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zYTo - zBoŻe cuLEBoWE
Ziarno Żyta ma skład chemiczny bardzo poządany w
prawidłowym
zywieniuczłowiekai w zakresie wie|ucech decydującycho wa|orachdietetycznychpzewyŻsza pszenicę.
W ziarnie zyta jest' mniej białkaniz w pszenicy,a|e jest ono
|epszejjakościze wzg|ęduna podwyzszonqo 30% zawańość
|izynyw stosunkudo pszenicy.Zawańośćtłuszczuw ziarnie
żytai pszenicyjest podobna,ztym że lłuszczzytnijest |epiej
przyswaja Iny przez człowieka[Jasi ńs ka 2006].W porówna niu
z pszenicq ziarno Żytazawiera takŹe więcej składnikówmineralnych- potasu,wapnia,cynku,miedzi,manganu.Liczne
badania wskazują, że o wańościch|eba zytniego decydujq
takze Mórne metabo|ity,a w szczegó|nościkwasy hydroksamowe' odkryto, ze w przypadku chorób powodowanych
przez bakteriezwiązkite majq m.in' działanieprzeciwzapa|ne
ze występujące
[Understrupi in.2005].Innebadaniawykazały,
w ziarnie zyta pochodne kwasÓw hydroksamowychdziałają
negatywnietakŹe na toksyczne grzyby [Bacon i in. 2007].
NiektÓrzy wskazujq równiez na działanieantya|ergiczne
tych zwiqzków. |nformacjeo wa|orach Żyta moŻna mnoŻyĆ,
jednak mimo wie|u wynikÓw badań wskazujqcych na to, Że
ch|ebwypiekanyzmąki zytniejpowiniendominowaćw naszej
diecie,jego spozycie w Polsce jest niewielkie.Zdecydowana
większośćpieczywa w sk|epachto pieczywojasne pszenne,
a Żytow ch|ebiejest zwyk|ejedynie niewie|kimdodatkiem'
Zdecydowanie|epiejpod wzg|ędemi|ości
spozywanegoch|eba
zytniegowyg|ądasytuacjaw Niemczech i w krajachskandynawskich,gdzie taki chIebjest zaIiczanydozdrowejzywności.
Zuwagi na popularnośÓ
uprawyzyta,i|ośc
spozywanegoW
Po|scech|ebazytniegonie powinnabyć mniejsza(a raczejpowinnabyćwiększa)niz w wymienionych
krajach'W minionym
dziesięcioleciunastqpiłoduze zmniejszenieareałuuprawy
tego gatunku,a|e wciąŻjeston duzy i przekracza1 m|n ha,
co stanowiokoło15%powierzchniobsianejzboŻami.Zczego
wynikawięc tak duza popu|arność
zyta w Po|sce_ największy
wpływna to mająwarunkiglebowe.Ponad 30% powierzchni
gruntów ornych w Po|sce zĄmują g|ebysłabei bardzo słabe
o niskiej Żyzności(tab. 1)' okresowo zbyt suche, na których
si|nyi głębokosięgającysystem korzeniowyzyta radzi sobie
|epiejniz pozostałegatunkizboz'
Bardzo dobrze obrazująto badania GÓrskiego i współpracowników[1999]'w których plony ziarna Żytana g|ebach
pszennychbyłynizsze niz pszenicy,a|ena g|ebachna|ezących
do komp|eksuzytniegobardzodobrego(i słabszych)wyrainie
wyŻsze(rys. 1).
Konkurencyjnyw stosunku do innych gatunkÓw zbóz
poziom p|onowaniaŻlrtana słabychg|ebach sprawia, że w
g|eb|ekkichjest ono roś|iną
rejonachzduŻymudziałem
dominującą.W zt,tiązkuz tym największąpopu|arnością
zyto cieszy
się w województwachłódzkim, mazowieckim i pomorskim'
W rejonachzprzewagą g|eb dobrych i bardzo dobrych zyto
- wojewÓdztwamałopo|skie,
jest roŚ||nqmargina|ną
opo|skie
idoInoś|qskie.
Na|ezy wspomniećo odmianach mieszańcowychŻyta,
któreod ki|kunastu|atsą dostępnew Polsce - są one p|enniejprocent.odmianyte mogą
sze od innychnaweto kiIkanaście
dawaÓ p|onykonkurencyjnedo innychzbóŻ ozimychtakżena
glebach Żyznych,pod warunkiemzastosowaniaodpowiednio
intensywnejtechno|ogii,podobnejjak d|a pszenicy.Wskazują
na to badania przeprowadzonew SD Puławy-osiny(rys. 2).
