
UPRAWA MIĘDZYPLONÓW OZIMYCH NA PASZĘ

WPROWADZENIE
Międzyplon, który sieje się w końcu lata lub wczesną jesienią, a użytkuje wiosną następnego roku, nosi 

nazwę międzyplonu ozimego. Od międzyplonu ścierniskowego i wsiewki śródplonowej różni się tym, że po 
jego zbiorze nie następuje plon główny, ale tzw. plon wtóry. W takiej sytuacji w zmianowaniu: międzyplon ozi-
my plon wtóry zajmuje pole przez około 1,5 roku, a tym samym przesuwa uprawę kolejnego plonu głównego  
o rok. Jest to zdecydowanie ujemną cechą tego sposobu uprawy, jednak wyrównuje ją w istotnym stopniu duży 
i wierny plon masy roślin, który dają zarówno poszczególne elementy zmianowania, jak też całe ogniwo. Wy-
sokie plonowanie roślin oraz niskie ryzyko uprawy w międzyplonie ozimym i plonie wtórym jest efektem ich 
wysiewu w optymalnych warunkach ekologicznych i agrotechnicznych. Natomiast w przypadku międzyplonu 
ścierniskowego i wsiewki śródplonowej warunki te są już niekorzystne.

W rolnictwie integrowanym i ekologicznym międzyplon ścierniskowy i wsiewka śródplonowa są mniej 
przydatne w produkcji pasz, natomiast zyskują coraz większe znaczenie nawozowe i ochronne, podczas gdy 
międzyplon ozimy ma duże znaczenie paszowe. Ten rodzaj międzyplonu ma duże znaczenie w gospodarstwach, 
które prowadzą chów bydła mlecznego, a nie posiadają trwałych użytków zielonych. Wykorzystanie między-
plonu ozimego na przyoranie ogranicza jego termin zbioru (pełnia wiosny), ponieważ nie sprzyja uzyskaniu 
zadowalającej ilości biomasy.

REJONIZACJA UPRAWY
Międzyplony ozime są dość często uprawiane w zachodniej i środkowej części kraju, szczególnie w gospo-

darstwach położonych na glebach lżejszych. Ze względu na późny zbiór i zbyt późny siew plonu wtórego, ich 
uprawę w północno-wschodnich rejonach, uważa się za nieopłacalną.

Do najbardziej zimotrwałych gatunków należy żyto ozime i rzepik oraz niektóre jego mieszańce. Nieco 
mniej zimotrwały jest rzepak ozimy i pszenica ozima oraz trawy pastewne, a najmniej wyka kosmata, inkar-
natka oraz niektóre mieszańce rzepikopodobne z hodowli zagranicznych. Stopień zimotrwałości gatunków 
wpływa również na ich rejonizację. Mieszanki z wyką kosmatą, inkarnatką oraz życicą wielokwiatową i wester-
woldzką należy uprawiać w rejonach o zimie łagodniejszej.

Dynamika przyrostu masy nadziemnej roślin uprawianych w międzyplonach ozimych jest zróżnicowana 
i zależy od wymagań termicznych poszczególnych gatunków. Najszybciej rozpoczynają wegetację gatunki o 
małych wymaganiach termicznych (żyto, rzepik), nieco później rzepak, pszenica i trawy pastewne, a najpóźniej 
wyka kosmata i inkarnatka. Należy pamiętać, że w warunkach chłodnej wiosny następuje szybszy wzrost żyta, 
przez co zmniejsza się udział wyki w mieszance.

DOBÓR ROŚLIN
Dobór roślin do międzyplonów ozimych, ze względu na niewielką liczbę odmian, szczególnie przydatnych 

do uprawy na zieloną masę, jest dość trudny. Obecnie rolnicy mają do dyspozycji typowe odmiany pastewne 
rzepiku ozimego i żyta ozimego. Jednak w praktyce najczęściej uprawiane są odmiany chlebowe żyta ozimego, 
które wydają nieco mniejsze plony zielonej masy, ale ich materiał siewny jest znacznie tańszy, a dynamika roz-
woju na wiosnę podobna.
W międzyplonach ozimych, w siewie czystym i w mieszankach, można uprawiać następujące gatunki:
zboża: żyto ozime i pszenicę ozimą,
bobowate: wykę kosmatą (ozimą) i koniczynę krwistoczerwoną (inkarnatkę),
rośliny oleiste: rzepik ozimy i mieszańce rzepikopodobne oraz rzepak ozimy, trawy pastewne: życicę trwałą, 
życicę wielokwiatową, życicę westerwoldzką i rajgras wyniosły. 



