
Skutki długotrwałego stosowania płodozmianów zbożowych 
 

Badania dotyczące konsekwencji zwiększania udziału zbóż w strukturze zasiewów  

prowadzone są przez IUNG-PIB od szeregu lat. Wyniki tych badań były systematycznie 

upowszechnianie i ciągle budzą spore zainteresowanie praktyki rolniczej. Wynika to z faktu, 

że w Polsce w ostatnich latach znacznie wzrósł udział zbóż w strukturze zasiewów. Tą grupą 
roślin obsiewa się obecnie około 75% gruntów ornych, a w wielu rejonach kraju udział ten 

jest jeszcze większy. Wskazuje to, że na wielu polach muszą być  one wysiewane po sobie 

przez szereg lat. Konsekwencją takiego postępowania jest wyraźny spadek ich wydajności. 

Spadek ten jest różny i zależy głównie od: gatunku uprawianego zboża, warunków 

siedliskowych (jakość gleby i przebieg pogody) oraz poziomu agrotechniki (ochrona roślin 

uprawnych przed chwastami, chorobami i szkodnikami, poziom nawożenia mineralnego, 

stosowanie nawozów naturalnych i organicznych). Jednocześnie czynniki ekonomiczne i 

organizacyjne wymuszają wzrost areału pszenicy, która jest zbożem szczególnie wrażliwym 

na niekorzystne następstwo roślin. Należy również zakładać, że ten kierunek specjalizacji w 

produkcji roślinnej ma charakter trwały i praktyka rolnicza będzie ciągle poszukiwać 
efektywnych ekonomicznie sposobów ograniczania spadków plonów zbóż w uproszczonych 

płodozmianach.  

Najsilniejszą reakcję na złe stanowisko wykazuje pszenica, słabszą pszenżyto i jęczmień, 
natomiast najsłabszą żyto i owies (tab. 1 i 2). W związku z powyższym problem doboru 

odpowiedniego przedplonu jak i doboru gatunków uprawianych zbóż pozostaje nadal 

aktualnym i jednym z ważniejszych elementów agrotechniki tej grupy roślin.  

Podstawowymi czynnikami obniżającymi plony zbóż w niekorzystnych stanowiskach są: 
• porażenie roślin przez patogeny wywołujące choroby podstawy źdźbła zwane również 

chorobami podsuszkowymi, zgorzelowymi lub płodozmianowymi 

• wzrost zachwaszczenia 

• powstawanie w glebie w trakcie rozkładu słomy i resztek pożniwnych substancji 

biologicznie czynnych hamujących wzrost zbóż 
• zasiedlenie gleby przez pasożytnicze nicienie. 

 

Wzmożone porażenie roślin przez patogeny 
Konsekwencją porażenia zbóż  przez patogeny wywołujące choroby podstawy źdźbła jest:  

• przerzedzenie zasiewów (mniejsza obsada kłosów) w wyniku zamierania pędów lub 

całych roślin, w przypadku ozimin  już podczas zimy i wczesnej wiosny; 

• drobne ziarno i większy udział pośladu, w wyniku wcześniejszego dojrzewania 

(podsychania) porażonych roślin; 

• wzmożone wyleganie pszenicy lub pszenżyta w przypadku silnego porażenia dolnych 

międzywęźli, co powoduje łamanie się źdźbeł tuż nad powierzchnią gleby. 

Spośród zbóż gatunkiem najbardziej podatnym i zarazem reagującym największym 

spadkiem plonu na porażenie jest pszenica ozima. W związku z tym uprawa jej po sobie lub 

po innych roślinach kłosowych obniża plon ziarna przeciętnie o 15-25%.  W przypadku 

pozostałych gatunków (pszenżyto, jęczmień, żyto) obniżki plonu wynoszą około 10-15%. 

