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WPROWADZENIE

Żyto do niedawna było jedynym gatunkiem zbóż, które miało wyłącznie formę 
ozimą. Dzięki hodowcom ze Smolic na rynku krajowym pojawiły się także formy 
jare. Obecnie w obrocie nasionami znajdują się trzy odmiany żyta jarego: Bojko,  
SM Anake i SM Elara.

Z prowadzonych obecnie prac w tym zakresie wynika, że wyhodowane odmiany 
żyta jarego posiadają szereg korzystnych cech, które zapewne znajdą uznanie wśród 
producentów żyta.

W Europie uprawia się obecnie głównie żyto ozime. Warto jednak wiedzieć, że 
żyto jare posiada wiele takich cech, jak forma ozima, ale także wiele zupełnie od-
miennych. Forma ta ma zbliżoną wysokość roślin do żyta ozimego. Odporność  na 
wyleganie jest u niej tylko nieco niższa niż u form ozimych (wyższa u Bojko). Nato-
miast jeśli chodzi o choroby, odporność na ważniejsze z nich, tj. mączniaka, rdzę bru-
natną, rynchosporiozę czy septoriozę jest na zbliżonym poziomie do żyta ozimego. 

Pod względem cech jakościowych charakteryzuje się stosunkowo wysoką liczbą 
opadania (odmiany Bojko i Elara), podobną do żyta Dańkowskie Diament, które pod 
tym względem charakteryzuje najwyższa wartość. 

Pod względem zawartości białka w ziarnie forma ta przewyższa funkcjonujące 
obecnie na rynku odmiany żyta ozimego (Bojko − 14,4%, SM Anake − 14,1%, Ela-
ra − 13,8% w s.m.). Zarejestrowane odmiany jare charakteryzują się zdecydowanie 
wyższą masą tysiąca ziaren niż odmiany ozime. 

Do tych korzystnych cech należy dodać także zwiększoną odporność na nieko-
rzystne warunki glebowe. 

Ziarno żyta jarego, podobnie jak ziarno żyta ozimego przydatne jest zarówno do 
wykorzystania w przemyśle spożywczym, jak i paszowym.

Żyto jare jest typową formą przewódkową.
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WYMAGANIA SIEDLISKOWE

Wymagania termiczne żyta jarego są niezbyt duże. Forma ta nie jest zbyt wrażliwa 
na niedobory wody, jednak susza trwająca w okresie wegetacji przez dłuższy czas 
może spowodować znaczny spadek plonu ziarna.

Żyto jare nie ma zbyt dużych wymagań glebowych. Jednak bardzo dobrze plonuje 
na glebach kompleksów lepszych, np. żytnim bardzo dobrym. W praktyce wysiewa 
się je na słabszych glebach charakteryzujących się na ogół niskim pH. 

Dla żyta jarego najlepszymi przedplonami są rośliny bobowate grubonasienne 
(strączkowe), ziemniak, owies oraz jęczmień. W związku z tym, że od czasu zbioru 
zbóż do czasu siewu żyta jarego upływa kilka miesięcy całkiem dobrym przedplonem 
są również rośliny zbożowe.



UPRAWA ROLI

Jeśli rolnik planuje siew wiosenny, wówczas orkę przedzimową należy wykonać 
do końca października.

Wiosenna uprawa powinna być rozpoczęta możliwie wcześnie. Na glebach zwię-
złych pierwszym zabiegiem powinno być bronowanie lub włókowanie, gdyż wpływa 
ono na zmniejszenie parowania wody z gleby, a także przyspiesza jej ogrzewanie. 
Przed przystąpieniem siewu glebę należy doprawić za pomocą agregatu uprawowego, 
ponieważ wał strunowy tworzący zestaw spowoduje zagęszczenie warstwy gleby tuż 
pod powierzchnią. Takie działanie umożliwi umieszczenie wysiewanego ziarna na 
podobnej głębokości i wpłynie na równomierne wschody. 

Zastosowanie agregatu przyczyni się na obniżenie zarówno kosztów paliwa, jak 
i robocizny. Nie należy uprawiać gleby zbyt wilgotnej. W uprawie gleby zbrylonej 
konieczna będzie dwukrotna uprawa zestawem roboczym lub agregatem. 

Ze względu na możliwość zbytniego przesuszenia gleby, wiosenne zabiegi upra-
wowe na glebach lekkich powinny być zredukowane do niezbędnego minimum. Jeśli 
gleba będzie uprawiona za pomocą kultywatora (bez agregatu), wówczas, aby ogra-
niczyć ugniatanie gleby należy wyposażyć ciągnik w spulchniacze śladów lub koła 
bliźniacze. 

W przypadku siewu jesiennego, po zbiorze przedplonu, trzeba przeprowa-
dzić pełny zespół pożniwnych zabiegów uprawowych. Orka siewna powinna 
być wykonana za pomocą pługu zagregatowanego z wałem Campbella, na 
głębokość 16-18 cm. Zabieg należy wykonać na co najmniej 20 dni przed za-
planowanym siewem ziarna, aby gleba zdołała się uleżeć. Jeśli termin siewu 
żyta przypadnie w październiku, wówczas należy wykonać orkę zimową. Jeśli 
przedplonem dla żyta jarego był ziemniak nie zaleca się wykonywania orki.  
W takim przypadku wystarczające będzie zastosowanie grubera lub wyrów-
nanie, a następnie rozkruszenie gleby przed siewem. Doprawianie roli powin-
no być wykonane bardzo starannie, gdyż musi zapewnić prawidłowy wzrostu  
i rozwój roślin. Jeśli wystąpi nadmierne zachwaszczenie można je zniszczyć za 
pomocą dodatkowej podorywki i bronowania.
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NAWOŻENIE

REGULACJA ODCZYNU GLEBY
Podstawowym warunkiem efektywnego wykorzystania wprowadzonych nawo-

zów jest odpowiednie pH gleby. W przypadku, gdy jest ono wadliwe, żyto reaguje 
znacznym obniżeniem plonu. Należy jednak zaznaczyć, że negatywna reakcja tego 
zboża na zbyt niskie pH jest znacznie słabsza niż innych gatunków zbóż. Jednak na-
leży pamiętać, że niskie pH gleby ma wpływ na zaburzenie procesów pobierania pod-
stawowych składników pokarmowych, tj. magnezu, fosforu czy potasu, a tym samym 
plonowanie żyta.

Rys. 1. Wpływ pH stanowiska na plonowanie żyta

Źródło: Noworolnik, 2009
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Tabela 1

Optymalny zakres pH stanowiska z uwzględnieniem rodzaju gleby

Źródło: Jadczyszyn i in., 2015

NAWOŻENIE FOSFOREM
Źródłem fosforu dla roślin żyta jarego są łatwo rozpuszczalne ortofosforany oraz 

niektóre związki organiczne, jednak wiadomo, że pobieranie go ze związków orga-
nicznych jest znacznie wolniejsze niż z mineralnych. Proces pobierania składnika 
przez żyto odbywa się równomiernie w ciągu całej wegetacji. Jednak maksimum 
pobierania fosforu przypada na okres od strzelania w źdźbło do końca kłoszenia. 
Należy zaznaczyć, że okres maksymalnego pobierania składnika nie może być utoż-
samiany z okresem krytycznym, w którym niedobór wpływa na spadek plonu. Okres 
krytyczny przypada zwykle na pierwsze tygodnie wzrostu i wówczas roślina musi 
mieć dostateczną ilość przyswajalnej formy tego składnika. 

Nawozy fosforowe należy rozsiewać na wiosnę na 7-14 dni przed siewem żyta ja-
rego. Natomiast jeżeli rośliny są uprawiane na glebach zwięzłych, to nawożenie moż-
na zastosować pod orkę przedzimową. Do wytworzenia 1 tony ziarna żyto potrzebuje 
11 kg fosforu (P2O5) i odpowiednio dla 6 ton ziarna – 66 kg tego składnika.

Tabela 2

Dawki fosforu [kg/ha]

Źródło: Grabiński i in., 2007

Kategoria
agronomiczna

gleby

Klasa potrzeb wapnowania

konieczne potrzebne wskazane ograniczone

Bardzo lekkie 3,0 2,0 1,0 -
Lekkie 3,5 2,5 1,5 -
Średnie 4,5 3,0 1,7 1,0
Ciężkie 6,0 3,0 2.0 1,0

Poziom plonu
[t/ha]

Zasobność gleby

niska średnia wysoka

3 60-70 40-50 30-40
4 70-80 60-70 40-50
5 80-90 70-80 50-60
6 90-100 80-90 60-70
7 100-110 90-100 70-80



10

Należy także pamiętać, że powstawanie zakłóceń w pobieraniu fosforu może wystą-
pić: na glebach zakwaszonych, nawożonych niskimi dawkami fosforu, podczas sto-
sowania zbyt wysokich dawek azotu i przy niskiej zawartości substancji organicznej 
(próchnicy) w glebie.

Odpowiednia zawartość fosforu w roślinach jest bardzo ważna, gdyż bierze on 
udział w procesach: fotosyntezy, przemiany węglowodanów i tłuszczy, syntezy białek, 
oddychania.

Niedobór fosforu powoduje: słaby wzrost roślin, przedłużenie okresu wegetacji, 
opóźnienie dojrzewania, znaczny spadek plonów ziarna oraz jego jakości, pogorsze-
nie wartości technologicznej, obniżenie zdolności kiełkowania ziarna, zmniejszenie 
odporności na suszę i niektóre choroby.

Objawy niedoboru fosforu w roślinie to: czerwone, purpurowe skrócone i cienkie 
źdźbła, pochwy liściowe i nerwy, ciemnozielone do niebieskozielonego zabarwienie 
roślin, żółknięcie, brunatnienie, czerwienienie, a następnie czernienie dolnych liści, 
słabe krzewienie.

Należy pamiętać o tym, że fosfor wpływa na wytwarzanie silnych, dobrze uko-
rzenionych źdźbeł. Niedobór tego pierwiastka w roślinach wpływa na spadek plonu 
ziarna dochodzący nawet do 15%.

Rolnik powinien temu zapobiegać  poprzez: wapnowanie gleb kwaśnych, zrówno-
ważone nawożenie NPK, zwiększanie zawartości substancji organicznej (próchnicy) 
oraz regularne nawożenie fosforem. 

NAWOŻENIE POTASEM
Wiadomo, że pobieranie potasu przez rośliny nie odbywa się równomiernie przez 

cały okres wegetacji. Najszybciej jest on pobierany we wczesnych okresach rozwo-
ju rośliny, później intensywność ta maleje, a wyraźnie spada w okresie tworzenia 
się ziarna. Ilość potasu pobranego we wcześniejszych okresach wegetacji w dużym 
stopniu decyduje o plonowaniu roślin. Jakiekolwiek zakłócenia w pobieraniu tego 
składnika w tym okresie powodujące spadek plonu nie zostaną wyrównane poprzez 
nawożenie w późniejszych okresach. Wiadomo że potas odgrywa ważną rolę w wielu 
procesach fizjologicznych rośliny. Bierze on udział w procesach: wzrostowych, re-
gulacji potencjału osmotycznego rośliny, fotosyntezy, przemieszczania asymilatów, 
tworzenia białek i węglowodanów (funkcje enzymatyczne).

