkę zimową 
na głębokość 20-30 cm. Pierwszym zabiegiem wiosennym powinno być bronowanie lub 

włókowanie. Zabieg ten przerywa wiosenne parowanie wody z gleby oraz spulchnia 

wierzchnią jej warstwę, ułatwiając ogrzewanie. Uprawa gleby bezpośrednio przed siewem 

polega na kultywatorowaniu i bronowaniu. Można do tego celu zastosować agregat do 

uprawy przedsiewnej. Urządzenie to lepiej przygotowuje glebę do siewu, a ponadto daje 

oszczędność czasu, obniża koszty robocizny oraz wpływa na zmniejszenie zużycia paliwa. 

Nawożenie 

Wysokość nawożenia powinna być dostosowana do rodzaju gleby oraz od 

przewidywanego plonu. Optymalne dawki nawożenia fosforowego i potasowego wynoszą: 
40–80 kg P2O5/ha i 60–100 kg K2O/ha, zaś nawożenia azotowego – 60–90 kg N/ha. Nawozy 

fosforowe i potasowe należy w całości wysiać pod orkę przedsiewną, aby zapewnić żytu ich 

odpowiednią dawkę, co umożliwia wykształcenie odpowiednio dużej liczby ziaren w kłosie. 

Nawożenie azotowe wykonuje się na początku wegetacji roślin, a dawki można podzielić i 
drugą zastosować na początku fazy strzelania w źdźbło. Azot można dostarczać roślinom 

również dolistnie, za pomocą rozpuszczalnego mocznika stosowanego w dwóch dawkach po 

25 kg/ha. Przy wyższym nawożeniu azotowym może wystąpić potrzeba zastosowania 

regulatora wzrostu. Zaleca się stosowanie  antywylegacza o nazwie Modus 250 EC. Po 

rozpoczęciu wiosennej wegetacji do gleb zawierających niską zawartość magnezu można 

dostarczyć 60–80 kg MgO/ha. 

Siew 

Żyto jare wymaga bardzo wczesnego terminu siewu, najlepiej w trzeciej dekadzie 

marca bądź pierwszej dekadzie kwietnia. Nawet termin lutowy, jeśli warunki pogodowe i 

glebowe są odpowiednie, nadaje się również na wysianie żyta jarego, ponieważ cechuje się 
ono bardzo wysoką mrozoodpornością. Odmiana Bojko dobrze znosi bardzo późny siew – 

nawet w maju. Jednak przy takim terminie siewu uzyskane plony są znacznie niższe. Można 

ją również wysiewać jesienią, w terminach przeznaczonych na siew zbóż ozimych, zwykle w 

trzeciej dekadzie września. Siew można też wykonać w terminie grudniowym, kiedy nie ma 

pokrywy śnieżnej, a wilgotność gleby jest niska. Bojko jest odmianą przewódkową, która 

przy siewie jesiennym i wiosennym przechodzi jarowizację oraz wchodzi w fazę 
generatywną. 

Obsada roślin zalecana przez hodowcę to 300–350 sztuk/m
2
. W celu uzyskania takiej 

liczby roślin należy wysiać ok. 120–130 kg nasion/ha. Jeżeli siew wykonujemy wcześniej, to 

dawkę nasion należy obniżyć o 20 kg/ha. W przypadku siewu późniejszego dawka powinna 

być zwiększona o 30 kg/ha. 

 

 