Owies natomiast jest prawie całkowicie odporny na te choroby, dlatego też jest on dobrym 

przedplonem dla pozostałych gatunków zbóż.  
Wyniki licznych badań wskazują, że chemiczna ochrona pszenicy ozimej  przed chorobami 

nie kompensuje w dostatecznym stopniu ujemnego wpływu stanowiska na jej plonowanie, a 

przyrosty plonów uzyskane pod wpływem ochrony są często większe w dobrych 

stanowiskach. Przyczyną tego zjawiska może być fakt, że w naszych warunkach pszenica 

ozima uprawiana po przedplonach kłosowych jest stosunkowo silnie porażana przez choroby 

systemu korzeniowego, głównie zgorzel podstawy źdźbła (tab. 3). Rozwojowi tego patogena 



sprzyja dobra aeracja gleby, co zapewniają lżejsze gleby dominujące w Polsce. W związku z 

tym ochrona zbóż przed tą chorobą ograniczała się w przeszłości głównie do profilaktycznego 

oddziaływania zmianowania, czyli unikania uprawy pszenicy po przedplonach kłosowych. 

Jednak w ostatnich latach zarejestrowano również nowe preparaty do zaprawiania ziarna zbóż 
przeciwko zgorzeli podstawy źdźbła wywołanej obecnością grzyba Gaeumannomyces 

graminis. Są to: Latitude 125 FS (substancja aktywna - siltiofam) firmy Monsanto oraz 

Jockey 201 FS i Galmano 201 FS (w obu preparatach jest ta sama substancja aktywna - 

fluquinkonazol i prochloraz). Preparaty te, według badań i zapewnień firm, pozwolą na 

skuteczną ochronę pszenicy przed zgorzelą podstawy źdźbła, co powinno stworzyć większą 
swobodę w konstrukcji specjalistycznych płodozmianów zbożowych.  

Natomiast łamliwość źdźbła zbóż należy zwalczać stosownymi preparatami chemicznymi, 

wykonując oprysk od początku fazy strzelania w źdźbło do fazy 1-kolanka, jednym z 

preparatów zalecanych przez Instytut Ochrony Roślin – PIB w Poznaniu. Przyjmuje się, że 

chemiczne zwalczanie jest uzasadnione, gdy udział porażonych pędów przekracza: pszenżyta 

- 15% , pszenicy ozimej - 20% i żyta - 25%. W związku z tym w gospodarstwach o 

zwiększonym  udziale zbóż w zasiewach, pszenica ozima wysiewana nawet po niezbożowych 

przedplonach powinna być chroniona przed tą chorobą, gdyż grzyb będący jej sprawcą 
przeżywa w glebie na resztkach pożniwnych przez okres 2-3 lat. 

Nasilenie chorób liści i kłosa zbóż (mączniak, rdze i septoriozy) jest w małym stopniu 

uzależnione od stosowanego płodozmianu, a nawet w lepszych stanowiskach, gdzie łany 

roślinne są bujniejsze i bardziej zwarte może być ono większe niż po przedplonach 

kłosowych. Stąd też efektywność chemicznych zabiegów ochrony roślin, które w przypadku 

zbóż poprawiają przede wszystkim dorodność ziarna, a w mniejszym stopniu zwiększają 
liczbę ziaren w kłosie oraz zwartość łanu, może być większa w dobrych stanowiskach. 

Dlatego też chemiczna ochrona pszenicy oraz pozostałych gatunków zbóż nie kompensuje 

ujemnego oddziaływania stanowiska na ich plonowanie.  

