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Wstęp

Zboża w Polsce, podobnie jak w innych krajach, to najważniejsza grupa roślin 
uprawnych (9). Z tej grupy zajmującej w naszym kraju ponad 70% powierzchni 
zasiewów największe znaczenie mają: pszenica, jęczmień, pszenżyto, kukurydza, 
żyto i owies. Przy czym w przypadku trzech pierwszych gatunków znaczenie 
gospodarcze mają obie formy: jara i ozima. Dużą rolę w bilansie zbożowym w Polsce 
odgrywają także zasiewy mieszane – głównie zbóż jarych, które są szczególnie 
przydatne do ekstensywnej produkcji (9). Oprócz tego do roślin zbożowych zalicza się  
w naszym kraju grykę, mającą regionalnie dość duże znaczenie. Plony ziarna każdego  
z wymienionych gatunków kształtowane są przez technologię produkcji, ale często 
większy wpływ na ich wysokość ma przebieg pogody, którego najważniejszymi 
elementami są opady oraz warunki termiczne. Celem pracy jest określenie roli 
warunków pogody w kształtowaniu plonów ziarna różnych gatunków zbóż 
uprawianych w Polsce w oparciu o analizy statystyczne danych GUS, doniesienia  
literaturowe oraz wyniki wybranych badań realizowanych w IUNG-PIB uzyskanych 
w ramach programu wieloletniego.

Warunki pogody w Polsce

Czynniki pogodowe są w Polsce bardzo zróżnicowane regionalnie (7). Najlepsze 
warunki termiczne i związana z tym największa długość okresu wegetacyjnego 
występuje na krańcach południowych i zachodnich kraju – w Kotlinach 
Podkarpackich i wzdłuż całej Doliny Odry, gdzie przekracza 220 dni (6, 7). Natomiast 
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najzimniejszym rejonem Polski (oprócz rejonów górskich) są jej krańce północno-
wschodnie (Suwalszczyzna). Tam długość okresu wegetacyjnego jest na ogół  
o około 2 dekady krótsza (7). Dłuższy okres wegetacyjny oznacza wcześniejsze 
jego rozpoczęcie wiosną i tym samym możliwość zastosowania wcześniejszego 
terminu siewu zbóż jarych, czy też rozpoczęcia wiosennych prac pielęgnacyjnych  
w zasiewach zbóż ozimych. Jednocześnie wcześniejsze rozpoczęcie wegetacji oznacza 
także wcześniejsze terminy zbiorów. 

 Największymi opadami charakteryzują się w Polsce rejony górskie i podgórskie, 
które jednak nie mają większego znaczenia rolniczego i w tej pracy nie będą 
szczegółowo omawiane. Natomiast w rejonach wyżynnych i nizinnych kraju 
częstszym problemem jest niedobór opadów niż ich nadmiar, przy czym zjawiska 
dużego niedoboru  opadów nie dotyczą na ogół tych samych obszarów w kolejnych 
latach. Jednak są rejony, w których częstotliwość występowania zjawiska suszy jest 
wyraźnie większa. Znakomitym na to przykładem jest Pojezierze Kujawskie, które 
liczni autorzy (7) zgodnie wskazują jako rejon obecnie najsuchszy. Częstotliwość 
wystąpienia obniżonych opadów w stosunku do średniej jest tam zdecydowanie 
większa niż w pozostałej części kraju. 

Podkreślając dużą wagę problemu niedoboru opadów nie można nie zauważyć, 
że okresowe nadmiary opadów również występują dość często w Polsce, ale ich 
negatywna rola zwykle związana jest raczej z dużymi zmianami jakościowymi ziarna 
zbóż, przy względnie niewielkim wpływie na wysokość plonów. 

