
Zimowanie zbóż 

Zimotrwałość roślin jest cechą o charakterze kompleksowym, na którą składa się odporność 

na: wymarzanie, wyprzenie, skorupę lodową, wysmalanie, wysadzanie i rozrywanie korzeni. 

O zimotrwałości decyduje zdolność danej rośliny do maksymalnego zahartowania się, które 

następuje jesienią, w warunkach stopniowego obniżania się temperatur. Najkorzystniej jest, 

gdy po słonecznej, chłodnej jesieni, sprzyjającej hartowaniu roślin, nastąpi stopniowe 

oziębienie i opady śnieżne utrzymują się przez cały okres mrozów. Dobrze zahartowane 

zboża ozime znoszą następujące spadki temperatury: 

• jęczmień –15°C; 

• pszenica –21°C; 

• żyto –30°C. 

Podane wartości odnoszą się do przeciętnych warunków zimowania. Warto pamiętać, że 

pokrywa śnieżna o grubości co najmniej 7,5-12,5 cm zabezpiecza skutecznie zamarzniętą już 

glebę przed dużymi zmianami temperatury. W wielu wypadkach o zamieraniu roślin decyduje 

temperatura gleby na głębokości węzła krzewienia, która zasadniczo kształtowana jest przez 

pokrywę śnieżną. Jest ona wyższa od tej nad powierzchnią roli i wynosi: 

• jęczmień od –10°C do –12°C; 

• pszenica od –14°C do –17°C; 

• żyto –25°C. 

Największe straty w oziminach powodują mrozy. Odporność na mróz zależy od gatunku, cech 

genetycznych danej odmiany, terminu siewu i innych elementów agrotechnicznych. 

Wymarzanie jest wynikiem bezpośredniego działania mrozu na nie okryte śniegiem rośliny. 

Mrozoodporność zależy od gatunku i odmiany rośliny oraz jej zahartowania. Jeśli w ciągu 

zimy nastąpi silne ocieplenie, rośliny mogą stracić wytrzymałość na mróz, czyli się 

rozhartować. To samo zachodzi wówczas, gdy gruba okrywa śniegu, który spadł przy niezbyt 

niskiej temperaturze, ulegnie stopnieniu i ponownie wystąpią mrozy. Podczas kapryśnych, 

okresowo bezśnieżnych zim, przeplatanych surowymi mrozami i odwilżami, zimują dobrze te 

odmiany zbóż, które mają długi okres jarowizacji. Bardziej na wymarzanie są podatne te 

rośliny, które jesienią nie zdążyły się rozkrzewić. 

Przemarznięcie łodyg i liści nie zagraża życiu rośliny. U zbóż dopiero zniszczenie węzła 

krzewienia powoduje ich zamieranie. Uszkodzenie części nadziemnych wywiera ujemny 

wpływ, przejawiający się tym, że rośliny na wiosnę chorują, a rozwój ich jest opóźniony. Na 

wymarzanie ma także wpływ ukształtowanie terenu i warunki glebowe. W terenie 

urzeźbionym rośliny ulegają silniejszemu uszkodzeniu na wyniesieniach. Gorzej zimują na 

południowych niż na północnych skłonach, gdyż na przedwiośniu są tu silniejsze wahania 

temperatury i wegetacja rozpoczyna się wcześniej. Kultura gleby również ma duże znaczenie. 

Zbita, niestrukturalna rola zwiększa niebezpieczeństwo wymarzania, powodując słabszy 

wzrost roślin jesienią oraz przyczynia się do większości wahań temperatury gleby. Najlepiej 

chroni oziminy przed niską temperaturą puszysty śnieg. Wartość ochronna pokrywy zależy od 

jej grubości. Już 10-centymetrowa warstwa stanowi dostateczną ochronę nawet przed silnym 

mrozem. Uszkodzone i osłabione przez mrozy rośliny są łatwo porażane przez grzyby 

chorobotwórcze i bakterie. Jeżeli nie mogą zregenerować tych uszkodzeń z czasem wypadają. 



