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Wstęp

Ze wszystkich zbóż ozimych żyto ma najmniejsze wymagania glebowe. Wyróżnia się mrozoodpor-
nością oraz okresową wytrzymałością na niedobór wody. Charakteryzuje się też dużą odpornością na 
choroby grzybowe. Ziarno żyta wykorzystuje się głównie do celów paszowych, ale także młynarskich, 
do produkcji alkoholu i biopaliwa, jest również rekomendowane do upraw ekologicznych. Wszystkie 
cechy żyta i możliwość uzyskiwania wysokiego plonowania, nawet na glebach lekkich, sprawiają, że 
zainteresowanie jego uprawą systematycznie rośnie.

W pierwszej kolejności należy wyjaśnić, czym jest żyto populacyjne a czym hybrydowe (mieszań-
cowe).

Żyto populacyjne to tradycyjne odmiany żyta należące do podgatunku cereale, w obrębie którego 
wyróżnia się odmianę botaniczną vulgare. To odmiany uprawiane w naszym kraju od lat, w prze-
ważającej części jako ozime, kojarzone w głównej mierze jako niewymagające zbyt wygórowanych 
warunków glebowych i nie obciążające rolnika ilością wykonywanych zabiegów agrotechnicznych.

Żyto hybrydowe przyjęło się w naszym kraju stosunkowo niedawno. Jego nasiona są uzyski-
wane na drodze tzw. hodowli heterozyjnej – linie otrzymuje się poprzez samozapylanie w kolejnych 
pokoleniach roślin, dążąc do tego, żeby wartości niektórych cech stopniowo przewyższały wartości 
cech uzyskane przez rodziców. W rezultacie hodowcy otrzymują materiał siewny o podwyższonej 
plenności i lepszych cechach jakościowych niż u populacji wyjściowej linii wsobnych.

W tej publikacji przyjrzymy się zaletom i wadom obydwu gatunków, aby ułatwić Państwu najbar-
dziej optymalny wybór odmiany.
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1. Żyto hybrydowe i populacyjne – różnice w uprawie

1.1. POTENCJAŁ PLONOTWÓRCZY

Warto przypomnieć, że pierwsza odmiana hybrydowa (mieszańcowa) Marder, pojawiła się na 
naszym rynku w 1995 roku. Jej atutem był zdecydowanie wyższy plon, ale słabością wrażliwość 
na choroby. W przeciągu kilkunastu ostatnich lat zaawansowany postęp hodowlany diametralnie to 
zmienił. Plonowanie odmian mieszańcowych według danych COBORU (Centralnego Ośrodka Ba-
dania Odmian Roślin Uprawnych) jest obecnie około 20-30% większe w stosunku do plonu odmian 
populacyjnych. Wyższy potencjał plonowania żyta hybrydowego jest rezultatem większej o ok. 
5-10% liczby kłosów oraz większej o 10% liczby wykształcanych ziaren w kłosie – mówimy to w kon-
tekście głównie pędów bocznych. Dlatego, aby w pełni wykorzystać potencjał plonowania żyta 
hybrydowego, należy:
n wspomagać tworzenie kłosów na pędach bocznych:
n zapobiegać redukcji produktywnych pędów i zawiązków kłosów;
n wspierać wzrost i rozwój roślin jako warunek niezbędny do optymalnego wykształcenia ziarna.

Aby te założenia były spełnione, niezbędne jest właściwe zaopatrzenie w składniki pokarmowe:
n w fazie krzewienia, a zwłaszcza w stadium 6 liści (faza podwójnego pierścienia – tworzenie za-

wiązków kłosów);
n na początku tzw. wielkiego okresu w rozwoju kłosa (od BBCH 32);
n w stadium od liścia flagowego do początku kwitnienia, aby zabezpieczyć nalewanie ziarna.

1.2. Parametry siewu

Żyto silnie reaguje na rodzaj uprawianego wcześniej przedplonu. Najlepszymi przedplonami są dla 
niego rośliny strączkowe, ziemniaki wczesne i średniowczesne, owies i jęczmień.