Jednak w praktyce częściej uprawia się żyto ozime w siewie czystym i mieszance z wyką kosmatą, a spora-
dycznie rzepik ozimy i jego mieszańce. 

DOBÓR STANOWISKA
Miejsce w zmianowaniu dla gatunków roślin uprawianych w międzyplonie ozimym jest takie samo jak  

w uprawie w plonie głównym. Żyto i trawy pastewne w niewielkim stopniu reagują na przedplon, podczas gdy 
rośliny bobowate i krzyżowe wymagają odpowiedniej przerwy w zmianowaniu. 

UPRAWA ROLI
Uprawa roli  jest taka sama jak pod wysiew tych gatunków w plonie głównym z przeznaczeniem na nasiona. 

Należy ją rozpocząć bezpośrednio po sprzęcie przedplonu, stosując zestaw pożniwnych zabiegów agrotechnicz-
nych i orkę siewną, a w przypadku, gdy schodzi z pola późno, tylko orkę siewną, na głębokość 16-18 cm. 

NAWOŻENIE 
Nawożenie mineralne zależy od zasobności gleby oraz od potrzeb nawozowych gatunku lub mieszanki ro-

ślin. Zboża, rośliny krzyżowe i trawy pastewne wymagają intensywnego zasilenia azotem wczesną wiosną, jesz-
cze przed ruszeniem wegetacji. Dawka azotu nie może być jednak zbyt duża, ponieważ w razie chłodnej i suchej 
pogody azot może znaleźć się w roślinach w postaci niebiałkowej (jako szkodliwe, a nawet trujące azotyny i azo-
tany). Z tego samego powodu należy unikać nawożenia roślin formą saletrzaną. Bardzo ważne dla plonowania 
jest wiosenne, z chwilą ruszenia wegetacji, obfite nawożenie azotem. W zależności od składu poplonu wynosi 
ono od 60 do 120 kg w czystym składniku. Dawki nawozów fosforowych powinny być zbliżone, a potasu więk-
sze od stosowanych pod uprawę tych samych gatunków na nasiona.

Wszystkie gatunki i mieszanki uprawiane jako międzyplon ozimy wymagają kompleksowego nawożenia 
NPK już w okresie jesiennym (przedsiewnie), ponieważ od ich dobrego rozwoju przed wejściem w spoczynek 
zimowy zależy w dużym stopniu ich szybki i bujny rozwój w okresie wczesnej wiosny.

Niekiedy pod lub na międzyplon ozimy stosuje się nawozy organiczne. Następuje to, gdy w plonie wtórym 
uprawiany będzie ziemniak, brukiew, kukurydza czy kapusta pastewna. Przyoranie przedsiewne małej dawki 
obornika (1-2 t/ha) lub gnojowicy bydlęcej (15-20 m3/ha) nie wpłynie niekorzystnie na przezimowanie i plono-
wanie roślin, pod warunkiem, że odpowiednio zostanie zmodyfikowana przedsiewna dawka nawożenia mine-
ralnego. Większe dawki nawozów organicznych zastosowane przedsiewnie mogą obniżyć zimotrwałość roślin.

SIEW
Materiał siewny do uprawy w międzyplonach ozimych należy przygotować, tak jak do uprawy w plonie 

głównym na nasiona. Międzyplon ozimy należy wysiewać na początku optymalnego dla poszczególnych ga-
tunków terminu siewu, żeby rośliny przed zimą mogły wykształcić maksymalną powierzchnię asymilacyjną. 
Trudności mogą jednak wystąpić w uprawie mieszanek, których składniki wysiewa się w różnych terminach. 
W mieszance żyta z wyką, żyto wymaga późniejszego o około 2 tygodnie siewu niż wyka, dlatego w uprawie tej 
stosuje się pośredni termin siewu całej mieszanki około połowy września.

PIELĘGNACJA 
W siewach międzyplonów ozimych najczęściej nie prowadzi się żadnych zabiegów pielęgnacyjnych. Jedynie 

w zasiewach rzepiku i rzepaku należy w okresie jesiennym zwalczać chemicznie chwasty. 



