
Renowacja trwałych użytków zielonych 

Warunkiem uzyskania wysokiego plonu o wysokiej wartości paszowej z, jest odpowiedni 

skład botaniczny runi trwałych użytków zielonych (TUZ). W wyniku niekorzystnych 

warunków siedliskowych oraz niewłaściwej agrotechniki może nastąpić degradacja łąk i 

pastwisk. Wartościowe trawy pastewne i rośliny motylkowate ustępują miejsca mniej 

wartościowym gatunkom roślin oraz chwastom. W naszym kraju około połowy trwałych 

użytków zielonych jest zdegradowana i wymaga renowacji. Plony paszy na użytkach 

zdegradowanych są stosunkowo niskie – nie przekraczają 5 t s.m./ha. Na użytkach 

utrzymanych w dobrej kulturze wynoszą one zwykle około 10 t s.m./ha. 

Na pogarszanie się stanu łąk i pastwisk ma wpływ wiele czynników. Warunkiem skuteczności 

procesu renowacji TUZ jest usunięcie lub ograniczenie przyczyn powodujących degradację 

danego zbiorowiska.  

Najważniejsze czynniki niekorzystnych zmian składu runi łąk i pastwisk to: 

• wyjaławianie się gleby na skutek niewłaściwego nawożenia lub jego braku, 

• wzrost zakwaszenia gleby, 

• okresowe zalewy i związany z nimi niedobór tlenu, 

• długotrwałe okresy suszy hamujące wzrost płytko korzeniących się traw, 

• niszczenie darni przez dzikie zwierzęta, 

• wadliwa melioracja, brak konserwacji urządzeń melioracyjnych, 

• zbyt wysokie nawożenie nawozami naturalnymi (gnojowica, gnojówka, obornik), 

• późny termin zbioru, 

• za niskie koszenie, 

• wieloletnie jednostronne użytkowanie kośne lub pastwiskowe, zamiast użytkowania 

zmiennego (kośno-pastwiskowego),  

• niewłaściwe użytkowanie pastwiskowe  - nadmierne wygniecenia i uszkodzenia darni, 

wzrost powierzchni niedojadów oraz udziału chwastów, 

• pozostawienie nieskoszonej runi, zaniechanie użytkowania.  

Sposoby odnawiania trwałych użytków zielonych 

Sposób renowacji trwałych użytków zielonych zależy od składu botanicznego runi, stanu 

darni, wyrównania powierzchni użytku, rodzaju gleby, poziomu wody gruntowej  w okresie 

wegetacji oraz stopnia ich degradacji. 

Renowacja przez intensywne nawożenie jest stosowana wtedy, gdy przyczyną małej  

produktywności runi jest niedobór składników pokarmowych. Odnawiany użytek powinien 

mieć uregulowane stosunki wodne, ruń zawierać co najmniej 30% wartościowych roślin, zaś 
udział chwastów nie przekracza 10%. Przed nawożeniem należy uregulować pH gleby. 

Stosuje się dawkę „uderzeniową” nawozów, która powinna wynosić: dla gleb mineralnych: N 

- 100-150 kg, P2O5- 60-80 kg, K2O - 100-160 kg, dla gleb organicznych: N - 60-80 kg, - P2O5 

- 60-120 kg, K2O  - 120-180 kg. Korzystnie na stan runi wpływa również nawożenie 

obornikiem. Jako nawóz kompletny dostarcza on roślinom wszystkich składników 



pokarmowych, łącznie z mikroelementami. Obornik w dawce 30-40 t/ha powinien być 
przekompostowany i zastosowany w terminie jesiennym. Korzystne efekty można także 

uzyskać stosując nawożenie gnojowicą lub gnojówką w ilości 60-80 m
3
/ha albo kompostem w 

ilości 40-50 t/ha. Aby uzyskać lepszy efekt można zmienić sposób użytkowania. Okresowe 

wypasanie powoduje zwiększenie zadarnienia i likwidację niektórych chwastów. Zaletą 
opisanego wyżej sposobu renowacji TUZ są stosunkowo niskie koszty, utrzymanie 

dotychczasowej różnorodności roślinnej runi oraz możliwość zastosowania renowacji w 

różnych warunkach terenowych i siedliskowych. Stosunkowo powolna sukcesja 

wartościowych roślin pastewnych (wzrost ilości i jakości plonu następuje dopiero po 2 – 3 

latach) jest jego najistotniejszą wadą.  

