
UPRAWA I WYKORZYSTANIE POPLONÓW 

WPROWADZENIE 

Międzyplony są to uprawy jednogatunkowe lub mieszanki kilku roślin uprawianych 
między dwoma plonami głównymi. Celem ich uprawy jest uzyskanie dodatkowego – 
trzeciego zbioru w ciągu dwóch lat z danego pola. Uprawa taka stanowi istotne źródło 
paszy na zbiór zielonej masy (zielonkę, siano, kiszonkę) i poprawiająca bilans paszowy w 
gospodarstwie. Ułatwia także wyprodukowanie paszy bez zajmowania dodatkowych 
powierzchni gruntów ornych. Może być również wykorzystywany na przyoranie jako 
zielony nawóz. Ponadto może pozostać na polu jako roślina okrywowa i wtedy stanowi 
swego rodzaju mulcz. Wówczas ograniczone jest parowanie, a gleba pod nią jest pulchna i 
wilgotna. Ze względu na niekorzystną strukturę zasiewów i coraz większą specjalizację w 
produkcji roślinnej uprawa poplonów może stanowić ważne ogniwo w zmianowaniu. 
Krótkie rotacje zmianowań i ograniczenie bioróżnorodności powoduje spadek plonu i 
pogorszenie jego jakości. Wówczas wprowadzenie poplonów do zmianowania wpływa 
korzystnie na stan fitosanitarny gleby oraz zdrowotność roślin następczych.   

Uprawa poplonów ma bardzo duże znaczenie rolnicze i środowiskowe: 

 wzbogacają glebę w substancję organiczną oraz składniki mineralne z rozkładu 
resztek pożniwnych lub przyoranej masy zielonej;  

 ograniczają niekorzystny wpływ wietrznej i wodnej erozji gleb oraz strat 
składników pokarmowych w przypadku pozostawienia ich w zasiewach 
mulczujących powierzchnię gleby na okres zimy;  

 zwiększają biologiczną aktywność i utrzymują żyzność gleby;  
 pobierają niewykorzystany azot w okresie jesiennym, a tym samym 

ograniczają jego przenikanie do wód podziemnych, chroniąc je przed 
zanieczyszczeniem;  

 wpływają korzystnie na życie biologiczne i właściwości fizyczne gleby, 
zmniejszają w sposób naturalny zachwaszczenie pól; 

 poprawiają właściwości fitosanitarne gleby czyli zmniejszają kompensacje 
chorób i szkodników; 

  są dobrym przerywnikiem przy braku prawidłowego zmianowania;  
 poprawiają bilans paszowy w gospodarstwie o profilu produkcji zwierzęcej;  
 są jednym z warunków wprowadzania zasad ekologizacji rolnictwa czego 

oczekują od rolników konsumenci żywności. 

W ostatnich latach rolnik uprawiający poplony może otrzymać płatność 
rolnośrodowiskową realizowaną wariantowo w ramach różnych pakietów. Przystępując do 
tego programu należy realizować zobowiązania zgodnie z planem działalności 
rolnośrodowiskowej. Jest to rekompensata za dobrowolne podjęcie działań, na rzecz ochrony 
środowiska.  

Według nowych zasad istnieje obowiązek utrzymania obszarów proekologicznych (EFA), 
który dotyczy rolników posiadających więcej niż 15 ha gruntów ornych. Rolnicy ci 
zobowiązani są do utrzymania obszarów EFA na powierzchni odpowiadającej przynajmniej 
5% powierzchni gruntów ornych w gospodarstwie.  

W tym sezonie istnieją dwie możliwości realizacji wymogu w zakresie międzyplonu:  

1. Stały termin wysiewu i utrzymania międzyplonu: 



a) wysiew od 1 lipca do 20 sierpnia danego roku;  
b) utrzymanie roślin poplonowych na polu co najmniej do 15 października. 

