
 

 

 

Przeciętne plony prosa w Polsce są szacowane na około 2,7 t/ha, natomiast 

jego potencjał produkcyjny jest znacznie większy, gdyż w doświadczeniach 

IUNG uzyskuje się około 3,0- 4,0 t/ha. Wydajność kaszy waha się w granicach 

70-90%, w zależności od zawartości plewki w ziarnie. 

Obecnie tak wiele uwagi poświęca się tzw. zdrowej żywności, a zawartość 

składników pokarmowych w ziarniakach prosa chociaż jest mniejsza niż w 

ziarniakach innych zbóż, ale kasza jaglana przewyższa kaszę jęczmienną i ryż 

ilością białka, a zawartością tłuszczu ustępuje jedynie płatkom owsianym. 

Ponadto jest ona produktem łatwo strawnym, nie zawierającym glutenu, bogatym 

w witaminy B1 i B2 (ma ich dwa razy więcej niż inne zboża), dzięki czemu może 

być stosowana jako produkt dietetyczny, szczególnie w diecie bezglutenowej.  

Z powodzenie proso można wykorzystywać do produkcji spirytusu, piwa, 

skrobi i cukru gronowego. Jest to również dobra pasza treściwa, zwłaszcza dla 

drobiu. Słoma i plewy prosa dorównują sianu średniej jakości i mają wyższą 

wartość paszową niż słoma innych zbóż. Niektóre gatunki prosa mogą być w 

Polsce uprawiane także na zielonkę. 

 

...………..........………WYMAGANIA GLEBOWE……….……….…..…….. 

Największe plony prosa można uzyskać na zasobnych w próchnicę glebach 

kompleksów pszennych. Pod warunkiem, że agrotechnika i nawożenie zostaną 

prawidłowo wykonane, z powodzeniem może być też uprawiane na glebach 

kompleksów żytnich. Pod jego uprawę nie zaleca się gleb trudno ogrzewających 

się, podmokłych oraz głębokich piasków. Stosunkowo dobre plony można 

uzyskać na nowinach i torfach, jednak warunkiem jest dodatkowe nawożenie 

siarczanem miedzi. Dużą rolę w uprawie prosa odgrywa kultura gleby, a 

szczególnie jej dobra struktura, odczyn zbliżony do obojętnego (pH od 6 do 6,5) 

oraz małe zachwaszczenie. 
 

 

TECHNOLOGIE PRODUKCJI ROŚLIN UPRAWNYCH- 

WYBRANE ZAGADNIENIA NAWOZOWE 

CZ. 20 PROSO 

PROSO, Panicum L. NALEŻY DO RODZINY 
WIECHLINOWATYCH (POACEAE) 



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

Wymagania pokarmowe i nawozowe prosa są duże. Zapotrzebowanie na 

azot jest podobne jak u pszenicy jarej, a na fosfor i potas nieco większe niż u zbóż 

chlebowych. 

 

Tabela 1 

 

Zapotrzebowanie na składniki pokarmowe u prosa 
 

Ilość składników pokarmowych 

niezbędna do wytworzenia: 

N P205 K20 Ca 

w kg/ha 

1 dt ziarna 2-3 1,3-1,6 2,6-3,3 0,6-0,8 

25 dt ziarna 62,51/ 36,25 75 17,5 

35 dt ziarna 87,5 50,8 105 24,5 
 
1/ obliczono według średniego zużycia na wytworzenie l dt ziarna 

 

Ze względu na krótki okres wegetacji proso źle wykorzystuje składniki 

pokarmowe z nawozów zielonych oraz obornika. Dlatego należy uprawiać je w 

dalszych latach po oborniku, stosując wyższą dawkę nawozów mineralnych. 

Wielkość dawki nawozów mineralnych zależy od: 

 zasobności gleby, 

 przedplonu, 

 warunków klimatycznych. 

 

Fosfor i potas należy zastosować wiosną przed kultywatorowaniem. 

Natomiast azot powinien być wniesiony do gleby w dwóch dawkach: 

50-60% przed siewem, najlepiej w formie saletrzaku, 

40-50% w fazie krzewienia po odchwaszczeniu, w formie saletry amonowej. 

     Na glebach próchnicznych po roślinach motylkowatych i okopowych na 

oborniku należy zmniejszyć dawkę azotu, a zwiększyć fosforu i potasu. 

 

Tabela 2 

 

Dawki nawozów mineralnych w kg/ha 

 

Składnik  

pokarmowy 

Wysokość dawki nawozu 

średnia wysoka 
gleby zasobne w składniki pokarmowe  

i dobry przedplon 

gleby o niskiej zawartości składników 

pokarmowych i słaby przedplon 

N 40-50 80-140 

P2O5 36-54 50-90 

K2O 40-60 60-100 

Stosunek N:P:K 1:1:1 1:0,7:0,8 

 

Należy podkreślić, że warunkiem dobrego wykorzystania nawozów 

mineralnych jest odczyn gleby zbliżony do obojętnego. W przypadku 

zakwaszenia gleby jesienią, po zbiorze przedplonu, należy wysiać wapno 



nawozowe w dawce umożliwiającej uzyskanie pH 6,0-6,5 
 

Tabela 3 

Optymalne dawki nawozów wapniowych w t CaO/ha 
 

Kategoria 

agronomiczna gleby 

Przedział potrzeb wapnowania 

konieczne potrzebne wskazane ograniczone 

Bardzo lekkie 3,0 2,0 1,0 - 

Lekkie 3,5 2,5 1,5 - 

Średnie 4,5 3,0 1,7 1,0 

Ciężkie 6,0 3,0 2,0 1,0 
 

 

Materiał przygotowany na podstawie Instrukcji Upowszechnieniowej IUNG PIB pt. „UPRAWA 

PROSA” 

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    

 


