
Poplony ozime 

Rośliny poplonowe (nazywane także międzyplonem) są to rośliny uprawiane między 

dwoma plonami głównymi. Wykorzystywane są na zbiór zielonej masy, na zielonkę, kiszonkę 
lub na przyoranie jako zielony nawóz. Ich uprawa ma duże znaczenie przy produkcji paszy 

dla zwierząt oraz ze względu na zwiększanie biologicznej aktywności i żyzności gleby, 

działanie strukturotwórcze i wzbogacanie gleby w składniki mineralne, głównie w azot (przez 

rośliny motylkowate). Ponadto mogą być wykorzystywane jako rośliny okrywowe z 

przeznaczeniem na mulcz. Poplony z reguły wysiewamy na tych polach, które przeznaczamy 

pod uprawę roślin jarych (zboża jare, kukurydza, buraki cukrowe czy ziemniaki). 

W planowanym wysiewie poplonów muszą uwzględnić takie czynniki jak: 

• potrzeby gospodarstwa, 

• termin zejścia przedplonu z pola, 

• wymagania glebowe i wodne roślin poplonowych i długość ich wegetacji, 

• uwilgotnienie gleby po zejściu przedplonu, 

• sprzęt jakim dysponuje gospodarstwo, 

• koszt materiału siewnego. 

 

Poplony wysiewane w końcu lata, a zbierane lub przeorywane wiosną następnego roku 

nazywamy poplonami ozimymi. W zmianowaniu wysiewa się je po zbożach i roślinach 

pastewnych, a przed roślinami, które późno wysiewa się lub wysadza. Rośliny następcze po 

poplonach ozimych nazywane są plonem wtórym. Poplony ozime uprawiane są przede 

wszystkim jako źródło wczesnej paszy zielonej. Jest to szczególnie ważne w gospodarstwach 

prowadzących chów bydła, bowiem pasza z poplonów jest wcześniej możliwa do 

użytkowania niż pochodząca z trwałych użytków zielonych. Poplony ozime mogą być 
uprawiane z powodzeniem w zachodniej i środkowej części Polski. W rejonach północno-

wschodnich, ze względu na później rozpoczynającą się wegetację, pociągającą za sobą późny 

siew plonu wtórnego, ich uprawę uważa się za ryzykowną, a nawet nieopłacalną. 
Decydującym czynnikiem przy wyborze gatunku przeznaczonego na poplon ozimy jest jego 

zimotrwałość. Najbardziej zimotrwałymi są: żyto ozime, mieszanka żyta z trawami, żyto z 

wyką, rzepak ozimy. Wysokość plonu masy zielonej poszczególnych roślin jest zróżnicowana 

i zależy od wymagań termicznych poszczególnych gatunków. Najszybciej wiosną 
rozpoczynają wegetację żyto i rzepik, nieco później rzepak, pszenica i trawy pastewne, a 

najpóźniej wyka kosmata i inkarnatka. 

Miejsce w zmianowaniu dla roślin uprawianych w poplonie ozimym jest podobne jak w 

plonie głównym. Żyto i trawy pastewne w niewielkim stopniu reagują na przedplon. Rośliny 

motylkowate i krzyżowe wymagają odpowiedniej przerwy w zmianowaniu, ze względu na 

możliwość występowania patogenów. 

Poplony ozime na wczesne użytkowanie kośne lub pastwiskowe – umożliwiają wiosną 
żywienie zwierząt zielonkami co najmniej dwa tygodnie wcześniej. Zbiór powinien być na 

tyle wczesny, aby rośliny uprawiane w plonie wtórym mogły dać plony nie niższe niż w 

plonie głównym. 

Rzepak ozimy – wymaga gleb średnich i żyznych, w dobrej kulturze. Uprawiany jest zwykle 

po zbożach. Uprawa roli nie różni się istotnie od stosowanej w uprawie na nasiona. Nasiona 

wysiewa się nie później niż do 25 sierpnia, w ilości 8-10 kg/ha. Nawożenie azotowe 

pogłówne powinno wynosić 90-120 kg N/ha. Kośne użytkowanie rzepaku powinno odbywać 



się od momentu wytwarzania pąków do początku kwitnienia. Okres ten wynosi około 

tygodnia i przypada zwykle między 25 kwietnia a 10 maja. 

