
WPŁYW TEMPERATURY NA WEGETACJĘ 
PSZENICY OZIMEJ I JAREJ

WPROWADZENIE

W warunkach klimatycznych Polski o plonowaniu roślin uprawnych decydują różne elementy me-
teorologiczne, ale w bardzo dużym stopniu temperatura. W naszym kraju wysokie temperatury mogą 
występować zarówno w nadmiarze, jak i w niedoborze. 

Poszczególne gatunki zbóż w kolejnych fazach rozwojowych różnią się pod względem wymagań 
termicznych. Stan rozwojowy, w którym roślina wykazuje maksymalną wrażliwość na dany czynnik 
plonotwórczy nazywa się okresem krytycznym. 

Temperatura gleby jest bardzo ważna już od pierwszego etapu rozwoju roślin, ponieważ pęcz-
nienie, kiełkowanie, wschody pozostają w ścisłej zależności od jej wartości. Zbyt niska temperatura  
w okresie wiosny przedłuża okres kiełkowania i wschodów. Jeśli ma ona długotrwały okres oddziały-
wania następuje przerzedzenie wschodów, są one również nierównomierne, a w skrajnych sytuacjach 
nasiona nie wschodzą i giną. 

W pełni rozwoju roślin wpływ temperatury gleby zaznacza się mniej wyraźnie niż w pierwszych fa-
zach rozwojowych, ale i w czasie aktywnej wegetacji kształtuje długość poszczególnych faz, a w efekcie 
plon. Przy zbyt niskiej temperaturze korzenie roślin rosną wolno, słabo się rozgałęziają i nadmiernie 
grubieją, ale już łączna temperatura 610°C sprzyja bardzo dobremu ukorzenianiu się roślin ozimych.

W uprawie zbóż jarych bardzo niekorzystny jest szybki wzrost temperatury powietrza w stosunku 
do temperatury gleby wiosną, ponieważ powoduje zahamowanie wzrostu korzeni, a nadmierny przy-
rost części nadziemnej. W pełni wegetacji, w wyniku podnoszenia się temperatury gleby, wzmaga się 
krążenie wody, a tym samym składników pokarmowych. Następuje lepszy rozwój mikroflory glebo-
wej i jej aktywacja do rozkładu substancji organicznej. 
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Wzrost temperatury otoczenia do 30-35°C działa ujemnie na wzrost roślin i wpływa na obniżkę 
plonu ziarna. 

W warunkach optymalnych do uzyskania wysokiego plonu bardzo istotny jest odpowiedni sto-
sunek temperatury gleby do temperatury powietrza przy odpowiednim zaopatrzeniu roślin w wodę. 
Dość wygodnym wskaźnikiem ciepła jest suma temperatury efektywnej, jaką otrzymuje roślina zbo-
żowa między kolejnymi fazami rozwojowymi. Danemu okresowi odpowiada stała suma średniej do-
bowej temperatury powietrza.

Innym wskaźnikiem mającym wpływ temperatury powietrza na wzrost i rozwój roślin jest tempe-
ratura optymalna. Jako optymalną temperaturę powietrza przyjmuje się przeważnie zakres 15-25°C, 
który sprzyja rozwojowi i wzrostowi zbóż, pod warunkiem że inne ich potrzeby są zaspokojone. Od-
chylenie od optimum prowadzi do strat w plonie zarówno przez nadmierne przyspieszenie czy opóź-
nienie wegetacji, jak i zakłócenie przebiegu asymilacji. 

Natomiast przy obniżeniu się temperatury poniżej określonego minimum może dochodzić do wy-
marzania roślin. Wzrost temperatury o 10°C powoduje podwojenie intensywności procesów życio-
wych od progu fizjologicznego do wartości optymalnej, a zasada ta funkcjonuje w przedziale tempe-
ratury powietrza 0-35°C. 

Po przekroczeniu progu optymalnego temperatury i zbliżania się do maksymalnego, następuje co-
raz większe hamowanie procesów fizjologicznych. W rozwoju większości roślin uprawnych proces 
oddychania przebiega w temperaturze nieco niższej od 0°C, a jego intensywność zwiększa się wraz ze 
wzrostem temperatury, osiągając maksimum przy 35-40°C. 

W warunkach klimatycznych Polski zdecydowanie większym problemem są coraz większe i coraz 
częściej notowane wahania temperatury, a zwłaszcza jej wiosenne i jesienne spadki – przymrozki,  
a także złe warunki przystosowania roślin do warunków zimowania. Największe szkody pozimowe są 
powodowane wymarzaniem spowodowanym brakiem pokrywy śniegowej, jak i również niewielkimi 
zasobami wody, co dotyczy przede wszystkim zbóż ozimych. 

Przyspieszenie dojrzewania w okresie pełni rozwoju spowodowane suszą daje gorzej wykształcone 
ziarno i większy procent pośladu. Zjawisko to cechuje wysoka temperatura połączona z niedoborem 
opadów. Spadek plonu jest wówczas wynikiem przyspieszonego starzenia się roślin, a więc skrócenia 
aktywności asymilacyjnej kłosa i liści.

WPŁYW TEMPERATURY NA ROZWÓJ PSZENICY OZIMEJ 
W OKRESIE JESIENNYM

W okresie od siewu do wschodów pożądana jest optymalna temperatura ok. 11,6oC. Wówczas 
wschody pszenicy ozimej trwają krótko (ok. 12 dni) i są równomierne. 