Wyprzenie roślin następuje wówczas, gdy obfite opady śnieżne pokrywają niedostatecznie 

zamarzniętą glebę. Pod taką okrywą utrzymuje się przez dłuższy czas, nawet w czasie 

mrozów, temperatura bliska zera, wskutek czego rośliny silniej oddychają niż wtedy, gdy 

ziemia jest całkowici zamarznięta. Również długo zalegające na przedwiośniu zaspy śnieżne 

sprzyjają wyprzeniu. W procesie wyprzenia występują trzy etapy: najpierw rośliny tracą 

węglowodany,  później następuje rozpad białka i w końcu liście zostają porażone pleśnią 

śniegową. W wyniku wyprzenia, po zejściu śniegu, ukazują się rośliny z liśćmi burymi, 

nadgniłymi, które następnie czernieją. Rola jest jakby pokryta ciemnym, mokrym wojłokiem, 

łatwym do zdarcia. Zboża ulegają wyprzeniu łatwo; żyto jest wrażliwsze niż pszenica i 

jęczmień. Również w tym przypadku ważną rolę odgrywa rzeźba terenu. Niebezpieczne są 

stoki północne oraz miejsca przy naturalnych czy sztucznych zasłonach, takich jak lasy, aleje, 

skarpy, budynki i płoty, gdzie tworzą się zaspy. Zboża łatwiej ulegają wyprzeniu na glebach 

ciężkich i zlewnych. Z czynników agrotechnicznych mają wpływ termin i gęstość siewu. Zbyt 

wcześnie i gęsto zasiane rośliny wytwarzają jesienią większą masę nadziemną i są bardziej 

narażone na wyprzenie, zwłaszcza gdy rosną w nadmiernym zagęszczeniu. 

Wysmalanie występuje wtedy, gdy przy braku okrywy śnieżnej na polu wieje mroźny i suchy 

wiatr, powodując wysuszanie roślin. Zamarznięta gleba uniemożliwia pobieranie wody i 

roślina powoli zamiera, a jej organy nadziemne wyglądają jak spalone. 

Wysadzanie występuje zwykle na przedwiośniu, gdy temperatura    w dzień jest dodatnia, a 

nocą ziemia zamarza. Na glebach bogatych w próchnicę i gromadzących wodę dochodzi 

wtedy do uszkadzania i rozrywania korzeni, a nieraz do „wysadzania”, czyli wypychania ich 

na powierzchnię. 

Uszkodzenie roślin przez skorupę lodową zależy od terminu i warunków jej powstania. 

Skorupa tworząca się na wcześnie spadłym śniegu zwiększa niebezpieczeństwo wyprzenia, 

zaś ta powstająca w pełni zimy na grubej warstwie śniegu po krótkotrwałej odwilży - nie jest 

szkodliwa. Jeśli zamieni się w gołoledź, czyli warstwę lodu przytykającą do gleby lub do 

roślin, może powodować ich zamieranie. Rośliny obumarłe pod wpływem gołoledzi mają na 

wiosnę barwę szarożółtą, wyglądają jak sparzone, niektóre z nich są "wysadzone" z gleby i 

mają rozerwane korzenie. 

Rośliny uszkodzone i osłabione przez mróz łatwo porażane mogą być przez grzyby 

chorobotwórcze i bakterie. Jeżeli nie mogą się zregenerować, z czasem wypadają. Szkody są 

zróżnicowane regionalnie, a także lokalnie na danym polu (np. na skutek długotrwałego 

zalania podczas roztopów). Uszkodzenia pozimowe występują przede wszystkim w 

zasiewach jęczmienia ozimego oraz na plantacjach odmian pszenicy ozimej 

charakteryzujących się słabą lub obniżoną mrozoodpornością. Spośród pszenicy i przenżyta 

do uprawy na terenie całego kraju nadają się te które posiadają  mrozoodporność co najmniej 

5
o 

w skali 9
o
. 

 

 


