
Zasady siewu międzyplonów 

W Polsce w ostatnich latach udział zbóż w ogólnej powierzchni gruntów ornych wynosi 70 – 

75%. Współczesna technologia produkcji jest całkowicie zmechanizowana i odznacza się 

stosunkowo niską pracochłonnością. Uprawa zbóż jest relatywnie niskonakładowa i łatwa do 

prowadzenia. Jednak duży udział zbóż w płodozmianie powoduje negatywne konsekwencje, 

przejawiające się w dłuższej perspektywie czasowej spadkiem plonów.  Wielkość spadków 

zależy od warunków siedliskowych i poziomu agrotechniki. 

Częsta uprawa zbóż po sobie powoduje naruszenie równowagi ekologicznej środowiska. 

Objawia się to kompensacją gatunków chwastów, które mają podobne tempo wzrostu i 

długość okresu wegetacji jak rośliny kłosowe. 

Uprawa w płodozmianach uproszczonych lub monokulturze zawsze prowadzi do namnażania 

się agrofagów, czego konsekwencją są rosnące nakłady na środki ochrony roślin. Choroby 

grzybowe zaczynają występować co roku w większym nasileniu. Występowanie chorób 

dodatkowo zwiększa przyorywanie rozdrobnionej słomy, która z jednej strony jest źródłem 

składników pokarmowych, ale z drugiej powoduje wzrost nasilenia grzybów patogenicznych. 

Jakość stanowisk po roślinach kłosowych, przeznaczonych pod zboża jare, można poprawić 

przez uprawę międzyplonów na przyoranie. 

Międzyplony należy stosować również jako przerywnik prostych zbożowo-rzepakowych 

płodozmianów. Powinno się wysiewać rośliny z innych grup dla uniknięcia występowania 

tych samych agrofagów. 

Korzyści z uprawy międzyplonów zależą przede wszystkim od uprawianego gatunku. Są to 

między innymi: 

• poprawa stanu sanitarnego gleby, 

• zwiększenie jej aktywności biologicznej, 

• podniesienie ilości substancji organicznej, 

• poprawa struktury gruzełkowatej, 

• dostęp do podglebia (dotyczy gatunków głęboko korzeniących się) 

• wiązanie azotu 

• zwalczanie agrofagów 

• otrzymanie dopłat. 

Jeśli głównym celem wysiewu międzyplonów jest otrzymanie dopłat, to można zasiać 

gatunki, których nasiona są najtańsze. Może to być gorczyca, rzepik, olejarka abisyńska lub 

owies. Rolnicy posiadający co najmniej 15 ha gruntów ornych muszą pod zazielenienie 

przeznaczyć minimum 5% powierzchni. Międzyplony zaliczają się do zazielenienia, przy 

czym obowiązuje przelicznik 0,3, tzn. 1 ha międzyplonu liczy się jako 0,3 ha zazielenienia. 

Poza tym aby międzyplon zaliczał się do obszarów proekologicznych musi składać się 

przynajmniej z dwóch gatunków należących do różnych grup roślin.  

Zawartość substancji organicznej w glebie poprawią takie rośliny jak bobik, łubin, groch, 

koniczyny, gorczyca, facelia, rzodkiew oleista. Rośliny te dostarczają najwięcej masy 

zielonej, która szybko ulega rozkładowi.  



Poprawę struktury gruzełkowatej najlepiej powodują takie rośliny jak łubin, seradela, facelia, 

koniczyny. Wytwarzają one dużą masę drobnych korzeni. Rozluźnienie profilu glebowego 

można uzyskać uprawiając w międzyplonie rośliny posiadające silny korzeń palowy – 

rzodkiew oleista, malwa, bobik, łubin, esparceta. 

Należy pamiętać, że międzyplon do wytworzenia dużej ilości masy potrzebuje znacznej ilości 

wody. Przyjmuje się, że na każde 10 cm wysokości międzyplonu potrzeba 12 litrów/m
2
 wody.  

Dlatego na glebach słabych, o małej pojemności wodnej międzyplon powinien zostać 

przyorany przy wysokości nie większej niż 25 cm.  

Niektóre rośliny międzyplonowe ograniczają występowanie agrofagów. Rozwój nicieni 

glebowych można ograniczyć wysiewając mątwikobójcze odmiany gorczycy lub rzodkwi. 

