
 

  

 

Prawie 80% światowej produkcji ziarna żyta pochodzi z Polski, Rosji, 

Niemiec, Białorusi i Ukrainy. Duża popularność uprawy żyta w wymienionych 

krajach związana jest, przede wszystkim z tym, że posiadają one wiele gleb 

lekkich i bardzo lekkich, na których plonuje ono wyżej niż inne zboża. Gatunek 

ten charakteryzuje się większą zdolnością pobierania wody i składników 

pokarmowych z gleby, a ponadto posiada większą niż pozostałe zboża tolerancję 

na kwaśny odczyn gleb. Mimo tych walorów, od wielu lat, powierzchnia uprawy 

żyta ma tendencję spadkową. 

Żyto ma niewielkie wymagania cieplne podczas całego okresu wegetacji i 

jest bardzo odporne na mróz. Wytrzymuje mrozy do -25ºC bez okrywy śnieżnej. 

Jego mrozoodporność maleje w miarę upływu zimy. Jest rośliną dnia długiego, 

dlatego jest bardzo wrażliwe na opóźnienie terminu siewu. Wymaga orki 

odleżanej, wykonanej na 3-4 tygodnie przed przewidywanym terminem siewu lub 

w ramach uprawek przedsiewnych należy podpowierzchniowo ugnieść glebę, na 

przykład za pomocą wału strunowego. Służy do tego agregat składający się z 

kultywatora lub brony i wału strunowego. Ugniecenie podpowierzchniowe 

umożliwia dokładny wysiew nasion na jednolitą głębokość oraz szybkie i 

równomierne wschody. 

 

 

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

 

Ze względu najmniejsze wymagania wodne oraz dużą tolerancję na 

zakwaszenie gleby, żyto jest gatunkiem najbardziej spośród zbóż nadającym się 

do uprawy na glebach lekkich. Należy także zaznaczyć, że na stanowiskach 

żyznych nie ustępuje plennością innym gatunkom zbóż ozimych, a mieszańcowe 
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formy mogą przewyższać poziomem plonowania ozime formy pszenicy czy 

pszenżyta (rys. 1). 

Na glebach lepszych daje wyższy plon ziarna, więc na glebach średnich 

cena ziarna decyduje o wyborze uprawy. Żyto zaleca się uprawiać na glebach 

kompleksu żytniego dobrego (klasa IVa i IVb) i żytniego słabego (klasa IVb i V), 

żytniego najsłabszego (klasa V i VI) oraz kompleksu zbożowo-pastewnego 

słabego i zbożowego górskiego. 

 

 

Rys. 1. Plonowanie pszenicy, pszenżyta i żyta w doświadczeniu polowym w 

wybranych latach w SD Osiny 2002 i 2004 

 

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

 

Wapnowanie 
 

Żyto znosi lepiej niż inne gatunki zbóż niskie pH gleby. Jednak nie znaczy 

to, że należy rezygnować z regulacji jej odczynu. Żyto także lepiej wykorzystuje 

zawarte w glebie składniki pokarmowe w warunkach uregulowanego pH.   

Odczyn gleby powinien wynosić: 

gleby bardzo lekkie 5,1-5,5, 

gleby lekkie 5,6-6,0, 

gleby średnie 6,1-6,5, 

gleby ciężkie 6,6-7,0, 

Jeżeli pH gleby jest niższe niż przedstawione, to niezbędne jest zastosowanie 

wapna (tab. 1). 
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Tabela 1 

 

Dawki nawozów wapniowych w t/ha CaO 
 

Gleba 
pH gleby 

4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 6,5 

Bardzo lekkie 4,5 2,5 0,5 - - - 

Lekkie 6,0 4,5 2,5 0,5 - - 

Średnie 8,0 5,5 4,0 3,0 1,0 - 

Ciężkie 10,5 7,0 4,5 3,5 2,5 1,5 

 

Nawożenie fosforem i potasem 

 

 Nawozy fosforowe i potasowe pod żyto należy stosować przedsiewnie. 

Najlepiej przed orką siewną lub zabiegiem bezpośrednio przygotowującym pole 

do siewu, w dawkach dostosowanych od wysokości spodziewanego plonu oraz 

zasobności gleby (tab. 2). Jeżeli nawozy te nie zostaną zastosowane jesienią 

wówczas należy wprowadzić je możliwie wcześnie na wiosnę. Jest to istotne, 

zwłaszcza dla mało ruchliwych związków fosforu. Stosowanie fosforu w kilka 

tygodni po rozpoczęciu wegetacji wiosennej jest raczej niecelowe, gdyż zostanie 

on wykorzystany tylko w niewielkim stopniu, a poza tym zachodzi 

niebezpieczeństwo bezpowrotnej straty tego składnika wskutek procesów 

uwsteczniania.  

 

Tabela 2 

 

Dawki fosforu i potasu pod żyto w zależności od poziomu plonowania i 

zasobności gleby 
 

Poziom 

plonowania 

t/ha 

Dawka w kg/ha 

fosfor potas 

Zasobność gleby 

niska średnia wysoka niska średnia wysoka 

3,0 60-70 40-50 30-40 70-80 60-70 50-60 

4,0 70-80 60-70 40-50 80-90 70-80 60-70 

5,0 80-90 70-80 50-60 90-100 80-90 70-80 

6,0 90-100 80-90 60-70 100-110 90-100 80-90 

7,0 100-110 90-100 70-80 110-120 100-110 90-100 

 

 

 

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    

 


