
Uprawa pszenżyta jarego 

Powierzchnia uprawy pszenżyta jarego w Polsce stanowi od kilku do kilkunastu 

procent powierzchni uprawy formy ozimej. W roku 2015 pszenżyto jare uprawiane było na 

powierzchni około 210 tys. ha, co stanowiło 16% powierzchni uprawy pszenżyta ozimego. 

Ziarno pszenżyta jarego przeznacza się przede wszystkim na paszę dla zwierząt 

gospodarskich. Wartość pokarmowa pszenżyta wynika z wysokiej zawartości białka (do 

14%), charakteryzującego się korzystnym składem. Ziarno pszenżyta posiada wysoki 

współczynnik strawności. 

Pszenżyto jare dzięki lepszej zdrowotności, dobrej wartości pokarmowej ziarna i 

dobrym plonom, uzyskiwanym przy znacznie niższych nakładach i na znacznie słabszych 

glebach, niż potrzeba do uprawy pszenicy jarej i jęczmienia jarego, jest konkurencyjne w 

stosunku do innych zbóż jarych. W gospodarstwach, w których dominują gleby słabsze i 

jednocześnie istnieje duże zapotrzebowanie ziarna na paszę, uprawa pszenżyta jarego jest 

dobrym rozwiązaniem. Najczęściej uprawiane jest na glebach kompleksu żytniego bardzo 

dobrego i żytniego dobrego, ale można je uprawiać także na glebach kompleksów: żytniego 

słabego, zbożowo-pastewnego oraz lepszych glebach kompleksów górskich.  Wymaga gleb o 

kwasowości powyżej 5,5 pH, ale toleruje glebę do 5,0 pH. Jest bardziej niż pszenica i 

jęczmień odporne na choroby, dzięki czemu można ograniczyć stosowanie fungicydów. 

Najlepszym przedplonem dla tej formy pszenżyta są rośliny niezbożowe tj. okopowe 

na oborniku, strączkowe na nasiona, rzepak oraz motylkowate wieloletnie. Spośród zbóż 

dobrą wartość przedplonową wykazują kukurydza i owies. 

Uprawa roli 

Uprawa roli pod pszenżyto jare uzależniona jest od rośliny przedplonowej. Przedplony 

wcześnie schodzące z pola (rzepak, zbożowe) umożliwiają wykonanie pełnego zespołu 

uprawek pożniwnych.  

Pierwszym zabiegiem powinna być płytka podorywka, wykonana przy pomocy pługa 

na głębokość 8-10cm. Do wykonania podorywki można zastosować agregat podorywkowy, 

składający się z gęsiostópek, talerzy wyrównujących i wału rurowego. W przypadku braku 

agregatu możliwe jest zastosowanie kultywatora lub talerzówki.  Zabieg ten powinien być 

wykonywany zaraz po zbiorze przedplonu na głębokość 6–9 cm. Podorywkę głębszą na 10–

12 cm należy wykonać, kiedy istnieje potrzeba odkrycia rozłogów chwastów, ich wysuszenia 

i wyciągnięcia sprężynowymi łapami kultywatora. W celu zniszczenia kiełkujących chwastów 

podorywkę należy pielęgnować poprzez bronowanie. Następnym zabiegiem jest wykonanie w 

październiku lub listopadzie orki przedzimowej. Wykonuje się ją na głębokość 18–22 cm i 

pozostawia w ostrej skibie, aby zatrzymać jak największą ilości wody pochodzącej z opadów 

zimowych. Po koniczynie i innych wieloletnich roślinach pastewnych należy po podorywce 

wykonać orkę przedzimową z na głębokość 25–30 cm, w celu dokładnego przykrycia resztek 

przedplonu. 

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. 

Najważniejszym zadaniem uprawek wiosennych jest zatrzymanie w glebie jak 

największej ilości wody pochodzącej z opadów zimowych, przyspieszenie ogrzewania się 

gleby, a także uzyskanie właściwej, gruzełkowatej struktury wierzchniej warstwy gleby. 

Uzyskuje się to poprzez odizolowanie powierzchni roli od warstw głębszych, co powoduje 

przerwanie parowania oraz przyspiesza ogrzewanie się gleby. Zwykle wiosną następuje 

bardzo szybko pogarszanie się uwilgotnienia gleby i aby zapewnić podsiąkanie wody z 

głębszych warstw zachodzi konieczność nieznacznego zagęszczenia warstwy 

powierzchniowej. Pulchna warstwa gleby powinna mieć grubość zbliżoną do planowanej 

głębokości siewu nasion tj. w przypadku zbóż 3–4 cm.  

Wiosenne przygotowanie gleby do siewu powinno być jak najwcześniejsze, uzyskane 

przy minimalnej liczbie zabiegów uprawowych i ograniczonej liczbie przejazdów maszyn 

roboczych, ponieważ każdy przejazd zostawia dodatkowe koleiny oraz powoduje ugniatanie 

gleby i niszczenie struktury gleby, czego efektem są nierówne warunki wschodów.  

Nawożenie 

Pomimo, że pszenżyto jare jest tolerancyjne na kwaśny odczyn gleby, to jego reakcja 

na zabieg wapnowania gleb kwaśnych daje pozytywny efekt plonotwórczy. Najkorzystniej 

jest wapnować pod przedplon. Można także wykonać wapnowanie pod pszenżyto, jednak 

należy przeprowadzić je bezpośrednio po zbiorze przedplonu. Na glebach ciężkich stosujemy 

wapno tlenkowe, natomiast na glebach lekkich wapno węglanowe. Dawki wapna zależą od 

zakwaszenia i kategorii agronomicznej gleby. 