Renowacja przez stosowanie selektywnych herbicydów i nawożenie polega na 

chemicznym niszczeniu ziół i chwastów dwuliściennych oraz spowodowania intensywnego 

wzrostu pozostałych traw, poprzez zastosowanie azotu w ilości 50 – 60 kg/ha. Nawóz, w 

postaci saletry amonowej, stosujemy gdy rośliny dwuliścienne zaczynają zasychać. 
Najodpowiedniejszymi herbicydami do stosowania na użytki zielone są: Aminopielik D, 

Starane 250 EC oraz ich mieszaniny. Ten sposób renowacji stosuje się gdy udział w runi 

zbędnych roślin dwuliściennych wynosi 30 – 50%, udział roślin motylkowatych jest mały lub 

jest ich brak, zaś udział traw wysokich wynosi co najmniej 10%.  

Renowacja przez podsiew polega na wysiewie nasion wartościowych gatunków traw i 

motylkowatych w istniejącą darń, bez jej całkowitego niszczenia. Przez podsiew następuje 

uzupełnienie i wzbogacenie składu botanicznego TUZ.   

Najważniejsze zalety podsiewów w stosunku do pełnej uprawy to znacznie niższe koszty, 

pozostawienie w runi gatunków przystosowanych do siedliska, możliwość uzyskania 

pożądanego składu gatunkowego runi oraz ograniczenie erozji. 

Metodę podsiewu stosuje się gdy udział wartościowych gatunków w runi jest niewielki, darń 
uległa uszkodzeniu w wyniku zalania wodą lub przez dzikie zwierzęta, udział chwastów 

przekracza 40%, a powierzchnia użytku jest wyrównana.  

Na skuteczność podsiewu ma wpływ sposób przygotowania podsiewanej powierzchni oraz jej 

wilgotność. Dlatego najlepszym terminem podsiewu jest wczesna wiosna. W przypadku 

podsiewu letniego, powinno się go wykonywać w terminie od końca sierpnia do połowy 

września.  

Przed podsiewem, w celu zmniejszenia konkurencyjności pierwotnej darni, należy ją 
częściowo lub całkowicie zniszczyć, przy pomocy zabiegów mechanicznych lub 

chemicznych.  

Do mechanicznego sposobu uprawy powierzchniowej stosuje się bronę zębową, bronę 
talerzową lub glebogryzarkę. Przy pomocy brony zębowej przygotowuje się użytki rosnące na 

glebach lekkich, przeprowadzając dwu lub trzykrotne bronowanie we wzajemnie 

prostopadłych kierunkach. Na glebach cięższych skuteczniejsze jest dwukrotne zastosowanie 

brony talerzowej. Równie skuteczne jest zastosowanie glebogryzarki. Przygotowana do 

podsiewu powierzchnia powinna być pozbawiona darni w około 50%.  W przypadku słabo 

wyrównanej powierzchni należy zastosować włókę oraz wałowanie. Wszystkie zabiegi należy 

wykonywać jak najszybciej po sobie, aby nie dopuścić do przesuszenia wierzchniej warstwy 



gleby. Duże znaczenie na wschody wysianych nasion ma wałowanie powierzchni pola po 

siewie gładkim wałem łąkowym.  

Chemiczne sposoby niszczenia starej darni stosujemy w przypadku znacznego 

zachwaszczenia i obecności w darni gatunków niepożądanych. Jest to najskuteczniejszy 

sposób pozbycia się chwastów. Należy jednak pamiętać, że skuteczność herbicydu zależy od 

terminu zabiegu (w czasie intensywnego wzrostu roślin), warunków pogodowych (brak 

opadów), staranności zabiegu, pełnej sprawności użytego sprzętu oraz odpowiedniego 

stężenia substancji czynnej. Do tego zabiegu, zależnie od rodzaju zachwaszczenia oraz ilości 

w runi wartościowych traw, stosujemy herbicydy selektywne lub totalne. Obecność w runi 

wartościowych traw, przy dużym udziale ziół i chwastów dwuliściennych wymaga użycia 

herbicydu selektywnego. Po zniszczeniu chwastów ruń należy skosić i usunąć. W tym 

przypadku do podsiewu stosujemy 60 – 70% ilości pełnego wysiewu. 