 

Większe zachwaszczenie 
Pierwszym symptomem naruszenia równowagi ekologicznej siedliska w następstwie  

uproszczenia zmianowania jest gwałtowny wzrost zachwaszczenia, przy czym kompensacja 

chwastów w oziminach, a szczególnie w pszenicy, następuje znacznie szybciej niż w zbożach 

jarych. Dlatego też oczywistym jest fakt, że  efektywność chemicznego odchwaszczania zbóż 
jest większa w uproszczonych zmianowaniach i monokulturach, niż w tradycyjnych 

płodozmianach (tab.4). Należy także podkreślić, że  skuteczne opanowanie zachwaszczenia w 

zbożach wysiewanych po kłosowych przedplonach wymaga stosowania selektywnych 

herbicydów, a  w przypadku pszenicy ozimej w większości lat zastosowania dwóch oprysków 

(przeciwko chwastom jedno- i dwuliściennym). W tej sytuacji przyrosty plonu zbóż uzyskane 

pod wpływem stosowania herbicydów są zdecydowanie większe w gorszych stanowiskach, 

gdzie zachwaszczenie jest większe. Występuje bowiem ścisła zależność pomiędzy 

plonowaniem zbóż a biomasą chwastów w łanie.  

 

Łagodzenie skutków zwiększonego udziału zbóż w zasiewach 
Ujemny wpływ złego stanowiska dla zbóż można częściowo kompensować poprzez 

zwiększone nawożenie mineralne (tab.5). W związku z tym w uproszczonych płodozmianach 

zbożowych dawki fosforu i potasu należy ustalać zgodnie z obowiązującymi zaleceniami 

nawozowymi na podstawie zasobności gleby w te składniki oraz oczekiwanego poziomu 

plonu. W przypadku azotu na zboża wysiewane po kłosowych przedplonach zaleca się 
stosowanie większych dawek tego składnika o 30–40 kg/ha, aniżeli po przedplonach 

niezbożowych. Wynika to stąd, iż po zbożach nawet w przypadku zbierania słomy spore jej 

ilości pozostają na powierzchni gleby. Szacuje się, że przy kombajnowym zbiorze zbóż masa 



ścierni i resztek pożniwnych pozostających na powierzchni pola wynosi do 4-5 t/ha. Jak 

wiadomo stosunek  C : N w tych resztkach jest bardzo szeroki (około 100:1) i mikroflora 

rozkładająca je w glebie musi korzystać z innych źródeł azotu,  czyli azotu mineralnego 

znajdującego się w glebie lub wniesionego w nawozach. W tej sytuacji pula azotu dostępnego 

dla zbóż uprawianych po  kłosowych przedplonach jest mniejsza. W przypadku ozimin 

wysiewanych po zbożach należy przedsiewnie zastosować dawkę 20-30 kg/ha azotu oraz 

nieco zwiększyć, w stosunku do obowiązujących zaleceń nawozowych, pierwszą wiosenną 
dawkę tego składnika. Przy uprawie zbóż jarych po zbożach należy odpowiednio zwiększyć 
obie dawki (przedsiewną i pogłówną) azotu.  

 

W uproszczonych płodozmianach zbożowych uprawa roli powinna stwarzać warunki do 

szybkiego kiełkowania możliwie dużej ilości nasion chwastów i niszczenia ich siewek 

następnymi zabiegami uprawowymi, a także sprzyjać możliwie szybkiemu rozkładowi resztek 

pożniwnych i ścierni w glebie. W ogniwach zmianowania: zboża - zboża ozime wskazane jest 

wykonanie uprawy pożniwnej bezpośrednio po zbiorze przedplonu. W zależności od 

wyposażenia gospodarstwa w sprzęt uprawowy oraz okresu czasu od zbioru przedplonu do 

optymalnego terminu wysiewu ozimin może to być talerzowanie, kultywatorowanie lub 

podorywka. Wczesne wykonanie  uprawy pożniwnej przyśpiesza początkowy rozkład ścierni 

i słomy w glebie, w trakcie którego powstają biologicznie czynne substancje hamujące 

wschody i początkowy wzrost  zbóż ozimych. W ogniwie zmianowania: zboża - zboża jare 

wskazane jest wykonanego zespołu uprawek pożniwnych (podorywka + doprawienie roli), 

gdyż skutecznie ogranicza to zachwaszczenie i sprzyja wzrostowi kultury gleby.  

