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CHARAKTERYSTYKA

Pszenżyto powstało z połączenia pszenicy i żyta, co sprawia, że posiada mniejsze
wymagania glebowe od pszenicy i jęczmienia, a także zwiększoną odporność na niższe pH,
przy czym zdrowotność jest dużo większa, co przekłada się na mniejsze potrzeby intensywnej
ochrony.
Potencjał plonowania pszenżyta jest większy niż pszenicy czy żyta, natomiast pszenżyto
przeważnie jest siane na słabszych stanowiskach co obniża jego plonowanie, stąd wymagana
jest dobra agrotechnika.
Zaletą pszenżyta jest dobrze rozwinięty system korzeniowy, który pozwala
wykorzystać pokłady wody oraz składników pokarmowych z gleby.
Pszenżyto posiada długi okres wegetacji, dlatego wymaga wczesnych zasiewów oraz szybkich
zbiorów po uzyskaniu dojrzałości, ponieważ ma tendencję do porastania ziarna.
Optymalną temperaturą dla wzrostu pszenżyta jarego jest 5-6oC.
Uprawa stanowiska pod pszenżyto jare uzależnione jest od przedplonu i terminu jego zejścia
z pola.
Przedplony wcześnie zbierane tj. rzepak, strączkowe na zielonkę, zboża umożliwiają
wykonanie pełnych zabiegów pożniwnych.
Wiosenne zadania w polu przy uprawie pszenżyta jarego powinny skupiać się na zatrzymaniu
wody z opadów zimowych, ogrzaniu się gleby oraz uzyskaniu odpowiedniej guzełkowatej
struktury gleby, zwłaszcza jej wierzchniej warstwie.
Zabiegi odcięcia warstwy głębszej gleby od wierzchniej mają za zadanie zatrzymanie
parowania wody oraz ogrzanie gleby.
Wiosenne zabiegi na polu powinny być wykonane sprawnie przy minimalnej liczbie
przejazdów, gdyż zbyt mocne ugniatanie gleby będzie wpływało na nierówne wschody.
Docelowo warstwa pulchna gleby przygotowana pod zasiew powinna mieć ok 3-4cm, czyli
tyle ile wynosi głębokość siewu.

NAWOŻENIE

Pszenżyto jare podobnie jak inne zboża posiada podobne wymagania pokarmowe,
natomiast nawożenie mineralne powinno być zrównoważone i celowane.
Bardzo ważne jest kontrolowanie odczynu gleby, co prawda pszenżyto jare jest
stosunkowo odporne na spadki pH gleby, natomiast optymalny poziom powinien mieścić się
w przedziale 5-7.
Brak uregulowania odczynu gleby wpływa na niewłaściwe pobieranie innych ważnych
składników pokarmowych jak magnez, fosfor, potas czy azot.
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FOSFOR I POTAS

Na podstawie licznych badań stwierdzono, że większość odmian pszenżyta jarego
w podobny sposób odpowiada na nawożenie fosforem i potasem. Wielkość dawek powinna
być poparta badaniem zasobności gleby, obliczeniem planowanego plonu oraz rodzajem
przedplonu.
Nawożenie fosforem i potasem powinno wykonać się na wiosnę przed siewem, natomiast
w przypadku gleb zwięzłych można wykonać nawożenie przed orką zimową.
W uzależnieniu od zasobności gleby, dawki fosforu powinny wynosić 60-100kg/ha P2O5,
a potasu 80-120 kg/ha K2O. W przypadku zasobnych gleb i niepewnym plonie dawki można
obniżyć fosfor do ok 45kg/ha P2O5 potas natomiast obniżyć do ok 65kg/ha K2O.

AZOT

Nawożenie azotem powinno być także poparte wiedzą o zasobności stanowiska w ten
pierwiastek. Zwrócić należy uwagę na zastosowany przedplon, klasę i kompleks gleby oraz
preferencje odmianowe, a także przebieg pogody i ilość opadów zimowych. Im więcej
opadów tym dawka azotu się zwiększa, ze względu na wymywanie składnika w głąb gleby.
Zakłada się, że dawki azotu przekraczające 50kg/ha powinny być wykonane w 2 zabiegach,
nieraz w 3, przy czym 3 stosowana głównie dolistnie w postaci mocznika.
Pszenżyto jare podobnie jak pszenica potrzebuje na wytworzenie 1t ziarna wraz ze
słomą ok 28kg N.
Pierwszą część dawki powinno stosować się przedsiewnie, w przypadku planowania
2 zabiegów zabieg pierwszy powinien wynosić ok 60% całości dawki.
W przypadku 3 zabiegów rozkład dawkowania wygląda następująco
1. Pierwsza dawka 40% całej dawki
2. Druga dawka ok 35% całej dawki
3. Trzecia dawka ok 25% całej dawki

