
Pielęgnacja użytków zielonych wiosną 

Każdy użytek zielony kształtuje się pod wpływem sposobu użytkowania i zabiegów 

pielęgnacyjnych. Zbiorowiska trawiaste będą spełniać warunki stawiane gospodarce łąkowo-

pastwiskowej o ile będzie się je właściwie pielęgnować, nawozić i umiejętnie sterować 

uwilgotnieniem gleby. Zwarta darń na łąkach i pastwiskach jest warunkiem wysokiego i 

dobrego jakościowo plonu paszy. Na prawidłowe utrzymanie darni ma wpływ jej wiosenna 

pielęgnacja. Od prawidłowego wykonania wiosennych prac i zabiegów zależy stan łąk i 

pastwisk w całym okresie wegetacji oraz ilość i jakość pozyskiwanej paszy.  

Jeżeli na użytku znajdują się urządzenia melioracyjne, to przedwiośnie jest właściwym 

okresem do przeprowadzenia ich przeglądu i konserwacji. Należy sprawdzić stan rowów i 

urządzeń drenarskich i w razie potrzeby oczyścić je z mułu i tamujących przepływ elementów 

roślin. Sprawne urządzenia melioracyjne zapewniają prawidłową regulację stanu wody przez 

cały okres wegetacji.  

W przypadku pastwisk ogrodzonych i wyposażonych w urządzenia służące do pojenia bydła i 

wiaty dla zwierząt , przed rozpoczęciem sezonu pastwiskowego należy sprawdzić stan tych 

urządzeń.  W przypadku uszkodzenia powinno się dokonać niezbędnych napraw. Uszkodzone 

słupki, żerdzie, bramy lub druty powinno się wymienić na nowe.  

Nie należy wypalać zeschłej trawy. Jest to sprzeczne z zasadami dobrej praktyki rolniczej. 

Zabieg ten jest zakazany przez przepisy przeciwpożarowe. Jest także niekorzystny ze 

względów ekologicznych, bowiem w trakcie spalania ginie żyjąca w wierzchniej warstwie 

gleby flora i fauna, odpowiedzialna między innymi za przemiany biologiczne składników 

pokarmowych. Starą ruń należy skosić i usunąć przed ruszeniem wegetacji. Jeżeli nie zostanie 

ona usunięta wówczas odrost jest słabszy. Szczególnie dotyczy to najlepszych gatunków traw. 

Na glebach organicznych wiosną zaleca się wałowanie użytków zielonych. Ma to na celu 

dociśnięcie darni do podłoża, co zapewnia podsiąkanie wody i regenerację systemów 

korzeniowych traw. Ponadto następuje wyrównanie powierzchni łąk. Ułatwia to koszenie i 

zapobiega zanieczyszczeniu paszy ziemią. Do przeprowadzenia tego zabiegu stosuje się wały 

gładkie.  Masa użytych wałów powinna wynosić 600 – 1000 kg na jeden metr szerokości, zaś 

zalecana prędkość robocza to 3 – 5 km/h. Aby uniknąć przecinania darni wały powinny mieć 

zaokrąglone krawędzie. Wałowanie wykonuje się przy odpowiedniej wilgotności gleby. 

Powinna być taka, że darń ugina się pod naciskiem stopy, a na śladach brak oznak wilgoci. 

Wałowanie zbyt wilgotnej, rozmiękłej darni powoduje wyciśnięcie powietrza z gleby i jej 

zasklepienie. Hamuje to rozwój wartościowych traw, w miejsce których pojawiają się turzyce 

i sity. Dlatego w przypadku łąk podmokłych bardziej odpowiednią porą wałowania jest lato 

(po zbiorach lub wypasach), ponieważ wiosną zwykle utrzymuje się zbyt wysoki poziom 

wody gruntowej. 

Gdy wiosną na powierzchni łąki utworzy się warstwa obumarłej roślinności, przy zbytniej 

zwartości darni oraz po nawożeniu obornikiem, kompostem lub wapnem, należy zastosować 

bronowanie. Zabieg powinno się wykonać broną średnią lub broną chwastownikiem. 

Bronowanie ułatwia dostęp tlenu do korzeni, pobudzając darń do wzrostu, rozkrusza warstwę 



namułów po zalewach oraz niszczy mech. Może być jednym z zabiegów poprzedzających 

podsiew użytków zielonych.  

Wiosna jest najlepszym okresem do wyrównania powierzchni użytków zielonych poprzez 

włókowanie. Zabieg ten ma za zadanie przede wszystkim likwidację kretowisk. 

Nierozrzucone kretowiska szybko zarastają roślinnością, a nierówna darń utrudnia pracę 

kosiarek i zanieczyszcza pozyskiwaną paszę. Przeprowadzamy go w momencie, gdy 

kretowiska są na tyle suche, że swobodnie się rozsypują. Oprócz włók fabrycznych, można do 

tego zabiegu zastosować włóki wykonane ze stalowych obręczy, starych opon lub odwrócone 

brony. Włókowanie korzystnie wpływa na darń, a na pastwiskach przyczynia się do 

rozcierania łajniaków.  

