Publikacja została zamieszczona na stronie ZSP CKU Przygodzice. Zabrania się umieszczania poniższej publikacji w na innych stronach
internetowych.
Paweł Jakubowski
PORÓWNANIE TECHNOLOGII UPRAWY ZBÓŻ OZIMYCH
Pszenica ozima

Żyto ozime

Pszenżyto ozime

Jęczmień ozimy

Duże-kl. I-III b kompleksy pszenne, Małe-kl. IV b-VI ,kompl. żytnie sł.żytni bdb.
bdb.
obojętny, lekko kwaśny
lekko kwaśny, znosi
-temp wymarz bez do -20 C
kwaśny(najmniejsze wymagania)
okrywy śnieżnej
do -30C
wodne/ okres
krytyczny
duże/krzewienie- kłoszenie
małe/strzelanie w źdźbło-kłoszenie

Śr. kl. I V a-IVb k żytni bdb i db
lekko kwaśny

Śr. Kl. II, III a, III b, IV b –kompl. żytni
bdb. i db., zbożowo -pastewny mocny
obojętny (największe wymagania)

do -20-25 C

do -15 C

śr./strzelanie w źdźbło kłoszenie

nieduże /strzel w źdźbło-kłoszenie

Przedplony

bdb.-rzepak, groch, ziemniaki wcz. i
śr wcz. Db. buraki zbiór IX,
dopuszczalne kukurydza na
kiszonkę (zbiór IX) ,owies,
słabe motylkowe wieloletnielucerna przesuszają glebę,
nie po sobie i jęczmieniu-choroby
podsuszkowe

-bdb.-rzepak oz, strączkowe
wcześnie schodzące,
motylkowe drobnonasienne
krótko uprawiane, ziemniaki
wczesne i średnio wczesne,
dopuszczalny owies

-bdb. rzepak oz, ziemniaki wczesne
-warunkowo -po zbożach po dobrych
przedplonach,
nie po sobie , pszenicy -choroby
podsuszkowe

Uprawa roli

Po rzepaku, strączkowych, zbożach najczęściej -zespół uprawek pożniwnych 1. podorywka 2. bronowanie
.-zespół uprawek przedsiewnych:3.orka siewna (2-3 tyg. przed siewem) 4. uprawowa przedsiewna .5 siew
Po ziemniakach 1 . kultywatorowanie 2. orka siewna 3 uprawa przedsiewna 4. siew

Po zbożach, gdy mało czasu
1.podorywka 2.orka siewna +wał
Campbella 3. agregat upraw 4. siew

Siew -termin
(kolejnosć)
Głębokość
Rozstawa rzędów
Ilość wysiewu

3/IX-1/IX
(4)
3-4cm
12-15cm
130-230kg/ha

3/ IX
(2)
3-4cm
12-15cm
120-160kg/ha

3/IX-1X
(3)
3-4cm
12-15cm
160-240kg/ha

1/IX
(1)
3-4cm
12-15cm
130-170kg/ha

Nawożenie N
dawki
-przedsiewne

70-150kg/ha ( saletra amonowa)

60-100 kg/ha

80-110kgN/ha

60-110kg N/ha

0-po rzepaku, grochu, ziemniakach
do 40kgN/ha po zbożach

0-20-30 kg N/ha, stosujemy na
słabszych stanowiskach

0-20 30 kgN/ha

0-30kgN/ha

Wymagania
siedliskowe
-glebowe
-odczyn

-bdb. łubin , wyka oz, inkarnatka,
mieszanki motylkowych z trawami,
najczęściej zboża, owies ,
można po sobie (odporne na
choroby)

Pszenica ozima

Żyto ozime

Pszenżyto ozime

N pogłównie

do 70kgN/ha jednorazowo -przed
½ przed r weget. ½ pełnia strzel .w
ruszeniem wegetacji
zdzbło
-100kg N/ha I-2/3 przed ruszeniem
wegetacji 1/3-strzel w zdzblo
-duże dawki 100-150 kg I-1/2
przed rusz weg. 1/4-strzel w źdźło,
¼-2 tyg. przed kłoszeniem

P2O5

-30-100kg P2O5/ha superfosfat ,
-0-90kg P2O5/ha
40-90kg P2O5/ha
fosforan amonu , polifoska - łącznie
z potasowym
-50-120kg K2O/ha sól potasowa
-0-100kg K2O /ha
-60-100kg K2O/ha
polifoska ,polifoska -najlepiej pod
orkę siewną lub agregat uprawowy
-najczęściej pod podorywkę
- znosi zakwaszenie (pod podorywkę) -pod podorywkę

40-90kg P2O5 /ha

+

K2O
Wapnowanie
Pielęgnacja
mechaniczna
-bronowanie
posiewne
-bronowanie
wiosenne przed
ruszeniem
wegetacji
Pielęgnacja
chemiczna
-chwasty

-choroby

-szkodniki

Stosuje się w końcu krzewienia
(pszenica krzewi się wiosną)

-wrazliwa miotła
dwuliscienne(przytulia czepna)przed wschodami lub w fazie
krzewienia ewentualnie wiosną
faza krzewienia
-wrazliwa mączniak prawdziwy,
rdze-oprysk
ch.podsuszkowe-zmianowanie,
śniec cuchnaca-zaprawy
skrzypionki, mszyce, ploniarkiopryski

½ przed r weg, ½ pełnia strzel
w dzbło

Jęczmień ozimy
do 60kg jednorazowo,
wieksze ½ przed r weg , ½ strzel w
zdzbło

-60-100kg K2O/ha
-pod podorywkę

+
- (tylko porażone pleśnią śniegową)
krzewi sie jesienią

+
-Można stosować
krzewi sie jesienią i wiosną

+
Stosuje się (jęczmien zaczyna sie
krzewić jesienią, kończy wiosną)``

-mało wrazliwe (fiołek polny,mak,
chaber bławatek)

Śr wrażliwe-oprysk jesienia
ewent. wiosną

Śr wrażliwe-oprysk jesienia ewent.
wiosna

-odporne na choroby, wyst.sporysz
plesń śniegowa,

Sr wrażliwe, mączniak,-oprysk

-dośc wrażliwy-mączniak-oprysk
ch.podsuszkowe, głownia zwarta

-mało wrażliwe ploniarka zbożówka

-śr wrażliwe-ploniarka

-śr wrazl-ploniarka zbożowka

Pszenica ozima

Żyto ozime

Pszenżyto ozime

Jęczmień ozimy

zbożówka
-skracanie źdżbła
Kolejnośc zbioru

- faza strzelania w źdźbło
4

-faza strzelania w źdżbło

-faza strzelania w źdzbło

-faza strzelania w źdźbło
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