 

Nawożenie nawozami naturalnymi oraz uprawa międzyplonów na przyoranie 
W celu utrzymania zrównoważonego bilansu substancji organicznej w glebie  w 

płodozmianach zbożowych konieczne jest stosowanie, obok resztek pożniwnych, 

dodatkowego nawożenia w postaci nawozów naturalnych. W zależności od organizacji 

gospodarstwa może to być:  
• obornik wnoszony pod rośliny niezbożowe, a w skrajnych przypadkach pod zboża 

(pszenica); 

• gnojowica stosowana na rozdrobnioną słomę; 
• słoma  

 

Należy podkreślić, że nawożenie takie w uproszczonych płodozmianach zbożowych 

spełnia podwójną rolę. Z jednej strony warunkuje utrzymanie zrównoważonego bilansu 

próchnicy w glebie, a z drugiej nawozy te zwiększają zasiedlenie gleby przez różnego rodzaju 

mikroflorę. Wśród mikroorganizmów glebowych występują również takie, które są 
antagonistami patogenów i w takich warunkach okres ich przeżywalności w glebie jest 

krótszy a porażenie zbóż mniejsze. Glebę taką określa się jako glebę o dużym potencjale 

antyfitopatogennym.  

Wartość stanowiska po zbożach, przeznaczonego pod zboża jare, można częściowo 

poprawić poprzez uprawę międzyplonów przeznaczonych na przyoranie. Wyniki 

doświadczeń wskazują, że oddziaływanie międzyplonów jest szczególnie korzystne w 

wilgotniejszym siedlisku. Natomiast na słabszych glebach w bardzo suchym siedlisku 

oddziaływanie międzyplonu na plonowanie zbóż jest znikome. Dodatkowo należy zaznaczyć, 
że przyorany międzyplon wyraźnie zwiększa aktywność biologiczną gleby, poprawia jej stan 

fitosanitarny i jego oddziaływanie może dotyczyć roślin uprawianych w następnych latach. 

Przy kombajnowym zbiorze zbóż warunki do uprawy międzyplonów nie są korzystne, w 

związku z tym w międzyplonach ścierniskowych należy wysiewać rośliny o krótkim okresie 

wegetacji (45 - 65 dni): rzepak jary, gorczyca biała, rzodkiew oleista,  rzepak i rzepik ozimy 



oraz facelia. Tylko te gatunki wysiane w drugiej dekadzie sierpnia mogą wytworzyć 
odpowiednią biomasę. Ponadto z uwagi na małą ilość wysiewu koszt ich uprawy, szczególnie 

z roślin krzyżowych, jest niski. Należy dodatkowo podkreślić, że warunkiem uzyskania 

wyrównanych wschodów roślin poplonowych jest dobre przygotowanie roli do ich wysiewu. 

Jednak aby rośliny poplonowe wytworzyły odpowiednią biomasę, konieczne jest zasilenie ich  

przynajmniej 30-50 kg/ha nawozów azotowych.    

W płodozmianach zbożowych istnieje również możliwość uprawy wsiewek poplonowych. 

Na lekkich, zakwaszonych glebach w żyto może  być wsiewana seradela, natomiast na 

cięższych glebach mogą być wsiewane głównie trawy (życica trwała, kupkówka pospolita 

itp.) Z punktu widzenia przyrodniczego cennymi wsiewkami byłyby motylkowate 

drobnonasienne, ale drogi materiał siewny jest czynnikiem ograniczającym stosowanie 

takiego rozwiązania. 

W warunkach dłuższego okresu wegetacji (zachodnia i południowo-zachodnia część 
Polski) można zalecić również uprawę międzyplonów w ogniwie zmianowania: zboża - 

pszenica ozima. Międzyplon, głównie z roślin krzyżowych, po 7-8 tygodniach wegetacji jest 

płytko przyorywany. Wprowadzenie do gleby świeżej materii organicznej zwiększa wyraźnie 

biologiczną aktywność gleby i ogranicza nasilenie chorób, co częściowo niweluje ujemne 

skutki uprawy pszenicy po zbożach.  