Nawozy potasowe należy rozsiewać na wiosnę na 7-14 dni przed siewem żyta jare-
go, a jeżeli rośliny są uprawiane na glebach zwięzłych, to nawożenie można zastoso-
wać pod orkę przedzimową. Do wytworzenia 1 tony ziarna potrzebuje 27 kg potasu 
(K2O) i 162 kg tego składnika dla plonu 6 ton.
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Tabela 3

Dawki potasu [kg/ha]

Źródło: Grabiński i in., 2007

Powstawanie zakłóceń w pobieraniu potasu może wystąpić na glebach: silnie 
zakwaszonych, z nadmiarem wapnia i odczynem zasadowym, z nadmiarem jonów 
amonowych w glebie, słabo natlenionych oraz ze zbyt niską temperaturą.

Niedobór potasu w roślinie wpływa na: zahamowanie wzrostu roślin, spadek 
wielkości i jakości plonów, pogorszenie zdrowotności, mrozoodporności i odporno-
ści roślin na suszę.

Niedobór potasu w roślinie powoduje: słabe wykształcenie ziarniaków, spadek  
masa ziarna, przy dużym niedoborze zaburzenia w kwitnieniu, ogólne więdnięcie 
roślin. Następuje także nienormalne zabarwienie, początkowo liści starszych (żółk-
nięcie lub brunatnienie), a potem liści młodszych, chloroza lub nekroza na brzegach 
blaszek liściowych poszerzająca się na całą powierzchnię liścia (niekiedy pozostają 
tylko zielone żyłki. Często liście są pomarszczone, a brzegi blaszek liściowych zwijają 
się lub pękają, liście masowo usychają i są drobne, grube i kruche. Rośliny mają bar-
dzo krótkie międzywęźla i wygląd karłowaty.

Plantator powinien unikać uprawy na glebach silnie zakwaszonych i zasadowych, 
stosować zbilansowane nawożenie, regularnie nawozić rośliny potasem.

W przypadku siewu jesiennego nawozy fosforowe i potasowe należy zasto-
sować przedsiewnie.

Poziom plonu
[t/ha]

Zasobność gleby
niska średnia wysoka

3 70-80 60-70 50-60
4 80-90 70-80 60-70
5 90-100 80-90 70-80
6 100-110 90-100 80-90
7 110-120 100-110 90-100
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NAWOŻENIE MAGNEZEM
Wiadomo, że niedobór magnezu przyswajalnego w glebie wpływa na obniżenie 

zarówno wielkości, jak i jakości plonów. W praktyce rolniczej dla określenia potrzeb 
nawozowych najczęściej bierze się pod uwagę zawartość w glebie magnezu przyswa-
jalnego. Zasobność gleb polskich w przyswajalny magnez nie jest wystarczająca, gdyż 
ponad 50% z nich wykazuje niedobór tego składnika. Największe ubytki magnezu 
z gleby spowodowane są pobieraniem go przez rośliny, a także wymywanie w głąb 
gleby. 

Z badań IUNG-PIB wynika, że żyto reaguje pozytywnie na dobrą zasobność gleby 
w magnez. Składnikiem tym można nawozić rośliny także w trakcie wegetacji przez 
zastosowanie oprysku, np. siarczanem magnezu. Jednak najtańszą metodą zabezpie-
czenia potrzeb pokarmowych roślin żyta w ten składnik jest zastosowanie go dogle-
bowo wraz z wapnem magnezowym. Do wytworzenia 1 tony ziarna potrzebuje 5 kg 
magnezu (MgO) i 30 kg dla plonu 6 ton.

Tabela 4

Dawki magnezu w [kg/ha]

Źródło: Jadczyszyn i in., 2015

Magnez pól ornych pochodzi nie tylko z minerałów (oliwin, serpentyn, talk, bio-
tyt, hornblenda, augit, dolomit) czy soli różnych kwasów, ale także z: resztek pożniw-
nych, nawozów mineralnych i organicznych (substancji organicznej).

Nawożenie magnezem wpływa na wzrost zawartości w roślinie węglowodanów, 
tłuszczów, białka, a zwłaszcza jakości jego składu aminokwasowego, karotenu. Powo-
duje także spadek zawartości wolnych aminokwasów, amidów, azotu azotanowego.

Zakłóceń w pobieraniu magnezu można spodziewać się: na na glebach piaszczy-
stych, łatwo przepuszczalnych oraz zakwaszonych, a także po zastosowaniu: dużych 
dawek potasu na glebach kwaśnych, niskich dawek fosforu i nawozów azotowych za-
wierających jony NH4

+ (siarczanu amonu).
Większą ilość magnezu znajdziemy w starszych częściach rośliny niż młodszych,  

a nasiona są zasobniejsze w magnez niż słoma. Pierwiastek ten jest szczególnie ważny 
w uprawie zbóż, a tym samym żyta.

Niedobór magnezu w roślinie wpływa na: słaby wzrost i opóźnienie faz rozwojo-
wych roślin, znaczny spadek plonów ziarna, obniżenie zawartości i wartości techno-
logicznej białka oraz wartości siewnej ziarna.

Plon [t/ha] Dawka MgO
4 10
6 20
8 25
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Objawy niedoboru magnezu w roślinie to: odbarwienie liści, biała mozaikowa-
tość liści wzdłuż nerwów, żółtozielone lub sine zabarwienie liści, poczerwienienie  
i zwijanie się wierzchołków liści, niedorozwój blaszki liściowej, a także czerwienienie 
podstawy źdźbła oraz środkowej części węzłów żyta.

NAWOŻENIE AZOTEM
Żyto jare może plonować na podobnym poziomie jak inne gatunki zbóż. Jednak 

aby to uzyskać w warunkach, w których czynnikiem limitującym dobre wykorzysta-
nie azotu nie są niedobory wody lub inne czynniki, należy zastosować dawkę azotu 
w ilości 140-150 kg N/ha w celu uzyskania plonu 8 t/ha. Natomiast jeśli zastosujemy 
dawkę azotu 100 kg N/ha, wówczas możemy spodziewać się plonu na poziomie ok.  
6 t/ha. Na średniej dawce azotu, w ilości 50-60 kg N/ha, można oczekiwać plonu  
w granicach 4-6 t/ha.  

Termin nawożenia upraw żyta jarego w okresie wiosennym zależy od wysokości 
dawki całkowitej przewidzianej do zastosowania w tym okresie. Jeżeli jej wysokość 
będzie wynosiła 50-60 kg N/ha, wówczas można ją zastosować w całości przed sie-
wem. Natomiast jeśli dawki będą większe, ale nieprzekraczające 130 kg N/ha, azot 
można zastosować w dwóch terminach: przed siewem 50-70% dawki całkowitej,  
a w fazie strzelania w źdźbło resztę ustalonej dawki. Dawki przekraczające 130 kg N/ha 
powinny zostać podzielone na trzy części. 

Przez cały okres intensywnego wzrostu roślin wiosną możliwe jest także zastoso-
wanie nawożenia dolistnego w każdym z wymienionych terminów. 

W przypadku siewu jesiennego 50-60% zaplanowanej dawki należy zasto-
sować w czasie ruszania wegetacji, 20-30% w fazie strzelania w źdźbło i pozo-
stałą część w fazie kłoszenia. 
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SKUTKI BŁĘDÓW NAWOZOWYCH

Podstawowym błędem popełnianym przez rolników w nawożeniu żyta jest 
nieuregulowanie odczynu gleby, co skutkuje obniżeniem efektywności wyko-
rzystania poszczególnych składników. Należy nadmienić, że błąd ten może 
wynikać nie tylko z niezastosowania wapna w zmianowaniu, ale także z zasto-
sowania wapna złej jakości.

Poważnym błędem w nawożeniu żyta jest także niezbilansowanie dawek 
nawozów mineralnych. Może do tego dochodzić w wyniku jednostronnego 
nawożenia roślin azotem o czym przypomina prawa Liebiga (prawo mini-
mum), które mówi, że o efektywności wykorzystania składników pokarmo-
wych decyduje składnik będący w niedoborze.

W przypadku ograniczenia lub zupełnej rezygnacji ze stosowania zwłaszcza 
fosforu i potasu na polu, na którym zasobność w te składniki jest bardzo niska, 
dochodzi do ograniczenia efektywności wykorzystania innych składników,  
a zwłaszcza azotu. Ogólnie wiadome jest, że większość polskich gleb charak-
teryzuje się niską bądź bardzo niską zawartością przyswajalnego fosforu i po-
tasu. Niedostateczne zaopatrzenie roślin w te składniki zdecydowanie wpłynie 
na spotęgowanie, zwłaszcza w warunkach suszy, niedostatecznego zaopatrze-
nia roślin w składniki pokarmowe. Spowoduje to słabsze rozwinięcie systemu 
korzeniowego, a tym samym większą reakcję na niedobory wody. Wiadomo, 
że spośród wszystkich składników odżywczych duże znaczenie, pod kątem 
odporności na suszę, ma właściwe zaopatrzenie roślin w potas, gdyż składnik 
ten wpływa bardzo pozytywnie na gospodarkę wodną roślin uprawnych. Duże 
znaczenie ma również magnez, który jest makroelementem pobieranym w sto-
sunkowo dużej ilości, a także o mikroelementach, których niestosowanie jest 
także błędem, szczególnie gdy dąży się do uzyskania wysokich plonów ziarna.

W procesie nawożenia duże znaczenie ma nie tylko ilość danego składnika 
w nawozach, ale także zastosowana forma. Wczesną wiosną, kiedy temperatu-
ra otoczenia jest jeszcze stosunkowo niska, nie należy stosować azotu w formie 
mocznika, z którego azot jest uwalniany bardzo powoli.
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NAWOŻENIE MIKROELEMENTAMI

Nawożenie mikroelementami żyta jarego nabiera znaczenia wyłącznie w przy-
padku niedoboru tego składnika w glebie. 

NAWOŻENIE MANGANEM

Rośliny z roztworu glebowego pobierają mangan dwuwartościowy. Ilość man-
ganu przyswajanego przez rośliny wynosi 200-1500 g/ha, w zależności od jego 
zawartości (formy dostępnej) w glebie oraz czynników wpływających na jego po-
bieranie. Rośliny pobierają go do końca życia, jednak szybkość pobierania jest nie-
równomierna. Największe ilości manganu przyswajane są przed kwitnieniem. 
Rośliny pobierają go zarówno przez korzenie, jak i liście. Zawartość tego składni-
ka w roślinach wynosi kilkadziesiąt ppm w suchej masie. Rozmieszczenie manganu  
w roślinie nie jest równomierne. Jego zawartość w okresie wegetacji się zmienia. Naj-
więcej go gromadzi się w liściach. Najzasobniejsze w ten składnik są rośliny we wcze-
śniejszych fazach rozwojowych, a najuboższe pod koniec wegetacji. 

Zakłóceń w pobieraniu manganu można spodziewać się na glebach: lżejszych,  
o odczynie obojętnym, kwaśnych świeżo zwapnowanych, próchnicznych zalegają-
cych na podłożu zasobnym w wapń oraz przesuszonych w wyniku zachwiania pro-
cesu oksydoredukcyjnego. Nieprawidłowości w pobieraniu mogą także wystąpić po: 
zastosowaniu wapna węglanowego, przy intensywnym nawożeniu mineralnym, pod-
czas stosowania nawozów fizjologicznie zasadowych, w wyniku niskiego nawożenia 
potasem oraz przy nadmiarze żelaza w glebie.

Mangan bierze udział w procesach: fotosyntezy, pobierania i asymilacji wielu 
składników pokarmowych (azotu), syntezie białek.

