
Uprawa pszenicy jarej 

W Polsce w roku 2015 pszenica jara uprawiana była na powierzchni około 315 tys. ha, 

zaś zbiory wyniosły około 1,1 mln ton. Uprawa formy jarej pszenicy ma znaczenie po 

uprawach późno schodzących z pola, po których uprawa pszenicy ozimej jest ryzykowna.  

Pszenicę jarą uprawia się na najlepszych glebach, o dużych zdolnościach do 

magazynowania wody. Zboże to zaleca się uprawiać na glebach kompleksów pszennego 

bardzo dobrego i dobrego (klasa I do IIIb), żytniego bardzo dobrego (klasa IIIa i IIIb), 

pszennego górskiego i zbożowego górskiego oraz zbożowo-pastewnego mocnego. Na 

słabszych glebach, na przykład kompleksu żytniego dobrego (klasa IVa i IVb) należy zwrócić 

większą uwagę na dobór odmiany, a glebę utrzymywać w wysokiej kulturze. Gleba powinna 

mieć odczyn 6,0-6,8 pH. 

           Pszenica jara ma duże wymagania co do przedplonu. Najlepszymi przedplonami są 

ziemniaki, buraki cukrowe, rośliny strączkowe, motylkowate i ich mieszanki z trawami oraz 

rzepak. Średnim przedplonem jest owies i kukurydza. Zdecydowanie najgorszymi 

przedplonami są to pozostałe rośliny zbożowe. Wpływ przedplonu jest tym większy im 

słabsza jest gleba i niższa jej kultura. Niska jakość zbóż jako przedplonu pszenicy związana 

jest głównie z chorobami podstawy źdźbła i systemu korzeniowego. Rola przedplonu w 

kształtowaniu się plonów pszenicy nie zmienia się w warunkach intensywnego nawożenia 

azotem. W przypadku konieczności uprawy pszenicy jarej po złych przedplonach wartość 

takiego stanowiska można częściowo poprawić przez uprawę poplonów na przyoranie.  

Uprawa roli 

Uprawa roli pod pszenicę jarą zależy od rodzaju przedplonu. W przypadku 

przedplonów, które wcześnie schodzą z pola (zboża, rzepak, strączkowe na zielonkę) po 

zbiorze należy wykonać pełny zestaw uprawek pożniwnych. Jest to podorywka na głębokość 

około 10 cm oraz mechaniczne niszczenie kiełkujących chwastów poprzez bronowanie. 

Można także wysiać poplon, który spełnia rolę fitosanitarną oraz podnosi żyzność gleby. W 

większości przypadków jesienna uprawa roli pod pszenicę jarą ogranicza się do orki 

przedzimowej, ponieważ roślina ta jest wysiewana głównie po późno zbieranych 

przedplonach. Jedynie po koniczynie i innych wieloletnich roślinach pastewnych orka 

przedzimowa powinna być poprzedzona podorywką lub przynajmniej kultywatorowaniem 

albo talerzowaniem niszczącym chwasty. Głębokość orki przedzimowej jest uzależniona od 

przedplonu. Po roślinach  wieloletnich i kukurydzy orka powinna być wykonana na większą 

głębokość (25 - 30 cm). Po roślinach okopowych, pod które wykonano głęboką orkę, a zbiór 

wykonano w optymalnych warunkach wilgotnościowych, orka może być płytsza (15 - 20 cm). 

Orkę przedzimową lepiej jest wykonać  niezbyt późno, tj. w październiku. 

Orka wiosenna pod pszenicę jarą jest zabiegiem niedopuszczalnym, ponieważ 

prowadzi do zbytniego przesuszenia gleby i spadku plonów. Wiosenna uprawa roli należy 

przeprowadzać przy odpowiedniej wilgotności. Uprawa zbyt wilgotnej gleby prowadzi do 

nadmiernego jej zagęszczenia, a to z kolei wpływa ujemnie na wschody i wzrost pszenicy. 

Pierwsze zabiegi uprawowe to włókowanie lub bronowanie. Zabiegi te ograniczają parowanie 



oraz przyspieszają ogrzewanie roli. Bezpośrednio przed siewem wykonujemy 

kultywatorowanie i bronowanie lub stosujemy uprawę agregatem uprawowym, składającym 

się z kultywatora i wału strunowego. Korzystniejsze jest użycie agregatu, gdyż zapewnia 

zagęszczenie gleby na jednakowej głębokości, co gwarantuje równomierność wschodów. 

