
Właściwy płodozmian poprawia efektywność produkcji roślinnej 

 

O wielkości i jakości uzyskiwanych plonów decyduje wiele czynników. Jednym z nich jest 

właściwy płodozmian, który oddziałuje również na żyzność gleby, efektywność produkcji 

poszczególnych ziemiopłodów oraz organizację produkcji w całym gospodarstwie. W 

nowoczesnym rolnictwie zaleca się stosowanie płodozmianów kojarzących funkcje 

produkcyjne i ekonomiczno-organizacyjne, w związku z tym preferowane są zmianowania 

złożone przynajmniej z 3-5 gatunków roślin. Dopuszczalna jest dominacja wybranej grupy 

roślin (np. zbóż), jednak ich koncentracja nie może być zbyt duża – praktycznie nie więcej niż 

66%. Muszą być również respektowane wymagania przedplonowe poszczególnych gatunków 

roślin (wykluczona uprawa po złych przedplonach) oraz niezbędne jest zachowanie pewnej 

minimalnej przerwy w uprawie tego samego gatunku na danym polu, czyli określenie 

dopuszczalnego jego udziału w strukturze zasiewów.  

Jednak w praktyce rolniczej udział zbóż w strukturze zasiewów systematycznie wzrasta. 

Tą grupą roślin obsiewa się obecnie w Polsce około 75% gruntów ornych, a w wielu rejonach 

ich udział jest jeszcze większy. Wskazuje to, że na wielu polach muszą być  one wysiewane 

po sobie przez szereg lat. Konsekwencją takiego postępowania jest wyraźny spadek ich 

wydajności. Spadek ten jest różny i zależy głównie od: gatunku uprawianego zboża, 

warunków siedliskowych (jakość gleby i przebieg pogody) oraz poziomu agrotechniki 

(ochrona przed chwastami, chorobami i szkodnikami, wysokość nawożenia mineralnego, 

stosowanie nawozów naturalnych i organicznych). Najsilniejszą reakcję na złe stanowisko 

wykazuje pszenica, słabszą pszenżyto i jęczmień, natomiast najsłabszą żyto i owies. W 

związku z powyższym problem doboru odpowiedniego przedplonu jak i gatunków 

uprawianych zbóż pozostaje nadal aktualnym i jednym z ważniejszych elementów 

agrotechniki tej grupy roślin. Jednocześnie czynniki ekonomiczne i organizacyjne wymuszają 

wzrost areału uprawy pszenicy oraz rzepaku i należy zakładać, że ten kierunek specjalizacji w 

produkcji roślinnej będzie miał charakter trwały.  

W tabeli 1 przedstawiono produkcyjność pszenicy ozimej oraz wybrane elementy 

agrotechniki tego zboża w zależności od przyjętego płodozmianu.  

 

Tabela 1 

Płodozmian Wyszczególnienie 

wielopolowy uproszczony monokultura 

Przedplon strączkowe rzepak ozimy Pszenica ozima 

Zaprawianie nasion + + + 

Nawożenie N kg/ha 80 120 130 

Herbicydy 1x 1 lub 2 x 2 lub 3 x 

Fungicydy 1 lub 2 x 2 x 2 x 

Antywylegacz +/- + + 

Bronowanie 1 x 1 x 1x 

Plon (t/ha) 6,49 6,08 4,56 

Plon (%)  100 94 70 

Obsada kłosów (szt/m
2
) 565 543 478 

MTZ (g) 44,9 44,6 40,8 

Współczynnik 

zmienności plonu (%) 

20 22 36 



Płodozmian jest zatem centralnym ogniwem agrotechniki, w którym zbiegają się inne jej 

elementy, jak: uprawa roli, ochrona roślin przed chwastami, chorobami i szkodnikami, 

nawożenie, itp. W konsekwencji decyduje o wielkości i jakości uzyskiwanych plonów oraz 

wpływa na żyzność gleby. Określa również organizacje prac polowych w gospodarstwie, 

powiązanie produkcji roślinnej ze zwierzęcą, a w końcowym wyniku wpływa na efektywność 

gospodarowania.  