2. Indywidualnego podejścia do wysiewu międzyplonu (należy zgłosić w biurze 
powiatowym ARiMR wciągu 7 dni od daty wysiewu lub do 27 sierpnia): 
a)  wysiew w okresie od 1 lipca do 20 sierpnia;  
b) utrzymanie roślin poplonowych przez co najmniej 8 tygodni od dnia wysiewu 

mieszanki. 

Obowiązkiem nowych zasad obszarów proekologicznych (EFA) mogą być poplony wyłącznie 
mieszanek składających się z co najmniej dwóch gatunków roślin z następujących grup roślin 
uprawnych: zbóż (ale z bobowatymi), oleistych, pastewnych, bobowatych drobnonasiennych i 
grubonasiennych oraz roślin miododajnych. Ponadto zmiana dotyczy tego, że w uprawie 
międzyplonów obowiązuje zakaz stosowania środków ochrony roślin przez okres cały ich 
utrzymania.  

Uprawie międzyplonów sprzyja obowiązujący system gospodarki integrowanej, która 
umożliwia jak najlepsze wykorzystanie przyrodniczych czynników warunkujących 
plonowanie roślin uprawnych. Rośliny tak uprawiane rosną w zupełnie innych warunkach 
pogodowych ze względu na termin ich wysiewu i okres wegetacji. Wiąże się to bezpośrednio 
z długością dnia i często obniżającej się temperatury. Rośliny z reguły konkurują o światło, 
wodę i składniki pokarmowe. W takich warunkach uprawa międzyplonów różni się znacznie 
od optymalnych, co wpływa ujemnie na wydajność i jest zróżnicowana w latach. Niektóre 
rośliny uprawiane w międzyplonie mają głęboki system korzeniowy, dzięki czemu pełnią rolę 
fitomelioracyjną. Wynoszą z głębszych, trudno dostępnych warstw gleby, związki mineralne, 
takie jak fosfor, wapń lub potas pozostawiając je roślinom następczym o płytszym systemie 
korzeniowym jaki mają np. zboża. 

Uprawa międzyplonów ma bardzo duże znaczenie w gospodarstwach ekologicznych, 
gdzie ich uprawa jest podstawowym elementem zmianowania. Niektóre rośliny uprawiane w 
międzyplonie odznaczają się właściwościami fitosanitarnymi, niwelując występowanie 
chorób i szkodników roślin uprawnych. Ponadto ich uprawa ma bardzo duże znaczenie o 
którym jest mowa wcześniej.  

Należy również nadmienić, że międzyplony mogą być zastosowane jako czynnik 
zapobiegający ujemnym skutkom czasowego ugorowania gruntów ornych na których ze 
względów ekonomicznych zaniechano uprawy roślin w plonie głównym. Zabezpieczy to 
środowisko od niepożądanych skutków jego wpływu, a także będzie łatwiejsze w 
doprowadzeniu gruntu do dalszego użytkowania w razie zmiany decyzji użytkownika.  

WYMAGANIA SIEDLISKOWE 

W ostatnich latach uprawę poplonów ograniczają często warunki pogodowe. Ponadto 
terminy sprzętu przedplonu wpływają bowiem na powodzenie uprawy międzyplonów. Jest 
zasada że im wcześniej dojrzewa plon główny i im szybciej schodzi z pola to tym lepszy jest 
międzyplon. W ostatnich latach coraz częstsze susze, szczególnie w miesiącach letnich 
zwiększają ryzyko uprawy poplonów, na co należy zwrócić szczególną uwagę. Z tym większą 
starannością należy dobrać odpowiednie gatunki roślin oraz przestrzegać podstawowych 
zasad agrotechniki. Istnieje wiele gatunków roślin nadających się do uprawy na poplony. 
Bardzo ważna jest znajomość długości okresu wegetacji poszczególnych gatunków roślin 
uprawianych oraz stopień ich odporności na niedobór wody i niskie temperatury. Ponadto 
ważnym elementem w ich doborze jest szybkość wzrostu roślin po wschodach. W uprawie 
międzyplonów ścierniskowych zaleca się dobór roślin o szybkim rozwoju początkowym 