Nawożenie 

Pszenica jara jest bardzo wrażliwa na niskie pH gleby i silnie reaguje spadkiem plonu 

na zakwaszenie. Dolna granica pH dla tej rośliny wynosi 5,5 na glebach lekkich oraz 6,5 na 

glebach ciężkich. Optymalny zakres pH gleby dla pszenicy jarej uprawianej na kompleksach 

pszennych wynosi 6,5-7,2. Maksymalny efekt wapnowania jest widoczny w drugim lub w 

trzecim roku po zabiegu, dlatego wskazane jest wapnowanie pod przedplon. W przypadku 

wapnowania  bezpośrednio pod pszenicę, najlepszym terminem jest wysiew wapna na ścierń 

pod podorywkę. Na glebach lekkich należy stosować wapno w postaci węglanowej, natomiast 

na glebach ciężkich w postaci tlenkowej. Przy wysiewie wapna nie wolno go mieszać z 

siarczanem amonu i superfosfatem, a także wysiewać razem z obornikiem lub gnojowicą. 

W plonie 1 t ziarna pszenicy jarej wraz z odpowiednią ilością słomy znajduje się: 28-

30 kg N, 12 kg P2O5, 22 kg K2O, 6 kg wapnia (CaO), 4 kg magnezu (MgO), 3,5 kg siarki (S) 

lub w przeliczeniu na SO3 – 9 kg oraz 5,5 g boru (B), 8,5 g miedzi (Cu), 360 g żelaza (Fe), 

110 g manganu (Mn), 0,7 g molibdenu (Mo) i 70 g cynku (Zn). Nawożenie pszenicy jarej 

powinno być dokładnie zbilansowane. Przed wyznaczeniem dawki wskazane jest określenie 

zawartości składników  pokarmowych w glebie. Można wykonać to w stacji chemiczno-

rolniczej. Mając wyniki analiz oraz zakładając wysokość plonu, wyznaczamy dawki 

składników. 

Nawożenie fosforem i potasem na glebach zwięzłych najlepiej wykonać jesienią pod 

orkę, natomiast na glebach lżejszych pod wiosenne uprawki przedsiewne na 7-14 dni przed 

siewem. Nawozy fosforowe i potasowe mogą być mieszane i wysiewane łącznie. Prawidłowo 

odżywione fosforem i potasem rośliny są mniej podatne na ataki ze strony patogenów, 

niedobory wody i wyleganie. Charakteryzują się również lepszym wypełnieniem ziarna i 

równomiernym dojrzewaniem. W przypadku braku analizy gleby, zaleca się aby wielkość 

dawek fosforu i potasu na glebach kompleksów pszennych bardzo dobrych, pszennych 

dobrych i pszennych górskich wynosiła: 60-80 kg P2O5/ha oraz 100-120 kg K2O/ha. Na 

pozostałych glebach wysokość nawożenia powinna wynosić odpowiednio 80-100 kg P2O5/ha 

i 120 kg K2O/ha. 

Nawożenie azotowe jest głównym czynnikiem decydującym o wysokości plonu 

ziarna. Nawozy azotowe pod pszenicę jarą wnosi się przedsiewnie i pogłównie. Dawki niskie 

(do 60 kg N/ha) stosuje się jednorazowo przedsiewnie, pod uprawki wiosenne. Wyższe dawki 

dzieli się na dwie części, stosując 60 kg N/ha przedsiewnie, zaś resztę należy podać w fazie 

od pełni krzewienia do ukazania się liścia flagowego. Czasami w okresie od liścia flagowego 

do dojrzałości mlecznej stosuje się trzecią dawkę azotu, która wpływa na dobre wypełnienie 

ziarna i podnosi zawartość białka. Na glebach kompleksu pszennego bardzo dobrego, 

pszennego dobrego i pszennego górskiego zaleca się nawozić pszenicę jarą azotem w dawce 



120-160 kg N/ha. Na glebach kompleksu żytniego bardzo dobrego i pszennego wadliwego 

zalecana dawka azotu wynosi 90-120 kg N/ha. Należy również zaznaczyć, że przenawożenie 

tym składnikiem sprzyja rozwojowi wielu chorób i szkodników, a rośliny są bardziej podatne 

na wyleganie. Dlatego przy wyższym nawożeniu azotem należy zastosować zabieg 

zapobiegający wyleganiu. 

