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Tegoroczne zbiory zbóż, 
kukurydzy i okopowych, 
jak wszyscy wiemy, były i są 
bardzo opóźnione. Nie dość, 
że nadmierne opady deszczu 
nie pozwoliły zebrać zboża 
z wielu hektarów, na których 
zboża stały w wodzie, 
a kombajny grzęzły, to to, co 
się udało zebrać, było niskiej 
jakości.
STANISŁAW ZARZYCKI, ZODR w Barzkowicach

Niemożność wykonania podorywek, 
orki czy wjazdu ciężkiego sprzętu 

do siewu bezpośredniego uniemożliwiła 
siewy rzepaku w optymalnym termi-
nie. Z tego tytułu znacznie zmniejszył 
się areał zasiewu tej bardzo popularnej 
rośliny w naszym województwie. Nie 
tylko rzepak, ale i zboża – pszenica, 
pszenżyto czy żyto ozime nie zostały 
zasiane w terminach optymalnych, a na-
wet opóźnionych. 

Wielu rolników tej jesieni nie zastana-
wiało się nad terminem siewu, tylko nad 
tym czy jeżeli da się wjechać w pole lub 
gdy zbierze buraki czy kukurydzę, które 
jeszcze w trzeciej dekadzie października 
stoją na polach, to czy siać oziminy. 

Siew opóźniony 
czy przewódki?

Optymalny termin siewu ozimin w na-
szym województwie to trzecia dekada 
września, ewentualnie opóźniony do 5 
października. Dopuszczalne opóźnienie, 
bez zbyt dużego ryzyka, nie powinno 
przekraczać 10 dni w stosunku do siewów 
terminowych. Przyjmuje się, że siew 
opóźniony w stosunku do optymalne-
go oznacza obniżenie plonu o 0,5% na 
dzień. Tak więc przy zakładanym plonie 
pszenżyta 5 t/ha to dzienna strata plonu 
wyniesie około 25 kg ziarna na hektarze. 
W tym momencie rolnicy podejmują to 
ryzyko, ponieważ nie wiedzą, jaka będzie 
wiosna. Czy nie będzie opóźniona, jak 
w tym roku, czy nie wystąpi brak opa-
dów i susza wiosenna itd. A wiadomo, że 
oziminy lepiej znoszą wiosenne anomalie 
niż zboża jare i lepiej plonują.

W momencie, gdy ten artykuł był 
pisany, a więc koniec drugiej dekady 
października, z Hodowli Danko rolnik 
zakupił materiał siewny żyta ozimego. 
Co prawda słychać, że niektórzy przewi-
dują wczesną zimę, ale przebieg pogody, 
mam tutaj na myśli temperatury w dzień 
powyżej 20 stopni i w nocy na poziomie 
10 stopni i wyżej, spowodują, że zboża 
wysiane teraz zdążą przed znacznym 
ochłodzeniem powschodzić i dobrze się 
rozkrzewić. 

Alternatywą dla ryzyka tak mocno 
opóźnionego siewu może być wysiew 
odmiany przewódkowej. Są to odmiany 
zbóż jarych, które mogą być wysiewane 
w okresie późnojesiennym, tj. koniec 

października, początek, a nawet poło-
wa listopada, lub w bardzo dogodnych 
warunkach nawet w okresie zimowym, 
tj. koniec stycznia i luty. Odmiany te 
charakteryzują się pewnym poziomem 
zimotrwałości. Przez to są one zdolne 
przetrwać okresy niskich temperatur. 
Odmiany takie nie wymagają okresu 
jarowizacji, w związku z tym mogą być 
wysiewane w terminie późnojesiennym 
oraz typowym wiosennym. Należy jed-
nak zaznaczyć, że nie wszystkie dostępne 
zboża jare mogą być siane późną jesienią. 
Odmiany opisane jako przewódkowe są 
zawsze sprawdzane i badane pod kątem 
ewentualnej możliwości ich wykorzy-
stania do siewu przewódkowego. Tutaj 
między innymi do odmian przewódko-
wych pszenżyta jarego z Hodowli Danko, 
zalecanych do uprawy w ramach PDO w 
naszym województwie, zaliczają się od-
miany Mamut, Sopot i Mazur, a z pszenic 
jarych – odmiana Goplana. Okazuje się, 
że te odmiany dobrze zimują i wydają 
plon wyższy lub przynajmniej zbliżony 
do plonów z siewów wiosennych.

Musimy jednak pamiętać, że odmiany 
przewódkowe polecane są jako pewna 
możliwość po późno schodzących z pól 
uprawach, takich jak kukurydza na ziar-
no, burak cukrowy czy późne odmiany 
ziemniaka, a w tym roku w naszym wo-
jewództwie wiele upraw rzepaku i zbóż 
była późno schodząca. 

Formy przewódkowe są coraz bardziej 
popularne w krajach o łagodnych zimach 
(południowe Niemcy, Francja, Belgia). 
Nasi rolnicy, którzy wcześniej już zaryzy-
kowali i wysiali przewódki, w większości 
twierdzą, że lepiej one zaplonowały niż 
zasiane wiosną. Przewaga ta była bardziej 
widoczna szczególnie w przypadku su-
chej wiosny. Przewódki, oprócz wyższego 
plonowania mają jeszcze jedną zaletę, a 
mianowicie dojrzewają wcześniej od zbóż 
wysianych wiosną, a zdarza się, że nadają 
się do zbioru nawet przed oziminami – 
przez swoje szybsze tempo wzrostu. Rów-
nie istotną zaletą siewu przewódkowego 
jest obsianie większego areału pól przed 
zimą, co powoduje rozładowanie spię-
trzenia prac polowych na wiosnę. Trzeba 
jednak mieć na uwadze, że gdy ktoś zdecy-
duje uprawiać na siłę wilgotną glebę, może 
mieć z tego więcej szkody niż pożytku. Po 
prostu ziarno mu zgnije i nie skiełkuje. Na 
pewno łatwiejsza jest uprawa gleb lekkich 
i to bardziej dla nich adresowane są prze-
wódki. Istnieje jeszcze jedno ryzyko, że 
gdy zima będzie bezśnieżna i będą wiały 
silne, wysuszające wiatry, przewódka nie 
przetrzyma takich warunków. Ale gdy nie 
będzie mroźnej zimy lub gdy spadnie śnieg 
– odmiana przewódkowa doskonale sobie 
wtedy poradzi. n 