Rzepik ozimy – ma małe wymagania klimatyczno-glebowe. Uprawiany jest zwykle po 

zbożach. Uprawa roli nie różni się istotnie od stosowanej w uprawie na nasiona. Nasiona 

wysiewa się płytko, w pierwszym tygodniu września, w ilości 10 – 12 kg/ha, w rozstawie 

rzędów nie większej niż 18 cm. Przedsiewną dawkę azotu zaleca się taką samą jak w uprawie 

na nasiona. Wiosenna dawka azotu wynosi zależnie od stanowiska 60 – 120 kg N/ha. Wiosną 
rośliny powinny być skarmiane od momentu wytwarzania pąków do początku kwitnienia, co 

trwa przez okres 7 – 10 dni. Przypada to zwykle między 20 kwietnia a 5 maja. Rzepik można 

także uprawiać w mieszance z żytem, wysiewając 100 kg żyta i 6 kg rzepiku na 1 ha.  

Poplony ozime średniego terminu zbioru – przeznaczone są do bezpośredniego 

skarmiania lub na kiszonkę.  

Żyto ozime – uprawiane jako międzyplon ozimy w siewie czystym. Dobór odmian zależy od 

planowanego sposobu użytkowania. Jeżeli żyto przeznaczone jest na wypas i wczesne 

koszenie na paszę bezpośrednio użytkowaną, to dobór odmian nie ma znaczenia. Natomiast 

gdy kosi się je w fazie kłoszenia z przeznaczeniem na kiszonkę, wówczas lepsze są odmiany 

typowo pastewne.  

Żyto należy wysiewać jak najwcześniej, nie później niż na początku optymalnego w danym 

rejonie terminu siewu na ziarno. Na lepszych glebach wysiewa się ok. 4,5 mln ziaren/ha, a na 

słabszych ok. 5 mln. Dawki nawozów azotowych i fosforowych są podobne jak w uprawie 

żyta na ziarno. Dawka potasu powinna wynosić ok. 100 kg/ha. Nawożenie pogłówne azotem 

stosuje się wiosną przed ruszeniem wegetacji i dostosowuje do sposobu użytkowania: 

wczesny wypas 50 – 70 kg N/ha, koszenie w fazie strzelania w źdźbło 90 – 120 kg N/ha, 

koszenie w fazie kłoszenia 120 – 150 kg N/ha. 

Użytkowanie kośne rozpoczyna się na początku wysuwania drugiego kolanka, a kończy z 

chwilą wykłoszenia się żyta. Użytkowanie pastwiskowe rozpoczyna się gdy ruń osiągnie 15 

cm. Zielonka na kiszonkę powinna być podwiędnięta, przez co następuje lepsze i szybsze 

zakiszanie. 

Plony zielonej masy żyta zależą od sposobu użytkowania. W przypadku wypasania wynoszą 
one 8 – 15 t/ha, wczesnego koszenia do bezpośredniego skarmiania 15 – 20 t/ha, a późno 

koszonego 22 – 26 t/ha. W przypadku późnego koszenia zawartość suchej masy wzrasta o 10 

– 23% w porównaniu z wczesnym użytkowaniem. 

Mieszanka żyta ozimego z wyką kosmatą – skład mieszanki można zmieniać w szerokim 

zakresie: z przewagą żyta (100 kg ha żyta + 40 kg/ha wyki), poprzez zrównoważone (60 

kg/ha żyta + 60 kg/ha wyki), aż do przewagi wyki (50 kg/ha żyta + 80 kg/ha wyki). 

Najczęściej wysiewane są mieszanki z niewielką przewagą żyta (60 – 80 kg/ha żyta + 40 – 60 

kg/ha wyki). 

Nawożenie fosforem i potasem powinno być takie samo jak pod żyto na zielonkę w siewie 

czystym. Pogłównie wiosną w okresie ruszenia wegetacji należy zastosować 40 – 50 N/ha. 

Większe dawki azotu stosujemy wtedy, gdy wyka wymarznie na znacznej powierzchni pola. 

Przy pełnej obsadzie wyki nadmiar azotu spowoduje jej wyparcie z mieszanki i pogorszenie 

jakości paszy. 



Zbiór mieszanki żyta z wyką jest zawsze kośny. Mieszankę do bezpośredniego skarmiania 

zbiera się przed początkiem kłoszenia żyta, a użytkowaną na kiszonkę w fazie pełni kłoszenia 

żyta. Udział wyki w mieszance jest zależny od pogody wiosną. Podczas ciepłej pogody wyka 

zaczyna kwitnąć w fazie kłoszenia żyta, a w czasie chłodów nie osiąga nawet fazy pąkowania. 