Wpływ warunków pogody w okresie zimy na plonowanie zbóż

Bardzo duży wpływ na plonowanie roślin zbożowych mają opady zimowe.  
W przypadku ograniczonych opadów wiosną, to właśnie zapasy wody pozimowej 
decydują o tym, czy na danym polu wystąpi stres suszy czy też nie (1, 6, 7, 8, 10). 
Ponadto opady w formie śniegu stanowią naturalną warstwę izolacyjną chroniącą 
rośliny przed niskimi temperaturami. Nierzadko, gdy duży spadek temperatury 
trwa krótko, to wystarczająca dla ochrony przed wymarznięciem zasiewu zboża 
jest warstwa śniegu nie przekraczająca 1 cm. Brak opadów śniegu w połączeniu  
z dużymi spadkami temperatur prowadzi nieuchronnie do powstania dużych zniszczeń, 
nierzadko związanych z koniecznością stosowania przesiewów. Przykładem tego 
jest sytuacja jaka miała miejsce w Polsce w roku 2016 (8). Rejonami bez większych 
strat w zasiewach zbóż ozimych były tylko województwa południowe kraju, 
oraz południowa i środkowa część województwa wielkopolskiego. Natomiast na 
pozostałej części Polski stwierdzono mniej lub bardziej silne uszkodzenia mrozowe.  
W przypadku zbóż uszkodzenia te wystąpiły przede wszystkim w jęczmieniu ozimym, 
(charakteryzującym się najniższym ze zbóż poziomem mrozoodporności), którego 
plantacje zostały w wyżej wymienionych rejonach na ogół całkowicie zniszczone.  
Stosunkowo duże straty stwierdzono także w pszenicy ozimej. Przy czym największe 
znaczenie miał tutaj poziom genetycznie uwarunkowanej mrozoodporności oraz 
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wielkość spadków temperatury. Na przykład w woj. lubuskim zostały uszkodzone  
w stopniu silnym lub bardzo silnym odmiany pszenicy charakteryzujące się 
poziomem mrozoodporności 2-2,5 (w skali 9o), ale w rejonach centralnych  
i północnych  kraju, gdzie spadki temperatury były większe, uszkodzenia  w stopniu 
silnym dotyczyły także pszenic charakteryzujących się poziomem mrozoodporności 4-5 
(w skali 9o ); (8).  Pewien wpływ na zimowanie pszenicy miał stopień jej zaawansowania  
w rozwoju przed zimą tzn. lepiej zimowały zasiewy wczesne, silniej rozwinięte.  
Formy „przewódkowe”, których znaczenie w ostatniej dekadzie wyraźnie wzrosło 
(18) również zostały silnie uszkodzone przez mróz w rejonach bezśnieżnych (8). 

Niskie temperatury nie mają na ogół większego wpływu na plonowanie żyta, 
którego mrozoodporność jest najwyższa ze zbóż (8, 9). Natomiast groźne są dla tego 
gatunku sytuacje związane z długim zaleganiem śniegu. 

Jak wynika z powyższego opisu, opady śniegu zimą są pożądane, ale jeśli są 
one bardzo duże to mogą być powodem dużych strat, na przykład spowodowanych 
wystąpieniem pleśni śniegowej, niebezpiecznej zwłaszcza dla wczesnych siewów zbóż 
ozimych, głównie żyta i pszenżyta. Choroba ta związana jest z zaleganiem pokrywy 
śniegowej przez okres przekraczający kilka tygodni. Pleśń śniegowa może obniżyć 
plon ziarna nawet o 50%. Powoduje przerzedzenie zasiewów i niedorozwój roślin. 
Sprawcą choroby jest grzyb występujący w dwóch stadiach rozwojowych: workowym 
- Monographella nivalis i konidialnym – Microdochium  nivale. Po stopnieniu śniegów, 
wiosną widać placowo zamarłe rośliny, które są przyciśnięte do ziemi i pokryte 
brudnobiałym lub jasnoróżowym nalotem grzybni i zarodników. Rośliny porażone 
obumierają, a te które przeżyją są bardzo osłabione, mają uszkodzony węzeł krzewienia 
i w związku z tym ograniczoną możliwość regeneracji. Zwykle straty wywołane pleśnią 
śniegową mają charakter regionalny, a na konkretnych polach występują jedynie  
w obniżeniach terenu, gdzie tworzą się często zaspy śniegowe.