W okresie jesiennego tworzenia się liści (1-5 liści) optimum termiczne powinno kształtować się na 
poziomie 6,3oC, ponieważ wpływa ono na niskie (głębokie) osadzanie węzła krzewienia oraz zawiąza-
nie 1-2 pędów bocznych. 

Temperatura powietrza w okresie wegetacji jesiennej ma decydujący wpływ na wczesną jesienną 
krzewistość produkcyjną, na hartowanie się roślin oraz ich odporność na stres mrozu. 

WPŁYW TEMPERATURY NA ROZWÓJ PSZENICY OZIMEJ 
W OKRESIE SPOCZYNKU ZIMOWEGO

W okresie spoczynku optymalna dobowa temperatura dobowa powinna kształtować się na pozio-
mie 2oC, co ważne jest przy siewie odmian o średniej do niskiej mrozoodporności, których w dobo-
rze jest dość dużo. Odmiany te nie powinny być wysiewane we wschodniej części kraju, a zwłaszcza  
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w północno-wschodniej (Suwalszczyzna, Mazury, Warmia, Wysoczyzna Elbląska, Podlasie, Pojezierze 
Brodnickie, a w mniejszy stopniu Zamojszczyzna i Rzeszowszczyzna).

W wyniku wymarzania przeciętne straty pozimowe wynoszą 2-4% zasianej powierzchni. Obecnie 
składa się na to brak okrywy śniegowej zabezpieczającej w tym okresie rośliny lub okrywa zbyt gruba 
i długo zalegająca. 

WPŁYW TEMPERATURY NA ROZWÓJ PSZENICY OZIMEJ 
W OKRESIE WIOSENNEGO WZNOWIENIA WEGETACJI

Na plonowanie pszenicy ozimej ma korzystny wpływ wczesne wznowienie wegetacji. Sprzyja to 
wydłużeniu okresu wegetacji do momentu kłoszenia pszenicy ozimej, co wpływa na lepsze wykorzy-
stanie wody pozimowej, wyrównanie architektury łanu i lepszą zwartość kłosów. Skutki spowodowane 
opóźnieniem we wznowieniu wegetacji są najbardziej odczuwalne na północnym wschodzie, a naj-
mniej na południowym wschodzie.

Dla pszenicy ozimej suma temperatur dla całego okresu wiosenno-letniego powinna wynosić 
1088oC, a w okresie od siewu do dojrzałości woskowej 1248oC. 

Tabela 1

Wymagania termiczne pszenicy ozimej w poszczególnych fazach fenologicznych

Źródło: Deputat [1988, IUNG]

WPŁYW TEMPERATURY NA ROZWÓJ PSZENICY OZIMEJ 
W OKRESIE PEŁNI WEGETACJI

Po wznowieniu wegetacji rola temperatury w kształtowaniu plonu powoli zmniejsza się. Za opti-
mum przyjmuje się średnią temperaturę powietrza ok. 9oC. Taka temperatura okresu fenologicznego 
do samego kłoszenia sprzyja bardziej racjonalnemu gospodarowaniu wodą glebową, co z kolei wiąże 
się z lepszą efektywnością wykorzystania wprowadzonych nawozów.

W okresie nalewania ziarna, co przypada w okresie od połowy czerwca, optymalna temperatura 
dobowa powinna wynosić ok. 16oC/dekadę. 

Natomiast dla procesów gromadzenia suchej masy uważa się za korzystne niewielkie obniżenie 
temperatury od optymalnej w czerwcu i lipcu (niewielki spadek). 

Fazy fenologiczne Daty faz Próg termiczny
[oC]

Suma temperatur 
efektywnych 

[oC]
JESIEŃ

Siew – wschody 2 – 14 X 3 82
Siew – krzewienie 2 X – 8 XI 2 238
Wschody – krzewienie 14 X – 8 XI 3 120

WIOSNA
Wznowienie wegetacji – kłoszenie 24 III – 6 VI 3 525
Strzelanie w źdźbło - kłoszenie 9 V – 6 VI 8 190
Kłoszenie – dojrzałość woskowa 6 VI – 28 VII 10 315
Wznowienie wegetacji – dojrzałość woskowa 24 III – 28 VII 4 1088

- 3 -



WPŁYW TEMPERATURY NA ROZWÓJ PSZENICY JAREJ 
W OKRESIE POCZĄTKU WEGETACJI

Pszenica jara na wzrost temperatury powietrza reaguje dość silnie. Na ogół jest to zniżka plonu na skutek 
nadmiernego wzrostu temperatury. 

W pierwszym okresie rozwojowym, czyli od krzewienia (kwiecień), optimum termiczne powinno wynosić 
6-8oC. W tym okresie jej plony wzrastają wraz ze wzrostem temperatury powietrza. 

WPŁYW TEMPERATURY NA ROZWÓJ PSZENICY JAREJ 
W OKRESIE PEŁNI WEGETACJI

W fazie strzelania w źdźbło pszenica jara wykazuje dużą wrażliwość na wzrost temperatury do-
bowej powyżej 14oC. Oddziałuje ona na pszenicę jarą bardziej niekorzystnie niż temperatury niskie. 

Temperatura powyżej 17oC w okresie nalewania ziarna, a zwłaszcza w lipcu, również przyczynia się 
do obniżki plonu.

dr Grażyna Hołubowicz-Kliza
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