
Jaki poplon? 
 

Międzyplony, określane również jako poplony lub śródplony - to dodatkowe zasiewy 

przeznaczane na paszę lub zielony nawóz i uprawiane pomiędzy dwoma kolejnymi roślinami 

wysiewanymi w plonie głównym na danym polu. Oznacza to, że w ciągu dwóch lat uzyskuje 

się trzy zbiory z tego samego pola. W zależności od czasu wysiewu i miejsca w zmianowaniu 

wyróżnia się trzy rodzaje międzyplonów:  

• międzyplony ścierniskowe – wysiewane w drugiej połowie lata po zbiorze roślin 

przedplonowych wcześnie schodzących z pola i zbierane lub przyorywane na zielony 

nawóz jesienią tego samego roku bądź pozostawione na okres zimy jako mulcz 

• wsiewki poplonowe – wysiewane równocześnie z jarą rośliną plonu głównego lub 

wsiewane w łan ozimej lub rzadziej jarej rośliny uprawianej w plonie głównym. W 

początkowym okresie rozwijają się one powoli pod osłoną rośliny uprawianej w 

plonie głównym, a bujniejszy ich wzrost następuje po jej zejściu z pola. Są one 

zbierane jesienią podobnie jak międzyplony ścierniskowe 

• międzyplony ozime – wysiewane jesienią po zbiorze plonu głównego, a zbierane 

wiosną następnego roku. Z uprawą międzyplonów ozimych wiąże się pojęcie plonu 

wtórego, czyli roślin wysiewanych późną wiosną po zbiorze międzyplonów ozimych i 

zbierane jesienią.  

W ostatnich latach ulegają pewnemu przewartościowaniu poglądy dotyczące uprawy 

międzyplonów jako źródła dodatkowej paszy, natomiast większego znaczenia nabierają one 

jako element proekologiczny w organizacji produkcji roślinnej. Szczególnego znaczenia 

nabierają międzyplony ścierniskowe i wsiewki, a główne ich zadania to:  

• ograniczenie ilości azotanów wymywanych z gleby do wód gruntowych poprzez 

pobieranie ich i wbudowywanie w tkanki rośliny przedplonowej do późnej jesieni 

• zwiększenie aktywności biologicznej gleby, co zmniejsza nasilenie wielu chorób i 

szkodników 

• poprawa struktury gleby i bilansu glebowej substancji organicznej 

• ochrona gleby przed erozją w przypadku pozostawienia międzyplonów jako zasiewów 

mulczujących powierzchnię gleby na okres zimy.  

Dopiero dalszym zadaniem międzyplonów jest zwiększenie produkcji pasz i funkcję tę 

spełniają przede wszystkim międzyplony ozime, a w mniejszym stopniu niektóre wsiewki np. 

seradela na lekkich glebach.  

O powodzeniu uprawy międzyplonów ścierniskowych decyduje kilka czynników, do 

których należą m.in.:  

• długość okresu od zbioru rośliny przedplonowej do wystąpienia przymrozków 

jesiennych 

• ilość i rozkład opadów w miesiącach: lipcu, sierpniu i wrześniu oraz usłonecznienie i 

temperatura 

• wyposażenie gospodarstwa w sprzęt do zbioru rośliny przedplonowej wraz ze słomą 

oraz do uprawy roli i wysiewu międzyplonów.  

 

Podstawowym kryterium doboru roślin do uprawy w formie międzyplonu ścierniskowego 

jest długość okresu wegetacji. Ze względu na czas od wschodów do uzyskania plonu, rośliny 

przydatne do uprawy jako międzyplon dzieli się na trzy grupy:  

• rośliny o długim okresie wegetacji (80-100 dni): życica wielokwiatowa, kapusta 

pastewna, rzepa ścierniskowa, kukurydza, bobik Powinny one być wysiane w II 

dekadzie lipca. W praktyce mogą one mieć znaczenie w latach o drastycznym 

niedoborze pasz.  



• rośliny o średniej długości okresu wegetacji (65-80 dni): łubin żółty, łubin wąskolistny 

oraz mieszanki, np. peluszka + słonecznik + wyka siewna. Rośliny te powinny być 

wysiane nie później niż do końca lipca.  

• rośliny o krótkim okresie wegetacji (45-65 dni): rzodkiew oleista, gorczyca, facelia 

rzepak jary, rzepak ozimy. Należy je wysiewać nie później niż do 15 sierpnia.  

W praktyce jako międzyplony ścierniskowe należy wysiewać przede wszystkim rośliny o 

krótkim okresie wegetacji (45-65 dni), gdyż tylko one wysiane w II dekadzie sierpnia mogą 

wytworzyć odpowiednią masę. Ponadto z uwagi na małą ilość wysiewu, koszt uprawy tych 

roślin jest stosunkowo niski. Materiał siewny powinien charakteryzować się odpowiednią siłą 

kiełkowania, natomiast dobór odmian do takiej uprawy praktycznie nie ma większego 

znaczenia. Międzyplony ścierniskowe w zasadzie nie wymagają żadnych zabiegów 

pielęgnacyjnych w okresie wegetacji. Przeznaczone na zielony nawóz przykrywa się orką 

przedzimową wykonaną późną jesienią, natomiast z roślin jarych mogą być pozostawione na 

okres zimy jako mulcz (okrywa roślinna). Wówczas wiosną możliwy jest wysiew rośliny 

plonu głównego (zboża jare, kukurydza, burak) specjalnym siewnikiem do siewu w 

nieuprawioną rolę, po uprzednim zastosowaniu herbicydów niszczących chwasty i samosiewy 

rośliny przedplonowej. Mulczowanie powierzchni gleby międzyplonami jest szczególnie 

wskazane na glebach podlegających erozji.  

