
 

 

 

Orkisz to dawna forma pszenicy, którą powszechnie uprawiano w Europie 

Północnej i 100 lat temu w Polsce. Obecnie przeżywa on swój renesans, jednak 

jego uprawa jest bardzo kłopotliwa. Jeszcze na przełomie XIX  i XX w. 

powierzchnia uprawy orkiszu była większa niż innych pszenic chlebowych. 

Odegrał on ważną rolę w wyhodowaniu nowoczesnych form pszenicy 

zwyczajnej, którym z czasem ustąpił miejsca. Brak zainteresowania orkiszem 

spowodowany został m.in. masową produkcją pszenicy zwyczajnej (Triticum 

vulgare).  Także duże zapotrzebowanie na zboża konsumpcyjne spowodowało, 

że zaczęto preferować gatunek dający wysokie plony. W tym czasie orkisz oparł 

się zabiegom uszlachetniającym, mającym przede wszystkim, na celu zdolności 

wykorzystania nawozów mineralnych, ulepszenie techniki  zbioru i 

usprawnienia maszynowego przerobu, a obecnie przez zmianę struktury 

genetycznej odporności na herbicydy. 

W chwili obecnej, gatunek ten budzi duże zainteresowanie wśród wielu 

konsumentów, a w związku z tym rolników, hodowców roślin i technologów 

żywności. Tak duża popularność wśród konsumentów wynika z właściwości 

leczniczych orkiszu. Pszenica orkisz cieszy się też coraz większym 

zainteresowaniem wśród rolników, również dlatego że może być uprawiana w 

warunkach ekstensywnych, szczególnie w gospodarstwach ekologicznych. Jest 

odporny na choroby i nie wymaga stosowania fungicydów. Orkisz jest jednym z 

najmniej wymagających zbóż, odpornym na warunki pogodowe, stabilnie 

plonującym, stwarzającym możliwość uprawy na glebach ubogich, 

kamienistych aż do wysokości 1500 m n.p.m. W związku z jego niewielkim 

zapotrzebowaniem na azot, uprawiany może być bez problemu na terenach 

ochrony wód. 
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Ekspansja chemii w przemyśle spożywczym dała początek modzie na wyroby 

piekarskie z orkiszu w już końcu lat 80., W gospodarstwach, które nie 

rozporządzają możliwościami wspomagania upraw za pomocą środków ochrony 

roślin i nawozów sztucznych, gatunki dopasowane do lokalnych warunków 

klimatycznych i glebowych są nieodzowne dla odpowiednio wysokich zbiorów, 

a tym samym konkurencyjności orkiszu na rynku spożywczym.  

Obecnie powierzchnia uprawy orkiszu w Europie wynosi około 18 tys. hektarów 

i skoncentrowana jest głównie w gospodarstwach ekologicznych. W Polsce, 

według danych szacunkowych, uprawia się około 200-300 hektarów, a 

zainteresowanie tym zbożem rośnie z roku na rok. Podobnie, jak w innych 

krajach, znajduje on swoje miejsce, głównie w gospodarstwach ekologicznych. 

 

...….……………..…………….…GLEBA……….…..……..………………….. 

 

Współczesne odmiany przeznaczone na tereny nizinne mają wysokie 

wymagania glebowe, podobne do pszenicy zwyczajnej, ale odznaczają się 

mniejszym zapotrzebowaniem na azot. Dzięki temu orkisz może być uprawiany 

w strefach ochrony wód. Należy pamiętać, że na stanowiskach bogatych w azot 

łatwo wylega. Orkisz powinien być uprawiany na glebach będących w dobrej 

kulturze, tzn. próchnicznych, zasobnych w składniki pokarmowe, o odczynie 

zbliżonym do obojętnego, odchwaszczonych i biologicznie aktywnych. 

Najlepiej udaje się na glebach klas: II, IIIa i IIIb, IVa i ewentualnie IVb. 

Możliwa jest uprawa orkiszu nawet na glebach klasy V, ale wówczas jego 

wydajność jest niewielka, a ponadto narastają problemy z wyłuskaniem 

(odplewianiem) ziarna.  

 

………………………..……...NAWOŻENIE………………………………... 

