
Mieszanki strączkowo-zbożowe 
Uprawa mieszanek zbożowych gwarantuje wierniejsze plonowaniem w stosunku do czystych 

zasiewów zbóż. W przypadku niesprzyjających warunków pogodowych i glebowych dla jednego 
gatunku , drugi znajduje korzystniejsze warunki i zwiększa poziom plonowania, rekompensując 
mniejszy plon pierwszego komponenta mieszanki. W innych warunkach może być odwrotnie i dzięki 
temu stabilizuje się plon mieszanki. Ponadto nie wymagają one dużych nakładów na ochronę roślin i 
nawożenie. 

Stabilne plonowanie mieszanek zbożowych wynika z małej podatność na choroby i wyleganie 
oraz lepszej konkurencyjność w stosunku do chwastu. Owies i pszenica jako odporniejsze na 
wyleganie są roślinami podporowymi dla jęczmienia i pszenżyta. Dzięki różnemu pokrojowi rośliny 
występujące w mieszance wskazują lepszą konkurencyjność względem chwastów. 
W praktyce mieszanki zbożowe przeznaczone są wyłącznie na paszę. Głównymi komponentami 
mieszanek są jęczmień i owies, czyli rośliny najbardziej różniące się wymaganiami siedliskowymi i 
agrotechnicznymi. Najlepiej uzupełniają się w zmiennych warunkach i dlatego wierność plonowania 
tej mieszanki jest lepsza niż innych zasiewów gatunkowych. 

Godne polecenia są jare mieszanki trójskładnikowe: jęczmień + owies + pszenica na glebach 
lepszych, jęczmień + owies + pszenżyto na glebach słabszych. Ze względu na późne dojrzewanie 
pszenżyta i dużą podatność owsa na osypywanie ziarna uprawa mieszanki owsa z pszenżytem może 
być ryzykowna, często bywa iż w warunkach suchego i gorącego lata występuje przyspieszenie 
dojrzewania pszenżyta, szczególnie na glebach lekkich. Dążąc do uzyskania jak najlepszego 
wyrównania łanu mieszaki powinno się uwzględnić odmiany jęczmienia o dużej wysokości roślin, a 
odmiany pszenicy o pokroju niższym. Ponadto ważne jest aby do mieszanki dobrać pszenice 
wcześniej dojrzewające, a jęczmień  odpowiednio później dojrzewający.  

Mieszanki można uprawiać po różnych przedplonach. Na glebach kompleksu 2,3,4,8,10 
uprawiane są po zbożach, a często stanowią trzecią roślinę zbożową w płodozmianie. Na słabych 
glebach mieszanki wysiewane są często po późno zbieranych przedplonach niezbożowych (ziemniak 
późny, kukurydza). Wówczas stanowisko po mieszankach można przeznaczyć pod zboża ozime 
(pszenżyto, żyto). 
Zestaw zabiegów uprawowych po zebranym przedplonie należy przeprowadzić w następująco: 
podorywka z bronowaniem, bronowanie pielęgnacyjne (po wzejściu chwastów), orka przedzimowa ( 
w październiku, na głębokość 25 cm). Pierwszym wiosennym zabiegiem uprawowym powinno być 
wyrównanie powierzchni pola włóką lub broną w celu zatrzymania parowania skumulowanej w glebie 
wody. W następnej kolejności najkorzystniej jest zastosować zestaw uprawowy (kultywator o wąskich 
łapach lub bronę + wał strunowy). Pod te uprawki jeżeli nie było zastosowane jesienią należy 
zaaplikować  nawożenie mineralne. Wielkość dawek nawozów fosforowo – potasowych zależy od 
zawartości przyswajalnych form tych składników w glebie oraz przewidywanego poziomu plonowania 
(tabela 1 i 2).  Nawożenie azotowe zależy od jakości gleby oraz potrzeb nawożenia tym składnikiem, 
ocenianych na podstawie czynników pogodowych i agrotechnicznych (tabela 3). Niższe dawki azotu 
do 50 kg/ha stosuje się w całości przedsiewnie. Natomiast wyższe powinny być dzielone: 60% 
przedsiewnie, a pozostała część wyliczonej dawki w końcu fazy krzewienia. 
 
Tabela 1. 
Dawki P2O5 w kg/ha (wg IUNG PIB, 2010) 

Zawartość fosforu w glebie 

bardzo niska niska średnia wysoka bardzo wysoka 

Oczekiwany poziom plonu 

średni 

55-70 40-55 30-40 20-30 0 

wysoki 

70-90 50-70 40-50 30-40 20-30 

 



 
Tabela 2. 
Dawki K2O w kg/ha (wg IUNG PIB, 2010) 

Zawartość potasu w glebie 

bardzo niska niska średnia wysoka bardzo wysoka 

Oczekiwany poziom plonu 

średni 

65-85 55-65 30-50 20-30 0 

wysoki 

85-100 65-85 45-65 30-45 20-30 

 
Tabela 3. 
Dawki Nawozów azotowych w kg N/ha (wg IUNG PIB, 2010) 