Dawki fosforu i potasu określa się zgodnie z poziomem planowanych plonów i 

zawartością przyswajalnych form tych składników w glebie. W celu określenia zawartości 

należy wykonać analizę gleby w stacji chemiczno-rolniczej. Nawozy fosforowe i potasowe 

należy stosować na wiosnę przed siewem pszenżyta. Na glebach zwięzłych można również 

rozsiać je pod orkę przedzimową. Zależnie od zasobności przyswajalnych form w glebie, 

dawki fosforu powinny wynosić 60–100 kg P2O5, a potasu 80–120 kg K2O na 1 ha. Na bardzo 

zasobnych glebach i przy niepewności uzyskania dużego plonu dawki fosforu mogą być 

obniżone do 40–50 kg P2O5, a potasu do 60–70 kg K2O na 1 ha. 

Dawki większe od 50 kg N na 1 ha należy stosować w dwóch terminach. Pierwszą 

część, stanowiącą 50–60% dawki całkowitej, stosuje się przed siewem pszenżyta, pod 

uprawki wiosenne, pozostałą część dawki – w fazie strzelania w źdźbło.  Reakcja pszenżyta 

na nawożenie azotem zależy od żyzności gleby, od przedplonu i warunków pogody. Przy 

nawożeniu wysokimi dawkami azotu (90 kg na 1 ha) należy stosować oprysk 

antywylegaczem.  

Siew 

Użyte do siewu nasiona powinny charakteryzować się czystością powyżej 98%, 

wysoką masą 1000 ziaren, wilgotnością niższą niż 15%, dobrą zdrowotnością i wysoką 

zdolnością kiełkowania. Wymianę materiału siewnego zaleca się, co 3–4 lata bez obawy o 

spadek plonu, jeżeli jego reprodukcja będzie staranna. Najlepiej jest wysiewać nasiona 

kwalifikowane, ponieważ są jednolite pod względem pochodzenia i odmiany, odpowiadają 

normom czystości i zdrowotności oraz ich zdolność i energia kiełkowania są zgodne z 



normami.  Nasiona powinny być zaprawiane. Zapobiega to występowaniu chorób 

przenoszonych przez  materiał siewny, a także infekcji młodych roślin patogenami 

glebowymi.  

Siew pszenżyta jarego powinien być przeprowadzony wiosną w momencie, gdy 

warunki wilgotnościowe i termiczne pozwolą na przygotowanie gleby oraz na szybkie i 

równomierne wschody. W praktyce, zależnie od regionu kraju, jest to druga połowa marca lub 

pierwsza dekada kwietnia. Wcześnie siane pszenżyto jare jest mniej wrażliwe na suszę, 

ponieważ posiada silniej rozwinięty system korzeniowy, co pozwala lepiej wykorzystać 

zimowe zapasy wody. Wszystkie odmiany pszenżyta jarego aktualnie znajdujące się w 

doborze odmian najlepiej plonują przy wysiewie możliwie najwcześniejszym. Właściwy 

termin siewu jest głównym czynnikiem zapewniającym wysoki plon ziarna. Późny wysiew 

pszenżyta jarego powoduje zmniejszenie masy 1000 ziaren, plonu ziarna z rośliny i kłosa. 

Nawet nieznaczne opóźnienie siewu pszenżyta jarego prowadzi do wyraźnego spadku plonu. 

Gęstość wysiewu powinna być na tyle duża, by zapewnić optymalną obsadę kłosów na 

jednostce powierzchni. Zbyt rzadki siew jest przyczyną niedostatecznej obsady kłosów. Słabe 

zwarcie łanu sprzyja rozwojowi chwastów, co ogranicza poziom plonowania. Siew zbyt gęsty 

jest również niewskazany, ponieważ w miarę zwiększania zagęszczenia roślin w łanie 

zmniejsza się penetracja światła, rośliny mniej się krzewią, spada plon ziarna z kłosa, poza 

tym wzmaga się podatność łanu na wyleganie i porażenie roślin przez choroby, co negatywnie 

wpływa na wysokość plonu i jakość ziarna. Pszenżyto jare krzewi się bardzo słabo, dlatego 

szczególnie ważna jest optymalna gęstość siewu.  Na glebach kompleksu pszennego bardzo 

dobrego i dobrego trzeba wysiać 450 ziarniaków na 1 m
2
, na kompleksie pszennym 

wadliwym, żytnim bardzo dobrym i zbożowo-pastewnym mocnym 500 ziarniaków. Na 

glebach kompleksu żytniego dobrego i zbożowego górskiego – 550, a na żytnim słabym – 

600. W przypadku opóźnionych siewów i gorszych przedplonów ilość wysiewu należy 

zwiększyć o 10%. 

Pszenżyto jare powinno być wysiewane na głębokość około 2–4 cm. Płycej należy 

siać pszenżyto na glebach ciężkich, łatwo zasklepiających się, głębiej na glebach lżejszych. 

Rozstawa rzędów powinna wynosić 10–13 cm. 

Pielęgnację plantacji (walkę z chwastami, chorobami grzybowymi oraz szkodnikami) 

należy przeprowadzać za pomocą środków ochrony roślin zalecanych przez Instytut Ochrony 

Roślin w Poznaniu. 

 