Jeżeli w runi brak jest wartościowych roślin pastewnych, celowym jest całkowite zniszczenie 

występujących roślin. Wtedy należy zastosować herbicyd totalny. Po usunięciu obumarłych 

roślin można przystąpić do wysiewu nasion pożądanych mieszanek, stosując 100% normy 

wysiewu. 

Jako herbicydy totalne stosuje się najczęściej herbicydy zawierające glifosat, np. Roundup 

360 SL w dawce 3 – 5 l/ha. Jako herbicydy selektywne można stosować Starane 250 SL w 

dawce 1 l/ha, Fernando Forte 300 EC w dawce 2 l/ha lub Aminopielik D w dawce 3 l/ha.  

Rzutowy wysiew nasion można wykonać ręcznie lub przy użyciu uniwersalnych siewników 

zbożowych. Stosując siewnik należy podwiesić redlice, tak aby nie dotykały one powierzchni 

gleby podczas pracy. Po wysiewie powinno się powierzchnię użytku przywałować wałem 

gładkim, w celu dociśnięcia nasion do podłoża. 

Do podsiewu można także zastosować specjalistyczne siewniki, wprowadzające nasiona 

bezpośrednio do gleby. Istnieją dwa typy tych siewników – szczelinowe, nacinające darń oraz 

pasmowo gryzujące. W siewnikach szczelinowych redlice mają postać krojów talerzowych. 

Podczas pracy nacinają one darń i w powstałą szczelinę wprowadzają nasiona. W agregatach 

pasmowo gryzujących pasy starej darni (około 50% powierzchni) są gryzowane przy pomocy 

mikrogryzarek i jednocześnie wysiewane są nasiona.  

Pielęgnacja runi po podsiewie polega na nawożeniu po wschodach w ilości 50 kg N/ha na 

glebach mineralnych, 30-40 kg N/ha na glebach organicznych, 50-60 kg K2O/ha i 70-90 kg 

P2O5/ha. Nawożenie ma na celu pobudzenie traw do krzewienia. Na pastwiskach przed 

przystąpieniem do wypasu zalecane jest dwukrotne koszenie , ze względu na możliwość 
niszczenia młodych roślin.  

Renowacja metodą pełnej uprawy płużnej jest przedsięwzięciem bardzo kosztownym, ale 

uzasadnionym i celowym tylko wtedy, gdy w darni trawiastej nie ma lub jest bardzo mało 

wartościowych roślin, przeważają turzyce kępkowe, sity, wełnianki, mchy i inne rośliny 

bagienne i uporczywe chwasty oraz konieczne jest radykalne porządkowanie powierzchni 

pokrytej kopcami mrówek, kretowisk lub zniszczonej przez zwierzynę.  

Odnawianie tą metodą rozpoczyna się od mechanicznego lub chemicznego zniszczenia darni. 

Następnie starą darń należy zaorać przy pomocy pługa łąkowego z odkładnicą śrubową, 
zapewniającą odwrócenie skiby o 180

o
. Stara roślinność zostaje całkowicie przykryta warstwą 



gleby, co zapobiega odrastaniu i prowadzi do jej całkowitego zniszczenia. Orkę wykonuje się 
zwykle jesienią lub późnym latem. Głębokość zabiegu zależy od ilości darni oraz nierówności 

powierzchni i zwykle wynosi 16 – 25 cm. Po orce darń rozdrabnia się za pomocą brony 

talerzowej lub zębowej. Przed siewem mieszanek nasion konieczne jest zastosowanie 

nawożenia mineralnego (P i K) w ilości: P2O5 80-90 kg i K2O 100-120 kg i wymieszanie 

nawozów z glebą. W dalszej kolejności, jeżeli powierzchnia nie jest zbyt równa, należy 

zastosować bronę i włókę, a następnie wał łąkowy. Po zwałowaniu wysiewa się odpowiednie 

mieszanki traw. Trawy sieje się siewnikiem zbożowym z odjętymi redlicami lub ręcznie. 

