
Racjonalny płodozmian w obecnym kształcie produkcji rolniczej 
 

O wielkości i jakości uzyskiwanych plonów decyduje wiele czynników. Jednym z nich jest 
płodozmian, czyli racjonalnie zaplanowane na wiele lat takie następstwo roślin po sobie, które 
uwzględnia ich wymagania oraz warunki przyrodnicze siedliska. Obecnie akceptowane jest 
rolnictwo ukierunkowane na takie wykorzystanie zasobów ziemi, które nie niszczy ich 
naturalnych źródeł, lecz pozwala na ciągłe zaspokajanie podstawowych potrzeb kolejnych 
generacji producentów i konsumentów. Określa się je mianem rolnictwa zrównoważonego, 
zachowawczego, harmonijnego, trwałego.  

 
We współczesnym rolnictwie poprawnie skonstruowany płodozmian powinien:  
• umożliwiać utrzymanie możliwie wysokiej aktywności biologicznej gleby 
• stwarzać warunki wzrostu żyzności gleby dzięki utrzymaniu dodatniego bilansu 

substancji organicznej 
• ograniczać wymywanie składników nawozowych, a głównie azotanów oraz chronić 

glebę przed erozją - możliwie ciągłe utrzymanie pod okrywami roślinnymi 
• ograniczać ujemne oddziaływanie rolnictwa na środowisko poprzez efektywne 

wykorzystanie przemysłowych środków produkcji (nawozy mineralne i chemiczne 
środki ochrony roślin) 

• warunkować utrzymanie zasiewów w małym stopniu zagrożonych przez specyficzne 
choroby i szkodniki przenoszone na rośliny następcze za pośrednictwem gleby i 
resztek pożniwnych 

• ograniczać nasilenie występowania uciążliwych gatunków chwastów 
• ograniczać wahanie plonów i dochodów w latach. 

 
W praktyce o przyjętym w gospodarstwie płodozmianie, obok czynników przyrodniczych, 

decydują również czynniki ekonomiczno-organizacyjne. Organizacyjna funkcja płodozmianu 
sprowadza się do stworzenia możliwości wykonania wszystkich czynności agrotechnicznych 
w optymalnych terminach oraz bardziej równomiernego rozłożenia prac w sezonie 
wegetacyjnym (pełne wykorzystanie sprzętu i zasobów siły roboczej). Ponadto funkcja ta 
polega na właściwym powiązaniu produkcji roślinnej z produkcją zwierzęcą w ramach całego 
gospodarstwa. Czynniki ekonomiczne wymuszają oczywiście uprawę roślin zapewniających 
największy dochód w warunkach danego gospodarstwa. W związku z tym, w każdym z 
współcześnie funkcjonujących systemów gospodarowania w rolnictwie (konwencjonalny, 
integrowany i ekologiczny) inne czynniki przesądzają o stosowanym następstwie roślin.  

W rolnictwie konwencjonalnym płodozmian musi zapewniać dużą wydajność pracy i pełne 
wykorzystanie drogich maszyn. Oddziaływanie czynników przyrodniczych natomiast jest 
kompensowane, do granic opłacalności, przemysłowymi środkami produkcji (środki ochrony 
roślin i syntetyczne nawozy mineralne, w tym głównie azotowe). W związku z tym w 
praktyce są stosowane uproszczone zmianowania złożone z 2-3 gatunków roślin, których 
technologię produkcji można zmechanizować tymi samymi maszynami. Udział 
najważniejszej grupy roślin – zbóż w konkretnym gospodarstwie często przekracza 80-90%. 
Powoduje to wiele niekorzystnych następstw, do których można zaliczyć: rozwój patogenów i 



chwastów odpornych na wybrane środki ochrony roślin (fungicydy, herbicydy), spadek 
żyzności gleby, wzrastające skażenie wód azotanami oraz pozostałościami środków ochrony 
roślin.  

W rolnictwie ekologicznym, które wyklucza stosowanie przemysłowych środków produkcji 
(syntetyczne nawozy mineralne, chemiczna ochrona roślin) decydujące znaczenie ma 
plonotwórcza funkcja płodozmianu, czyli czynniki przyrodnicze kształtujące żyzność gleby, 
jej stan sanitarny oraz ilość azotu wiązanego biologicznie przez rośliny motylkowate i 
strączkowe. W związku z tym w takim systemie gospodarowania praktyczne znaczenie mają 
wielostronne płodozmiany o długich rotacjach (7-9 lat) z udziałem roślin motylkowych 
(wysiewanych głównie w mieszankach z trawami i użytkowanych przynajmniej przez okres 
2-3 lat) oraz bobowatych. Udział zbóż w takich zmianowaniach nie przekracza 40-50%.  

W rolnictwie integrowanym 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 tak duża jak w rolnictwie 
konwencjonalnym (nie więcej niż 66%). Muszą być jednak 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.  

Podsumowując należy stwierdzić, że we współczesnym rolnictwie płodozmian traktowany 
jest jako podstawowy, beznakładowy czynnik plonotwórczy. Poprawia stan fitosanitarny 
zasiewów, co warunkuje efektywniejsze wykorzystanie przemysłowych środków produkcji 
(nawozy mineralne, środki ochrony roślin) i umożliwia ograniczenie ich zużycia. Poprawnie 
skonstruowany płodozmian musi również zapewniać wzrost lub przynajmniej utrzymanie na 
stałym poziomie żyzności gleby, czyli musi go charakteryzować dodatni bilans substancji 
organicznej. Dobór i następstwo wysiewanych roślin, a także uprawa międzyplonów powinny 
do minimum ograniczać ilość azotanów wymywanych do wód gruntowych oraz chronić glebę 
przed erozją. Dlatego w dzisiejszym rolnictwie racjonalny płodozmian, obok funkcji 
organizacyjno-ekonomicznej, powinien być również ważnym elementem ochrony środowiska 
przyrodniczego.  
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