Jego niedobór w roślinie powoduje: zahamowanie wzrostu, zakłócenia w proce-
sie tworzenia białek, obniżenie zdrowotności i zimotrwałości roślin.

Typowe objawy niedoboru manganu na roślinie to: żółknięcie liści najmłodszych 
między żyłkami, plamy nekrotyczne na liściach, podczas gdy żyłki i części tkanek 
wokół nich pozostają zielone, pasiastość liści, łamliwość dolnych liści, załamywanie  
i zwisanie wierzchołków liści, krótkie brunatniejące korzenie.

W celu niedopuszczenia do powstawania niedoborów manganu należy: prowa-
dzić badania gleby w stacjach OSChR oraz nie stosować nadmiernych dawek wapna 
i nawozów zasadowych (wapń blokuje roślinom dostęp manganu).
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NAWOŻENIE MIEDZIĄ

Rośliny pobierają miedź w postaci jonów Cu2+ lub chelatów w ilości od 20 do  
200 g/ha przez cały okres wegetacji, przy czym we wcześniejszych stadiach rozwo-
jowych przyswajanie tego składnika przebiega intensywniej. Pobierana jest zarówno 
przez korzenie, jak i liście. W roślinie znajduje się od 2 do 20 ppm miedzi, a roz-
mieszczenie jej nie jest równomierne. W życie wyższe stężenie tego składnika wy-
stępuje w korzeniach niż w częściach nadziemnych oraz więcej w ziarnie niż słomie. 

Zakłócenia w pobieraniu miedzi występują: na glebach organicznych, w tym tor-
fowych, w wyniku stosowania bardzo wysokich dawek azotu i fosforu, w przypadku 
przewapnowania gleby, przy nadmiernej zawartości związków molibdenu w glebie,  
a także podczas suchej i ciepłej pogody.

Miedź bierze udział w: przemianach związków żelaza w roślinie i wpływa na roz-
wój i budowę anatomiczną wielu tkanek.

Jej niedobór powoduje: słabe drewnienie tkanki mechanicznej i zewnętrznych 
ścianek komórki, co zwiększa skłonność do wylegania, pogłębia niekorzystne dzia-
łanie kwaśnego odczynu gleby i niskich temperatur, zwiększa podatność na inwazje 
chorób.

Objawy niedoboru miedzi na roślinie to: ogólnie zwiędnięty wygląd roślin, biele-
nie, żółknięcie, skręcanie się i kruchość liści, cienkie, wiotkie, łamliwe źdźbła, opóź-
nienie kłoszenia, zniekształcone blaszki liściowe, deformacja i słabe wykształcenie 
kłosów, płone kwiaty oraz słabe wykształcenie ziarniaków;

Zazwyczaj objawy niedoboru są niezauważalne, gdyż często towarzyszy im niedo-
bór manganu, którego objawy są podobne. 

Zapobieganie niedoborom miedzi polega na: unikaniu uprawy na glebach orga-
nicznych, w tym torfowych, przewapnowaniu gleby. Polega także na badaniu gleby  
w celu stwierdzenia nadmiernej zawartości związków molibdenu w glebie.

NAWOŻENIE CYNKIEM

Rośliny pobierają cynk w formie jonów Zn2+ lub w formie chelatów zarówno przez 
korzenie, jak i przez liście w ilości 200-500 g/ha prawie do końca wegetacji. 
Zakłócenia w pobieraniu cynku występują na glebach o: odczynie obojętnym, wy-
sokiej zawartości przyswajalnego fosforu, dużej zawartości cząsteczek spławialnych, 
dużej zawartości związków organicznych, a także w przypadku: przewapnowania lub 
bezpośredniego zwapnowania gleby, zastosowania dużych dawek nawozów fosforo-
wych oraz braku nawożenia organicznego.

Cynk bierze udział w procesach: przetwarzania kwasów organicznych, syntezy wi-
taminy C, B, P oraz chlorofilu, a także oksydoredukcyjnych, wzrostu i rozwoju roślin.

Duże jest zróżnicowanie stężenia cynku w różnych częściach rośliny. Jego zawar-
tość obniża się w miarę rozwoju. 
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Jego niedobór powoduje: obniżenie plonów roślin, zmniejszenie zawartości i ja-
kości białka w roślinie oraz pogorszenie zdrowotności roślin.

Objawy niedoboru cynku w roślinie to: zaburzenia we wzroście roślin, chloroza  
i nekroza między nerwami liści, liście młode bardzo drobne, zgrubiałe i kruche, znie-
kształcenia liści pojawiające się najpierw na liściach starszych, a potem całej roślinie, 
skrócenie źdźbeł, krótkie międzywęźla.

Zapobieganie niedoborom cynku polega na: unikaniu uprawy żyta na glebach 
zasadowych i świeżo zwapnowanych oraz uprawy na glebach o dużej zawartości czą-
steczek spławialnych, stosowaniu zrównoważonego nawożenia mineralnego i orga-
nicznego, łącznie z przyorywaniem poplonów.

O potrzebie stosowania nawozów mikroelementowych w życie jarym decyduje 
zasobność gleby oraz wrażliwość na niedobór, zwłaszcza manganu, cynku i miedzi. 

Polski rynek dysponuje bogatą ofertą mikroelementowych nawozów dolistnych. 
Na glebach o wysokiej zawartości mikroelementów nawożenie nimi jest zbędne. 

Tabela 5

Doglebowe dawki mikroelementów ważnych w uprawie żyta

Źródło: Jadczyszyn i in., 2015

Składnik Dawka [kg/ha]
Mangan 6
Cynk 20-30
Miedź 5-10
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SIEW

DOBÓR ODMIAN
Aktualnie w krajowym rejestrze są wpisane trzy odmiany żyta jarego: Bojko 

(2005), SM Ananke (2019) i SM Elara (2019). Opis odmian według SHR Smolice.

Bojko to odmiana populacyjna o wysokość źdźbeł 153-128 cm. Charakteryzuje się 
ona dużą odpornością na na rdzę brunatną, wysoką na: mączniaka, rdzę źdźbłową, 
rynchosporiozę, septoriozę liści i plew, sporysz. Odmiana ma korzystne cechy jako-
ściowe. Może być wykorzystywana na cele paszowe i wypiekowe. Charakteryzuje ją 
wysoka (12,7-14,8% s.m.) zawartość białka w ziarnie oraz wysoka liczba opadania 
(258-260 sek.). Ze względu na dużą odporność na wyleganie i choroby nadaje się do 
upraw w gospodarstwach ekologicznych. Odznacza się również dużą odpornością na 
zachwaszczenie. Nadaje się na gleby słabe. Przy intensywnej uprawie można uzyskać 
bardzo wysokie plony.

SM Ananke to odmiana pastewna, dość niska, ale łatwo ulega wyleganiu. Kłoszenie  
i dojrzewanie następuje w średnim terminie. Charakteryzuje się dość dużą masą 1000 
ziaren, przeciętnym wyrównaniem ziarna i średnią gęstością ziarna w stanie zsypnym, 
liczba opadania jest mała. Posiada średnią odporność na porastanie w kłosie. Śred-
nia zawartość białka w ziarnie. Posiada przeciętną tolerancję na zakwaszenie gleby. 
Charakteryzuje się dużą do bardzo dużej odpornością na choroby podstawy źdźbła, 
dość dużą na mączniaka prawdziwego i brunatną plamistość liści, średnią na septo-
riozę liści, dość małą na rdzę brunatną i rynchosporiozę i małą do bardzo małej na 
rdzę źdźbłową. Posiada średnią odporność na porastanie. Odmiana daje plon ziarna  
o 11% większy niż odmiana Bojko. 

SM Elara to odmiana pastewna, niska, o średniej odporności na wyleganie. Charak-
teryzuje ją średni termin kłoszenia i dojrzewania. Masa 1000 ziaren i wyrównanie 
ziarna są przeciętne, a gęstość ziarna w stanie zsypnym średnia i liczba opadania 
duża. Średnia podatność na porastanie w kłosie. Zawartość białka w ziarnie śred-
nia. Tolerancja na zakwaszenie gleby jest przeciętna. Charakteryzuje się bardzo dużą 
odpornością na choroby podstawy źdźbła, dość dużą na mączniaka prawdziwego 
oraz średnią na: rdzę brunatną i źdźbłową, brunatną plamistość liści, rynchosporiozę  
i septoriozę liści. Posiada średnią odporność na porastanie. Plon ziarna jest o 8% 
większy niż u odmiany Bojko.
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TERMIN SIEWU
Aby uzyskać wysoki plon ziarna żyta jarego musi być ono wcześnie siane. Pole 

powinno być tak przygotowane, aby z siewem można było wejść jak najwcześniej, 
najlepiej na przełomie marca i kwietnia. W uprawie żyta jarego możliwy jest również 
wcześniejszy termin siewu – nawet lutowy. Jednak można go wykonać jeśli gleba się 
nie maże. Tak wczesny siew nie jest dla niego niebezpieczny, gdyż jego poziom mro-
zoodporności jest bardzo wysoki. Żyto jare jest także tolerancyjne na bardzo późne 
terminy siewu, np. majowe. Jednak należy spodziewać się niższych plonów. 

Ponieważ żyto jare charakteryzuje się dużą mrozoodpornością, można wy-
siewać je również w trzeciej dekadzie września. 

Znaczna plastyczność żyta jarego w zakresie terminu siewu pozwala rów-
nież na siew żyta jarego w terminie opóźnionym i bardzo opóźnionym. Siew 
można wykonać w grudniu. Jednak tylko w warunki kiedy pola nie pokrywa 
śnieg, temperatura jest powyżej 0oC, gleba nie jest zbyt wilgotna. 

Odmiany żyta jarego są typowymi odmianami przewódkowymi, to zna-
czy, że można je wysiewać zarówno jesienią, jak i wiosną, ponieważ przecho-
dzą jarowizację. 

NORMA WYSIEWU
Obsada roślin żyta zalecana do siewu wiosennego wynosi 300-350 sztuk/m2. Plan-

tator, aby uzyskać taką liczbę roślin musi wysiać około 120 kg nasion/ha dla MTZ  
38 g. Jeśli siewy będą późne normę wysiewu żyta należy zwiększyć do 150 kg/ha,  
a przy wysiewach wczesnych można ją zmniejszyć do 100 kg/ha.

W przypadku siewów jesiennych ilość wysiewu powinna być niska, podob-
nie jak przy siewach wczesnowiosennych.



20

PIELĘGNACJA ZASIEWÓW

REGULACJA ZACHWASZCZENIA
Żyto jare stosunkowo dobrze radzi sobie z zachwaszczeniem. Jednak na polu 

można spodziewać się zachwaszczenia o składzie gatunkowym związanym z rodza-
jem gleby. Ponieważ żyto ma najmniejsze wymagania glebowe ze wszystkich gatun-
ków zbóż, dlatego uprawia się je na glebach kompleksów słabszych. W stosunku do 
innych gatunków zbóż, jest ono bardziej tolerancyjne na niedobory wody i zakwa-
szenie. Dlatego na polach z uprawą żyta można spodziewać się dużego spektrum 
chwastów właściwych także dla zbóż jarych oraz dobrze rozwijających się na glebach 
lekkich i o niskim pH.

