
 

 

 

W 2004 r. pszenżyto było uprawiane na powierzchni 1058 tys. ha. Dzięki 

dużemu potencjałowi plonowania oraz dobrej wartości pokarmowej jest ono 

konkurencyjne dla innych gatunków zbóż. Uprawa pszenżyta upowszechniła się 

w rejonach o wysokiej kulturze rolnej, w Wielkopolsce i na Kujawach, a więc w 

rejonach charakteryzujących się wysoką obsadą trzody chlewnej i drobiu. Ziarno 

pszenżyta jest głównie wykorzystywane bezpośrednio w gospodarstwie i 

przeznaczone na samozaopatrzenie rolników produkujących trzodę chlewną i 

drób. Jak dotąd nie stało się ono zbożem rynkowym ponieważ zostało nie 

zaakceptowane przez profesjonalne mieszalnie pasz w naszym kraju. 

Jednak ciągle odgrywa istotną rolę w bilansie zbożowym kraju. Wartość 

pokarmowa ziarna pszenżyta wynika z dość wysokiej zawartości białka, które 

odznacza się korzystnym składem aminokwasowym i wysokim współczynnikiem 

strawności. W związku z tym wprowadzenie pszenżyta na część areału gleb 

zajmowanych przez żyto, powiększa ilość białka wnoszonego przez ziarno zbóż 

do pasz. Podnosi też efektywność ekonomiczną tuczu trzody chlewnej. 

 

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

 

Pszenżyto ozime ma mniejsze wymagania glebowe jak pszenica i jęczmień, a 

większe niż żyto. Zboże to zaleca się uprawiać na glebach kompleksów 

pszennego bardzo dobrego i dobrego (klasa I do IIIb), żytniego bardzo dobrego 

(klasa IIIa i IIIb), pszennego górskiego i zbożowego górskiego oraz zbożowo-

pastewnego mocnego. Na słabszych glebach, na przykład kompleksu żytniego 

dobrego (klasa IVa i IVb) i żytniego słabego (klasa IVb i V) należy zwrócić 

większą uwagę na dobór odmiany, a glebę utrzymywać w wysokiej kulturze. Na 

słabszych glebach nie powinno się stosować zbyt dużo uproszczeń i zbyt 

oszczędnych technologii. Gleba powinna mieć uregulowany odczyn (pH w 1M 
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KCl powyżej 5,5), zawierać jak najwięcej próchnicy i co najmniej średnią 

zasobność przyswajalnych form fosforu, potasu i magnezu. 

 

Optymalny termin siewu zboża zależności od rejonu trwa od 5 września do końca 

września. Termin ten gwarantuje dobre rozkrzewienie się zboża jesienią i 

„zaprogramowanie” plonu. Pszenżyto jest mniej wrażliwe od żyta na osiadanie 

świeżo zaoranej gleby. Orka może być wykonana 7-14 dni przed siewem, jednak 

by zagwarantować równomierny siew, a później równomierne wschody i rozwój, 

zaleca się stosować agregat uprawowy z wałem strunowym.  
 

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

 

WAPNOWANIE I NAWOŻENIE MAGNEZEM 

 

Optymalny odczyn gleby dla pszenżyta ozimego wynosi od 5,5 do 6,5 pH w 

KCL. Gleby o niższym pH wymagają wapnowania. Wapnowanie pod pszenżyto 

ozime może być wykonane pod przedplon (najkorzystniej) lub bezpośrednio, ale 

tylko po przedplonach wcześnie zbieranych. Wapno należy rozsiać na ścierń 

przed wykonaniem upraw pożniwnych. Dawki wapna zależą od stopnia 

zakwaszenia i zwięzłości gleby (tab. 1).  

Jeżeli zakwaszeniu towarzyszy niedobór magnezu (poniżej 2 mg Mg/100g 

gleby lekkiej i 4 mg/100g gleby średniej lub ciężkiej), wówczas należy 30-50% 

dawki wapna  podać w formie wapna magnezowego.  

Na glebach ubogich w magnez ale nie wymagających wapnowania należy 

zastosować 60-80 kg MgO/ha w nawozach magnezowych (kizeryt, kainit, 

kalimagnezja, rolmag). 

Tabela 1 

 

Dawki wapna w t CaO/ha 
 

Kategoria  

agronomiczna gleby 

Odczyn gleby (pH) 

poniżej 5,0 5,1-5,5 5,6-6,0 

Lekkie 2,5 1,5 - 

Średnie 4,5 3,0 1,7 

Ciężkie 6,0 3,0 2,0 

 

 

NAWOŻENIE FOSFOREM I POTASEM 

 

  Dawki nawozów fosforowych i potasowych powinny być ustalone na 

podstawie wysokości plonów i zawartości form przyswajalnych tych składników 

w glebie oraz w zależności od kompleksu glebowego i oczekiwanego poziomu 

plonowania pszenżyta (tab. 2).  



Tabela 2 

 

Dawki fosforu (P205) w kg/ha 
 

Oczekiwany 

plon 

Zawartość fosforu w glebie 

bardzo niska niska średnia wysoka bardzo wysoka 

Średni 60-70 50-60 40-50 20-30 0 

Duży 90-110 80-100 60-70 40-50 20-30 

 

Dawki potasu (K20) w kg/ha 
 

Oczekiwany 

plon 

Zawartość potasu w glebie 

bardzo niska niska średnia wysoka bardzo wysoka 

Średni 90-100 70-90 50-70 20-30 0 

Duży 100-120 90-100 70-90 40-60 20-30 

 

 

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    

 


