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Pszenica ozima: jak gęsto siać?
Autor: Anita Musialska
Data: 4 września 2015

Mniej znaczy więcej. Ta stara jak świat maksyma sprawdza się także
przy obliczaniu ilości sianego na naszych polach ziarna. Jeśli zatem
głównym zbożem w naszym gospodarstwie jest pszenica ozima, ile
należy jej zasiać, aby nam się opłaciło?
Pan Jarosław Kopeć, rolnik ze wsi Stary Kisielin (woj. lubuskie), prowadzący
24 ha gospodarstwo rolne, od lat sieje głównie pszenicę ozimą.
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– Na pszenicy znam się najlepiej. Moje gospodarstwo posiada gleby kompleksu żytniego i pszenica
ozima zawsze dobrze u mnie plonuje – opowiada gospodarz. – Z mojego doświadczenia wynika, że
przy pszenicy ozimej i późnym siewie dobrze jest wysiewać trochę więcej, niż wskazują normy.
Natomiast przy siewie w terminie zalecałbym trzymanie normy 300–400 ziaren na metr kwadratowy.
Nie tak ważna gleba
Pszenica ozima jest od wielu już lat najpopularniejszym zbożem uprawianym w Polsce. Najlepiej
plonuje ona na najlepszych glebach: kompleksu pszennego bardzo dobrego i dobrego oraz
żytniego bardzo dobrego. Jednak jej współczesne odmiany sprawdzają się niemal w każdych
warunkach klimatyczno-glebowych naszego kraju, pozwalając jednocześnie na uzyskanie
zadowalających plonów. Odznaczają się one także dużo mniejszą wrażliwością na przymrozki
i choroby grzybowe.
Współczesne odmiany pszenicy ozimej sprawdzają się niemal w każdych warunkach
klimatyczno-glebowych naszego kraju.

Ważny czas
– Większość polskich firm oferujących nasiona pszenicy ozimej zaleca jej wysiew na poziomie
350–400 ziaren/m² – podaje pan Arkadiusz Kubiak, ekspert agrotechniczny z gospodarstwa
w Suchowoli. – Przyjmuje się także normę: 300–400 ziaren/m² dla odmian najsilniej krzewiących
i 400–500 ziaren/m² dla odmian słabo krzewiących – nadmienia.
Ważny jest ponadto czas zasiewu, który powinien oscylować pomiędzy drugą połową września
a pierwszą połową października. – Pszenica ozima jest szczególnie wrażliwa na opóźnienie siewu,
co w efekcie może zaważyć na utracie plonów nawet do 40% – dodaje ekspert. – Jak najszybszy
jesienny termin zagwarantuje natomiast najlepsze rozkrzewienie i ukorzenienie się naszych roślin.
***
O siewie pszenicy ozimej i jej odmianach możecie również poczytać na łamach największego
polskiego forum rolniczego AgroFoto.pl.
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