Plonowanie zbóż w zależności od rejonu

Jak potwierdzają liczne eksperymenty polowe (także autora tej pracy) w danym 
rejonie, w kolejnych latach warunki pogody są nierzadko diametralnie różne (2, 3, 4, 
6, 8, 14). Dlatego dla określenia rzeczywistej roli warunków pogody w kształtowaniu 
plonów zbóż w poszczególnych rejonach należy analizować dłuższe okresy czasowe. 
G r a b i ń s k i  (7) w swoich badaniach dla określenia roli regionu w kształtowaniu 
plonów zbóż wziął pod uwagę okres dziesięcioletni. Z badań tego autora wynika, że 
wśród rejonów nizinnych i wyżynnych zboża ozime wydają najwyższe plony w rejonie 
Polski środkowo-zachodniej (oprócz jęczmienia ozimego) oraz w rejonie północno-
wschodnim (oprócz żyta i jęczmienia ozimego). Dobre warunki do uzyskiwania 
wysokich plonów zbóż ozimych panują także w rejonie południowo-wschodnim  
(z wyjątkiem żyta); (tab.1). Ten sam autor (7) zauważa również, że w większości 
rejonów do najplenniejszych gatunków zbóż ozimych należy pszenica ozima  
i pszenżyto, a w rejonie I, V i VI także jęczmień, natomiast w rejonach podgórskich 
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pszenżyto i jęczmień (tab. 1). Żyto w każdym rejonie plonuje najniżej, co ma 
jednak związek z przeznaczaniem go (nawet w eksperymentach) na najgorsze gleby.  
W dalszej części pracy podany zostanie przykład doświadczeń, w których mieszańcowe 
formy żyta uprawiane na dobrej glebie przewyższały plennością pozostałe gatunki 
zbóż ozimych. 

W omawianych badaniach określono także średnią plenność w regionach 
poszczególnych gatunków zbóż jarych. Najmniej korzystnym dla uprawy tej formy 
zbóż okazał się rejon środkowo-wschodni oraz południowo-zachodni. Ze wszystkich 
zbóż jarych najmniej stabilnie plonował owies (7).

Tabela 1
Plonowanie zbóż ozimych w różnych rejonach kraju (COBORU − średnia z lat 1990-2000)  

Rejon wg COBORU 
I* II III IV V VI VII VIII

Pszenica ozima 
Średnia 66,2 72,62 71,16 67,25 67,99 70,89 60,26 66,91
Odchylenie 
standardowe 7,21 8,23 7,04 4,81 5,71 5,24 7,43 8,35

Minimum 55 62,6 60,4 56,8 57,1 61,2 45,9 52,3
Maksimum 82,2 89,4 82,2 73,4 74,1 77,2 71,4 79,3

Żyto ozime 
Średnia 62,51 60,15 65,48 60,10 61,92 57,80 61,82 59,55
Odchylenie 
standardowe 7,05 6,84 6,44 4,60 5,11 8,55 9,01 7,28

Minimum 55,10 49,40 57,60 52,70 48,90 44,00 48,10 46,20
Maksimum 79,40 69,10 79,40 67,90 69,20 75,00 77,30 75,00

Pszenżyto ozime 
Średnia 70,56 76,55 72,40 67,19 66,38 70,16 66,38 68,98
Odchylenie 
standardowe 5,33 10,92 7,75 5,89 6,49 7,98 6,49 7,33

Minimum 62,1 63,9 58,1 57,4 54,7 58,6 54,7 58,6
Maksimum 81 100,2 84,1 77,4 74,7 82 74,7 80,5

