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Jakie pszenżyto ozime wybrać?
Autor: Karol Bogacz
Data: 9 sierpnia 2017

Areał uprawy pszenżyta w Polsce od lat utrzymuje się na stale wysokim
poziomie. Jakie pszenżyto ozime wybrać do naszych gospodarstw?

Pszenżyto ozime popularny zboże
W obliczu tego, że większość gleb w Polsce stanowią ziemie słabe lub mozaikowate uprawa
pszenżyta nabiera sensu

Popularność pszenżyta ozimego w naszym kraju wynika m.in. z tego, że ma niższe wymagania
glebowe aniżeli np. pszenica ozima czy jęczmień ozimy. W obliczu tego, że większość gleb w Polsce
stanowią ziemie słabe lub mozaikowate uprawa pszenżyta nabiera sensu. Oczywiście nie oznacza to,
że pszenżyto możemy wysiewać gdzie tylko nam się spodoba. Siew na dobrym stanowisku
zaprocentować może naprawdę dobrym plonem. Tu jednak w większości przypadków
pszenżyto przegra batalię o stanowisko z pszenicą. Niemniej, jeśli chcemy uprawiać to zboże, to
znajdziemy odmianę w zasadzie na każdą glebę.
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Co proponuje Top Farms?

Top Farms proponuje m.in. odmianę Rotondo. Odmiana ta cechuje się grubym i dorodnym ziarnem.
Źródło: agrofoto.pl; użytkownik: Filip0705

Dobrą propozycją na stanowiska słabsze lub mozaikowate może być pszenżyto Kasyno od
Danko proponowane przez Top Farms. Jest to odmiana, która cechuje się świetnymi
właściwościami adaptacyjnymi do różnych warunków glebowych. Kasyno, co bardzo ważne, świetnie
się krzewi. Jest to odmiana krótkosłoma o bardzo dobrej sztywności. W badaniach COBORU
okazała się najlepiej plonującą odmianą w 2016 roku. Wysoko oceniona została również
mrozoodporność tej odmiany (5,5). Odporność na wszystkie najważniejsze choroby określono jako
dobrą oraz bardzo dobrą.
Na średnie stanowiska wartą polecenia będzie odmiana Gringo od Top Farmsu. Jest to
pszenżyto hodowli Danko o bardzo dobrej zdrowotności. Mrozoodporność oceniono jako wysoką
(6,0). Jest to odmiana półkarłowa o średniej wysokości około 97 cm. W przypadku jej wysiewu
pamiętajmy o zachowaniu zalecanej normy – Gringo bowiem bardzo dobrze się krzewi.
Jeśli szukamy odmiany krótkosłomej godną naszej uwagi będzie również odmiana
Rotondo. Pszenżyto Rotondo cechuje się bardzo dobrą sztywnością oraz grubym, dorodnym
ziarnem.
Nie tylko pszenica może być dochodową rośliną. Dobrze poprowadzona uprawa pszenżyta
może również przełożyć się pozytywnie na wyniki finansowe gospodarstwa

Warte podkreślenia jest, że w intensywnej technologii zaleca się wykonanie dwóch zabiegów
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z użyciem fungicydów. Znaną już odmianą jest także Grenado. Podobnie jak w przypadku
Gringo także i tutaj powinniśmy zastosować dość rzadką normę wysiewu. Grenado cechuje się
wysoką odpornością na większość istotnych chorób..

Jakie pszenżyto ozime z LZO?
Na LZO króluje niepodzielnie odmiana Meloman. Zalecana jest do uprawy w 15 województwach
(rekomendacji nie uzyskała jedynie na Dolnym Śląsku). Jakie pszenżyto ozime jeszcze znalazło się
na liście? Na drugiej lokacie znalazło się pszenżyto Borowik. Zalecane do uprawy w 11
województwach są z kolei odmiany Subito oraz Fredro.

Odmiana Meloman uzyskała rekomendacje w aż 15 województwach. Źródło: agrofoto.pl; użytkownik:
marioo1234

Meloman to odmiana o zimotrwałości ocenionej na 5,5 w skali 9-punktowej. Nadaje się na słabsze
stanowiska i jest stosunkowo tolerancyjne na zakwaszenie gleby. Meloman posiada także wysoką
odporność na choroby grzybowe.
Borowik to z kolei odmiana pszenżyta o tradycyjnej wysokości słomy. Jest to odmiana o bardzo
dobrej odporności na wyleganie. Tradycjną długością słomy charajteryzuje się także odmiana Subito
od Danko. Ziarno tej odmiany posiada wysoką MTZ, Zimotrwałość oceniona została na 5,5. Termin
kłoszenia i dojrzewania tej odmiany jets średniowczesny.
Ciekawą propozycją może być także odmiana Fredro. To kolejna odmiana proponowana przez
Danko. Jest odmianą wczesną, dzięki temu doskonale nadaje się do uprawy na stanowiskach
słabych i ubogich w wodę. To odmiana odporna na porastanie ziarna w kłosie. Jest tolerancyjna na
opóźnione siewy – będzie więc dobrym rozwiązaniem w przypadku uprawy np. po kukurydzy.
W czołówce Listy Zalecanych Odmian znajduje się także pszenżyto Tomko. Odmiana ta jest
dość odporna na okresowe niedobory wody. Charakterystyczna dla tej odmiany jets także
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podwyższona zawartość białka w ziarnie. Bardzo wysoko oceniona została mrozoodporność tego
pszenżyta – wynik 6,5.

Wśród najlepszych odmian pszenżyta znajduje się także Kasyno. W 2016 roku wg COBORU
plonowało ono najlepiej. Źródło: agrofoto.pl; użytkownik: matiz413

Polska wśród liderów produkcji pszenżyta
Polska jest jednym z największych producentów pszenżyta na świecie. Wynika to ze specyfiki
naszych gleb. Jest popularne w hodowlach, gdzie często zostaje przeznaczone do dalszej produkcji
wewnętrznej na cele paszowe, podczas gdy na rynek sprzedawana jest pszenica. Pamiętajmy, że
to, jakie pszenżyto ozime wybierzemy, wpłynie na uzyskanie wysokiego plonu. Nie tylko pszenica
może być dochodową rośliną. Dobrze poprowadzona uprawa pszenżyta może również przełożyć się
pozytywnie na wyniki finansowe gospodarstwa.
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