Żyto jare musi dawać sobie radę bez chemicznego odchwaszczania, ponieważ 
w zaleceniach IOR-PIB na sezon 2018/2019 brakuje wskazań odnośnie stosowania 
herbicydów w tym gatunku. W porównaniu z innymi gatunkami zbóż, żyto toleruje 
wadliwe właściwości fizyczne i kwaśny odczyn gleb, oszczędnie gospodaruje wodą, 
ma najlepiej rozwinięty system korzeniowy. Ponadto charakteryzuje się wysoką mro-
zoodpornością oraz małymi wymagania klimatycznymi, które powodują, że rozpo-
czyna ono kiełkowanie w temperaturze powyżej 1oC. Te oraz inne cechy powodują, 
że w efekcie jest niezastąpione w uprawie na glebach kompleksów żytnich, a również 
jest bardziej odporne na konkurencyjne działanie chwastów. 

Najczęściej w życie jarym występują takie gatunki chwastów jak: przytulia 
czepna, mak polny, chaber bławatek, komosa biała, rdest ptasi, rdest kolankowy, 
gorczyca polna, iglica pospolita, fiołek polny, fiołek trójbarwny, przetaczniki, ja-
snoty, miotła zbożowa i owies głuchy oraz rumianowate. 

W przypadku siewu jesiennego na polach będą występowały gatunki cha-
rakterystyczne dla upraw ozimych.
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Fot. 1. Chwastnica jednostronna Fot. 2. Owies głuchy Fot.3. Tomka oścista

Fot. 4. Chaber bławatek Fot.5. Fiołek polny Fot. 6. Fiołek trójbarwny

Fot. 8. Gwiazdnica pospolitaFot. 7. Gorczyca polna Fot. 9. Iglica pospolita

Fot. 12. Komosa białaFot. 11. Jasnota różowaFot. 10. Jasnota purpurowa
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Fot. 13. Krzywoszyj polny

Fot. 16. Powój polny Fot. 17. Poziewnik szorstki Fot. 18. Przetacznik perski

Fot. 19. Przetacznik polny

Fot. 14. Mak polny Fot. 15. Maruna nadmorska

Fot. 22. Rdest kolankowy

Fot. 21. Przytulia czepna

Fot. 23. Rdest ptasi

Fot. 20. Przymiotno kanadyjskie

Fot. 24. Rdestówka powojowata



OGRANICZANIE WYSTĘPOWANIA SPRAWCÓW CHORÓB 
Żyto najczęściej jest atakowane przez sprawców rdzy brunatnej, a także ryncho-

sporiozy zbóż, rdzy żółtej, mączniaka prawdziwego zbóż i traw, pleśni śniegowej, spo-
ryszu zbóż i traw oraz łamliwości źdźbła zbóż i fuzaryjnej zgorzeli podstawy źdźbła 
i korzeni. Znaczne nasilenie pojawiania się tych chorób prowadzi do znacznych strat 
plonu. 

W uprawie żyta sporo problemów sprawia fuzarioza liści i sporysz, który w ostat-
nich latach dość często jest obserwowany na kłosach w postaci fioletowoczarnych 
przetrwalników, które nie pozwalają na powstawanie ziarniaków. Dużym zagroże-
niem w uprawie żyta jest także rdza żółta, która może również pojawiać się na kło-
sie. W wyniku porażenia przez sprawców rdzy żółtej żyto słabo plonuje. Znaczny 
problem w uprawie żyta sprawia także zgorzel siewek wywoływana przez grzyby  
z rodzaju Fusarium, który atakuje ziarniaki w czasie wschodów, zwłaszcza gdy siew 
jest zbyt głęboki.

Oprócz znajomości warunków sprzyjających występowaniu danej choroby, ważne 
jest prawidłowe jej określenie. Grzyby chorobotwórcze mogą pojawiać się na wszyst-
kich częściach żyta i występują od fazy kiełkowania (BBCH 05), aż do końca dojrze-
wania (BBCH 89).
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Fot. 25. Rumianek pospolity Fot. 27. Rzodkiew świrzepaFot. 26. Rumian polny

Fot. 36. Tobołki polneFot. 29. Tasznik pospolityFot. 28. Starzec zwyczajny
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Tabela 6

Znaczenie gospodarcze chorób żyta w Polsce

– bez znaczenia (lub nie występuje), + znaczenie małe, +(+) znaczenie małe do średniego, ++ znaczenie średnie, 
+++ znaczenie duże

Źródło: Zalecenia Ochrony Roślin IOR-PIB, 2018/2019

Choroba Sprawca Znaczenie

Brunatna plamistość liści Drechslera tritici-repentis +(+)

Czerń zboż Cladosporium herbarum, Alteranaria
alternata, Alternaria spp. +(+)

Fuzarioza kłosów Fusarium avenaceum, Fusarium graminearum, 
Fusarium culmorum, Microdochium nivale ++

Fuzarioza liści Fusarium avenaceum, Fusarium graminearum, 
Fusarium culmorum, Microdochium nivale +

Fuzaryjna zgorzel 
podstawy źdźbła i korzeni

Fusarium avenaceum, Fusarium graminearum, 
Fusarium culmorum, Fusarium spp. +++

Łamliwość źdźbła 
zbóż i traw

Ocumlimacula acuformis, 
Ocumlimacula yallundae +++

Mączniak prawdziwy 
zbóż i traw Blumeria graminis +++

Ostra plamistość oczkowa Ceratorhiza cerealis, Rhizoctonia solani +(+)

Pleśń śniegowa zbóż Microdochium nivale +++

Rdza brunatna pszenicy Puccinia recondita f. sp. recondita +++

Rdza źdźbłowa zbóż i traw Puccinia graminis +

Rdza żółta zbóż i traw Puccinia striiformis +(+)

Rynchosporioza zbóż Rhynchosporium secalis ++

Septorioza plew 
(liście, kłosy) Stagonospora nodorum +

Sporysz zbóż i traw Sphacelia segetum ++

Zgorzel siewek

Fusarium avenaceum, Fusarium graminearum, 
Fusarium culmorum, Pythium spp., 
Rhizoctonia spp., Alternaria alternata, 
Alternaria spp., Stagonospora nodorum

++



W celu precyzyjnego określeniu terminu zabiegu bardzo ważna jest znajomość 
źródeł infekcji oraz warunków, które sprzyjają rozwojowi chorób (tab. 7).

Tabela 7

Warunki sprzyjające rozwojowi sprawców chorób
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Choroba Źródła infekcji
Warunki sprzyjające

temperatura
[°C]

wilgotność gleby
i powietrza

Brunatna plamistość
liści

porażone ziarno,
resztki pożniwne 18-28 zwilżenie liści aby 

doszło do zakażenia

Czerń zbóż

resztki pożniwne,
zarodniki konidialne

przenoszone
z deszczem i wiatrem

15-25 wysoka wilgotność 
względna powietrza

Fuzarioza kłosów

resztki pożniwne,
zarodniki

rozprzestrzeniające
się z kroplami deszczu

15-25
ciepło, wysoka 

wilgotność względna 
powietrza

Fuzarioza liści

resztki pożniwne,
zarodniki

rozprzestrzeniające
się z kroplami deszczu

0-20 wysoka wilgotność
względna powietrza

Fuzaryjna zgorzel

podstawy źdźbła
i korzeni

resztki pożniwne,
porażone ziarniaki, 

zarodniki
rozprzestrzeniające

się z kroplami deszczu

5-25

wysoka wilgotność 
względna powietrza 

oraz gleby 
lub przesuszenie gleby

Łamliwość źdźbła
Zboż i traw

resztki pożniwne,
zarodniki konidialne,

askospory
5-15 wysoka wilgotność 

powietrza i gleby

Mączniak 
prawdziwy
zbóż i traw

zarodniki konidialne,
askospory 5-30 50-100% wilgotności

względnej powietrza

Ostra plamistość oczkowa sklerocja 
w glebie 15-25 ciepło, sucho, brak 

wilgoci w glebie

Pleśń śniegowa zbóż gleba, resztki
pożniwne 0-5 wilgotno, gleba 

niezamarznięta

Rdza brunatna 
pszenicy

samosiewy, zarodniki
w powietrzu 15-18

okresowy dobowy 
wzrost wilgotności 

powietrza
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Tabela 7 cd.

Warunki sprzyjające rozwojowi sprawców chorób

Źródło: Zalecenia Ochrony Roślin IOR-PIB, 2018/2019

CECHY DIAGNOSTYCZNE CHORÓB ŻYTA

Brunatna plamistość liści zbóż

Pyrenophora tritici-repentis [Died.] Drechs.; anamorfa: Drechslera tritici-repentis [Died.] Drechs. = Helminthospo-
rium tritici-repentis Sacc.)

Wiosną na dolnych liściach po-
jawiają się małe, owalne, żółte pla-
my z brunatnym punktem w cen-
trum. Otoczone są one wyraźną, 
chlorotyczną obwódką. Choroba 
może objawiać się również w po-
staci brunatnych plam otoczonych 
chlorotyczną obwódką. Objawy 
nasilają się w czasie, gdy w sezo-
nie wegetacyjnym notuje się liczne 
opady i wysoką wilgotność powie-

Choroba Źródła infekcji
Warunki sprzyjające dla rozwoju

temperatura
[°C]

wilgotność gleby
i powietrza

Rdza źdźbłowa zbóż
i traw

ecjospspory
powstające na

żywicielu pośrednim
(berberys zwyczajny

i mahonia)

ok. 20 wysoka wilgotność 
względna powietrza

Rdza żółta zbóż 
i traw

urediniospory
samosiewow zboż

i ozimin

10-15
nowe 

patotypy
10-28

wysoka wilgotność,
nowe patotypy sucho

ciepło

Rynchosporioza 
zbóż

porażone ziarno,
zarodniki konidialne 5-12 wysoka wilgotność

Septorioza plew
(liście, kłosy)

samosiewy, zarodniki
w powietrzu 10-20 wysoka wilgotność

powietrza i gleby

Sporysz zbóż i traw sklerocja w glebie lub
w materiale siewnym 18-25 sucho i ciepło

Zgorzel siewek,
zgnilizna korzeni gleba, materiał siewy umiarkowana wysoka

Fot. 31. Brunatna plamistość liści zbóż (fot. M. Korbas)



trza. Wówczas na starszych liściach plamy te zlewają się, a liście stają się pożółkłe lub 
brunatne. Porażone liście zasychają. Można pomylić ją z septoriozą plew.

Źródłem infekcji są zimujące zarodniki konidialne oraz grzybnia w resztkach ro-
ślin. 

Agrotechniczne metody ograniczają występowanie choroby, w tym przede wszyst-
kim odpowiedni płodozmian, staranne wykonanie podorywki, a po niej głębokiej 
orki oraz optymalizacja nawożenia azotowego. Należy uprawiać odmiany o większej 
odporności na tę chorobę. Po zbiorze wilgotne ziarno należy szybko dosuszyć. 

Próg szkodliwości: 10-20% porażeń na liściach (wg IOR-PIB).

Fuzaryjna zgorzel podstawy źdźbła i korzeni

Gibberella sp.; anamorfa: Fusarium sp.

Choroba występuje przez cały okres wegetacji, a główne jej nasilenie przypada na 
fazę kwitnienia. Grzyb poraża korzenie i podstawę źdźbła. Pierwsze symptomy cho-
roby widoczne są jesienią. Pochwy liściowe zmieniają barwę z zielonej na brązową. 
Początkowo mogą to być brunatne lub brązowe smugi, kreski oraz plamy nieregular-
nego kształtu. Niekiedy można zaobserwować zbrązowienie całej podstawy źdźbła  
i korzeni. W końcu rośliny całkowicie i przedwcześnie zamierają. Widoczne jest cha-
rakterystyczne bielenie kłosów i porażonych pędów.