 

Orkisz można uprawiać na słabszych glebach, w tym nawet na kamienistych, 

ale gliniastych. Żeby uzyskać zadowalający plon, należy pamiętać, że orkisz jest 

gatunkiem pszenicy, dlatego należy do zbóż o najwyższych wymaganiach w 

stosunku do żyzności gleby. Orkisz najbardziej lubi gleby średnie lub zwięzłe, o 

odczynie zbliżonym do obojętnego, próchniczne i zasobne w składniki 



pokarmowe. Dlatego żeby uzyskać wysoki plon kłosków a tym samym 

odplewionego ziarna, należy zapewnić jak najlepsze warunki rozwoju.  

W rolnictwie ekologicznym prace nad podnoszeniem żyzności gleby należy 

rozpoczynamy od zbadania odczynu gleby a następnie w razie potrzeby 

dokonania jego regulacji. Następnie należy określić w Stacji Chemiczno 

Rolniczej zasobność gleby w składniki pokarmowe. Należy pamiętać, że orkisz 

potrzebuje bardzo dobrego zaopatrzenia w potas, ponieważ  ma długie źdźbła, 

do budowy których jest niezbędny. Uzupełnienie zasobności gleby w ten 

składnik jest wskazane po koniczynach i lucernach, gdyż gatunki te po 

dwuletniej uprawie wyczerpują glebę z tych składników. Orkisz dobrze reaguje 

na nawożenie magnezem.  

Najważniejsze znaczenie w nawożeniu orkiszu ma dobry przedplon w 

znaczeniu nawozowym, szczególnie jeśli chodzi o azot (motylkowate 

wieloletnie) oraz korzystnie oddziaływujący na jej sprawność. Jeżeli przedplon 

nie gwarantuje dobrego zaopatrzenia w azot, wówczas należy go wprowadzić w 

nawozach naturalnych. Najlepszym nawozem organicznym dla orkiszu jest 

dobrze przefermentowany obornik lub kompost. Nawóz zielony ma również 

dobry wpływ na plonowanie orkiszu. Na bardzo dobrych glebach i po dobrych 

przedplonach dodatkowe nawożenie organiczne jest zbędne, a czasem wręcz 

niewskazane, ponieważ może zwiększać podatność na wyleganie. Aby uzyskać 

zadowalające plony orkiszu na glebach słabszych, należy go uprawiać po bardzo 

dobrych przedplonach oraz dodatkowo nawozić. Jeżeli zachodzi potrzeba 

nawożenia pola pod orkisz obornikiem, to powinno się go stosować w dawkach 

od 10 do 25 ton/ha, w zależności od żyzności gleby i możliwości gospodarstwa. 

Obornik należy zastosować bezpośrednio pod orkę siewną, mieszając go z 

glebą, na ok. 10-15 cm.  

Orkisz można również nawozić kompostem. Dojrzały kompost należy 

zastosować wczesną wiosną, najlepiej na zamarzniętą glebę. Dojrzały kompost 

można również stosować nieco później, w końcowym etapie fazy krzewienia, 

jeszcze przed bronowaniem, w dawce ok. 5-10 t/ha. 

Wczesną wiosną orkisz można zasilać także gnojówką. Jest to wskazane 

szczególnie wówczas, gdy przedplon nie był zbyt silny i nie zastosowano 

nawożenia obornikiem, lub dawka była niewielka. Gnojówka może wpłynąć na 

szybszą regenerację roślin po trudnej zimie. Wczesnowiosenne nawożenie 

gnojówką sprzyja krzewieniu oraz wpływa na wiązania przez roślinę większej 



liczby kłosków w kłosie. Gnojówkę należy zastosować jak najwcześniej, gdy 

tylko warunki polowe pozwolą na wejście ze sprzętem. Najlepiej nawozić jest 

pod wieczór w dni pochmurne. Gnojówkę stosuje się w ilości 5-12 m3/ha. Jeżeli 

tylko pozwala na to stan gleby, to po nawożeniu gnojówką pole należy 

zabronować. 

 

 

Materiał przygotowany na podstawie dostępnej literatury branżowej 

 

 

 

W celu poszerzenia wiedzy z zakresu technologii produkcji roślin uprawnych zachęcamy 

do zapoznania się z szeroką ofertą wydawniczą IUNG –PIB w Puławach w Dziale 

Upowszechniania i Wydawnictw Instytutu    

 