Jęczmień ozimy 
Średnia 70,16 66,47 63,45 59,98 69,29 70,00 68,11 70,07
Odchylenie 
standardowe 7,34 10,45 11,46 8,23 6,96 6,83 8,57 7,56

Minimum 57,5 50,9 44,5 47,1 52,5 60,7 52,5 60,7
Maksimum 79,9 84,2 78 71,6 75,9 83,1 75,9 83,1

*Rejony COBORU: 
I − Północno-zachodni; II − Północno-wschodni; III − Środkowo-zachodni; IV − Środkowo-wschodni;  
V − Południowo-zachodni; VI − Południowo-wschodni; VII − Sudecki; VIII − Karpacki
Źródło: Grabiński i Mazurek, 2001 (7)

W naszych warunkach klimatycznych zboża jare są wyraźnie mniej plenne niż 
zboża ozime (10), co związane jest bezpośrednio z mniejszą odpornością na suszę. 
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Mimo to ich popularność jest stosunkowo duża zwłaszcza w rejonach, gdzie odsetek 
przedplonów późno schodzących z pola jest duży (np. w rejonach z produkcją buraka 
cukrowego).  W przypadku pszenicy, najważniejszego gospodarczo gatunku wyższość formy 
ozimej nad jarą zaznacza się najsilniej w rejonie IV (najsłabsze gleby); (10), a najsłabiej  
w rejonach podgórskich (VII i VIII) oraz w rejonie I (północno-zachodnim); (rys.1).

Różnice w plenności ozimej i jarej formy pszenżyta w każdym z rejonów przekraczały 
20%, a w rejonie północno-wschodnim,  najzimniejszym w naszym kraju − aż 40% (rys. 2). 

Plonowanie zbóż w zależności od warunków pogodowych i regionalnych

Rys. 1. Plonowanie formy ozimej pszenicy w stosunku do formy jarej tego gatunku 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych COBORU (17)
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Rys. 2. Plonowanie formy ozimej pszenżyta w stosunku do formy jarej tego gatunku (w %) 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych COBORU (17)
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Przewaga jęczmienia ozimego nad jarym pod względem plenności najsilniej 
zaznaczyła się w rejonach największej popularności pierwszej z wymienionych form, 
tzn. w rejonie południowo-zachodnim i północno-zachodnim. Natomiast w rejonie 
środkowo-wschodnim (IV) różnica w poziomie plonów obu form omawianego gatunku 
była względnie mała (rys. 3).

Na potrzeby realizacji tej pracy wykonano także ocenę różnic w plonowaniu form ozimych 
i jarych zbóż średnio na poziomie kraju na podstawie danych GUS z ostatnich lat. Wynika  
z niej, że wyższość formy ozimej nad jarą pod względem plenności najsilniej zaznacza się  
w przypadku pszenicy. Plon pszenicy ozimej z 3 lat był średnio w kraju wyższy od jarej  
o 26% (rys. 4).
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Rys. 4. Plony form ozimych i jarych pszenicy, pszenżyta i jęczmienia 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS (12)

Rys. 3. Plonowanie formy ozimej jęczmienia w stosunku do formy jarej tego gatunku (w %) 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych COBORU (17)
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Omawiając problematykę wpływu warunków pogody i plonowanie zbóż nie można 
nie wspomnieć o mieszankach zbożowych, których rolą w gospodarstwach jest właśnie 
między innymi stabilizowanie zbiorów w warunkach dużej zmienności pogody. 
Najbardziej popularną jest mieszanka jęczmienia jarego z owsem. Z najnowszych 
danych GUS (rys. 2) wynika, że plenność mieszanek jest w praktyce nieco niższa niż 
owsa. Najprawdopodobniej wpływ na to ma jednak nie fakt ich niższego potencjału 
plonotwórczego, ale zwykle bardziej ekstensywna niż w przypadku siewów czystych 
technologia produkcji (rys. 5). 