Źródłem infekcji są porażone ziarniaki, gleba oraz obumarłe resztki roślin, w któ-
rych grzyby żyją saprofitycznie. 

W celu zwalczenia patogena należy zastosować odpowiednie zmianowanie, sta-
rannie przyorywać resztki pożniwne i niszczyć 
samosiewy, wysiewać zaprawiony i dokładnie 
oczyszczony materiał siewny, stosować fungicy-
dy na początku fazy strzelania w źdźbło do fazy 
pierwszego kolanka lub jeśli zachodzi potrzeba 
2. kolanka. Na wiosnę uszkodzone plantacje na-
leży wzmocnić nawożeniem pogłównym. 

Próg szkodliwości: 20-30% źdźbeł z pierwszymi 
objawami porażenia od początku fazy strzelania 
w źdźbło do fazy pierwszego kolanka (wg IOR-
-PIB).
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Fot. 32. Fuzaryjna zgorzel podstawy źdźbła  
i korzeni (fot. M. Korbas)
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Łamliwość podstawy źdźbła

Oculimacula acuformis Böer., R. Pieters & Hamers; anamorfa: Helgardia acuformis [Nirenb.] Crous & W. Gams
Oculimacula yullandae [Wallw. & Spooner] Crous & W. Gams; anamorfa: Helgardia herpotrichoides [Nirenb.] 

Crous & W. Gams

Pierwsze objawy porażenia można za-
obserwować późną jesienią na koleoptylu  
i młodych liściach, jako brunatne, ciem-
niejące na obrzeżach plamki w kształcie 
medalionów. Typowe dla rozpoznania tej 
choroby są zmiany na źdźbłach. Na pierw-
szym międzywęźlu pojawiają się wydłużo-
ne, owalne plamy otoczone ciemną, szero-
ką obwódką z jaśniejszym przebarwieniem 
w środku. Źdźbła łamią się w miejscach po-
rażonych. W silnie porażonych źdźbłach 
tkanki przewodzące ulegają zniszczeniu, 
co uniemożliwia przewodzenie i odżywia-
nie. W rezultacie występuje bielenie źdźbła  
i niewykształcenie ziarna.

Źródłem zakażenia zbóż na jesieni jest 
ścierń. Duża wilgotność powietrza tuż nad 
ziemią sprzyja tworzeniu zarodników.

W celu zwalczenia patogena należy 
wykonywać podorywkę bezpośrednio po 
zbiorze zbóż, a następnie orkę jesienną. 
Najbardziej skuteczne jest zastosowanie 
przerwy w uprawie zbóż na danym polu. 

Próg szkodliwości: Łamliwość źdźbła zwalcza się od początku strzelania w źdźbło do 
fazy pierwszego kolanka, gdy porażone jest 15-20% powierzchni liści (wg IOR-PIB).

Mączniak prawdziwy zbóż i traw 
Blumeria graminis DC. Speer. = Erysiphe graminis DC.; anamorfa: Oidium monilioides Link.

W wyniku porażenia na liściach, pochwach liściowych, źdźbłach, czasem także 
na kłosach występuje początkowo szarobiały nalot złożony z grzybni i zarodników 
grzyba. Nieco później staje się on mniej lub bardziej mączysty, stosunkowo gruby  
i przybiera zabarwienie szarobiałe. Patogen poraża najpierw dolne liście, potem prze-
nosi się na górne, a z czasem na całą roślinę. Porażone liście przedwcześnie zasychają. 
W razie silnego porażenia mogą zamierać całe rośliny. 

Fot. 33. łamliwość podstawy źdźbła (fot. M. Korbas)
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Porażenie przez grzyba następuje  
w czasie wschodów. W sprzyjających 
warunkach pogody (20°C i 100% wil-
gotności) rozwija się bardzo szybko  
i już po 5 dniach od zakażenia występują 
pierwsze symptomy. Zarodniki te roz-
przestrzeniają się na sąsiednie rośliny  
i zapoczątkowują nowe ogniska choro-
by. 

W celu zwalczenia patogenów na-
leży wcześnie i dokładnie wykonać 
podorywkę i orkę jesienną. Unikać są-
siedztwa zbóż ozimych z jarymi tego 
samego gatunku, a także nie wysiewać 
ziarna zbyt gęsto. Należy unikać jed-
nostronnego nawożenia azotem. W razie dużego zagrożenia porażeniem przez pato-
geny wywołujące mączniaka prawdziwego trzeba powtórzyć oprysk, ale fungicydem 
o innej substancji czynnej. 

Próg szkodliwości: 10% źdźbeł z pierwszymi objawami porażenia w fazie strzelania  
w źdźbło (wg IOR-PIB).

Ostra plamistość oczkowa

Ceratobasidium cereale Mur. & Burpee; anamorfa: Ceratorhiza cerealis [Hoev.] Moore
Thanatephorus cucumeris [Fr.] Donk; anamorfa: Rhizoctonia cerealis v.d. Hoeven

Objawy tej choroby są podobne do objawów łamliwości źdźbła zbóż. Na pochwach 
liściowych i źdźbłach dwóch dolnych między-
węźli pojawiają się soczewkowate, podłużne, 
czasem o nieregularnych kształtach, ostro za-
kończone, jasne plamy. Są one obwiedzione 
grubszą, brunatną obwódką. W środku plam 
widoczna jest brązowa grzybnia i sklerocja. 
Grzyb atakuje tylko zewnętrzną część źdźbeł. 

Kłosy roślin, które uległy wczesnemu pora-
żeniu zaczynają bieleć, a znajdujące się w nich 
ziarniaki są małe. Korzenie porażonych roślin 
gniją. Dlatego rośliny słabo rosną, zawiązują 
drobne ziarniaki lub przedwcześnie zamierają. 

Infekcja następuje poprzez sklerocja i grzyb-
nię rozwijającą się na resztkach pożniwnych. 
Zakażeniu sprzyjają chłodne, jak i suche okresy. 

Fot. 34. Mączniak prawdziwy zbóż i traw 
(fot. J. Danielewicz)

Fot. 35. Ostra plamistość oczkowa 
(fot. M. Korbas)
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W celu zwalczenia patogena należy stosować właściwy płodozmian, unikać upra-
wy zbóż po sobie i terminowo stosować zabiegi technologiczne.

Próg szkodliwości: nie został określony.

Rdza brunatna żyta

Puccinia recondita f. sp. secalis Eriks. & Hem.

Na górnej stronie liści żyta tworzą się drobne, nieco wydłużone, rdzawobrunat-
ne, rozrzucone po całej powierzchni liścia, poduszeczkowate skupienia urediniospor. 
Przy silnym porażeniu są one tak gęste, że zlewają się ze sobą i liście przybierają bar-
wę rdzawobrunatną. W okresie dojrzewania żyta, przede wszystkim na dolnej stronie 
liści pojawiają się czarne, wydłużone, nieco spłaszczone skupienia teliospor. Liście 
przedwcześnie zamierają i zasychają. 

Choroba ta jest pełnocykliczna i dwudomowa. Zimują urediniospory i grzybnia 
na samosiewach i oziminach, które są źródłem zakażenia. 

W celu ograniczenia rozprzestrzeniania 
się choroby należy koniecznie niszczyć ro-
śliny żywicielskie, a przede wszystkim krzy-
woszyj polny, a także samosiewy zbóż. Sto-
sować zbilansowane nawożenie mineralne. 
Podorywkę ścierniska i głęboką orkę jesienną 
wykonać bardzo starannie. 

Próg szkodliwości: w fazie krzewienia 
(BBCH 21-29), 10-15% roślin z pierwsze 
objawy choroby; w fazie strzelania roślin 
w źdźbło (BBCH 30-39), co najmniej 10% 
źdźbeł z objawami choroby; w fazie kłoszenia 
roślin (BBCH 51-59), jeżeli objawy zakażenia 
występują na liściu podflagowym lub flago-
wym (wg IOR-PIB).

Fot. 36. Rdza brunatna żyta (fot. M. Korbas)
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Rdza źdźbłowa zbóż i traw

Puccinia graminis Pers.

Rdza źdźbłowa pojawia się na źdźbłach 
i pochwach liściowych, na których wytwa-
rzają się żółtobrunatne lub czekoladowo-
brunatne, podłużne, kreskowate, długości 
do 10 mm skupienia zarodników. Na po-
czątku dojrzewania roślin skupienia stają 
się coraz ciemniejsze i z czasem przybiera-
ją czarną barwę. 

Choroba ta jest pełnocykliczna i dwu-
domowa. Przezimowane zarodniki za-
każają berberys, który jest źródłem pier-
wotnego zakażenia żyta. Z niego patogen 
przenoszony jest przez wiatr na źdźbła.

W celu zwalczenia patogena ważne jest 
przyorywanie resztek pożniwnych oraz 
niszczenie żywicieli pośrednich (berbe-
rysu). Stosowanie odmian o większej od-
porności oraz odmian wcześnie dojrzewa-
jących. Wczesny siew powoduje szybszy 
rozwój żyta i znacznie utrudnia zakażenie. 
W razie dużego nasilenia choroby konieczna jest ochrona chemiczna. 

Próg szkodliwości: 10-15% liści z pierwszymi objawami porażenia w fazie krzewie-
nia oraz 10% źdźbeł z pierwszymi objawami porażenia w fazie strzelania w źdźbło 
(wg IOR-PIB).

Rdza żółta zbóż i traw

Puccinia striiformis West. = Puccinia glumorum Schmidt Erikss, et Henn.

Objawy rdzy żółtej zbóż są bardzo charakterystyczne i najlepiej je zaobserwować 
w maju lub w czerwcu. Zarodniki powstają pod skórką liści i są ułożone liniowo mię-
dzy nerwami. Są żółte, wydłużony i lekko wzniesione. Tworzą żółte paski o długości 
kilku milimetrów. Z czasem następuje bielenie pojedynczych plew, a na plewkach  
i ościach pojawiają się żółte, pomarańczowe i brunatne skupienia zarodników.

Zimuje grzybnia lub zarodniki w liściach samosiewów zbóż, ozimin lub traw wie-
loletnich. Silnemu rozwojowi rdzy sprzyjają dłuższe okresy wilgotne i zimne na wio-
snę oraz na początku lata, które bardzo obniżają odporność żyta.

Fot. 37. Rdza źdźbłowa zbóż i traw (fot. M. Korbas)
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Ważną rolę w ochronie przed rdzą żół-
tą zbóż i traw odgrywa niszczenie samo-
siewów oraz podorywka i głęboka orka. 
Unikanie siewu form jarych w sąsiedz-
twie ozimych. Zrównoważone nawożenie, 
zwłaszcza azotem i optymalny termin sie-
wu. 

Próg szkodliwości: w fazie krzewienia: 
pierwsze objawy porażenia na 30% po-
wierzchni liści; w fazie strzelania w źdźbło: 
pierwsze objawy porażenia na 30% po-
wierzchni liści; w fazie kłoszenia: 10% po-
rażonej powierzchni liścia podflagowego 
lub pierwsze objawy porażenia na liściu 
podflagowym lub flagowym (wg IOR-PIB).

Rynchosporioza zbóż

Rhynchosporium secalis [Oud.] Davis. 