(bobik, łubin żółty i wąskolistny, groch pastewny, słonecznik, wyka jara). Natomiast w 
uprawie wsiewek śródplonowych bardziej korzystne są odmiany o wolnym początkowo 
wzroście i rozwoju, co pozwala na łatwiejsze dostosowanie się ich do stresowych warunków 
w łanie rośliny ochronnej. W przypadku opóźnionych żniw i późniejszego siewu można w 
poplonie wysiać: rzepak ozimy, rzepik ozimy, gorczyce białą, rzodkiew oleistą, facelię. Do 
uprawy w międzyplonach ozimych należy dobierać gatunki o małych wymaganiach 
termicznych w okresie wiosennego ruszenia wegetacji (rzepak ozimy, rzepik ozimy, żyto 
ozime).  

Bardzo ważnym czynnikiem biologicznym, wpływającym na wierność plonowania roślin 
w międzyplonach jest ich uprawa w mieszankach. Wysiew mieszanek zamiast siewów 
jednogatunkowych zmniejsza ryzyko uprawy w międzyplonach ścierniskowych i wsiewkach 
śródplonowych, a także w międzyplonach ozimych.  

STANOWISKO W ZMIANOWANIU 

Znaczny udział zbóż w strukturze zasiewów, dochodzący w niektórych rejonach kraju do 
80% powoduje, że rośliny uprawia się w monokulturze lub na stanowiskach po przedplonach 
kłosowych. Krótkie rotacje zmianowań i ograniczenie bioróżnorodności powodują spadek 
plonu i pogorszenie jego jakości. Zmniejsza się również zasobność w składniki pokarmowe, 
pogarszają się właściwości fizyczne i biologiczne, zwiększa się zachwaszczenie i następuje 
kompensacja chwastów szczególnie uciążliwych. Złagodzenie negatywnych skutków 
niekorzystnego następstwa roślin można uzyskać poprzez uprawę poplonów. Wpływa ona 
bardzo korzystnie na stan fitosanitarny gleby. Ponadto poprawiają zdrowotność i plonowanie 
roślin następczych oraz wzbogacają glebę w składniki pokarmowe. Po przyoraniu wzbogacają 
glebę w próchnicę.  

Poplony dostarczają wartościowej paszy w postaci zielonki, siana i kiszonki, które stanowią 
źródło białka dla zwierząt przeżuwających.  

Uprawa poplonów jest ograniczana ze względu na mały udział roślin wcześnie schodzących z 
pola takich jak rzepak czy jęczmień ozimy. Termin sprzętu przedplonu oraz wilgotność gleby 
wpływają na powodzenie uprawy przedplonów. Odpowiednia ilość opadów oraz wyższe 
temperatury zapewniają szybsze wschody, intensywniejszy wzrost, a w efekcie wyższe plony 
zielonej masy. Występowanie częstych okresów suszy w lipcu i sierpniu zwiększa ryzyko 
uprawy dobrych jakościowo poplonów. Z drugiej strony poprzez uprawę poplonów i ich 
mulczowanie można zwiększyć infiltrację wody na polach uprawnych oraz zmniejszyć straty 
wilgoci z gleby poprzez odparowanie.  

AGROTECHNIKA 

Uwarunkowania agrotechniczne są zróżnicowane i zależą od rodzaju przedplonu i jego 
składu gatunkowego mieszanek, wyboru stanowiska w zmianowaniu i nawożenia. Ponadto 
termin i sposób siewu muszą być dostosowane do wymagań gatunkowych i odmianowych 
roślin uprawianych w międzyplonach.  

Zalecana jest dla wszystkich międzyplonów uproszczona, przedsiewna uprawa roli, która 
umożliwi przyspieszenie terminu siewu i zmniejszenie strat wody, a także ograniczy do 
minimum zabiegi pielęgnacyjne.  

Dawki nawozów zależą od zasobności gleby w składniki pokarmowe oraz od wymagań roślin 
uprawnych w międzyplonach. Należy również zwrócić uwagę, że gleby lżejsze są w 
większości ubogie w magnez co obniża plon zielonki, a uzyskana pasza jest 



niepełnowartościowa. W razie stwierdzenia niedoboru magnezu zaleca się uzupełnienie go w 
nawozach lub zastosowanie wapna magnezowego.  