Siew rzędowy jest z reguły bardziej równomierny. Wysiane nasiona powinno się zawałować 
wałem łąkowym w celu lepszego podsiąku wody. Po siewie nowo założony użytek należy 

odpowiednio pielęgnować, aby nie dopuścić do zachwaszczenia. W tym celu stosuje się 
nawożenie azotowe na młode rośliny w ilości 30 – 40 kg N/ha oraz koszenie pielęgnacyjne. 

W przypadku dużej ilości chwastów dwuliściennych stosuje się herbicydy selektywne.  

Efekty renowacji TUZ metodą pełnej uprawy płużnej zależą od dokładności wykonania 

poszczególnych zabiegów, odczynu gleby i nawożenia, dobrania odpowiednich do siedliska 

gatunków roślin oraz pielęgnacji w pierwszym roku po posianiu. 

Gatunki roślin przydatne do podsiewów 

Dobór odpowiednich dla danego siedliska gatunków i odmian podsiewanych roślin decyduje 

o powodzeniu całego przedsięwzięcia. Powinno się stosować gatunki i odmiany o szybkim 

tempie wzrostu i rozwoju, skutecznie konkurujących ze starą darnią. Inne pożądane cechy to 

odporność na niedobór światła w początkowej fazie rozwoju, zdolność szybkiego 

ukorzeniania się oraz odporność na choroby i szkodniki. W tabeli 1 przedstawiono gatunki 

roślin przydatne do renowacji TUZ w zależności od gleby i sposobu użytkowania. 

Tabela 1. Gatunki przydatne do podsiewu TUZ 

Łąki Pastwiska Gatunki 

 
gleba 

organiczna 

gleba 

mineralna 

gleba 

organiczna 

gleba 

mineralna 

Użytki 

górskie 

Kostrzewa łąkowa xx xx xx xx xx 

Tymotka łąkowa xx xx xx x xx 

Kupkówka pospolita xxx xx xxx xx xxx 

Życica trwała x xx - xxx xx 

Kostrzewa trzcinowa xx xx - - - 

Rajgras wyniosły xxx xxx - - - 

Stokłosa bezostna x (x) - (x) - 

Mozga trzcinowata x - - - - 

Wyczyniec ląkowy (x) - - - - 

Kostrzewa czerwona - - - - (x) 

Koniczyna biała - - x x x 

Koniczyna łąkowa x x - - - 

Koniczyna białoróżowa x x - - - 

x – stopień przydatności do podsiewu. 

 



Układając mieszankę roślin do podsiewów należy: 

• Ustalić w zależności od warunków siedliskowych i sposobu użytkowania  listę 
gatunków traw i motylkowatych wchodzących w skład mieszanki. Mieszanka 

powinna składać się z około 6 gatunków traw o zróżnicowanej wysokości oraz 1 – 2 

gatunków motylkowatych.  

• Ustalić procentowy udział poszczególnych gatunków. 

• Określić ilość wysiewu poszczególnych, posługując się danymi z tabeli 2 wg wzoru: 

Ilość wysiewu = ilość wysiewu x procentowy udział w mieszance/100, [kg/ha]. 

Tabela 2. Normy wysiewu nasion traw i motylkowatych przydatnych do podsiewu 

Gatunek Norma wysiewu w czystym siewie [kg/ha] 

Trawy wysokie 

Mozga trzcinowata 23 

Wyczyniec łąkowy 31 

Kostrzewa trzcinowa 72 

Kostrzewa łąkowa 47 

Tymotka łąkowa 18 

Kupkówka pospolita 21 

Rajgras wyniosły 49 

Stokłosa bezostna  48 

Trawy średnio wysokie i niskie 

Życica wielokwiatowa 30 

Mietlica olbrzymia 11 

Wiechlina błotna 24 

Wiechlina łąkowa 24 

Życica trwała 31 

Kostrzewa czerwona 39 

Rośliny motylkowate 

Koniczyna łąkowa 21 

Koniczyna biała 19 

Koniczyna białoróżowa 24 

Komonica zwyczajna 16 

Komonica błotna 23 

Lucerna nerkowata 26 
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