W początkowym okresie choroby pojawia się zielononiebieska barwa liści. Na 
życie są one koloru słomkowego lub jasnobrązowego, ale bez wyraźnej obwódki  
i mają nieregularny, szerokoowalny kształt. Z czasem plamy zlewają się i powstają 
liczne nekrozy. Środek owalnych plam ma początkowo zielonkawoniebieską, a póź-
niej słomkową barwę, natomiast obwódka jest brązowa.  

Grzyb w czasie wegetacji rozprzestrzenia się za pomocą zarodników rozsiewa-
nych przez deszcz i wiatr. Zimuje grzybnia i zarodniki konidialne na resztkach po-
żniwnych lub na oziminach. Może 
przenosić się na ziarniakach.

W celu zwalczenia patogena nale-
ży stosować prawidłowe zmianowanie  
z 3-4-letnią przerwą w uprawie zbóż. 
Nawozić rośliny wysokimi dawkami 
fosforu i potasu, co zwiększa odpor-
ność. Niszczyć za pomocą podoryw-
ki i głębokiej orki resztki pożniwne  
i samosiewy, zaprawiać ziarno siew-
ne. Stosować chemiczne zwalczanie 
od początku strzelania w źdźbło do 
początku fazy kłoszenia. 

Fot. 38. Rdza żółta zbóż i traw (fot. M. Korbas)

Fot. 39. Rynchosporioza zbóż (fot. M.Korbas)
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Próg szkodliwości: 15-20% powierzchni liści z objawami choroby w fazie krzewienia 
oraz 15-20% powierzchni liści z objawami choroby w fazie strzelania w źdźbło (wg 
IOR-PIB).

Sporysz zbóż i traw

Claviceps purpurea [Fr.] Tul.; anamorfa: Sphacelia segetum Ĺeveille

W okresie dojrzewania zamiast 
ziarniaków występują twarde, nieco 
wygięte, szarofioletowe, wewnątrz 
białe rożki, tzw. przetrwalniki. 

Grzyb zimuje w postaci prze-
trwalników, które osypują się do 
gleby, a na wiosnę kiełkują i zaka-
żają rośliny w okresie kwitnienia. 
Choroba dalej rozprzestrzenia się 
przez wiatr i owady. Porażeniu 
przez sporysz sprzyjają wilgotne 
lata.

Zwalczanie: Dokładne oczysz-
czanie ziarna, najlepiej na stołach 
grawitacyjnych, uprawa odmian o większej odporności wykaszanie traw przed two-
rzeniem się sklerocjów oraz przyorywanie resztek pożniwnych. Taką odmianą jest 
Bojko.

Próg szkodliwości: nie został określony.

Zgorzel podstawy źdźbła 

Gaeumannomyces graminis [Sacc.] Arx & Olivier.; anamorfa: Harpophora ssp.

Wkrótce po wykłoszeniu się żyta można zauważyć w łanie rośliny niższe i jakby 
dojrzewające, pożółkłe lub białawe, o kłosach niedorozwiniętych, płonych lub zawie-
rających słabo wykształcone ziarno. Można łatwo je wyciągnąć z ziemi, ponieważ 
mają uszkodzony system korzeniowy. Podstawa źdźbeł chorych roślin jest sczerniała 
i pokryta brunatnoczarną opilśnią.

Głównym  źródłem pierwotnego zakażenia jest grzybnia rozwijająca się w glebie 
na resztkach roślin. W okresie wegetacji choroba rozprzestrzenia się również za po-
mocą grzybni.

W celu zwalczenia patogena należy zastosować 3-letnią przerwę w uprawie na 
danym polu, przy czym jako przedplon najkorzystniejsze są: rzepak, fasola i wcze-

Fot. 40. Sporysz zbóż i traw (fot. M. Korbas)
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sny ziemniak. Koniczyna jest nieod-
powiednia, ponieważ wsiewana jest  
w zboża, po których zostaje ścierni-
sko z rozwijającym się grzybem. Glebę 
należy utrzymywać w dobrej kulturze  
i stosować obornik zapewniający im 
dobrą strukturę. Na glebach zasado-
wych stosować nawozy fizjologicznie 
kwaśne. Nawożenie superfosfatem 
sprzyja regeneracji korzeni. Siew żyta 
na polach zarażonych należy nieco 
opóźnić, ponieważ niższe temperatury 
jesienne powstrzymują rozwój grzyba, 
a zasiewy unikają porażenia. Należy 
także zaprawiać materiał siewny.

Próg szkodliwości: nie został określony.

Zgorzel siewek 

Monographella nivalis [Schaff.] Müll.; anamorfa: Microdochium nivale [Fr.] Samuels & Hallett

Ziarniaki, zwłaszcza słabiej porażone, mogą kiełkować, lecz rozwijające się z nich 
rośliny na skutek porażenia przez grzyb są osłabione. Przy przebijaniu się przez glebę 
skręcają się wężykowato i najczęściej zamierają przed wydostaniem się na powierzch-
nię. Jeżeli został zniszczony węzeł krzewienia, rośliny łatwo dają się wyciągnąć z zie-
mi. Na zamarłej tkance roślinnej może pojawiać się wokół grzyba obwódka z brunat-
nych punktów. 

Źródłem infekcji jest zakażona gle-
ba, materiał siewny, resztki roślinne,  
w których rozwijają się grzyby.

Ważne jest wysiewanie zboża  
w optymalnym terminie agrotechnicz-
nym. W rejonach zagrożonych należy 
uprawiać odmiany o większej odpor-
ności. Zbyt gęste zasiewy żyta zasia-
nego jesienią przerzedzić za pomocą 
bronowania już jesienią. 

Próg szkodliwości: 15-20% po-
wierzchni liści z objawami choroby.

Fot. 41. Zgorzel podstawy źdźbła (fot. M. Korbas)

Fot. 42. Zgorzel siewek (fot. M. Korbas)
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AGROTECHNICZNE METODY OCHRONY

Jednym ze sposobów ograniczania występowania chorób jest wykorzystanie me-
tody agrotechnicznej, która polega na prawidłowym i terminowym wykonywaniu 
zabiegów związanych z uprawą. W tym przypadku ważna jest odpowiednia lokaliza-
cja uprawy i płodozmian. Ważne jest, aby uprawy żyta nie sąsiadowały z zasiewami 
pszenżyta.

Patogeny, które porażają pszenżyto czy inne gatunki zbóż, z powodzeniem mogą 
przenosić się na żyto, np.:  pleśń śniegowa, rdza, rynchosporioza zbóż oraz sporysz. 
Zatem w planowanym płodozmianie istotny jest dobór gatunków i odmian roślin. 
Właściwie dobrane gatunki przedplonowe mogą znacznie ograniczyć źródła infekcji. 
Jeśli chodzi o rośliny zbożowe ważne jest ograniczenie liczby grzybów saprotroficz-
nych, które na ogół przeżywają na resztkach źdźbeł, korzeni, a także pozostawionej 
na polu słomie. W tym przypadku duże znaczenie mają grzyby powodujące choro-
by podstawy źdźbła, tj.: fuzaryjna zgorzel podstawy źdźbła i korzeni oraz łamliwość 
źdźbła zbóż. Zatem w uprawie zbóż po sobie ważna jest 3-4 letnia przerwa, która 
zdecydowanie zmniejsza zagrożenie porażenia przez te choroby. 

Ważne jest, aby porażenie roślin przedplonowych było jak najniższe, gdyż wpływa 
to na ograniczenie tworzenia się zarodników grzybów, które są pierwotnym źródłem 
infekcji, co ma duże znaczenie dla zdrowotności żyta uprawianego po przedplonie 
kłosowym. 

Termin siewu ma wpływ na rozwój grzybów. Zbyt wczesny siew może stymu-
lować namnażanie sprawców chorób, a późny wpływa na słabe rozwinięcie roślin  
i niższą odporność na porażenie przez grzyby. Na ostateczną jakość uzyskanego ziar-
na ma wpływ termin zbioru. Późny termin zbioru zwiększa niebezpieczeństwo po-
rastania ziarna, na co niebagatelny wpływ mają opady deszczu. Należy nadmienić, 
że żyto cechuje duża podatność na porastanie. Późny zbiór może doprowadzić także 
do strat w wyniku osypywania się ziarna, które jako późniejsze źródło samosiewów 
stwarzają możliwość przetrwania grzybów porażających zboża.

Ważnym elementem w agrotechnice, pozwalającym na zmniejszanie przenosze-
nia chorób, jest usuwanie chwastów jednoliściennych, które na ogół przenoszą cho-
roby, np. grzyby z rodzaju Fusarium. 

Na zanieczyszczonych narzędziach i maszynach uprawowych można przenosić 
grzyby glebowe z pola na pole. Źle doczyszczone elementy młócące kombajnu mogą 
być źródłem zakażenia ziarniaków, przez np. Fusarium spp. na innym polu.

Istotne jest dokładne czyszczenie maszyn rolniczych do uprawy i zbioru zbóż. 
Nie wolno łączenie zbierać ziarna z różnych pól i mieszać ich, gdyż niektóre mogą 
pochodzić z plantacji zainfekowanych.

W uprawie żyta ważny jest też dobór odmiany o zwiększonej tolerancji na najważ-
niejsze gatunki chorób. W tym przypadku mamy do dyspozycji tylko trzy odmiany, 
które charakteryzują się pozytywnymi cechami jeśli chodzi o odporność na choroby.

Do siewu należy także stosować materiał siewny wolny od przetrwalników spraw-
cy sporyszu.
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OGRANICZANIE WYSTĘPOWANIA SZKODNIKÓW
Plantacje żyta mogą być atakowane przez kilka gatunków szkodników, które mają 

znaczenie gospodarcze. Na wzrost populacji szkodników, które do tej pory nie mia-
ły znaczenia gospodarczego ma wiele czynników, do których należą m.in. zmiany 
klimatyczne, potencjalny wzrost areału uprawy zbóż czy stosowanie uproszczonych 
technologii. Do najgroźniejszych szkodników żerujących podczas wegetacji żyta na-
leżą: mszyce i skoczki, skrzypionki, muchówki, błonkówki, pluskwiaki różnoskrzy-
dłe, wciornastki, śmietki oraz szkodniki glebowe. Lokalne szkody mogą także wyrzą-
dzać: zwójki, łokaś garbatek, nicienie, gryzonie i ptaki.

Mszyca czeremchowo-zbożowa 
(Rhopalosiphum padi L.)

Dorosłe owady o długości 1,6-2,4 mm 
mają głowę, tułów i syfony czarne, odwłok 
oliwkowozielony z brązowymi płytkami 
bocznymi. Larwy są koloru zielonego. Cha-
rakterystyczną cechą tego gatunku są syfony 
dwa razy dłuższe od ogonka z wyraźnym roz-
szerzeniem na końcu w kształcie kołnierzyka 
oraz lekko przewężony u nasady ogonek.  

Mszyce wysysają soki z rozwijających się 
źdźbeł, ponadto osobniki uskrzydlone prze-
noszą wirusa BYDV (Barley yellow dwarf 
virus) żółtej karłowatości jęczmienia. Mszy-
ca ta ma największy udział w rozprzestrze-
nianiu się tego wirusa. Zakażenie może na-
stąpić zarówno jesienią tuż po wschodach 
wcześnie wysianych ozimin, jak i latem. 
Wcześnie nalatujące mszyce na uprawy zbóż 
atakujące rośliny w fazie krzewienia (BBCH 2/20-
29) lub na początku kłoszenia (BBCH 5/51) powo-
dują więdnięcie i usychanie, względnie zahamowa-
nie ich wzrostu. Szkodliwe są zarówno larwy, jak  
i postacie dorosłe, które mogą doprowadzić do ubyt-
ku plonu około 1,0 t/ha, obniżenia masy tysiąca zia-
ren, a na spadzi wydzielonej przez żerujące mszyce 
rozwijają się grzyby chorobotwórcze.