Ponadto wszystkie gleby o odczynie kwaśnym wymagają wapnowania, dlatego należy 
zastosować 1-1,5 t/ha wapna w formie tlenkowej lub 2-3 t/ha wapna w formie węglanowej. 
Na glebach lżejszych, na ogół ubogich w magnez lepiej jest zastosować nawozy wapniowo-
magnezowe. Przy braku potrzeb wapnowania rezerwy magnezu należy uzupełniać, stosując 
mineralne nawozy magnezowe (np. siarczan magnezu) w dawce 40-60 kg MgO/ha. Niedobór 
magnezu wpływa niekorzystnie na gospodarkę azotem, a w rezultacie na ilość i jakość plonu. 

Siew poplonów powinniśmy wykonać jak najszybciej jak to jest możliwe ponieważ takie 
działanie przedłuża okres wegetacji oraz zabezpiecza roślinom zapas wody w glebie, co 
korzystnie wpływa na wysokość i jakość plonu. W praktyce termin siewu jest zależny od 
czynników organizacyjnych w gospodarstwie. Często musimy zrezygnować z międzyplonu 
ścierniskowego, który powinien zostać wysiany do 20 sierpnia. Wówczas lepiej zasiać 
międzyplon ozimy i zgodnie z przepisami musi być wykonany do 1 października, a zbioru 
można dokonać po 15 lutego następnego roku.   

CHARAKTERYSTYKA POPLONÓW 

Międzyplon ścierniskowy – nasiona wysiewa się w drugiej połowie lata po zbiorze 
wczesnego plonu głównego, a użytkowane są jesienią tego samego roku. Mogą być 
przeznaczone na pasze (rzepa ścierniskowa, seradela), zielony nawóz (facelia, gorczyca biała, 
łubin) lub zostawia się do wiosny jako tzw. mulcz. W zależności od wymagań glebowych, do 
uprawy zaleca się: 

 na gleby słabsze: łubin żółty, seradelę, facelię i żyto; 
 na gleby średnie: groch siewny i pastewny (peluszkę), słonecznik, łubin wąskolistny, 

gorczycę białą, rzodkiew oleistą, wykę siewną; 
 na gleby żyzne: bobik, wykę, rzepak i rzepik ozimy. 

W wielu rejonach kraju, z wyjątkiem terenów podgórskich, warunki glebowo-klimatyczne 
sprzyjają uprawie poplonów ścierniskowych.  

Międzyplon ozimy – nasiona roślin wysiewa się jesienią, a zbiera wiosną następnego roku 
lub jako zielony nawóz przyoruje wczesną wiosną (żyto, rzepak ozimy).  

W produkcji paszy pochodzącej z międzyplonów ozimych, ze względu na termin 
zbioru, wyróżnia się trzy grupy:  

1. Poplony ozime na wczesne użytkowanie kośne lub pastwiskowe – pozwalają na 
rozpoczęcie żywienia zielonkami na wiosnę co najmniej dwa tygodnie wcześniej niż 
wysiane wiosną. Zbiór tych poplonów 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, które są w dobrej kulturze. Uprawiany jest 
na ogół po zbożach. Zespół zabiegów agrotechnicznych nie różni się istotnie od stosowanych 
w uprawie na nasiona. Wysiewa się go nie później niż 25 sierpnia, a ilość wysiewu nasion 
wynosi 8-10 kg/ha. Pogłówne nawożenie azotowe zwiększa się do 90-120 kg N/ha.  

Rzepik ozimy – ma małe wymagania klimatyczno-glebowe. Uprawiany jest na ogół po 
zbożach. Zespół zabiegów agrotechnicznych nie różni się istotnie od stosowanych w uprawie 
na nasiona. Inna jest tylko ilość wysiewu, rozstawa rzędów oraz termin i dawki pogłównego 



nawożenia azotem. Ilość wysiewu wynosi 10-12 kg/ha, a rozstawa rzędów powinna być 
możliwie wąska i wynosi do 18 cm. Wysiewa się płytko w pierwszym tygodniu września. 
Przedsiewną dawkę azotu zaleca się taką samą jak w uprawie na nasiona. Na wiosnę, w czasie 
ruszenia wegetacji rzepiku dawkę różnicuje się w zależności od stanowiska i wynosi 60-100 
kg N/ha.  