ZBIÓR I UŻYTKOWANIE
Międzyplony ozime najczęściej użytkuje się kośnie. Jedynie żyto ozime, gdy porost wiosenny osiągnie  

20 cm, może być wypasane. 
Rośliny z międzyplonu ozimego mają zróżnicowaną zawartość suchej masy. Takie gatunki jak: wyka ko-

smata, inkarnatka i trawy pastewne odznaczają się małą zawartością, co utrudnia wykorzystanie ich do zaki-
szenia. Natomiast w zbożach, od początkowych faz rozwoju roślin do fazy kłoszenia, zawartość suchej masy 
gwałtownie wzrasta. Duża zawartość włókna surowego, szczególnie w przypadku żyta ozimego, uniemożliwia 
bezpośrednie jego skarmianie, nawet krótko po wykłoszeniu roślin. W pszenicy proces zwiększania się zawar-
tości włókna surowego przebiega wolniej, dlatego jej mieszanka z wyką kosmatą może być stosunkowo długo 
użytkowana kośnie.

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

 ▶ poplony ozime na wczesne użytkowanie kośne lub pastwiskowe;
 ▶ poplony ozime średniego terminu zbioru;
 ▶ późne poplony ozime.

POPLONY OZIME NA WCZESNE UŻYTKOWANIE KOŚNE LUB PASTWISKOWE
Pozwalają na rozpoczęcie żywienia zielonkami co najmniej 2 tygodnie wcześniej (na wiosnę). Zbiór tej 

grupy poplonów powinien być na tyle wczesny, aby rośliny (ziemniak, kukurydza) uprawiane w plonie wtórym 
mogły dać plony nie niższe niż  w plonie głównym.

RZEPIK OZIMY

Ma on małe wymagania glebowe i klimatyczne. Uprawiany jest zazwyczaj 
po zbożach. Zespół zabiegów agrotechnicznych nie różni się zbytnio od 
stosowanych w uprawie na nasiona. Inna jest tylko ilość wysiewu, rozstawa 
rzędów oraz termin i dawki pogłównego nawożenia azotem. Ilość wysie-
wu wynosi 10-12 kg/ha, a rozstawa rzędów powinna być możliwie wąska 
(do 18 cm). Siew następuje w pierwszym tygodniu września i jest płytki. 
Przedsiewną dawkę azotu zaleca się taką sama jak w uprawie na nasiona. 
Na wiosnę, w czasie ruszania wegetacji rzepiku, dawka azotu w zależności 
od stanowiska powinna wynosić 60-100 kg N/ha.
Rzepik nadaje się do skarmiania od momentu wytworzenia pąków do po-
czątku kwitnienia, tj. przez okres 7-10 dni. Przypada to zwykle między 20 

kwietnia a 5 maja. Rzepik można uprawiać również w mieszance z żytem. Zasady takiej uprawy i nawożenia są 
takie same jak w rzepiku. W mieszance wysiewa się 100 kg/ha żyta + 6 kg/ha rzepiku.

RZEPAK OZIMY

Wymaga on gleb średnich i żyznych, w dobrej kulturze. Uprawiany 
jest na ogół po zbożach. Siew następuje nie później niż 25 sierpnia, a ilość  
i technika siewu jest taka sama jak rzepiku. W tej uprawie należy jednak 
zmniejszyć ilość wysiewu nasion (8-10 kg/ha), a zastosować zwiększoną 
pogłówną dawkę azotu wiosną do 90-120 kg N/ha. Większe nawożenie azo-
tem uzasadnione jest dłuższym okresem wegetacji rzepaku niż rzepiku.

Kośne użytkowanie rzepaku trwa od momentu wytworzenia pąków do 
początku kwitnienia, tj. przez okres ok. 7 dni. Przypada to zwykle między 
25 kwietnia a 10 maja. 



POPLONY OZIME ŚREDNIEGO TERMINU ZBIORU
Poplony ozime średniego terminu zbioru dostarczają paszy na bieżące skarmianie lub do zakiszenia w koń-

cu kwietnia i w maju.

ŻYTO OZIME

Agrotechnika żyta jako międzyplonu ozimego w siewie czystym różni 
się od jego uprawy na ziarno terminem siewu, gęstością obsady, doborem 
odmiany i nawożeniem mineralnym, a także metodą zbioru. Przy uprawie 
żyta w międzyplonie ozimym na paszę duże znaczenie ma dobór odmian. 
Bardziej przydatne na paszę są odmiany typu zielonkowego, charaktery-
zujące się większą odpornością na choroby i wczesną suszę wiosenną oraz 
dobrze wykorzystujące wodę jesienną i zimową. Poza tym wyróżniają się 
wczesnym wznawianiem wegetacji wiosną i dobrym przyrostem biomasy 
przy niższych temperaturach powietrza. Na rynku nasiennym są interesu-
jące odmiany żyta typu zielonkowego. 