Należy przestrzegać higieny pól. Z sąsiedztwa 
pól uprawnych usuwać rośliny będące drugimi ży-
wicielami mszyc, np. czeremchę i chwasty. Ważne 
jest stosowanie zbilansowanego nawożenia, zwłasz-

Fot. 43. Formy nieuskrzydlone mszycy czerem-
chowo-zbożowej (fot. M.Mrówczyński)

Fot. 44. Mszyce czeremchowo-zbożo-
we w różnych stadiach rozwojowych  
(fot. M. Mrówczyński)



37

cza azotem oraz przestrzeganie izolacji przestrzennej od upraw jednoliściennych  
i zakrzewień. Można chronić wrogów naturalnych mszyc (biedronki, złotooki, larwy 
bzygowatych). 

Próg ekonomicznej szkodliwości: w przypadku mszyc jako przenosicieli wirusów 
− pojawienie się pierwszych osobników, a od pełni kłoszenia do fazy początku doj-
rzałości mlecznej średnio 5 mszyc na kłosie na 100 losowo wybranych źdźbłach (wg 
IOR-PIB).

Mszyca różano-trawowa 
(Metopolophium dirhodum Walk.)

Wrzecionowate ciało samicy nieuskrzydlonej 
jest barwy jasnozielonej i długości 2,2-2,8 mm. 
Czułki są nieco krótsze niż długość ciała. Owad 
ma lekko cylindryczny syfon z niewielkim posze-
rzeniem w pobliżu podstawy. Samica uskrzydlo-
na ma jajowate jasnozielone ciało, długości 1,7-
2,3 mm. Czułki są ciemne i dłuższe niż u form 
nieuskrzydlonych. Jaja są owalne i czarne. 

Mszyce żerują po dolnej stronie liści wzdłuż 
nerwów. Wysysanie przez nie soków powodu-
je brunatnienie i zasychanie roślin, zwłaszcza  
w latach o małej ilości opadów atmosferycznych. 
Osobniki uskrzydlone przenoszą wirusa BYDV 
(Barley yellow dwarf virus) żółtej karłowatości 

jęczmienia. Mszyce wydzielają spadź, na której mogą rozwijać się grzyby zmniejsza-
jące powierzchnię asymilacyjną liści i ułatwiają wnikanie patogenów chorobotwór-
czych. 

Próg ekonomicznej szkodliwości: w przypadku 
mszyc jako przenosicieli wirusów − pojawienie 
się pierwszych osobników, a od pełni kłosze-
nia do fazy początku dojrzałości mlecznej śred-
nio 5 mszyc na kłosie na 100 losowo wybranych 
źdźbłach (wg IOR-PIB)

Fot. 45. Formy nieuskrzydlone mszycy 
różano-trawowej (fot. M. Mrówczyński)

Fot. 46. Formy uskrzydlona i nieuskrzydlo-
ne mszycy różano-trawowej 
(fot. M. Mrówczyński)
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Mszyca zbożowa 
(Sitobion avenae F.)

Formy nieuskrzydlone mszyc są długości 2,1- 
-3,3 mm i barwy żółtozielonej, zielonej, czerwonej lub 
czerwonobrązowej do czarnej. U form uskrzydlonych 
głowa i tułów są brązowe, a odwłok wrzecionowaty  
z ciemnymi syfonami. 

Mszyce te żerują 
na liściach i zielonych 
kłosach. Wysysanie 
przez nie soków z liści 
powoduje więdnięcie 
i zasychanie. Żerowanie na kłosach wpływa ujemnie 
na ziarno. Mszyca intensywnie wydziela spadź, która 
ułatwia rozwój grzybom chorobotwórczym, co wpływa 
ujemnie na jakość ziarna. Widoczne są kolonie mszyc 
na kłosach. Osobniki uskrzydlone przenoszą wirusa 
BYDV (Barley yellow dwarf virus) żółtej karłowatości 
jęczmienia. 

Próg ekonomicznej szkodliwości: w przypadku mszyc 
jako wektorów wirusów − pojawienie się pierwszych 
osobników, a od pełni kłoszenia do fazy początku doj-

rzałości mlecznej średnio 5 mszyc na kłosie na 100 losowo wybranych źdźbłach (wg 
IOR-PIB)

Skrzypionka zbożowa 
(Oulema melanopus L.)

Dorosłe owady są barwy zielonkawej lub niebieskawej z metalicznym połyskiem. 
Ich przedplecze i odnóża są czerwone, a czułki czarne. Długość ciała wynosi 4-5 mm. 
Walcowate jaja barwy miodowożółtej mają długość około 1 mm. Brązowożółte larwy 
mają długość około 4 mm i są miękkie lekko wydłużone, na grzbiecie wypukłe, a od 
dołu spłaszczone. Larwa ma głowę czarną i okrągłą. Larwy zaopatrzone są w 3 pary 
odnóży tułowiowych. Ciało larwy pokrywa lepka, śluzowata wydzielina i odchody. 

Na wiosnę w zasiewach żyta można znaleźć liście z białymi plamkami i podłuż-
nymi otworkami biegnącymi wzdłuż nerwów. W czerwcu, w razie licznego pojawu 
szkodnika, całe liście są pozbawione miękiszu i zbielałe. Młode rośliny usychają lub 
nadmiernie się krzewią. Szkodliwość skrzypionki zależy od liczebności. W ostatnich 
latach w całym kraju obserwuje się liczniejsze występowanie larw. 

Fot. 47. Forma uskrzydlona mszycy 
zbożowej (fot. P. Strażyński)

Fot. 48. Formy nieuskrzydlone 
mszycy zbożowej 
(fot. P. Strażyński)
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W celu ochrony należy stosować izolację przestrzenną od zbóż, kukurydzy, łąk  
i pastwisk, zwalczać chwasty jednoliścienne oraz wykaszać miedze, a także ograni-
czyć udział zbóż w płodozmianie. 

Próg ekonomicznej szkodliwości: w fazie liścia flagowego (BBCH 37-39) 1-1,5 lar-
wy na źdźbło (wg IOR-PIB). 

Pryszczarek zbożowiec 
(Haplodiplosis equestris Wagner)

Owad o długości 4-5 mm, podobny do komara o brązowym tułowiu z czerwonym 
odwłokiem. Jaja barwy pomarańczowej, długości ok. 0,3 mm. Larwy długości ok.  
4-5 mm. Początkowo są białe, a następnie czerwonawe.

Występuje jedno pokolenie w ciągu roku. Zimują larwy bez kokonów w glebie na 
głębokości do 10 cm. Przepoczwarczenie następuje na wiosnę w połowie kwietnia, 
gdy temperatura gleby wynosi ponad 10°C. Od połowy maja do połowy czerwca sa-
mice składają jaja rzędami jedno za drugim w łańcuszkach (120-200 jaj) między III  
i IV międzywęźlem. Jeżeli jaja zostały złożone na dolnej stronie liścia, to larwy uszka-

dzają dolne międzywęźla, gdy zaś na górnej 
przechodzą na wyższe. Wylęg larw następuje 
po ok. 8 dniach. Larwy natychmiast przedo-
stają się pod pochwy liściowe. Przed zbiorami 
dorosłe larwy dostają się do gleby, gdzie zimu-
ją nawet kilka lat. Jeśli wystąpi susza szkodnik 
larwy wydostają się dopiero podczas zbioru. 

Fot. 50. Larwy pryszczarka zbożowca 
(fot. P. Strażyński)

Fot. 49. Imago skrzypionki zbożowej Larwy skrzypionki zbożowej (fot. P. Strażyński)
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Szkodnika najczęściej można spotkać na glebach ciężkich i gliniastych oraz na 
obszarach o większej ilości opadów. W wyniku żerowania następuje pogrubienie po-
chwy liściowej, a później powstaje zgrubienie między III i IV międzywęźlem. Kłosy 
ulegają skróceniu lub nie wydostają się z pochwy liściowej. Ziarno jest niewykształ-
cone. Źdźbło staje się bardziej łamliwe. 

W ochronie istotne jest przestrzeganie izolacji przestrzennej od rozległych łąk  
i pastwisk. Ważne jest stosowanie prawidłowego zmianowania i ograniczenie dużego 
udziału zbóż w zasiewach. Do uprawy należy wybierać odmiany z pochwami ściśle 
przylegającymi do źdźbeł. Należy ograniczyć wysiew żyta w rejonach o dużej ilości 
opadów i wilgotności powietrza. 

Próg ekonomicznej szkodliwości: w okresie wyrzucania liścia flagowego (BBCH 37) 
15 jaj na źdźble. 

Nawodnica trawianka 
(Hydrella griseola Fali.)

Owady dorosłe są długości 2-2,5 mm  
i barwy matowoszarej z gęstym, szarym owło-
sieniem. Przezmianki i przednie nogi są żółte, 
oczy zielone, metalicznie lśniące. Larwy dłu-
gości 5-6 mm są żółtobiałe, lekko zwężone  
z przodu i z tyłu, silnie segmentowane.

Biologia nawodnicy jest słabo poznana  
i nie wiadomo ile pokoleń występuje w cią-
gu roku. Zimują larwy lub poczwarki, zwykle  
w wierzchniej warstwie gleby. Owady przepo-
czwarczają się na wiosnę w miejscu żerowa-
nia. W końcu kwietnia wylatują owady doro-
słe i składają jaja na liściach zbóż oraz traw  
u podstawy języczka. W kilka dni póź-
niej wylęgają się larwy, które minują liście.  
W jednym liściu może żerować kilka larw (8-
10). Larwy wygryzają miękisz w blaszkach 
liściowych tworząc przezroczyste chodniki, 
tzw. miny. Każda larwa uszkadza po jednym 
liściu, jednak przy silnym porażeniu może za-
sychać cała blaszka liściowa żyta. W tych miejscach pozostaje tylko bezbarwna war-
stwa nabłonka. Wcześnie uszkodzone liście usychają. Należy stosować prawidłową 
agrotechnikę i zmianowanie roślin. 

Próg ekonomicznej szkodliwości: nie określono.

Fot. 51. Nawodnica trawianka i objawy żerowa-
nia larw (fot. M. Mrówczyński)



Niezmiarka paskowana 
(Chlorops pumilionis Bjerk.)

Owad dorosły jest długości około 4 mm, 
barwy żółtej z czarnym, matowym rysunkiem, 
głowa żółta z czarnym trójkątem czołowym  
i czarnym ostatnim członem czułków. Pokolenie 
letnie tułów ma kolor żółtawy z pięcioma wyraź-
nie oddzielonymi od siebie czarnymi liniami po-
dłużnymi, niedochodzącymi do tarczki tułowio-
wej, a u zimującego ciemniejszy, niekiedy prawie 
czarny z brązowymi lub szarymi paskami biegną-
cymi wzdłuż tułowia. Odwłok u owadów pokole-
nia letniego jest jasnożółty z czarnym obrzeżeniem segmentów, a zimowego ciemno-
brązowy. Nogi mają żółte z czarnymi zakończeniami odnóży. Jaja są białe, podłużne  

i osiągają długość około 1 mm. Larwa długości 
do 6 mm i szerokość 1,2 mm o barwie białej, zie-
lonkawej lub jasnożółtej. Poczwarka w bobówce 
ma długość około 6 mm i jest barwy jasnożółtej.