Rodzaj mieszanki 
Potrzeby nawożenia azotem 

bardzo duże i duże * średnie małe i bardzo małe** 

Jęczmień  + pszenica 70-85 60-70 45-55 

Jęczmień + owies 
+pszenica 

65-75 55-60 35-45 

Jęczmień  + owies 55-70 45-55 30-40 

Owies + pszenica 70-80 60-65 40-55 

Pszenica + pszenżyto 75-85 60-70 45-55 
* opady w czasie zimy znacznie przekraczały normę, przedplon nawożony małą dawką azotu, odczyn gleby optymalny dla jęczmienia, 
wysoki poziom agrotechniki (zwalczanie chorób i szkodników, optymalny termin siewu itp.). 
** opady atmosferyczne poniżej normy, przedplon nawożony dużą dawką azotu, pH gleby poniżej optymalnego, ograniczona ochrona 
roślin, opóźniony termin siewu. 

 
Aby osiągnąć jak najwyższy plon mieszanki, należy użyć do siewu dobrej jakości 

materiału siewnego. Zdolność kiełkowania powinna wynosić co najmniej 93%, a czystość 
98%. Termin siewu powinien być możliwie jak wczesny 1-10 kwiecień. Jeżeli spóźnimy się z 
siewem i wysiejemy mieszankę zbożową po 20 kwietnia – zaleca się zwiększenie normy 
wysiewu o 3-10 % i zwiększyć dawkę nawozów azotowych. Ze względu na różnice masy 
ziarniaków poszczególnych gatunków zbóż i ich niejednakową zdolność do krzewienia, 
zachodzą pewne trudności z ustaleniem optymalnej gęstości siewu mieszanki. Większej ilości 
wysiewu wymaga pszenica, charakteryzująca się dużą wielkością ziarniaków i słabszym 
rozkrzewieniem roślin. Mniejszą ilość wysiewu jęczmienia w mieszańce wiąże się z jego 
silniejszym rozkrzewieniem, a owsa z niską masą nasion. Po odmierzeniu normy wysiewu 
każdego gatunku i dokładnym wymieszaniu należy mieszankę zaprawić. Uchroni to kiełkujące 
rośliny przed patogenami pochodzącymi z gleby oraz przenoszonymi na materiale siewnym. 
Coraz częściej stosowany jest nawóz donasienny, który pobudzi rośliny do rozwoju, 
szczególnie w przypadku niskiej zawartości składników pokarmowych w glebie. Na rynku 
można zakupić kwalifikowany materiał siewny już zaprawiony z dodatkiem nawozu 
donasiennego. Do takiego materiału siewnego można otrzymać dopłatę z Agencji Rynku 
Rolnego. Z nowych wytycznych dotyczących dopłaty do kwalifikowanego materiału siewnego 
mieszanek zbóż wynika, iż w mieszance zbożowej wszystkie jej komponenty muszą być 
kwalifikowane C1. Tylko wtedy otrzymamy dofinansowanie do zakupionej mieszanki 
zbożowej. W celu prawidłowego sterowania łanem mieszanki zbożowej w czasie wegetacji 
roślin powinno się kilkukrotnie dokonywać oceny łanu. Prowadzenie łanu od wschodów do 
zbioru polega na dokarmiani roślin azotem czy mikroelementami, a także zwalczaniu 
zachwaszczenia, chorób i szkodników. Pierwszą lustrację przeprowadzamy po wschodach 
roślin gdzie obsada roślin na polu nie powinna być mniejsza niż 90% wysianych ziaren. 



Następnie w fazie pełni krzewienia należy wykonać analizę stanu zachwaszczenia. W 
przypadku słabego zagęszczenia roślin można nieco zwiększyć pogłówną część dawki 
nawożenia azotem, a zmniejszyć ją przy dużym zagęszczeniu łanu i pędów na jednostce 
powierzchni. W fazie strzelania w źdźbło należy obserwować pojawianie się chorób, a przy 
znacznym ich nasileniu zwalczać odpowiednim fungicydem. W tej fazie mogą pojawić się 
również niedobory mikroskładników, objawiające się chlorozą młodszych liści. Wówczas 
zaleca się zastosowanie płynnego nawozu mikroelementowego. Po wejściu zbóż w fazę 
kłoszenia w dalszym ciągu zwracamy uwagę na występowanie chorób, a także występowanie 
mszyc. W tej fazie podejmujemy decyzję o ewentualnym lub powtórnym zastosowaniu 
fungicydu lub insektycydu.  

Termin zbioru uzależniony jest rodzaju mieszanki. W przypadku mieszanki jęczmienia z 
owsem zależy od fazy dojrzałości owsa ponieważ szybciej się osypuje. Kombajnem zbieramy 
gdy owies osiągnie pełną dojrzałość na całej wiesze. Mieszanka jęczmienie z pszenicą należy 
zbierać po osiągnięciu przez pszenicą pełnej dojrzałości. Ziarno po zbiorze kombajnem 
wymaga przeważnie dosuszania o niezbyt wysokiej temperaturze, a magazynowane ziarno 
należy systematycznie przewietrzać. 
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