Porównanie plenności gatunków zbóż w wieloletnim eksperymencie łanowym

Dla określenia roli warunków pogody w kształtowaniu plenności roślin w uprawie 
polowej najlepiej jest przeprowadzić stacjonarny, wieloletni eksperyment. Warunek 
ten spełnia eksperyment łanowy przeprowadzony w RZD Osiny w latach 1998-2008, 
na glebie zaliczanej do kompleksu żytniego bardzo dobrego o składzie mechanicznym 
piasku gliniastego mocnego, o wysokiej zawartości składników pokarmowych  
i uregulowanym pH (11). Poszczególne gatunki były uprawiane według technologii 
o różnej intensywności, ale w tej ocenie uwzględniona zostanie tylko technologia  
średnio-intensywna. Zboża ozime (pszenica, pszenżyto i żyto) wysiewano po rzepaku 
ozimym, natomiast zboża jare (pszenica, jęczmień, owies) po zbożach. Wszystkie 
zabiegi były wykonywane za pomocą maszyn i narzędzi stosowanych w praktyce 
rolniczej. 

Warunki atmosferyczne w analizowanym okresie były bardzo zróżnicowane, 
co obrazuje poniższy wykres (rys. 6). W 1999 roku, najobfitszym w opady spadło  

Plonowanie zbóż w zależności od warunków pogodowych i regionalnych

Rys. 5. Plonowanie zbóż jarych i ich mieszanek  w latach 2013-2014 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS (12)
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w okresie wegetacji wiosennej ponad 330 mm deszczu. Niewiele mniejsze opady 
w tym okresie stwierdzono także w roku 2001 (302 mm), natomiast zdecydowanie 
najmniejsze w roku 2006, w którym suma wiosennych opadów była prawie trzykrotnie 
mniejsza niż w wymienionych latach (rys. 6). Różnice w zakresie sumy temperatur 
były relatywnie mniejsze. Pomiędzy najzimniejszym rokiem 2004 i najcieplejszym 
2002 różnica w zakresie wiosennej sumy temperatur nie przekroczyła 20 % (rys. 6).

Średnio za okres badań najwyższym plonem ziarna spośród zbóż jarych charakteryzował 
się jęczmień, a spośród ozimych żyto mieszańcowe (rys. 7). 
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Źródło: Grabiński, 2009 (11)

Rys. 7. Średnie pony ziarna zbóż ozimych i jarych RZD Osiny (1998-2008) 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS (12)
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Plony pszenicy ozimej były na ogół zdecydowanie wyższe niż jarej. Tylko dwukrotnie 
(lata 2003 i 2006) z uwagi na złe warunki zimowania stwierdzono odstępstwo od tej 
zasady, kiedy to plony ziarna pszenicy ozimej były niższe lub równe pszenicy jarej 
(rys. 8). Najwyższy plon pszenicy ozimej i jarej osiągnięto w 2008, w którym opady  
w okresie strzelanie w źdźbło-kłoszenie wyniosły 95,6 mm i należały do zdecydowanie 
najwyższych w całym okresie badań.

Plonowanie zbóż w zależności od warunków pogodowych i regionalnych

Rys. 9. Plonowanie pszenżyta ozimego i jęczmienia jarego uprawianego według technologii 
średnio-intensywnej (RZD Osiny 1999-2008)

Źródło: opracowanie własne
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Rys. 8. Plonowanie pszenicy ozimej i jarej uprawianego według technologii średnio-intensywnej 
(RZD Osiny 1999-2008) 
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Pszenżyto ozime na ogół zdecydowanie przewyższało pod względem plonów inny 
gatunek paszowy jakim jest jęczmień jary. Wyjątkiem był rok 1999 i wymieniany już 
2003 o niekorzystnych warunkach zimowania (rys. 9). 