 

Wpływ na chemiczne właściwości gleby 
Wyniki wieloletnich badań przeprowadzonych przez IUNG-PIB wskazują, że stosowanie 

płodozmianów z dużym udziałem zbóż w strukturze zasiewów nie spowodowało istotnych 

zmian w zawartości materii organicznej w glebie, zarówno na glebach dobrych i bardzo 

dobrych, jak również słabych. (tab. 6). Zanotowano nawet pewną tendencję do nieco większej 

jej zawartości w warstwie ornej gleby w płodozmianach, gdzie zboża stanowiły 100% w 

strukturze zasiewów. Uzyskane wyniki badań wskazują również na stosunkowo mały wpływ 

uproszczonych takich zmianowań na kształtowanie się odczynu, natomiast stwierdzono 

istotnie większe zawartości przyswajalnego fosforu, potasu i magnezu w glebie (tab. 7).  

 

Podsumowując należy stwierdzić, że zabiegami agrotechnicznymi nie można zniwelować 
całkowicie ujemnego wpływu zwiększonego udziału zbóż w strukturze zasiewów na ich 

produkcyjność. Jednak stosowanie bardzo poprawnej agrotechniki obejmującej pełne 

nawożenie organiczno - mineralne, staranną uprawę roli oraz ochronę zbóż przed chwastami, 

chorobami i szkodnikami roślin pozwala uzyskać w uproszczonych płodozmianach względnie 

duże plony zbóż. Są one jednak zawsze mniejsze niż w poprawnych, wielostronnych 

zmianowaniach. Jednostkowe koszty produkcji zbóż w takich płodozmianach są również 
większe, gdyż ponosi się większe nakłady na przemysłowe środki produkcji. Jednak ogólna 

ocena ekonomiczna całego gospodarstwa może dostarczać odmienne wyniki, ponieważ przy 

uproszczonym modelu produkcji ponosi się zdecydowanie mniejsze nakłady na techniczne 

wyposażenie gospodarstwa oraz uzyskuje się większą wydajność pracy. Wskazuje to, że takie 

rozwiązania mogą wprowadzać przede wszystkim duże gospodarstwa rolne.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tabela 1. Plonowanie zbóż ozimych zależnie od stanowiska 

Następstwo roślin Kompleks  

glebowy przed - przedplon przedplon 

Gatunek Plon ziarna 

(t z ha) 

 pszenica ozima groch pszenica ozima 6,70 

2 burak
xx

 pszenica ozima pszenica ozima 5,90 

 pszenica pszenica ozima pszenica ozima 5,33 

 pszenżyto ozime ziemniak
xx

 pszenżyto ozime 6,03 

4 ziemniak
xx

 pszenica ozima pszenżyto ozime 5,33 

 ziemniak
xx

 pszenżyto ozime pszenżyto ozime 5,45 

 pszenżyto ozime pszenżyto ozime pszenżyto ozime 5,16 

4 zboża peluszka jęczmień ozimy 4,55 

 zboża pszenica ozima jęczmień ozimy 4,11 

6 żyto pastewne żyto 2,96 

 żyto żyto żyto 2,89 

Źródło: opracowanie własne 

 

 

Tabela 2. Przeciętne spadki plonu ziarna (%) odmian pszenicy ozimej w zależności od 

przedplonu oraz współczynniki jego zmienności (RZD Grabów, kompleks żytni b. dobry)  

Przedplon   Odmiana  

ziemniak 
xx

 = 100 owies 
xx

  żyto  

V 

(%) 

Nutka 6,92 -6,6 -25,9 36,6 

Tonacja 6,88 -4,9 -19,0 27,9 

Rywalka 6,73 -7,1 -19,9 32,1 

Turnia 6,93 -2,5 -18,8 27,7 

Symfonia 7,07 -6,9 -29,6 36,6 

Średnio 6,90 -5,6 -22,7 32,2 
xx

/ obornik w dawce 30t/ha raz w rotacji; 