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Tabe|a 1. Powierzchnia poszczegó|nych grup jakościg|eb
gruntów ornych

Bardzo dobre
1 , 2 ,1 0
Dobre
3,4,8,'t1
Średnie
Słabe
6 , 9 ,1 2
Bardzo słabe
7,13
Zródło:Górski i in 1999
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Rysunek 1. Plonowanie pszenicy ozimej i żyta w zależnościod
warunków glebowych
Źródło:Gorskiiin. 1999
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Rysunek 2. Plonowaniezbóż ozimych w wybranychlatach _
kompleks'pszenny dobry (SD Puławy-osiny)
Zródło:opracowaniewłasne
Cechą większościg|eb w Polsce, a w szczegó|nościg|eb
|ekkich'jest ich zbyt niskie pH. Ta wada g|eb równiez wpływana
popu|arność
żlyta,w związku z jego małąwraz|iwością
na niskie
pH. Równiez związanez niskimpH uwaInianie
się wo|nychjonów
g|inudo roztworug|ebowegow mniejszym stopniu wpływaniekorzystniena rozwoj roś|in
zyta niz pozostałychgatunków zbóz.
WaŻną cechąŻfia jest jego duża mrozoodpornośĆ
sprawiająca,
ze nawet spadki temperaturyponizej -20"C przy braku okrywy
śniegowejnie powodująjego większych uszkodzeń. W sezonie
wegetacyjnym201112012wysoka odpornośĆ
Żytana mróz sprawiła,Że w wie|u Ęonach byłoono jedynym gatunkiem,ktÓry po
zimie nie byłprzesiewany.
Mimo tego,ze areałuprawyzyta w Po|sce i roczne zbioryzasadniczo pzekr aczĄq zapotzebowa nie na ce le młyna rskie (ty|ko nieco
ponad 30% rocznychzbiorów przeznacza się na ten ce|),to itak
pozyskania
bardzo częstozdazĄą się |ata,w których moz|iwości
kwiecień-czerwiec 2 (175)2013

tIJ ieś/,n
pzezmĘnarzy ziarnategogatunkuo dobĘ jakościjest
bardzo
ograniczone.Jednym z powodów takiejsytuacjijestto, ze w warunkach niesprzyjającejpogody w czasie ŻniwŻytodośĆłatwo
traciwa|orydecydująceo jego przydatności
na mqkęch|ebowq,
a takŻeto,Żedo reaIizacji techno|ogii produkcji Żl1tazlty k|eprzykładasię mniejszquwagęniz np.do techno|ogiiprodukcjipszenicy.Jak powinnawięc wyglądaćtechno|ogiaprodukcjiziarna
Żytanacele ch|ebowe.Na pewnowięcejniz dotychczasuwagi
producenciżytapowinnizwracać na wybór odmiany.Badania
ankietowe wykazały,że w zakresie wymienia|noŚci materiału
siewnegow przypadkuzyta jest bardzo Ź|e.Wybór odmiany
polecanejdo uprawy w danym rejonieto przede wszystkim
wyższyp|on,a ponadtobardzo WaznyWarunekograniczenia
prawdopodobieństwa
wystqpieniaczynników mogącychobnizyć
jakośĆ'np. auiązanych z masowym wystqpieniemchorÓb czy
wy|eganiem.Nalezy wspomnieĆo ciąg|epopu|arnymbłędzie
tl. zbyt gęstym siewie. JeŚ|i producentchcąc uzyskac dobrq
zwańośćłanuzwiększy normęwysiewunadmiernieto uzyska
łanzbyt au arty'bardziejpodatny na wy|eganie i choroby,które
spowodujązaburzenia w procesach związanych z kształtowaniem jakości.oczywiŚcie przez stosowanieretardantóworaz
przed powstaniemwymieniofungicydÓwmozna ratowaćroś|iny
nych zagrozeń,a|e po pien,vszejest to kosztowne,a po drugie
nie zawsze takie dziataniasq skuteczne'
Wazne znaczenie w produkcjiziarna dobrej jakoŚci ma
dobre odżywienieroś|inwszystkimi składnikamiprzez cały
sezon wegetacyjny [Grabiński 2007|. Przy czym działa |u
zastosowanie prawo minimum,ktÓre mÓwi, ze efektywność
wykorzystaniaskładnikównawozowychza|eŻyod składnika
będqcegow niedoborze.GeneraInie,w Po|sceniejest naj|epiej
jeś|ichodzi o zbi|ansowaniedawek nawozów,a w pzypadku
traktowanego,,po
macoszemu''zyta takie błędysą szczegó|nie
częste. ograniczenie stosowaniafosforui potasu na po|u,na
którym zasobnośćw te sktadnikijest bardzo niska ogranicza
efekb7wność
wykorzystaniainnych składników,w tym W szczegó|nościazotu. Błąd niedostatecznegozaopahrzeniaroś|in
w te składnikipotęgujesię w warunkachniedoboruwi|gocilltłaszcza ro|apotasu jest tu duża,bowiem jest to pierwiastek
pozytywniena gospodarkęwodnąroś|in.
