
PRZEWÓDKI 

Zboża przewódkowe to odmiany zbóż jarych, które mogą być wysiewane zarówno wiosną, 

jak i jesienią. W obu terminach siewu wytwarzają kłos i ziarno. Ze względu na częste 

wiosenne susze siew przewódek staje się coraz bardziej popularny. Szacuje się, że w 

poszczególnych województwach przewódki stanowią 5-10 % powierzchni uprawy zbóż 

jarych. Odmiany przewódkowe wysiane późną jesienią dają wyższy plon aniżeli te same 

odmiany wysiane wiosną. W sprzyjających warunkach plonują podobnie jak oziminy wysiane 

w optymalnym terminie, dając przy tym ziarno wyższej jakości. Ponadto siew przewódek 

pozwala na obsianie większego areału przed zimą, co powoduje mniejsze spiętrzenie prac 

polowych na wiosnę. Wiosenny przebieg pogody często uniemożliwia wykonywanie prac w 

optymalnym terminie. Przewódki dojrzewają wcześniej niż zboża tych samych odmian siane 

wiosną. Wcześniejszy zbiór umożliwia właściwe przygotowanie stanowiska pod rośliny 

następcze. 

Odmiany przewódkowe wysiewa się głównie po późno schodzących przedplonach, takich jak 

kukurydza na ziarno, buraki cukrowe, późne ziemniaki. Jest wtedy zbyt późno na siew 

ozimin. Odmiany przewódkowe mogą być wysiewane listopadzie i grudniu lub, jeśli 

pozwalają na to warunki atmosferyczne, w styczniu albo lutym. 

Zboża przewódkowe dzięki uwarunkowaniu genetycznemu są zdolne przetrwać okresy 

niskich temperatur. Dzieje się tak dzięki genowi zimotrwałości, który te odmiany nabyły w 

efekcie krzyżowania form jarych z ozimymi. Przezimowanie przewódek jest uzależnione od 

fazy rozwojowej – najkorzystniejszą jest szpilkowanie, a maksymalnie faza 2–3 liści. Dlatego 

najpewniejszy jest wysiew ziarna w listopadzie. W najwcześniejszych etapach rozwoju 

rośliny nie są jeszcze przestawione na odżywianie z gleby za pomocą korzeni. Czerpiąc w 

tym czasie składniki pokarmowe i hormony z ziarniaków, mają zapewniony m.in. dobry 

rozwój systemu korzeniowego, który wiosną umożliwi szybki start wegetacji i wykorzystanie 

wody pozimowej. 

Przewódki wymagają starannie przygotowanego stanowiska. Należy dokładnie rozdrobnić i 
przyorać resztki pożniwne. Zarówno po kukurydzy, jak i po burakach cukrowych, ilość 
pozostawionych resztek jest bardzo duża (20-40 t/ha). Proces rozkładu resztek można 

przyspieszyć, stosując przed przyoraniem nawożenie azotem, w ilości 3-5 kg na tonę resztek. 

Normę wysiewu zbóż przewódkowych należy zwiększyć o ok. 10 % w stosunku do obsady 

wiosennej. Przed siewem pole powinno być nawożone potasem i fosforem. Azot najlepiej 

rozsiewać wiosną, gdy rośliny wznowią wegetację. Do tego czasu kiełkująca roślina będzie 

czerpała składniki pokarmowe z ziarniaka. 

Nieodzownym zabiegiem jest zaprawianie nasion. Równie ważna jest ochrona fungicydowa 

roślin w trakcie wegetacji, szczególnie po niekorzystnych przedplonach (zboża, kukurydza), 

prowadzona tak samo, jak w przypadku zbóż sianych w typowym terminie. 

Szczególnie ważne jest wczesne odchwaszczanie plantacji wiosną, m.in. zwalczanie miotły 

zbożowej. Jeżeli przed zimą rośliny osiągną fazę 2–3 liści, zabieg chwastobójczy można 

wykonać jesienią. Należy zachować wymogi cieplne stosowanego preparatu (często można 

zwalczać chwasty w temperaturze poniżej 0°C, w zależności od substancji aktywnej). 



Silne mrozy mogą bardzo osłabić rośliny. Jednak wiosną decyzji o ewentualnym przesiewie 

plantacji nie należy podejmować zbyt pochopnie, ponieważ przewódki na przedwiośniu 

często wyglądają nie najlepiej, lecz szybko tworzą dodatkowe liście i krzewią się. 

Wydłużona wegetacja w przypadku siania przewódek oraz wykorzystanie większych zasobów 

wody po zimie pozwala roślinom na wiosnę szybko i silnej się rozkrzewić. Skutkuje to 

wytworzeniem większej liczby pędów kłosonośnych, a w okresie nalewania ziarna umożliwia 

dobre wypełnienie ziarna. Masa tysiąca ziaren jest o około 10 % większa w porównaniu do 

siewów wiosennych. 

 

 

Odmiany zbóż zalecane przez firmy hodowlane jako przewódki: 

Pszenica: Arabella, Bombona, Cytra, Epos, Ethos, Granus, Grima, Izera, Koksa, KWS 

Chamsin, KWS Scirocco, Lennox, Mandaryna, Matthus, Monsum, Nawra, Ostka Smolicka, 

Parabola, Thasos, Tybalt, Waluta, Struna, Żura. 

Pszenżyto jare: Andrus, Bienvenu, Dublet, Kargo, Matejko, Mieszko, Milewo, Milkaro, 

Mazur, Nagano. 

Żyto jare: Bojko. 