Skaryfikacja (bruzdowanie) to zabieg, który stosuje się na łąkach silnie zachwaszczonych o 

nagromadzonej warstwie pilśni. Zabieg ten polega na odcięciu podczas przejazdu 

skaryfikatora wąskich, na 2-3 cm pasków darni. W zależności od degradacji łąki wycina się 

paski w rozstawie 20-40 cm. Zabieg wykonuje się wczesną wiosną, gdy ruń jest jeszcze niska. 

Powierzchnię użytku pozostawia się na kilka dni w celu przeschnięcia, po czym przy pomocy 

brony  równomiernie rozprowadza się odcięte elementy darni po całej powierzchni łąki. 

W przypadku zbyt niskiego odczynu gleby należy stosować wapnowanie. Największy udział 

w runi trwałych użytków zielonych mają trawy, dla których najbardziej odpowiednie są gleby 

lekko kwaśne. Dlatego na większości użytków zielonych wapnowanie jest zbędne. W tym 

przypadku wystarczającym źródłem wapnia są nawozy azotowe lub wieloskładnikowe z 

domieszką wapnia. Jednak przy pH poniżej 4,5 dla gleb mineralnych i poniżej 4,0 dla 

organicznych, wapnowanie jest konieczne. Optymalnym terminem wapnowania jest okres 

spoczynku roślin. Dawka wynosi zwykle 1,0 – 1,5 t/ha nawozu wapniowego lub wapniowo-

magnezowego w formie węglanowej. Wapnowanie jest szczególnie wskazane w przypadku 

renowacji użytków zielonych.  

Przed rozpoczęciem wegetacji, najlepiej w marcu, powinno się zastosować nawożenie 

fosforowe i potasowe (jeżeli nie wykonano tego jesienią). Każdego roku z łąk zabiera się plon 

masy roślinnej bezpowrotnie, natomiast na pastwiskach, na których zwierzęta pasą się przez 

znaczną część doby lub nieprzerwanie, większość składników pokarmowych pochodzących z 

odchodów zwierząt trafia do gleby. W ten sposób w ciągu roku powraca średnio do gleby na 1 

ha pastwiska 75 kg N, 40 kg P2O5 oraz 90 kg K2O. Dawki nawozów na 1 hektar łąki powinny 

wynosić 210 kg azotu, 195 kg potasu i około 100 kg fosforu, zaś pastwisko powinno być 

nawiezione 140 kg azotu, 100 kg potasu i 60 kg fosforu w przeliczeniu na 1 ha (przy 

uwzględnieniu powrotu części składników z odchodami zwierząt). Są to dane ogólne, które 

powinny być skorygowane danymi dotyczącymi zasobności i rodzaju gleby, jakości runi i 

poziomu produkcji. Nawozy fosforowe wysiewamy w jednej dawce, natomiast dawkę potasu 

dzielimy na dwie lub trzy części i stosujemy cyklicznie pod każdy następny pokos. 

Nawożenie azotowe stosujemy w momencie ruszenia wegetacji. Ilość azotu należy 

dostosować do żyzności gleby i potencjału plonowania siedliska. Całość azotu dzielimy na 

dawki i każdą z dawek wysiewamy pod następny pokos. Przy znacznym udziale roślin 

motylkowatych w runi dawkę azotu należy odpowiednio zmniejszyć. Wczesną wiosną można 



także zastosować nawożenie użytków zielonych gnojowicą lub gnojówką. Zalecana dawka to 

20 – 25 m
3
/ha. W przypadku zastosowania gnojowicy nie stosujemy mineralnego nawożenia 

potasowego, zaś nawożenie azotowe ograniczamy do połowy. Wykonując zabiegi nawożenia, 

szczególnie należy zwrócić uwagę na uwilgotnienie powierzchni łąki lub pastwiska, bowiem 

przejeżdżanie ciężkim sprzętem po mokrej darni powoduje powstawanie kolein.  

W przypadku stwierdzenia dużych ubytków darni, po ruszeniu wegetacji należy 

przeprowadzić renowację użytku. Wiosna jest właściwym terminem zarówno do wykonania 

podsiewu, jak i w przypadku pełnej uprawy i zasiewu nowej mieszanki. Renowacji wiosną 

sprzyja duża wilgotność gleby, zapewniająca wysianym nasionom dobre wschody. Przy 30% 

udziale pustych miejsc, użytek zielony należy podsiać odpowiednio dobraną mieszanką 

nasion traw i koniczyny białej w ilości 10 – 12 kg/ha. Jeżeli rośliny na użytku są bardziej 

przerzedzone, to ilość wysiewanych nasion proporcjonalnie zwiększyć. 
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