Przeciętne dawki azotu dla zbóż (Fotyma 2002)

3

SIEW








Najlepsze gleby pod uprawę pszenżyta to gleby kompleksu:
pszenny bardzo dobry i dobry
pszenny wadliwy
żytni bardzo dobry i dobry
żytni słaby
zbożowo-pastewny mocny
lepsze gleby kompleksów górskich.

Norma wysiewu pszenżyta jarego uzależniona jest od kompleksu glebowego.
Zwrócić należy uwagę, że jare odmiany pszenżyta krzewią się słabiej i samoczynnie
zmniejszają obsadę.
Obsadę 450szt/m2 powinniśmy zastosować na glebach kompleksu: pszennego bardzo
dobrego i dobrego.
Obsadę 500szt/ m2 gleby kompleksu: pszennego wadliwego, żytnim bardzo dobrym i dobrym
i zbożowo-pastewnym.
Obsadę 550szt/ m2 gleby kompleksu: żytniego dobrego i zbożowego górskiego,
Obsadę 600szt/ m2 gleby kompleksu: żytni słaby.
Zasada zwiększania o 10% obsady dotyczy sytuacji opóźniania siewu lub gorszych
przedplonów.
Optymalny termin siewu to III dekada marca lub I kwietnia. Zwrócić trzeba uwagę, że przy
słabszych stanowiskach siew powinien nastąpić możliwie jak najwcześniej, po obsuszeniu
gleby umożliwiającym wjazd w pole.
Należy unikać wysiewu pszenżyta jarego w temperaturach +12, gdyż grozi to porażeniem
zgorzelą podstawy źdźbła.
W sytuacji, gdy pszenżyto wysiewane jest w rejonie o zwiększonym występowaniu chorób
zbóż zaleca się zmniejszenie gęstości wysiewu ze względu na potrzebę uzyskania większej
przewiewności łanu, zapobiegając tym samym chorobom i wyleganiom.
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CHOROBY I SZKODNIKI PSZENŻYTA JAREGO

Fot.1. Mączniak prawdziwy na górnej stronie blaszek liścia pszenżyta (fot. M. Korbas)

Fot.2. Fuzarioza kłosów-całkowite lub częściowe bielenie kłosów pszenżyta. (fot. M. Korbas)
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Fot.3. Mączniak prawdziwy zbóż i traw. Biały nalot na kłosach pszenżyta. (fot. M. Korbas)

Fot.4. Rynchosporioza zbóż. Plamy na liściach pszenżyta. (fot. M. Korbas)
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Fot.5. Septorioza plew – początek rozwoju choroby, owalne brunatne plamy na liściach
pszenżyta (fot. M. Korbas)

Fot.6. Rdza żółta -wzdłuż nerwów liścia widoczne są żółte skupiska zarodników (fot. M.
Korbas)
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Fot.7. Rdza brunatna- brązowobrunatne poduszeczki na liściach pszenżyta (fot. M. Korbas)

Fot.8. Sporysz- przetrwalniki w formie różka na kłosie (fot. M. Korbas)
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Fot.9. Larwa skrzypionki zbożowej (fot. H. Wachowiak)

Fot.10. Skrzypionka zbożowa- owad dorosły (fot. H. Wachowiak)
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Fot.11. Mszyca czeremchowo-zbożowa – kolonia (fot. P. Strażyński)

Fot.12. Mszyca zbożowa

Fot.13. Mszyca różano-trawowa
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(fot. P. Strażyński)

Występowanie i zwalczanie chorób podczas wegetacji pszenżyta ozimego i
jarego
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Źródło: (Metodyka integrowanej ochrony pszenżyta dla producentów IOR-PIB Poznań)

Występowanie i zwalczanie szkodników podczas wegetacji pszenżyta
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Źródło: (Metodyka integrowanej ochrony pszenżyta dla producentów IOR-PIB Poznań)
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