Pojawia się masowo w niektóre lata. Na jed-
nym źdźble zawsze żeruje jedna larwa, któ-
rą można zauważyć dopiero w fazie kłoszenia 
się żyta. Przy intensywnym żerowaniu larw 
pokolenia letniego źdźbło i dokłosie ulega-
ją silnemu skróceniu. Dlatego pod pod koniec 
fazy kłoszenia, w pochwach liściowych pozo-
stają kłoski lub niekiedy kłosy, które nie mia-
ły możliwości wydostania się. W pochwie li-
ścia flagowego na dokłosiu pojawia się bruzda 
rozszerzająca się do dołu w kształcie rynien-

ki. W dolnej części dokłosia można zauważyć larwę lub brunatną poczwar-
kę. Żerujące larwy powodują zmniejszenie liczby ziaren w kłosie i obniżenie 
masy tysiąca ziaren. W przypadku wystąpienia pokolenia jesiennego, dochodzi 
do skrócenia i pogrubienia źdźbeł. Niezmiarka uszkadza także pędy środkowe  
i powoduje ich żółknięcie i zasychanie. Takie rośliny łatwiej wymarzają. 

W celu ograniczenia populacji szkodnika żyto należy siać możliwie wcześnie. Do 
siewu używać materiału kwalifikowanego. Ważne jest stosowanie zbilansowanego 
nawożenia, które przyspieszy kłoszenie i wzmocni rośliny. Należy stosować przyory-
wanie ściernisk i głęboką orkę zimową. 

Próg ekonomicznej szkodliwości: od końca kwitnienia do początku strzelania  
w źdźbło 1 jajo na 10 źdźbłach lub 10% uszkodzonych źdźbeł w roku poprzednim 
(wg IOR-PIB).
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Fot. 53. Imago niezmiarki paskowanej
(fot. P. Strażyński)

Fot. 52. Larwa niezmiarki paskowanej 
(fot. P. Strażyński)
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Wciornastek zbożowy
(Haplothrips aculeatus Fab.)

Owady dorosłe są długości do 1-2 mm, ich ciało 
jest bardzo wydłużone, wąskie, barwy brunatnozie-
mistej. Skrzydła są wąskie z charakterystyczną strzę-
piną (u niektórych gatunków lub form mogą być 
zredukowane). Jaja są wydłużone lub okrągłe, prze-
źroczyste i bardzo maleńkie. Wciornastki składają je 
na plewkach i liściach. Larwy są podobne do osob-
ników dojrzałych, ale znacznie mniejsze, jaśniejsze.

Obydwie formy żywią się sokiem roślinnym, wy-
sysając go z liści, źdźbeł, kłosków, a także tworzących 
się ziarniaków. Ich obecność na roślinach zdradza-
ją srebrzystobiałe plamki wypełnione powietrzem, 
które z czasem brunatnieją i zasychają. W wyniku 
dużego nasilenia szkodników żerowanie może pro-
wadzić do deformacji liści, kłosy niewykłaszają się 
lub bieleją w górnej części kłosów. Wysysanie soków 
z ziarniaków w fazie mlecznej dojrzałości wpływa 
na obniżenie ich masy lub zasychania ziarniaków. 
W miejscu żerowania wciornastka widoczne są też czarne punkciki – odchody. 

Wcześnie wykonana podorywka po żniwach utrudnia zimowanie wciornastków. 
Na miedzach i w rowach przydrożnych należy często wykaszać trawy, gdyż na nich 
rozwija się wiele gatunków wciornastków. Należy zwalczać chwasty jednoliścienne. 

Próg ekonomicznej szkodliwości: od BBCH 30 do pełni kwitnienia zbóż, 10 larw 
na źdźbło lub 5-10 dorosłych owadów albo larw na kłos; w fazie wypełniania ziarna 
40-50 larw na kłos (wg IOR-PIB).

Śmietka kiełkówka 
(Delia florilega Zett. = Hylemyia florilega)

W Polsce uszkodzenia powodują głównie dwa gatunki śmietek: śmietka kieł-
kówka i śmietka glebowa. Są one bardzo podobne zewnętrznie. Dorosłe osobniki 
przypominają nieco muchę domową i mają 5-7 mm długości oraz szarą barwę. Jaja 
są białe, wydłużone, długości około 1 mm. Larwy są jasne, bez wyraźnie wyodręb-
nionej głowy, dorastające do 5-8 mm. Bobówka (stadium poczwarki) jest brązowa 
i ma około 5 mm długości. Formą zimującą są poczwarki (bobówki) w glebie. Wy-
lot muchówek ma miejsce na przełomie kwietnia i maja. Samice składają jaja (do  
90 szt.) do gleby w pobliżu nasion bądź kiełków roślin. Larwy wgryzają się i żerują  
w młodych roślinach, uszkadzając głównie liścienie. Po przepoczwarczeniu w glebie 

Fot. 54. Imago wciornastka zbożowego 
(fot. P. Strażyński)
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na głębokości 2-4 cm na przełomie czerwca  
i lipca pojawia się drugie pokolenie. Od sierp-
nia do października występuje trzecia gene-
racja, a przy ciepłej jesieni może się pokazać 
czwarte pokolenie. 

W dużym nasileniu występuje na ogół na 
glebach bardziej wilgotnych, świeżo zaora-
nych lub po wprowadzeniu obornika. Uszko-
dzone ziarniaki nie kiełkują lub kiełek po 
krótkim czasie zamiera. Liście zaatakowanych 
roślin usychają, a wierzchołki wzrostu są znie-

kształcone i zamierają. Straty mogą potęgować niekorzystne dla rozwoju roślin wa-
runki agrometeorologiczne. 

Ważne jest prawidłowe przygotowanie gleby przed siewem i ograniczenie za-
chwaszczenia. Należy dokładnie przyorać obornik i resztki pożniwne oraz prowa-
dzić prawidłowy płodozmian. Niekorzystnym przedplonem są inne rośliny bobowate  
i kapustowate. Siew powinien być wczesny i o zwiększonej normie wysiewu. 

Próg ekonomicznej szkodliwości: nie określono.

Rolnica zbożówka (Agrotis segetum Schiff.)

Skrzydła przednie są rozpiętości 40-
45 mm, ciemne, czasem niemal czarne, 
z trzema falistymi liniami i plamkami. 
Skrzydła tylne jasne, często białe. Gąsie-
nica długość 50 mm, oliwkowozielona, 
z ciemną linią na grzbiecie, od spodu ja-
śniejsza. 

Rolnice to szkodniki glebowe wystę-
pujące w dużym nasileniu. Ich żer obser-
wuje się w lecie i jesienią. Początkowo 
gąsienice wygryzają niewielkie otwory 
lub fragmenty liści. Starsze larwy mogą 
żerować na korzeniach. Nocą wycho-
dzą na powierzchnię, uszkadzając nad-
ziemne części roślin. Siewki mogą być 
też wciągane pod ziemię. Młode rośliny 
wyglądają jak podcięte. Zwykle docho-
dzi do placowego wypadania roślin lub 
uszkodzenia ograniczone są do brzeżnej 

części pola. 

Fot. 55. Imago śmietki kiełkówki
(fot. P. Strażyński)

Fot. 56. Gąsienica rolnicy zbożówki (fot. P. Strażyński)



44

W celu ochrony plantacji należy zaorywać odłogi, stosować podorywki i głęboką 
orkę jesienną. Zwalczać chwasty na polach i w ich pobliżu. Stosować wczesny i gęst-
szy siew oraz zwiększyć nawożenie azotem. 

Próg ekonomicznej szkodliwości: w stadium L1 i L2 – 6-8 gąsienic na m2 (wg IOR-
PIB). 

Pomrowik plamisty (Deroceras reticulatum M.); 
Pomrowik polny (Deroceras agreste L.) 

Ślimaki nagie (bez muszli), 40-60 mm długości, białawe, jasnobrązowe, czerwo-
nawe, pokryte mlecznobiałym śluzem. Pod fałdem skórnym, zwanym płaszczem wy-
stępuje krótka tarczka, która nigdy nie dochodzi do połowy ciała.

Ślimaki żerują podczas całego okresu 
wegetacji, jednak największe szkody wy-
rządzają w fazach kiełkowania i rozwo-
ju pierwszych liści. Ślimaki uszkadzają 
głównie rozwijające się kiełki i pierw-
szą parę liści, powodując duże szkody.  
W starszych liściach wygryzają nieregu-
larne otwory i zjadają brzegi blaszek li-
ściowych. W późniejszych fazach rozwo-
jowych uszkodzenia liści kompensowa-
ne są przez wzmożony wzrost roślin. Sil-

nie uszkodzone rośliny mogą być atakowane 
przez inne bezkręgowce i sprawców chorób.  

Zabiegi uprawowe i prawidłowa agrotech-
nika ograniczają populację ślimaków. Wap-
nowanie gleby oraz melioracja rolna utrud-
niają ich rozwój. Zaleca się częste wykaszanie 
miedz, rowów i nieużytków oraz usuwanie 
resztek pożniwnych. 

Próg ekonomicznej szkodliwości: po siewie 
od od fazy 1 liścia właściwego (BBCH 00-11) uszkodzonych 5% zasiewów lub siewek 
w fazie 2-5 liści (BBCH 12-15) średnio 4 i więcej ślimaków w ustawionej pułapce lub 
uszkodzenie 10% roślin. 

Fot. 57. Pomrowik plamisty (fot. S. Wolny)

Fot. 58. Pomrowik polny (fot. S. Wolny)



ZBIÓR

Do zbioru żyta jarego należy przystąpić w III dekadzie lipca lub w sierpniu po 
uzyskaniu przez nie dojrzałości technologicznej. 

Jeżeli nastąpiło wyleganie, przy zbiorze kombajnowym może okazać się pomocny  
podbierak, który ułatwi zbiór.

Ważny elementem jest również zespół zabiegów, które mają na celu zabezpiecze-
nie ziarna przed niekorzystnymi procesami powodującymi obniżenie jego jakości.

W przechowalnictwie bardzo ważna jest wilgotność ziarna. Zbyt wysoka powo-
duje zmiany biochemiczne i mikrobiologiczne, które wpływają niekorzystnie na 
przechowywane ziarno. Zbyt niska wilgotność ziarna może wpłynąć na zwiększenie 
podatności na uszkodzenia mechaniczne podczas zbioru i powstawanie strat. Dlate-
go bardzo ważne jest zachowanie dobrych właściwości ziaren w trakcie ich przecho-
wywania.

Istotnym elementem właściwego przechowywania jest czas magazynowania.  
W tym czasie duży wpływ na niekorzystne procesy życiowe mają wilgotność i tempe-
ratura zarówno ziarna, jak i powietrza wypełniającego przestrzenie międzyziarnowe. 

Do metod pozwalających na długotrwałe przechowywanie należy suszenie i chło-
dzenie ziarna. 

Bezpieczna wilgotność ziarna żyta, które jest przechowywane do 6 miesięcy wy-
nosi 14%. W przypadku dłuższego okresu przechowywania wilgotność ziarna po-
winna być utrzymana na poziomie nie większym niż 13%.

Ważne jest, aby silosy i magazyny były kontrolowane pod kątem występowania 
wołka zbożowego i rozkruszków.
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