Niekorzystny dla pszenżyta rok 1999 nie sprzyjał także wysokiemu plonowaniu 
żyta ozimego. W wymienionym roku plony ziarna tego gatunku osiągnęły poziom 
zbliżony do owsa. Najwyższy plon ziarna żyta (10 t∙ha-1) osiągnięty został w 2004 roku 
(rys. 10), w którym opady w okresie strzelanie w źdźbło-kłoszenie były wprawdzie 
bardzo niskie, ale w okresie kłoszenie-dojrzałość woskowa były intensywne. 

Jerzy Grabiński

Rys. 10. Plonowanie żyta ozimego i owsa uprawianego według technologii średnio-intensywnej 
(RZD Osiny 1999-2008)

Źródło: opracowanie własne
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Współczynnik zmienności plonów w badanym dziesięcioleciu wahał się  
w stosunkowo wąskich granicach, nie przekraczających 10%. Spośród zbóż ozimych 
najmniejszym współczynnikiem zmienności charakteryzowały się plony ziarna 
żyta (19,5%) a spośród jarych − jęczmień (20,4%). Natomiast niezależnie od formy 
największą zmienność plonów stwierdzono u obu form pszenicy (rys. 11). 

W oparciu o dane pochodzące z omawianego eksperymentu G r a b i ń s k i  (11) 
określił związki pomiędzy przebiegiem pogody, a poziomem plonów poszczególnych 
gatunków. Wynika z nich, że duża ilość opadów na polach o dużej pojemności 
wodnej może być czynnikiem wpływającym istotnie negatywnie na plonowanie 
zbóż. Nawet w przypadku najbardziej wymagającego owsa korelacja ilości opadów 
z plonem ziarna w okresie strzelanie w źdźbło-wiechowanie, a więc w czasie dużego 
zapotrzebowania na wodę, ze względu na intensywny wzrost, była wyraźnie ujemna 
(tab. 2). Dodatni związek plonowania z opadami określony dla owsa stwierdzono 
dopiero dla okresu wiechowanie-dojrzałość woskowa. Ponadto wykazano, że związek 
plonów poszczególnych gatunków zbóż ozimych z opadami w okresach intensywnego 
wzrostu (od fazy strzelania w źdźbło) jest wyraźnie słabszy. Istotne korelacje ujemne 
stwierdzono tylko w przypadku żyta, i to zarówno w okresie strzelanie w źdźbło-
kłoszenie, jak i kłoszenie-dojrzałość woskowa (tab. 3).

Tabela 2
Współczynniki korelacji plonu ziarna poszczególnych gatunków zbóż jarych z ilością opadów i 

współczynnikiem Sielianinowa w różnych okresach wegetacji

Wyszczególnienie
Plon ziarna 

Pszenica 
jara

Jęczmień 
jary Owies Pszenica 

jara
Jęczmień 

jary Owies

Opady (współczynnik Sielianinowa)  
w fazie strzelanie w źdźbło-kłoszenie -0,588* -0,442 -0,511 -0,578** -0,643 -0,465

Opady (współczynnik Sielianinowa)  
w fazie kłoszenie-dojrzałość woskowa 0,144 0,168 0,504 0,054 0,134 0,524

* − pogrubiono korelacje istotne 
** − podkreślono współczynniki korelacji dla plonów i współczynnika Sielianinowa

Źródło: Grabiński, 2009 (11)

Tabela 3
Współczynniki korelacji plonu ziarna poszczególnych gatunków zbóż ozimych z ilością opadów  

i współczynnikiem Sielianinowa w różnych okresach wegetacji

Wyszczególnienie
Plon ziarna

Pszenica 
ozima

Pszenżyto 
ozime Żyto Pszenica 

ozima
Pszenżyto 

ozime Żyto

Opady (współczynnik Sielianinowa)  
w fazie strzelanie w źdźbło-kłoszenie -0,228 -0,165 -0,361* -0,254** -0,201 -0,398

Opady (współczynnik Sielianinowa)  
w fazie kłoszenie-dojrzałość woskowa 0,202 -0,200 -0,281 0,108 -0,292 -0,411