Nie bez znaczenia dla procesu wzrostu i optymalnych, kolejnych faz wegetacji żyta pozostaje 
wcześniejsze przygotowanie gruntu. Uprawa wymaga dobrze odleżałej gleby, co jest jednoznaczne 
z minimum 2-tygodniowym osiadaniem roli (w uprawie tradycyjnej).

Żyto hybrydowe w odróżnieniu od populacyjnego wyróżnia nieco wcześniejszy termin siewu jak 
również mniejsza ilość wysiewanych nasion. I gdy w przypadku żyta tradycyjnego mówimy o siewie, 
w zależności od regionu, w okresie 15-30 września, a nawet do 5 października (wg IUNG-PIB w Pu-
ławach) to siew hybrydowy powinniśmy zacząć od ok. 5 września i zakończyć przed jego końcem. 
Termin ten zapewni roślinom średnio 45-55 dni jesiennej wegetacji, w tym pozwoli uzyskać właściwą 
fazę rozwoju roślin, tj. pełnię krzewienia BBCH 25.

W zależności od stanowiska i terminu siewu żyto mieszańcowe można siać w ilości 150-240 szt. 
ziaren na m2, co daje odpowiednio 55-88 kg/ha (upraszczając, 2 jednostki siewne ziarna). Głębokość 
siewu to 2-3 cm, jedynie podczas występowania niekorzystnych warunków wilgotnościowych należy 
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ją zwiększyć do 4-5 cm i jak najszybciej zwałować. W przypadku żyta hybrydowego do siewu powin-
niśmy zakupić kwalifikowany, oryginalny materiał. Użycie do siewu żyta mieszańcowego z własnego 
zbioru będzie skutkowało niestety znacznym spadkiem plonu. Podyktowane jest to utratą cech mie-
szańcowych.

1.3. Nawożenie

Mając na uwadze szybszy i intensywniejszy rozwój odmian mieszańcowych w stosunku do popu-
lacyjnych, te pierwsze muszą być inaczej prowadzone. Dotyczy to przede wszystkim nawożenia azo-
tem. Rolnicy specjalizujący się w uprawie żyta hybrydowego podkreślają, że już nawożenie azotem 
jesienią ma wpływ na plonowanie. Natomiast w okresie wiosennym zalecane jest aplikowanie trzech 
dawek azotu w optymalnych fazach rozwoju, tj.:
n pierwsza dawka w momencie wznowienia wegetacji (kiedy tylko można wjechać na pole) – 30-40 

kg N/ha ( BCH 21-25), np. w postaci saletrzaku. Ma ona wpływ na efektywność procesu krzewienia 
(ustalenie ilości źdźbeł na roślinie) i wstępnie kształtuje strukturę budowania przyszłego plonu 
przez łan;

n druga dawka na początku strzelania w źdźbło (BBCH 31-32) – 60 kg N/ha w proponowanej formie 
RSM. Jej zadanie to stabilizacja i ostateczne określenie liczby źdźbeł kłosonośnych;

n trzecia dawka tuż przed kłoszeniem (BBCH 39-49) to z reguły 30 kg/ha, chodzi nam tu głównie 
o opóźnienie starzenia się systemu korzeniowego, co przekłada się na wielkość plonu. 

n w tym przypadku sprawdza się azot w formie amidowej.

Podobne zalecenia dotyczą żyta populacyjnego. Niedobory azotu należy uzupełniać w jednym 
i drugim przypadku, mając na uwadze fakt, że żyto uprawia się z reguły na glebach lekkich.
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Zarówno żyto hybrydowe jak i populacyjne potrzebuje oprócz nawożenia podstawowego również 
dokarmienia innymi makroskładnikami jak potas (K), magnez (Mg), siarka (S). Wiosenne stosowanie 
tych makroskładników jest szczególnie istotne na słabszych stanowiskach. Dobrze odżywione nimi 
rośliny znacznie lepiej znoszą stres wywoływany brakiem opadów.

Optymalizując plon nie należy zapominać również o mikroskładnikach będących uzupełnieniem 
pełnej, zbilansowanej dawki nawożenia. Rolnicy polecają zastosować bor i cynk w formie oprysku 
jesienią, natomiast miedź i mangan wiosną.

