
 

  

 

Pszenica jest gatunkiem zboża o strategicznym  znaczeniu w gospodarce.  

Główną jej zaletą jest największa wśród zbóż jakość ziarna na cele konsumpcyjne 

(wypiekowe) i paszowe. Pszenica wyróżnia się także wysokim potencjalnym 

plonowaniem ze względu na zdolność wytwarzania dużej liczby kłosów na 

jednostce powierzchni i dużej liczby ziaren w kłosie. Mniej korzystne 

właściwości pszenicy, to duże wymagania siedliskowe, nawozowe i podatność na 

choroby. Generuje to wyższe od innych zbóż koszty uprawy (nawozy, pestycydy).  

Pszenica jara ze względu na niższe plonowanie zajmuje znacznie mniejszą 

powierzchnię zasiewów od pszenicy ozimej. Zaletą formy jarej jest natomiast 

wyższa zawartość białka i glutenu w ziarnie oraz lepsze wartości parametrów 

jakości wypiekowej w porównaniu z formą ozimą. Powierzchnia uprawy pszenicy 

jarej w 2012 r. wyniosła u nas 740 tys. ha, co stanowiło 10 % jej udziału w 

strukturze zasiewów zbóż, ale średnio z lat 2009-2011 jej udział w strukturze 

zasiewów zbóż wynosił tylko 4,1 %. Większa  powierzchnia uprawy pszenicy 

jarej w 2012 r. była efektem jej przesiewów w miejsce przemarzniętej pszenicy 

ozimej. Zabiegi agrotechniczne dla pszenicy jarej na cele wypiekowe są zbliżone 

jak na cele paszowe, gdyż w obu przypadkach ważne jest uzyskanie wysokiego 

plonu ziarna i dużej zawartość białka i glutenu w ziarnie. W aspekcie uprawy na 

cele wypiekowe większe znaczenie ma dobór właściwych odmian i staranna 

ochrona roślin. 

 

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

 

Pszenicę jarą należy uprawiać na glebach żyznych, zwięzłych, należących 

do kompleksu pszennego bardzo dobrego i kompleksu pszennego dobrego lub na 

glebach średnich (kompleks żytni bardzo dobry, pszenny wadliwy, a ostatecznie 

żytni dobry) pod warunkiem dobrego przedplonu. Mniejsze wymagania glebowe 

wykazują odmiany: Trappe,  Zadra i Hewilla. Ponieważ pszenica jest wrażliwa na 

kwaśny odczyn gleby, to pH gleby powinno wynosić co najmniej 5,7 na glebach 

średnich i 6,0 na glebach dobrych, powinna zawierać jak najwięcej próchnicy i co 
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najmniej średnią zasobność przyswajalnych form fosforu, potasu i magnezu. 

Pszenica nie lubi gleb nadmiernie wilgotnych wiosną, co opóźnia wiosenne 

uprawki i siew. 

Wiosną jak najbardziej należy ograniczyć uprawki, by zminimalizować 

straty wody i zniszczyć kiełkujące chwasty. Wyrównać pole włóką lub broną, 

zastosować przedsiewnie nawozy i przykryć je broną z wałem strunowym. 

Wysiew ziarna zalecany jest możliwie jak najwcześniej, bo pszenica jest rośliną 

dnia długiego i im wcześniej jest zasiana, tym dłuższy ma okres wzrostu 

wegetatywnego (do kwitnienia), czyli lepiej się ukorzeni i rozkrzewi, co 

przekłada się na poziom plonowania. 

 

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

 
                        NAWOŻENIE FOSFOREM I POTASEM 

 

Dobre plony ziarna pszenicy można uzyskać przy odpowiednim zaopatrzeniu 

roślin w składniki pokarmowe. Wielkość dawek fosforu, potasu i magnezu zależy 

od zawartości przyswajalnych form tych pierwiastków w glebie oraz 

przewidywanego poziomu plonu pszenicy i z tym związanego ich pobrania z 

gleby. Na przewidywany poziom plonu wskazują warunki glebowo-

agrotechniczne danego pola i wielkość plonów roślin wcześniej uprawianych. 

Zaleca się nawożenie fosforem w ilości 25-90 kg P2O5/ha, a  potasem w ilości 35-

100 kg K2O/ha (tab. 1). Ponadto zaleca się nawożenie magnezem w ilości 20-40 

kg MgO/ha. Górne granice przedziału Mg należy uwzględnić przy niskiej 

zawartości tego pierwiastka w glebie i przy oczekiwanym wysokim plonie 

pszenicy, a dolne – przy wysokiej zasobności gleby w Mg. Zaleca się jesienne 

stosowanie nawożenia PKMg przed orką zimową na glebach zwięzłych. Na 

glebach lżejszych, można nawozić wiosną przed kultywatorowaniem. 

 

Tabela 1  

Dawki P2O5 i K2O w kg/ha 

 

       Składnik Zawartość fosforu i potasu w glebie 

b. niska niska średnia wysoka 

       Fosfor 70-90* 55-69 35-54 25-34 

       Potas 85-100 70-84 45-69 35-44 

 

* górne granice przedziałów dawek stosować przy spodziewaniu się wysokich plonów (na lepszych 

glebach) 

Źródło: na podstawie badań IUNG-PIB  
 



 

Informacja przygotowana na podstawie Instrukcji Upowszechnieniowej IUNG PIB pt. „Uprawa 

pszenicy jarej na cele wypiekowe i paszowe” oraz zasobów internetowych 

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    

 