* − pogrubiono korelacje istotne 
** − podkreślono współczynniki korelacji dla plonów i współczynnika Sielianinowa

Źródło: Grabiński, 2009 (11)

Plonowanie zbóż w zależności od warunków pogodowych i regionalnych
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Zmienność plonów ziarna zbóż w Polsce

Dla określenia roli klimatu w kształtowaniu średnich w kraju plonów ziarna 
poszczególnych gatunków zbóż wykorzystano dane GUS za okres dziesięciolecia 
2004-2013 (12). Z analiz tych wynika, że niezależnie od roku gatunkiem 
zdecydowanie najplenniejszym jest w naszym kraju kukurydza a następnie pszenica 
(rys. 12). Odchylenie standardowe określone dla plonów zbóż podstawowych są 
stosunkowo podobne (tylko nieco wyższe w przypadku zbóż ozimych niż jarych) 
(tab. 4). Zdecydowanie największe odchylenie standardowe (0,86 t∙ha-1) stwierdzono  
u najplenniejszej kukurydzy. Wykonana ocena współczynnika zmienności wykazała, 
że największą zmiennością plonów ziarna charakteryzują się gryka i proso i tylko 
nieco mniejszą kukurydza. Spośród zbóż podstawowych najwyższą zmienność 
plonów stwierdzono u owsa, natomiast najniższą u pszenicy i pszenżyta. Należy 
jednak zaznaczyć, że przedstawione w tabeli 4 analizy nie uwzględniają podziału 
gatunków na formy. 

Tabela 4

Jerzy Grabiński

Rys. 12. Plony ziarna roślin zbożowych w Polsce w latach 2004-2013 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS (12) 
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 Analiza statystyczna plonów roślin zbożowych w Polsce w latach 2004-20013 
Odchylenie 
standardowe Średnia Plony relatywne* 

w %
Współczynnik 

zmienności

Kukurydza 0,863683 6,10574 100 14,14543

Gryka 0,178818 1,1364 18,6 15,73546

PROSO 0,244709 1,56342 25,6 15,65214

Owies 0,25813 2,52301 41,3 10,23104

Żyto 0,248527 2,53753 41,6 9,794039

Pszenżyto 0,250906 3,34565 54,8 7,499481

Pszenica 0,301227 4,03143 66,0 7,471965

Jęczmień 0,291002 3,2625 53,4 8,919594
*- za 100% przyjęto plony ziarna kukurydzy
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS (12)

Podsumowanie

Reasumując należy stwierdzić, że warunki pogodowe są czynnikiem bardzo silnie 
wpływającym na poziom uzyskiwanych plonów ziarna zbóż, przy czym ten wpływ 
jest zróżnicowany regionalnie- nierzadko silnie. W związku z tym plony ziarna  
z różnych regionów wykazują sporą zmienność, różną dla poszczególnych gatunków. 
Największą zmiennością plonów spośród wszystkich roślin zbożowych charakteryzuje 
się w naszym kraju, coraz bardziej popularna kukurydza, oraz gatunki małoobszarowe 
– gryka i proso. Ze zbóż podstawowych pogoda wywiera stosunkowo największy 
wpływ na najcenniejszą na rynku pszenicę (obu form), natomiast najmniejszy na 
jęczmień jary i żyto. 

Szczególne znaczenie dla plonowania formy ozimej zboża ma przebieg pogody 
zimą. Brak dostatecznych opadów śniegu w tym okresie może prowadzić nawet do 
całkowitego zniszczenia plantacji danego gatunku, przy czym ważną, pozytywną 
rolę w ograniczaniu skutków takiej sytuacji może odegrać dobór odmian. Wybór 
odmiany (gatunku) charakteryzującej się dużą zimotrwałością (mrozoodpornością) 
może nawet całkowicie wyeliminować niebezpieczeństwo strat zimowych i w związku 
z tym ograniczyć do minimum negatywny wpływ niekorzystnego przebiegu pogody 
na poziom plonowania. 
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