Duze zainteresowanie upra\Mqmieszanek zbozowych jest zwiqzane z icllr
wierniejszym plonowaniem w stosunku do zasiewów czystych. Niesprzyjajqce
warunki pogodowe i glebowe dla jednego gatunku mogq byc korzystniejsze
dla drugiego, który zwiększajqc poziom plonowania rekompensuje ntiszy
plon komponenta. Najpopularniejsza w naszym kraju jest mieszanka
jęczmienia z owsem, upra\Mianagłównie na glebach lekkich, a także na
glebach Średnich. W warunkach duzego (ponad 65%)udziału zboz
w strukturze zasiewów uprawia się jq równiez na glebach dobrych.
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(tab.2). Na glebachwykazujących
niedobormagnezunalezYzastosowac nawozy magnezowe(kizerYt,
kainit,rolmaglub siarczanmagnezu)
w dawce30-45kg/haMgO.
SpoŚrod pierwiastkowWnoszonych z nawozami największą
efektywnoŚciąpIonotworczącharakteryzujesię azot, ktÓry ponadto
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*_gÓrne
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przedzialÓW
przydUżej
przyslabszej
slosowaÓ
masie1000ziaren'
zdoIności
kielkowania
i przyopÓźnieniU
siewu

zwiększazawartośc
bialkaw ziarnie' nagoziarnistej
odmianyowsa nalejego
Optymalne dawkidla mieszanek zy zmnie1szyci|ośćjego wysiewu
wahająsię w granicachod 50 do
o 10%.Po ob|iczeniui|ości
wysie.
80 kg N/ha'w za|ezności
od wie|- wu kazdegoz komponentow,
nalep|onu.Za|eca zy odwazonei|ości
kościspodziewanego
ziarnadok|adnie
się podziałdawki na 2 części:
600/o wymieszać(w czasie zaprawiania).
przedsiewem,40%
na początku
fazy Ziarno wysiewasię na gtębokośÓ
strze|ania
w Źdżblo,
aby niedopuścić 3 4 cm.Niecogłębszy
siewpowinien
do wymywaniaazoIu w głąb'Przy byó na g|ebach|żejszych.
Za|ecasię
slabymzagęszczeniuroś|in
w mie- rozstawrzędÓw10_12cm. W razie
SZance w fazie końca krzewienia znacznegoopoznieniasiewu zalemozna zwiększyćpogłównączęśc ca się zwiększenie
normywysiewu
dawkinawozeniaazotem,a zmniej- o 5_10%'w większym
stopniuzwiękją
jęczmienia,
przy
szyc
duiym zagęszczeniu szając udziat
bardziej
roś|in
i pędow zboŻ na jednostce tolerancyjnego
na opoznienie
siewu.
oowierzchni.
Termini gęstoŚcsiewuza|iczasię
Pielęgnacja i zbiór
glównych
do
czynnikówagrotechDuze znaczeniew uprawiemienicznychdecydujących
o wie|kości szanekma pie|ęgnacja
mechaniczna
plonu zboz. Nasiona przeznaczone p|antacji'W fazie początkukrzewiedo siewu powinnycharakteryzowac nia zboz wskazanejest bronowanie
sięzdo|nością
kielkowania
nie mniej- oraz powIorzenietej czynnościpo
powyzej 6-8 dniach.Tymizabiegamimozna,
szą niz 93o/o
ordzczystością
przed często do minimum,ograniczyc
97%.w ce|u ochronyroś|in
chorobamiw pierwszychtazachroz- zachwaszczenielanu. W praktyce
woju nalezynasionazaprawicjed- nie stosujesię opryskÓwmieszanek
nym Z preparatówza|ecanychprzez pestycydami,
ze wzg|ędu
na matena
|oR-P|B.Mieszankina|ezywysiewać ogót nasi|enie
chorób i szkodnikow
moz|iwienajwcześniej,
kiedy ty|ko w ich łanach.Brak uniwersa|nych
pozwa|ają
warunkiatmosferyczne
na
antywy|egaczy
uniemoz|iwia
ochronę
przedwy|eganiem.
właściwe
ro|i.Im g|eba łanowmieszanek
doprawienie
lzejsza,tym terminsiewu powinien
Za|ecasię zbior kombajnempo
petnejziarna
byc wcześniejszy.
optyma|nyter- osiągnięciu
dojrzatości
min siewu mieszanekzbóz jarych obu gatunkówzboŻ w mieszance.
w zachodniejczęŚci kraju przypa- Nie na|eżyopóŹniacterminuzbioru
da w okresieod 20 do 30 marca, mieszanekz udzia]emowsa' który
w centra|neji poludniowejczęŚci jest podatnyna osypywaniesię ziar.
od 25 marca do 8 kwietnia,nato- na. W razie nadmiernego
wysuszemiast w województwie
warmińsko- nia ziarnanalezyzmniejszycobroty
(gdziewiosnaprzychodzi bębna m|ocarni.Ziarnopo zbiorze
mazurskim
pózniej)od 5 do 12 kwietnia.||ość kombajnemwymaga dosuszenia
wysiewu za|ezyod jakościgleby' powietrzemo niezbytwysokiejtemterminusiewu, dorodnoŚciziarna peraturze.
Podczasmagazynowania
(tab.3). nalezy ziarno systematycznieprzeijego zdo|ności
kiełkowania
Przy uwzg|ędnieniu
w mieszance wietrzacpoprzezszuflowanie, tr
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