 

W formie wsiewek poplonowych mogą być uprawiane rośliny mało wrażliwe na 

zacienienie w początkowym okresie wzrostu, wykazujące szybkie tempo przyrostu biomasy 

po zbiorze plonu głównego oraz o stosunkowo tanich nasionach. W praktyce jako wsiewki 

najczęściej wysiewa się seradelę na glebach lekkich i zakwaszonych oraz trawy, a głównie 

życicę trwałą i kupkówkę pospolitą na lepszych glebach. Cenniejszymi roślinami przydatnymi 

do uprawy w charakterze wsiewek są rośliny motylkowe drobnonasienne (koniczyna 

czerwona i biała lub lucerna chmielowa) oraz ich mieszanki z trawami. Jednak z uwagi na 

duży koszt nasion są one rzadko wysiewane w formie międzyplonów. Wielkość plonu 

wsiewek międzyplonowych zależy od wielu czynników, a głównie od ilości opadów w czasie 

ich wysiewu i w okresie letnio-jesiennym, gatunku rośliny ochronnej, poziomu jej nawożenia 

(głównie azotem) oraz zwartości łanu. Najlepszymi roślinami ochronnymi dla wsiewek są: 

żyto i jęczmień jary, nieco gorsze pozostałe zboża ozime. Seradelę najkorzystniej jest 

wsiewać w żyto wczesną wiosną siewnikiem zbożowym z obciążonymi redlicami, natomiast 

nasiona traw można wysiewać łącznie ze zbożami ozimymi lub jarymi (w jęczmień). W 

czasie wegetacji wsiewki poplonowe nie wymagają żadnych dodatkowych zabiegów 

pielęgnacyjnych. Po zbiorze rośliny uprawianej w plonie głównym (traktowanej jako roślina 

ochronna) wsiewki takie (seradela, trawy) można przeznaczyć na paszę jako pastwisko lub 

mogą być one koszone. Można je również przyorywać jesienią na zielony nawóz. Dobór 

odmian jest tu mało istotny. Należy zatem uprawiać rośliny łatwo dostępne w gospodarstwie 

lub w sprzedaży.  

 

Rośliny uprawiane jako międzyplon ozimy dostarczają paszy wczesną wiosną, najczęściej 

już w pierwszej połowie maja, kiedy porost z pastwisk oraz koniczyna i lucerna nie nadają się 

jeszcze do skarmiania. Ta forma poplonów ma szczególne znaczenie w łagodzeniu niedoboru 

pasz objętościowych spowodowanych niekorzystnymi warunkami ich produkcji w 

poprzednim roku, najczęściej wskutek suszy. Znaczenie międzyplonów ozimych jest również 

większe na glebach lekkich, gdzie dają one stosunkowo stabilne plony w latach, a uprawa 

wysokoprodukcyjnych roślin pastewnych jest ograniczona.  

W międzyplonach ozimych można uprawiać kilka gatunków roślin. Najczęściej jednak 

wysiewa się żyto ozime, rzadziej mieszankę żyta z wyką. Na żyznych i wilgotnych glebach w 



środkowej i zachodniej części kraju można uprawiać życicę wielokwiatową. Dobór roślin 

uprawianych w poplonach zależy głównie od przeznaczenia wyprodukowanej zielonki:  

• zielonkę na bieżące skarmianie przed okresem pastwiskowym uzyskuje się z żyta 

• zielonkę na bieżące skarmianie w późniejszym okresie dostarcza mieszanka żyta z 

wyką 

• materiałem do zakiszania, celem przygotowania rezerw paszowych, jest zielonka z 

żyta lub życicy wielokwiatowej.  

Należy również zaznaczyć, że późniejszy termin zbioru poplonu ozimego ogranicza dobór 

roślin uprawianych w plonie wtórym i zdecydowanie obniża ich plony.  W okresie wegetacji 

tych roślin nie stosuje się praktycznie żadnych zabiegów pielęgnacyjnych, a ochrona przed 

chorobami ogranicza się do zaprawiania nasion preparatami zalecanymi przez Instytut 

Ochrony Roślin. Termin zbioru uzależniony jest od przeznaczenia zielonki. Międzyplon 

ozimy z żyta można użytkować (wypas lub koszenie) już od fazy drugiego kolanka, zaś 

mieszankę żyta z wyką powinno się zbierać w początku kwitnienia wyki. W przypadku 

przeznaczenia zielonki na kiszonkę żyto i życicę zbiera się w fazie kłoszenia. Dobór odmian 

uprawianych roślin w postaci międzyplonu ozimego praktycznie nie ma większego znaczenia, 

w związku z czym należy wybierać takie odmiany, które są aktualnie dostępne w 

gospodarstwie lub w sprzedaży.  

Podsumowując należy stwierdzić, że we współczesnym rolnictwie należy dążyć do tego, 

aby możliwie we wszystkich ogniwach zmianowania zboża - rośliny jare były uprawiane 

międzyplony, a na terenach bardziej zagrożonych erozją wskazane jest mulczowanie gleby na 

okres zimy roślinami międzyplonowymi.  
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