Mieszanka gorzowska składa się z życicy wielokwiatowej – 50%, inkarnatki – 30% i wyki 

ozimej – 20%. Nadaje się na wszystkie gleby. Dostarcza wysokich plonów masy zielonej i 

suchej z bardzo dobrą wartością paszową i wysoką masą korzeni. Odrost może być 

wykorzystywany pastwiskowo, koszony, spasany na świeżo, zakiszany lub zmulczowany 

jako zielony ugór. 

 

Optymalny termin wysiewu od połowy sierpnia do końca września.  Ilość wysiewu – 50 

kg/ha. Przy długiej jesieni możliwy siew do listopada. Aby mieszanka dała wysoki plon 

wymagane jest minimum wyrzędowanie się roślin jesienią.  
Po zebraniu mieszanki na początku maja wysiewana zwykle zostaje kukurydza. 

Mieszanka Gorzowska jako międzyplon ozimy jest z reguły jednokośna - zostawienie jej na 

kolejne pokosy nie umożliwi uzyskanie równie dobrego plonu co z pierwszego pokosu. 

Mieszanka Gorzowska najlepsze efekty daje na glebach klas I-III(IV). Na V klasie polecamy 

wysiew Mieszanki Gorzowskiej z żytem. 

Nawożenie Mieszanki Gorzowskiej powinno się opierać na solidnej dawce fosforu i potasu 

jesienią (przedsiewnie mieszając z glebą) oraz wiosennej wczesnej dawce azotu w ilości 120 

kg N/ha. 

Późne poplony ozime – mają głównie zastosowanie w gospodarstwach o dużym 

zapotrzebowaniu na paszę lub w gospodarstwach bez trwałych użytków zielonych. W naszym 

kraju mogą być jednak zawodne ze względu na niekorzystne warunki zimowania. 

Mieszanka pszenicy ozimej z wyką kosmatą – spotykana jest dość rzadko, ponieważ jej 

uprawa jest ekonomicznie nieuzasadniona (wysoki koszt nasion, uprawa na żyznej glebie, 

niższy plon). Zaletą mieszanki jest to, że wyka rozwija się harmonijnie z rośliną towarzyszącą 
i w momencie zbioru znajduje się w pełni kwitnienia. Ilość wysiewu nasion to 60 kg/ha 

pszenicy i 50 kg/ha wyki kosmatej. Pogłówne nawożenie azotem, stosowane wczesną wiosną 
powinno wynosić 60 – 90 kg N/ha. 

Trawy – w uprawie zaleca się mieszankę rajgrasu angielskiego (życicy trwałej) lub rajgrasu 

włoskiego (życicy wielokwiatowej) z wyką ozimą (ewentualnie z dodatkiem koniczyny 

inkarnatki). Siew należy wykonać w drugiej połowie sierpnia. W mieszance wysiewa się 20 

kg trawy + 40 kg wyki na 1 ha. Głębokość siewu powinna wynosić 1,5 cm. 

Rajgras westrwoldzki (holenderski) albo włoski uprawia się w zasiewach jednogatunkowych. 

Nasiona wysiewa się płytko w ilości 25 – 30 kg/ha, w terminie do 25 sierpnia. Najlepiej 

plonyje na glebach utrzymanych w dobrej kulturze. Czynnikiem ograniczającym uprawę traw 

jest ich niska zimotrwałość. 

Największe znaczenie gospodarcze mają wczesne i średniowczesne międzyplony ozime. 

Mniejsze znaczenie późnych poplonów ozimych wynika z tego, że pasza dostarczana jest w 

tym samym czasie co pierwszy pokos roślin wieloletnich. Ponadto późny plon międzyplonu 

uniemożliwia uprawę w plonie wtórym kukurydzy i ziemniaka. 



Międzyplony ozime najczęściej użytkuje się kośnie na paszę. Jedynie żyto ozime, gdy porost 

wiosenny osiągnie 20 cm, może być wypasane.  

Różne gatunki uprawiane jako międzyplon ozimy mają zróżnicowaną zawartość suchej masy. 

Wyka, inkarnatka i trawy odznaczają się małą jej zawartością, dlatego trudniej się zakiszają. 
W zbożach od początkowych faz rozwojowych rośliny do fazy kłoszenia zawartość suchej 

masy znacznie wzrasta. Duża zawartość włókna surowego, szczególnie w przypadku żyta 

ozimego, umożliwia bezpośrednie jego skarmianie, nawet krótko po wykłoszeniu. W pszenicy 

zawartość włókna surowego przebiega wolniej, dlatego w mieszance z wyką kosmatą może 

być stosunkowo długo użytkowana kośnie. 

 

Materiał przygotowano na podstawie instrukcji upowszechnieniowej IUNG-PIB „Uprawa poplonów” 

oraz źródeł internetowych. 
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