Źródło: opracowanie własne 

 

 

Tabela 3. Indeksy porażenia systemu korzeniowego odmian pszenicy ozimej przez 

chorobotwórcze grzyby w zależności od przedplonu (faza dojrzałości mleczno-woskowej)  

Przedplon   Odmiana  

ziemniak 
xx

 owies 
xx

  żyto  

Średnio 

Nutka 4,0 4,0 24,0 10,7 

Tonacja 3,1 2,8 22,7 9,5 

Rywalka 2,9 3,8 17,1 7,9 

Turnia 3,3 3,8 21,1 9,4 

Symfonia 3,3 4,8 23,8 10,6 

Średnio 3,3 3,8 21,7 9,6 

Źródło: opracowanie własne 

 

 

 

 

 



Tabela 4. Zachwaszczenie i plonowanie pszenicy ozimej i jęczmienia jarego w monokulturze 

i płodozmianie  

Wyszczególnienie Stosowanie herbicydów Płodozmian Monokultura 

Pszenica ozima     

Sucha masa chwastów g/m
2
 bez (kontrola) 98 437 

(faza kwitnienia) herbicydy 6 153 

Plon ziarna t/ha bez (kontrola) 4,97 2,64 

 herbicydy 5,09 3,50 

Jęczmień jary     

Sucha masa chwastów g/m
2
 bez (kontrola) 24 113 

(faza kłoszenia) herbicydy 7 41 

Plon ziarna t/ha bez (kontrola) 5,58 4,08 

 herbicydy 5,67 4,27 

Źródło: Zawiślak 1997 

 

 

 

Tabela 5. Możliwość kompensacji niekorzystnego stanowiska w uprawie pszenicy ozimej 

poprzez zwiększone nawożenie azotowe oraz chemiczne zwalczanie chorób 

 (średnio z 9 doświadczeń) 
Następstwo roślin  Ochrona roślin 

w 3-letnim ogniwie zmianowania częściowa
1)

 pełna
2)

 

 a
3)

 b
3)

 a b 

A. Burak c.- groch -  pszenica ozima 6,51 6,41 6,96 6,85 

B. Pszenica ozima -  groch  - pszenica ozima 6,23 6,18 6,74 6,70 

C. Burak c. -  pszenica ozima  - pszenica ozima 5,17 5,28 5,72 5,90 

D. Pszenica oz.- pszenica oz.- pszenica oz. 4,77 4,82 5,26 5,33 

1)  zwalczanie chwastów i chorób w fazie kłoszenia 

2)  zwalczanie chwastów i chorób w fazie strzelania w źdźbło i kłoszenia  

3)  a- 70 kg N/ha; b- 105 kg 

Źródło: Kuś, Smagacz 1998 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tabela 6. Wpływ udziału zbóż w płodozmianie i jakości gleby na wybrane chemiczne 

właściwości 

mg/100g gleby Płodozmian  

(% zbóż) 
Próchnica 

(%) 

pH  

(1n KCl) fosfor potas magnez 

Kompleks pszenny dobry (RZD Błonie -Topola) 

A – 50% zbóż 1,25 5,7 22,5 11,8 9,8 

B – 75% zbóż 1,26 5,8 25,6 14,1 9,0 

C – 100 zbóż 1,27 5,8 23,5 13,1 8,5 

Kompleks żytni b. dobry (RZD Grabów) 

A – 50% zbóż 1,23 6,2 20,0 9,7 5,7 

B – 75% zbóż 1,24 6,3 20,5 13,8 5,8 

C – 100 zbóż 1,27 6,3 21,6 14,0 6,1 

Kompleks żytni słaby (RZD Wielichowo) 

A – 50% zbóż 0,93 4,5 15,0 6,4 1,7 

B – 75% zbóż 0,88 4,5 15,8 9,4 1,7 

C – 100 zbóż 0,92 4,8 16,8 10,6 2,0 

Źródło: Kuś, Siuta 1999 
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