wpływający
opĘma|na
dawka azotu pod zyto mieŚci się w granicach80-150kg Niha'
Warunkiemdobregowykozystaniaazotujest odpowiedniejego
dawkowaniew czasie wegetacji.W pierwszejdawce wiosennej
(ruszeniewegetacji)po|ecasię stosować50-60%planowanej
dawki całkowitej'w drugiejzaś(początekstrze|aniaw Źdżbło)
pozostałączęść.Jeze|i dawka całkowitajest duża (powyżej
120 kg N/ha) powinnosię zastosować podziałdawki na trzy
części(np. 50-60%w czasie ruszania wegetacji;20-30o/o
w
fazie stze|ania w żdżbłoi pozostałączęśĆw fazie kłoszenia
(podobniejak w pszenicy).Wy|eganiejest jednymz głównych
czynników powodującychstratyi|ościowe
i zmianyjakościowew
plonieziarna,dlategona|eŻyŻyto
uprawianena ce|ejakościowe
koniecznie przed nim zabezpieczyć. Wie|kośćtych strat waha
się w szerokichgranicachw za|ezności
od stopniawyleganiai
terminujegowystqpienia.Największeobnizeniep|onupowsĘe
wskutekwy|egnięciałanuw okresie kłoszenia- poczqtekdojrzałości
m|ecznej,powodującezmniejszeniepłodności
kłosa,
poś|adu.
zmniejszeniemasy .1000ziaren iwzrost i|ości
Roś|iny
wy|egłew fazach wcześniejszych(przed kłoszeniem)stosunkowo łatwowracajądo pozycjipionoweji dziękitemuw niewie|kim
stopniu obniŻĄąp|enność.
Natomiasttakie póŹne wy|eganie
moze być przyczyną duzych stratjakościowych.
Po zakończeniu się fazy woskowej' sdy ziarno żyta
osiqgniewi|gotnośĆ
14-15%nie na|ezyzw|ekaĆze zbiorem,
gdyz wystarczy ki|ka dni przekropnej pogody, aby doszło do
rozpoczęcia procesu kiełkowaniaziarniaków (porastaniena
pniu)'co prowadzido bezpowrotnejutratyjakości(częściowej
kwiecień.czerwiec 2 (175)2013
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|ubcałkowitej).
D|ategoczęsto |epiejjest zebraÓ ziarno wi|gotne
i ponieśćkoszty na jego dosuszenie niz oczekiwaĆna dobrq pogodę i wysuszenie ziarna w kłosie.Rozwazania o agrotechnice
Żl1|amoŻna podsumowaćstwierdzeniem'że gdyby producenci
rea|izaĄitechnologiiuprawyzyta poświęca|i
ty|euwagi co pszenicy,to na pewno mniejbyłobyprob|emówz pozyskaniemdobrej
jakoŚci ziarnaŻl1taprzydatnegona ce|e ch|ebowe.
Na|eżytakżestwierdzić,ze w Po|scez ponad30% powiezchni
g|eb|ekkichi bardzo |ekkich,zytojest i pozostaniejednymz głównych gatunków uprawnych[Grabińskii Podo|ska2009].D|atego
niezbędne jest podejmowaniedziałań,ktÓre wpłynqna |epsze
wykorzystanie jego potencjałuzwiązanego, m.in. z Walorami
jakościowymi.
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