2. Poplony ozime średniego terminu zbioru – dostarczają paszy na bieżące skarmianie 
lub są przeznaczane do zakiszenia. 

Żyto ozime – uprawiane jako międzyplon ozimy w siewie czystym różni się od jego uprawy 
na ziarno terminem siewu, gęstością obsady, doborem odmiany i nawożeniem mineralnym, a 
także metodą zbioru. Dobór odmiany zależy od sposobu użytkowania. Jeśli żyto jest 
przeznaczone na wypas i wczesne koszenie na paszę bezpośrednio użytkowana, to dobór 
odmiany nie ma znaczenia. Natomiast gdy kosi się je w fazie przed kłoszeniem z 
przeznaczeniem na kiszonkę, wówczas lepsze są odmiany typowo pastewne.  

Wysiew żyta należy rozpocząć jak najwcześniej, ale nie później niż na początku 
optymalnego w danym rejonie terminu siewu żyta na ziarno. Wówczas rośliny są 
delikatniejsze, a ich źdźbła szybciej się wydłużają. Adekwatnie na lepszych kompleksach 
glebowych wysiewa się ok. 4,5 mln ziaren/ha, a na słabszych ok. 5 mln.  

Nawożenie mineralne międzyplonu ozimego przed siewem nie jest zależne od sposobu 
użytkowania żyta. Dawki azotu i fosforu są podobne jak w uprawie żyta na ziarno. 
Przedsiewna dawka potasu przy średnim poziomie zawartości tego składnika w glebie nie 
powinna być mniejsza niż 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 pełni strzelania w źdźbło 90-120 kg N/ha i koszenie przed lub w fazie 
kłoszenia 120-150 kg N/ha.  

Mieszanka żyta ozimego z wyką kosmatą – w uprawie której zasadnicze znaczenie ma jej 
skład, nawożenie i termin zbioru. Skład jej 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). Popularne 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, natomiast pogłównie, wiosną w okresie ruszenia wegetacji należy zastosować 
40-50 kg N/ha. Większe dawki azotu są uzasadnione tylko wtedy, gdy wyka wymarznie na 
dużej powierzchni pola. Natomiast jeśli przezimuje w pełnej obsadzie, to nadmiar azotu 
spowoduje jej wyparcie z mieszanki i pogorszenie jakości paszy.  

3. Późne poplony ozime – mają głównie zastosowanie w gospodarstwach o dużym 
zapotrzebowaniu na paszę lub w gospodarstwach bez trwałych użytków zielonych. Ze 
względu na złe warunki zimowania, w naszym kraju mogą być zawodne.  

Mieszanka pszenicy ozimej z wyką kosmatą – spotykana jest dość rzadko, ponieważ uprawa 
ta jest ekonomicznie nieuzasadniona (wysoki koszt materiału siewnego, uprawa na żyznej 
glebie i niższy plon). Warto jednak zwrócić uwagę na tę mieszankę jako jedyną, w której 
wyka kosmata rozwija się harmonijnie z rośliną towarzyszącą i w momencie zbioru znajduje 
się zwykle w pełni kwitnienia. Zaleca się wysiew w ilości: 60 kg/ha pszenicy ozimej + 50 
kg/ha wyki kosmatej. Pogłówne nawożenie azotem stosuje się wczesną wiosną w dawce 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). Optymalny termin siewu przypada w II połowie sierpnia. W mieszance wysiewa 
się 20 kg trawy + 40 kg wyki ozimej albo inkarnatki 20 kg + wyki ozimej 40 kg/ha. 
Głębokość siewu nie powinna być większa niż 1,5 cm.  