1.4. Ochrona chemiczna

Każda uprawa wymaga zwalczania chwastów. Tak też jest w przypadku żyta, zarówno w przypad-
ku odmian populacyjnych  jak i mieszańcowych. Jesienią niezbędne jest zwalczanie miotły zbożo-
wej, a wiosną chwastów dwuliściennych. Zaleca się wykonanie oprysku jesienią w fazie BBCH 11-12. 
Zabieg będzie wtedy najskuteczniejszy, a zarazem tańszy. Do jesiennej ochrony polecane są środki 
zawierające izoproturon + diflufenikan oraz izoproturon + pendimetalina.

Wybierając substancje z różnych grup chemicznych o różnych mechanizmach działania, zawiera-
jące w sobie zróżnicowane substancje aktywne unikniemy kompensacji chwastów. Ochrona chemicz-
na powinna uwzględniać również fungicydy oraz zastosowanie regulatorów wzrostu. Nie należy po-
mijać również zwalczania szkodników atakujących żyto, w tym największej plagi tej uprawy – mszyc.

W uprawie żyta hybrydowego duże znaczenie ma zabieg regulatorami wzrostu, który zapewni, że 
rośliny w pozycji pionowej doczekają do żniw. Najistotniejszy, pierwszy zabieg powinien być wyko-
nany w fazie od początku strzelania w źdźbło do fazy pierwszego kolanka. Do tego celu zaleca się 
użycie środków zawierających CCC i trineksapak etylowy. Wybierając preparat i dawkę należy mieć 
na uwadze nie tylko stan roślin, wilgotność gleby, ale również nasłonecznienie i temperaturę powie-
trza w trakcie wykonywania zabiegu.

2. Żyto hybrydowe a populacyjne – parametry jakościowe

W chwili obecnej, w wyniku prac hodowlanych można jednoznacznie stwierdzić, że żyta hybrydo-
we są w takim samym stopniu odporne na choroby jak odmiany populacyjne.

O lepszej jakości ziarna hybryd w stosunku do odmian populacyjnych świadczy mniejsza zawar-
tość substancji antyżywieniowych w tych pierwszych.

Badania pokazały również, że odmiany mieszańcowe charakteryzuje większa liczba opadania 
w stosunku do odmian populacyjnych.

Kolejnym plusem mieszańców jest większa lepkość kleiku skrobiowego niż u odmian tradycyjnych. 
Ma to przełożenie nie tylko w typowym dla żyta wykorzystaniu na cele paszowe, ale również cieszy 
się zainteresowaniem młynów pozyskujących wysokiej jakości surowiec na cele konsumpcyjne.
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3. Podsumowanie

Podsumowując, należałoby zadać pytanie: Czy uprawa żyta mieszańcowego różni się od upra-
wy żyta populacyjnego?

Specjaliści z zakresu produkcji roślinnej prowadzący badania nad odmianami zarówno jednego 
jak i drugiego gatunku twierdzą, że nie ma wielu różnic w uprawie. Podstawową różnicą jest: termin 
i ilość wysiewu (dla przypomnienia odmiany hybrydowe mają mniejszą normę wysiewu). Wysokie 
plonowanie zarówno odmian populacyjnych jak i hybrydowych równoznaczne jest z odpowiednią 
ochroną przed chorobami. Podobnie dwukrotny zabieg regulujący wzrost oraz odpowiednia strategia 
nawożenia azotowego to narzędzia, dzięki którym uzyskamy satysfakcjonujący, na odpowiednio wy-
sokim poziomie plon. 

Aktualnie tylko dwie cechy odmian populacyjnych mają przewagę nad hybrydami. Pierwsza, to 
możliwość nieco późniejszego siewu odmian populacyjnych. Druga, to długość słomy: u populacyj-
nych sięga 160 cm, u hybryd 140 cm.

Źródła:
-	Kalinowski	M.,	 Jaka	 jest	 różnica	między	 żytem	populacyjnym	a	hybrydowym?	Tygodnik	 rolniczy,	
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-	Walerowska	M.,	Żyto	może	dać	ponad	10t/ha,	Top	agrar,	sierpień	2019	
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