W tabeli 2 przedstawiono koszty oraz nadwyżki bezpośrednie uprawy pszenicy ozimej w 

płodozmianach z różnym udziałem zbóż w strukturze zasiewów. Przedstawiona analiza nie 

daje pełnego obrazu efektywności ekonomicznej produkcji roślinnej, gdyż obejmuje jedynie 

koszty bezpośrednie – nasiona, nawozy oraz środki ochrony roślin. Wynika z niej, że wzrost 

udziału zbóż w płodozmianach powoduje spadek plonowania pszenicy ozimej, co zmniejsza 

wartość uzyskiwanej produkcji roślinnej i nadwyżki bezpośredniej. Natomiast w przypadku 

kosztów bezpośrednich w przeliczeniu na jednostkę powierzchni i jednostkę przeliczeniową 

uzyskanego plonu, obserwujemy tendencję odwrotną. Jednocześnie opłacalność produkcji dla 

całych zmianowań wskazuje, że jedynie poprawny, wielostronny płodozmian zapewnia 

odpowiednią nadwyżkę bezpośrednią, która może być ponad dwukrotnie większa w 

porównaniu z nadwyżką bezpośrednią uzyskiwaną w uproszczonych płodozmianach 

zbożowych z wielogatunkową monokulturą włącznie (tab. 3). W strukturze kosztów 

bezpośrednich (tab. 4) wyraźnie możemy zaobserwować, że upraszczając płodozmian wzrasta 

udział nawozów i środków ochrony roślin na produkcję roślinną, co jest oczywistą 

konsekwencją takiego sposobu gospodarowania – zwiększone nasilenie występowania 

chorób, szkodników oraz uciążliwych gatunków chwastów, a w rezultacie zwiększony także 

poziom nawożenia mineralnego, szczególnie nawożenia azotem, jako czynnik kompensujący 

uprawę zbóż po sobie.  

 

Tabela 2 

Koszty uprawy pszenicy ozimej w płodozmianach z różnym udziałem zbóż 

 

Bezpośrednie koszty 

produkcji 

Płodozmian  

- % zbóż 

Przedplon Plon  

[t/ha] 

Wartość 

produkcji 

[zł/ha] [zł/ha] [zł/j.zb.] 

Nadwyżka 

bezpośrednia  

[zł/ha] 

A - 50% ziemniak 7,93 7 735 2 322 29,26 5 413 

strączkowe 7,42 7 238 2 322 31,27 4 916 
B - 75% 

pszenżyto  6,77 6 604 2 009 29,66 4 595 

owies 7,04 6 861 2 322 32,99 4 539 
C - 100% 

żyto 6,13 5 980 2 009 32,76 3 971 

 

Tabela 3 

Opłacalność produkcji roślinnej w różnych płodozmianach 

 

Bezpośrednie koszty produkcji Płodozmian 

- % zbóż 

Plon  

[j.zb./ha] 

Wartość 

produkcji 

[zł/ha] 

[zł/ha] [zł/j.zb.] t ziarna 

pszenicy 

Nadwyżka 

bezpośrednia  

[zł/ha       % ] 

A - 50 77,2 10 298 3 008 38,97 3,09 7 289 100 

B - 75 67,3 8 949 2 600 38,63 2,67 6 349 87 

C - 75 60,2 5 442 2 009 33,36 2,06 3 433 47 

D - 100 59,5 4 998 1 914 32,16 1,96 3 084 42 



Tabela 4 

Struktura kosztów bezpośrednich w zależności od płodozmianu 

 

Struktura kosztów bezpośrednich [%] Płodozmian 

- % zbóż 

Koszty 

bezpośrednie 

[zł/ha] 
nawozy materiał siewny  środki ochrony roślin 

A - 50 3 008 55,4 28,8 15,8 

B - 75 2 600 53,7 30,4 15,9 

C - 75 2 009 67,1 14,6 18,3 

D - 100 1 914 71,1 11,3 17,6 

 

 

Podsumowując należy stwierdzić, że stosowanie właściwego płodozmianu jest traktowane 

jako podstawowy, beznakładowy sposób zwiększenia produkcji. Poprawia on fitosanitarny 

stan zasiewów, co warunkuje efektywniejsze wykorzystanie przemysłowych środków 

produkcji (nawozy mineralne, środki ochrony roślin) i umożliwia ograniczenie ich zużycia. 

Właściwy płodozmian musi również zapewniać wzrost lub przynajmniej utrzymanie na 

stałym poziomie żyzności gleby, czyli musi je charakteryzować dodatni bilans substancji 

organicznej. Jest on również ważnym elementem ochrony środowiska przyrodniczego. Dobór 

i następstwo wysiewanych roślin, a także uprawa międzyplonów muszą do minimum 

ograniczać ilość azotanów wymywanych do wód gruntowych oraz chronić glebę przed erozją.  
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