 Rajgras westerwoldzki (holenderski) albo włoski wysiewa się w zasiewach 
jednogatunkowych. Siew należy wykonać w terminie do 25 sierpnia. Nasiona wysiewa się 
płytko w ilości 25-30 kg/ha. Najlepiej plonuje na glebach ciepłych i utrzymanych w dobrej 
kulturze. Czynnikiem ograniczającym uprawę tych traw jest ich niska zimotrwałość.  

 Największe znaczenie gospodarcze mają jednak wczesne i średniowczesne 
międzyplony ozime. Uprawa późnych poplonów ozimych obecnie ma coraz mniejsze 
znaczenie gospodarcze. Wynika to z tego że dostarczana jest pasza w tym samym czasie co 
pierwszy pokos roślin wieloletnich. Ponadto późny zbiór międzyplonu ozimego uniemożliwia 
uprawę w plonie wtórym kukurydzy i ziemniaka.  

Wsiewki śródplonowa – nasiona wysiewa się wiosną jednocześnie z plonem głównym lub 
wsiewa w czasie wegetacji plonu głównego i pozostawia po jego zbiorze do jesieni tego 
samego roku lub przyoruje (seradela wsiana w żyto). 

W produkcji paszy pochodzącej z wsiewki śródplonowej ze względu na roślinę 
ochronną i ich wymagania wyróżnić możemy następujące gatunki roślin:  

Koniczyna czerwona – jako wsiewkę należy uprawiać na glebach średnich i mocnych. 
Natomiast na glebach słabych udaje się w latach o dużej ilości opadów. Nie należy jej 
uprawiać na glebach kwaśnych. Można ją wsiewać w zboża jare lub ozime, możliwie jak 
najwcześniej jest to możliwe. Ważna jest głębokość przykrycia nasion która nie powinna 
przekraczać 1 cm. Przy głębszym umieszczeniu nasion w glebie wschody będą nierówne i 
bardzo słabe. Zaleca się wysiewać siewnikiem 18-20 kg nasion/ha.  

Na polach przy dużej zmienności glebowej lepsze wyniki w uprawie daje mieszanka 
koniczyn: czerwonej, szwedzkiej i białej. Każdy z gatunków ma wówczas korzystne 
parametry do rozwoju w różnych warunkach siedliska. Skład takiej mieszanki może być 
następujący: koniczyny czerwonej 12 kg/ha + koniczyny białej 3 kg/ha + koniczyny 
szwedzkiej 4 kg/ha.  

Częściowo koniczyny można zastąpić rajgrasem włoskim lub westerwoldzkim. Może to być 
mieszanka o składzie: koniczyna czerwona 10 kg/ha + koniczyny białej 2 kg/ha + koniczyny 
szwedzkiej 3 kg/ha + rajgrasu westerwoldzkiego 10 kg/ha. 

Na glebach mocnych zaleca się wsiewki koniczyny czerwonej w rzepak. Można je wysiewać 
już jesienią razem z rzepakiem lub po jego wschodach. Jednak najmniej ryzykowny jest siew 
wiosną, wykonany w międzyrzędzia. Wydłuża się wówczas okres wegetacji wsiewki o 
miesiąc i stąd zwiększa się jej plon zielonki.  

Seradela – ze względu na podobne wymagania glebowe wsiewa się w żyto ozime lub 
pszenżyto ozime uprawiane na glebach lżejszych.  

Na glebach lekkich i w rejonach suchych seradelę wsiewa się żyto ozime jak najwcześniej 
wiosną, gdy tylko nastąpi ruszenie jego wegetacji. Na glebach żyźniejszych i w rejonach 
bardziej wilgotnych wysiew opóźnia się do połowy lub końca kwietnia. Wpływa to na 
zmniejszenie możliwości porażenia seradeli zgorzelą łodyg, ale wzrasta niebezpieczeństwo 



uszkodzenia wschodzących roślin przez chrząszcze oprzędzika. Ilość wysiewu nasion w 
siewie rzędowym wynosi 30-40 kg/ha, a w siewie rzutowym 50-60 kg/ha.  