W ostatnich latach stwierdza się deficyt siarki na znacznej części gleb w naszym kraju. 

Niedobory siarki wpływają niekorzystnie na wykorzystanie azotu, co w konsekwencji wpływa 

na obniżenie plonu ziarna i jego jakości. Pełni ona ważną rolę fizjologiczną, chroni przed 

chorobami i szkodnikami. Siarkę wysiewamy najczęściej w postaci nawozów 

wieloskładnikowych zawierających ten składnik. Można także zastosować nawozy siarkowe - 

najbardziej popularne to kizeryt, siarczan amonu, siarczan potasu i siarczan magnezu. W 

trakcie wegetacji można dolistnie aplikować siarkę w postaci siedmiowodnego siarczanu 

magnezu. 

Siew 

W uprawie pszenicy jarej bardzo ważne jest przestrzeganie wczesnego terminu siewu. 

Wczesny siew przedłuża okres wegetacji, szczególnie okres krzewienia i strzelania w źdźbło, 

co sprzyja krzewistości produkcyjnej, wzrostowi ogólnej powierzchni asymilacji liści i 

przedłuża okres intensywnego pobierania składników pokarmowych. Ponadto wcześnie 

zasiana pszenica jest mniej atakowana przez szkodniki i choroby. Termin ten zależy przede 

wszystkim od warunków klimatycznych w danym regionie. 

Za optymalny termin siewu pszenicy jarej przyjmujemy: 

• 15-25 marca w zachodniej części kraju, 

• 20-30 marca w rejonie centralnym i południowo-wschodniej części kraju oraz na 

Nizinie Śląskiej, 

• 25 marca-5 kwietnia w środkowo-wschodniej części kraju oraz na Żuławach 

Wiślanych i Pobrzeżu Koszalińskim, 

• 1-10 kwietnia w północno-wschodniej części kraju, na Pogórzu Sudeckim i Pogórzu 

Karpackim oraz na Pojezierzu Kaszubskim. 

Jakość materiału siewnego wpływa w dużej mierze na wysokość plonu i jego jakość. 

Użyte do siewu nasiona powinny charakteryzować się czystością równą co najmniej 98%, 

wysoką masą tysiąca ziaren, wilgotnością poniżej 15%, dobrą zdrowotnością i wysoką 

zdolnością kiełkowania. Przed siewem nasiona należy zaprawić zaprawą nasienną. 

Gęstość siewu pszenicy jarej zależy od cech odmianowych, kompleksu glebowego na 

jakim jest uprawiana, terminu siewu oraz masy tysiąca ziaren (MTZ). Zalecana obsada roślin 

na glebach kompleksu pszennego bardzo dobrego, pszennego dobrego i pszennego górskiego 

dla większości obecnie uprawianych odmian wynosi 450-500 szt. nasion/m
2
, tj.190-210 

kg/ha, przy masie tysiąca ziaren 40 g, natomiast na glebach zaliczanych do kompleksu 

żytniego bardzo dobrego zalecana obsada roślin wynosi 500-550 szt. nasion/m
2
, tj.210-230 

kg/ha, przy masie tysiąca ziaren 40 g. Na glebach kompleksu żytniego dobrego, pszennego 



wadliwego, zbożowego górskiego zaleca się by obsada wynosiła 550-600 szt. nasion/m
2
, tj. 

230-250 kg/ha, przy masie tysiąca ziaren 40 g. W przypadku opóźnienia terminu siewu 

zalecane normy wysiewu należy odpowiednio zwiększyć o 10%. Głębokość siewu pszenicy 

jarej powinna wynosić od 2 do 4 cm, przy czym na glebach ciężkich łatwo zasklepiających 

się  należy siać płycej, na lżejszych  głębiej. Rozstawa rzędów powinna wynosić 9 do 12 cm. 