Wyka kosmata zapobiega rozwojowi kiły kapusty.  

Nie wszystkie rośliny uprawiane w międzyplonie są korzystne dla rośliny następczej. Owies 

nie powinien być wysiewany w płodozmianie zbożowym, gdyż jest dobrym żywicielem 

mszyc, będących wektorem chorób wirusowych zbóż. W płodozmianie z rzepakiem nie 

należy uprawiać rzodkwi i gorczycy, gdyż mogą spowodować występowanie kiły. Ze 

względu na występowanie zgnilizny twardzikowej w płodozmianie z rzepakiem nie powinno 

się także uprawiać słonecznika oraz gatunków motylkowatych. Natomiast jako międzyplon 

mogą być uprawiane facelia, ramtil lub malwa.  

W przypadku buraków cukrowych dobrym międzyplonem jest facelia, rzodkiew oleista lub 

nagietek. Nie są zalecane owies, słonecznik i gryka.  

W płodozmianie z ziemniakami dobrym międzyplonem są rośliny kapustowate, zaś nie 

powinno się uprawiać facelii ze względu na możliwość rozwoju nicieni.  

W uprawie kukurydzy dobrymi międzyplonami są rośliny motylkowate i gorczyca. 

Międzyplony ścierniskowe ograniczają wymywanie składników pokarmowych z gleby, 

pozostałe po zbiorze zbóż. Pobierają przyswajalne formy składników i magazynują w swojej 

biomasie, a w trakcie mineralizacji oddają je roślinie następczej. Ilość magazynowanych 

makroskładników jest zróżnicowana dla poszczególnych gatunków. Największe ilości azotu 

(około 90 kg/ha w okresie 80 dniowej wegetacji) gromadzą – łubin żółty, rzodkiew oleista i 

groch siewny. Potas najlepiej jest akumulowany przez rzodkiew oleistą, słonecznik i facelię. 

Pozostałe składniki są magazynowane w roślinach międzyplonu w mniejszych ilościach.   

Jeżeli w glebie po zbiorze plonu głównego pozostało dużo azotu, gdyż składnik ten nie został 

w pełni wykorzystany (np. z powodu suszy), to jako międzyplon powinno się wysiewać 

rośliny kapustowate – gorczycę, rzepak, rzodkiew oleistą lub kapustę pastewną. Gdy 

zawartość azotu w glebie jest mała, należy wysiewać rośliny strączkowe, gdyż są one w stanie 

zaopatrywać się w ten składnik przez bakterie brodawkowe. Rośliny te posiadają jednak duże 

wymagania wodne w okresie kiełkowania, dlatego mogą okazać się zawodne w przypadku 

długotrwałej suszy.   

Międzyplon ścierniskowy może zastąpić pod względem nawozowym połowę dawki obornika. 

Biomasa roślin międzyplonu zwiększa zawartość w glebie przyswajalnych form składników 

pokarmowych. Zwiększa aktywność biologiczną gleby, wpływając na plon rośliny następczej. 



Największe efekty plonotwórcze międzyplonów osiąga się na plantacjach słabiej 

nawożonych. 

Plon biomasy międzyplonu zależy od: 

• terminu siewu, 

• doboru gatunku rośliny międzyplonu, 

• wilgotności gleby podczas siewu.  

 

Do wytworzenia odpowiedniej ilości biomasy potrzeba 70 – 90 dni wegetacji z temperaturą 

powyżej 5
o
C. Rośliny wymagające najdłuższego czasu wzrostu to  słonecznik, rzepa 

ścierniskowa, trawy, łubin żółty, wyka i seradela. Powinny być wysiewane w lipcu. 

Opóźnienie siewu o 10 dni powoduje spadek plonu nawet o 40%. 

Do 5 sierpnia można wysiewać, nie narażając się na obniżenie plonu, kapustę pastewną, 

facelię, rzodkiew oleistą, rzepak. Wysiewanie tych roślin w połowie sierpnia skutkuje 

spadkiem plonu o 30%. Najpóźniej, do końca sierpnia można wysiewać gorczycę białą.  

Największe ryzyko niepowodzenia uprawy międzyplonów związane jest z często występującą 

suszą po żniwach. Dotyczy to w większym stopniu gleb piaszczystych. Minimalna suma 

opadów w lipcu i sierpniu dla uprawy międzyplonów ścierniskowych wynosi 100 mm. 
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