 Zbierając z pola roślinę ochronną należy ścinać ją co najmniej do 20 cm nad ziemią, 
aby nie uszkadzać pędów seradeli. Zbiór seradeli można przeprowadzić bardzo późno, 
ponieważ w fazie rozety liściowej, a nawet pędów generatywnych jest odporna na 
przymrozki. Wsiewka seradeli może być koszona lub wypasana.  

Marchew pastewna – którą się wsiewa w żyto lub pszenżyto ozime bardzo wcześnie na 
wiosnę lub w zachodnim rejonie kraju - jesienią. Ilość wysiewu wynosi około 3 kg/ha. Po 
zbiorze rośliny ochronnej niezbędne jest pogłówne nawożenie azotem w dawce około 50 kg 
N/ha. Następnie należy zastosować bronowanie pielęgnacyjne, które wymiesza wysiany 
nawóz z glebą, zabezpieczając przed stratami azotu. Zbioru dokonuje się pod koniec 
października, najlepiej gdy gleba jest sucha.  

Trawy pastewne – mogą być uprawiane w wilgotniejszych rejonach jako wsiewki 
śródplonowe, szczególnie gatunki o szybkim wzroście i rozwoju. Są wrażliwe na suszę i 
reagują poprzez obniżenie plonu, ale i tak są odporniejsze na takie warunki od innych roślin. 
Najlepszą rośliną ochronną dla traw jest jęczmień jary, a gorszymi żyto i pszenżyto ozime.  

Jako jednoroczne wsiewki śródplonowe uprawiane są takie gatunki traw, jak: życica 
wielokwiatowa, życica trwała, życica westerwoldzka, kupkówka pospolita i stokłosa 
uniolowata.  

 Trawy można wysiewać w okresie jesiennym do 20 września i w okresie wiosennym 
do 15 kwietnia. Ilość wysiewu jest zbliżona do górnej granicy według normy przewidzianej 
dla uprawy traw w plonie głównym na paszę. Po zbiorze rośliny ochronnej niezbędne jest 
zastosowanie pogłównej dawki azotu w ilości 50-90 kg/ha. Zbioru dokonuje się poprzez 
wypas, ponieważ trudno jest skosić trawy pozbawione pędów generatywnych.  

Plon wtóry – nasiona roślin wysiewa się po zbiorze międzyplonu ozimego, a zbiera jesienią 
tego samego roku.  

W produkcji paszy pochodzących z plonu wtórego ze względu na wymagania 
wyróżnić możemy następujące gatunki:  

Kukurydza – uprawiana w plonie wtórym głównie na zielonkę i kiszonkę z całych roślin. 
Nawozy organiczne mogą być zastosowane pod poplon ozimy. Po zbiorze poplonu ozimego 
stosuje się 60 P2O5/ha i 80 K2O/ha oraz 120 kg N/ha. Obsada roślin kukurydzy uprawianej w 
plonie wtórym powinna wynosić 120 tys./ha, co stanowi ok. 40 kg nasion. Zalecana rozstawa 
rzędów wynosi 70 cm i odległość między roślinami w rzędzie 12 cm. Rośliny kukurydzy 
przeznaczonej na kiszonkę powinny zawierać ok. 24% suchej masy w zielonej masie, a ziarno 
powinno znajdować się w dojrzałości mleczno-woskowej. W związku z tym, w plonie 
wtórym można wysiewać tylko mieszańce wczesne i średnio wczesne. Pozostałe zabiegi 
wykonuje się, tak jak w technologii kukurydzy w plonie głównym.  

 Po późnych poplonach ozimych można uprawiać kukurydzę na zielonkę przeznaczoną 
do bezpośredniego skarmiania. Wysiewa się wówczas ok. 60 kg/ha nasion w rzędy co 40-50 
cm. Przy bardziej zagęszczonej obsadzie uzyskuje się delikatniejszą paszę dla zwierzą do 
bezpośredniego skarmiania. Kukurydzę na zielonkę można wysiewać do końca czerwca. 
Pierwszy zbiór rozpoczyna się już pod koniec sierpnia, a więc w okresie, gdy brakuje innych 
pasz zielonych na bieżące skarmianie.  



