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Jakie zboża ozime siać w południowo - wschodniej Polsce?
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Polska jest zróżnicowana pod względem glebowym, a także w pewien sposób,
klimatycznym. Odmiany zbóż wysiewane na północy kraju niekoniecznie
muszą być najlepsze na przeciwległym krańcu. Jakie zboża ozime siać
w południowo – wschodniej Polsce?

Mozaika glebowa

1/3

agrofakt.pl
agrofakt
https://www.agrofakt.pl

Południowo – wschodnie regiony to mozaika glebowa. Świetne ziemie mamy w lubelskim, słabsze np.
w Małopolsce. Źródło: agrofoto.pl; użytkownik: czerwony

Południowy wschód naszego kraju to istna mozaika glebowa. Znajdziemy tu zarówno najsłabsze
klasy glebowe, jak i jedne z najlepszych w kraju. Dlatego też trudno mówić o jednolitych zaleceniach
nie tylko na obszarze tej części kraju, ale nawet w obrębie województwa, a niejednokrotnie i powiatu.
Występuje tu również znaczne zróżnicowanie pod względem produkcji. Np. województwo lubelskie
w 2016 roku wyprodukowało najwięcej pszenicy w całym kraju. Znalazło się również w ścisłej
czołówce pod względem produkcji owsa oraz pszenżyta. Mamy w tej części kraju również sporą
powierzchnię zajmowaną przez góry, co znacznie utrudnia, a nawet uniemożliwia, towarową
produkcję rolniczą. Nie możemy więc w żaden sposób wyróżnić odmian, które będą idealnie
pasowały do wszystkich gospodarstw Polski południowo – wschodniej, bo nie jest to możliwe nawet
dla poszczególnych województw. Zwracamy jedynie uwagę na te odmiany, które najczęściej
pojawiały się w zaleceniach dla większości bądź też wszystkich województw południowego wschodu
Polski.

Odmiany pszenicy zalecane na południowy wschód
Województwo lubelskie w 2016 roku wyprodukowało najwięcej pszenicy w całym kraju.

Artist – odmiana polecana na cały region południowo – wschodni poza Małopolską.
Linus – zgodnie z rekomendacjami sprawdzi się we wszystkich województwach regionu.
Arkadia – na listach LZO dla trzech województw południowo – wschodnich: małopolskiego,
lubelskiego oraz świętokrzyskiego.

Jakie pszenżyto?
Meloman – odmiana polecana w całej południowo – wschodniej części kraju. Znalazła się
zresztą w rekomendacjach dla niemal całej Polski.
Borowik – odmiana, która może być uprawiana we wszystkich czterech województwach tej
części kraju.
Fredro – pszenżyto rekomendowane w całej płd. – wsch. części kraju poza województwem
lubelskim.
Subito – odmiana proponowana w całym regionie poza Ziemią Świętokrzyską.

Żyto i jęczmień na wschodnie krańce
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Odmiana żyta Stanko polecana jest do siewu na południowym wschodzie kraju. Źródło: agrofoto.pl;
użytkownik: S-Piotr

Na LZO znaleźć możemy również kilka rekomendacji żyta ozimego dla tych województw.
SU Performer – jedna z najlepszych odmian żyta. Rekomendacja w całym regionie
południowo – wschodnim.
SU Stakkato – podobnie, jak SU Performer, odmiana hybrydowa. Polecana dla całej tej
części Polski.
Dańkowskie Diament – odmiana populacyjna. Znalazła się w rekomedacjach dla
wszytskich omawianych województw.
Stanko – proponowana do siewu w województwach lubelskim, małopolskim oraz
podkarpackim.
Południowy wschód naszego kraju to istna mozaika glebowa. Znajdziemy tu zarówno
najsłabsze klasy glebowe, jak i jedne z najlepszych w kraju

W rekomendacjach dla województw świętokrzyskiego i małopolskiego nie pojawiła się żadna
odmiana jęczmienia ozimego. W lubelskim zalecane do siewu są odmiany Titus, Zenek, SU Melania,
Souleyka i Heriette. W podkarpackim Zenek, KWS Meridian, Antonella, Holmes, KWS Kosmos, SU
Vireni oraz Fridericus.
Pełne zestawienie zalecanych odmian znajdziemy na stronach COBORU. Pamiętajmy jednak, że
LZO ma charakter zbliżony np. do rankingu FIFA. Niekoniecznie odzwierciedla pełen układ sił
i możliwości, natomiast pokazuje tendencje rozwojowe wśród odmian oraz rzetelnie prezentuje
dotychczasowe rezultaty uprawy.
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