Kapusta pastewna – jest rośliną o dość wysokim plonie zielonej masy i dużej zawartości w 
niej białka. Dostarcza paszy na bieżące skarmianie w okresie późnej jesieni i na początku 
zimy. W tym okresie trudno uzyskać zieloną paszę z innych roślin, która jest najtańszą paszą 
objętościową.  

 Po zbiorze plonu ozimego, należy wysiać nawozy fosforowe i potasowe, jeżeli nie 
były stosowane pod poplon. Następnie po wykonaniu orki siewnej, pole należy zwałować, co 
umożliwi wykonanie płytkiego siewu (1-1,5 cm). Ilość wysiewu nasion wynosi 3-4 kg/ha, a 
rozstawa rzędów 35-50 cm. Nawożenie azotowe należy zastosować w dawkach podzielonych: 
pierwszą w ilości 60 kg N/ha należy zastosować przed siewem, a drugą (60 kg N/ha) na 
początku sierpnia. Jeżeli nastąpi zaskorupienie gleby przed wschodami, należy zastosować 
bronę lekką. W okresie od wschodów do wytworzenia przez rośliny 2-3 liści nie wolno 
wykonywać bronowania. Zielonkę kapusty pastewnej można wykorzystać na bieżące 
skarmianie, a jej nadmiar przeznaczyć na kiszonkę.  

Mieszanki roślin bobowatych – dostarczają paszy na bieżące skarmianie w drugiej połowie 
sierpnia i na początku września. Uprawia się je po późno schodzących poplonach ozimych, 
gdy termin siewu wyklucza uprawę innych plennych roślin lub gdy w plonie wtórym ma 
nastąpić zasiew pszenicy ozimej. Takie mieszanki uprawia się bez nawożenia azotem.   

Skład mieszanek może być różny w zależności od warunków glebowych oraz nasion, 
jakimi dysponuje gospodarstwo. W tabeli podano przykładowy skład mieszanek wraz z 
zalecanymi ilościami ich wysiewu.  

Tabela  

Mieszanki roślin oraz optymalne ilości ich wysiewu 

Mieszanka Ilość wysiewu w kg/ha 
Groch pastewny + wyka jara + słonecznik 75 + 60 + 12 
Groch pastewny + słonecznik 130 + 12 
Wyka jara + groch pastewny + łubin żółty 40 + 120 + 60 
Bobik + groch pastewny + wyka jara 90 + 60 + 50 
 

Facelia błękitna – to rośliną, która ma małe wymagania i bardzo szybkie tempo wzrostu. 
Szczególnie jest przydatna do uprawy w plonie wtórym przy późnych siewach oraz na 
glebach lekkich. Glebę pod jej zasiew należy przygotować starannie, aby wysiew drobnych 
nasion mógł być wykonany prawidłowo. Nawożenie fosforowe w ilości 30 kg/ha P2O5 i 
potasowe 40 kg/ha K2O oraz azotowe 30 kg N/ha stosuje się przedsiewnie. Facelię wysiewa 
się w dobrze doprawiona glebę w ilości 10 kg/ha, w rzędy co 15-20 cm. Dzięki szybkiemu 
wzrostowi początkowemu zagłusza chwasty i nie trzeba stosować zabiegów pielęgnacyjnych. 
Okres od siewu do początku użytkowania wynosi 40 dni. Użytkowanie można rozpocząć, gdy 
rośliny osiągną 30 cm wysokości. Zawiera wtedy tyle białka, co rośliny bobowate, ale plon 
jest mniejszy o około 30% niż w okresie kwitnienia. Do okresu kwitnienia zawartość białka 
systematycznie spada, jednak drewnienie nie postępuje szybko. Zielonkę można użytkować 
przez okres około 2-3 tygodni. Daje ona dwa pokosy paszy bardzo dobrej jakości. Należy 
również podkreślić, że facelia pozostawia po sobie bardzo dobre stanowisko.  
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