Żyto należy wysiewać możliwie wcześnie, jednak nie później niż na po-
czątku optymalnego w danym rejonie terminu siewu żyta na ziarno. Ilość wysiewu powinna być o około 10-
20% większa niż w uprawie na nasiona. Wówczas rośliny są delikatniejsze, a ich źdźbła szybciej się wydłużają. 
Oznacza to, że na lepszych kompleksach glebowych wysiewa się ok. 4,5 mln ziaren/ha, a na słabszych ok. 5 mln.

Przedsiewne nawożenie mineralne międzyplonu ozimego nie zależy od sposobu użytkowania żyta. Dawki 
azotu i fosforu są podobne jak w uprawie żyta na ziarno. Przedsiewna dawka potasu przy średnim poziomie za-
wartości 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 (żyto o wysokości 15-20 cm) – 50-70 kg N/ha,
koszenie w fazie pełni strzelania w źdźbło – 90-120 kg N/ha,
koszenie przed lub w fazie kłoszenia – 120-150 kg N/ha.

Dawek tych nie powinno się dzielić ani stosować pogłównie w okresie między ruszeniem wegetacji żyta  
a jego zbiorem. Użytkowanie kośne rozpoczyna się na początku wysuwania drugiego kolanka, a kończy z chwi-
lą wykłoszenia się żyta. Użytkowanie pastwiskowe jest możliwe, gdy ruń osiągnie 15 cm. Zielonka na kiszonkę 
powinna być bezwzględnie podwiędnięta. Dzięki ubytkowi wody rośnie koncentracja cukrów, dzięki czemu 
zielonka lepiej i szybciej zakisza się.

Przeciętne plony zielonej masy żyta zależą od sposobu jego użytkowania. W przypadku wypasania można 
uzyskać przeciętnie 8-15 t/ha, wczesnego koszenia do bezpośredniego skarmiania ok. 15-20 t/ha, a późno ko-
szonego ok. 22-26 t/ha zielonej masy. W tym czasie zawartość suchej masy wzrasta od 10 do 23%, plon białka 
ogólnego wynosi od około 300 do 900 kg/ha, a zawartość azotanów nie powinna przekraczać 0,22%.

MIESZANKA ŻYTA Z WYKĄ KOSMATĄ

W uprawie tej mieszanki zasadnicze znaczenie ma jej skład, nawożenie 
i termin zbioru. Jej skład można zmieniać w szerokim zakresie, od takich, 
w których dominuje żyto (100 kg/ha żyta + 40 kg/ha wyki), poprzez zrów-
noważone (60 kg/ha żyta + 60 kg/ha wyki), aż do przewagi wyki (50 kg/ha 
żyta + 80 kg/ha wyki). Najlepsze są mieszanki z niewielką przewagą żyta, 
np. o składzie 60-80 kg żyta + 40-60 kg wyki/ha.

Nawożenie fosforem i potasem powinno być takie samo jak pod żyto 
na zielonkę w siewie czystym, natomiast pogłównie, wiosną w okresie ru-
szenia 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.



Zbiór mieszanki żyta ozimego z wyką kosmatą jest zawsze kośny. Mieszankę przeznaczoną do bezpośred-
niego skarmiania zbiera się przed początkiem kłoszenia żyta, a użytkowaną na kiszonkę w fazie pełni kłoszenia 
żyta. Udział wyki w mieszance jest silnie zależny od pogody w kwietniu oraz na początku maja. Przy ciepłej 
pogodzie wyka zaczyna kwitnąć w fazie kłoszenia żyta, a w czasie chłodów i przymrozków nie osiąga nawet fazy 
pąkowania. Zaletą tej mieszanki jest i to, że można ją siać nieco później niż pozostałe, tj. do końca sierpnia. Na 
lepszych glebach zamiennym komponentem dla żyta może być pszenżyto i pszenica. Żyto można wysiewać w 
poplonie ozimym także z rzepakiem lub rzepikiem w ilości odpowiednio ok. 100 kg/ha ziarna żyta i ok. 4 kg/
ha nasion rzepaku (rzepiku).

MIESZANKA GORZOWSKA

Jest ona najbardziej sprawdzonym poplonem. Wysiewana jest w różno-
rodnym składzie komponentów, np.: 

wyka ozima – 40-50 kg/ha + inkarnatka – 16-20 kg/ha 
+ życica wielokwiatowa – 16-20 kg/ha 

Mieszankę gorzowską wysiewa się w drugiej połowie sierpnia. Wszyst-
kie składniki sieje się razem rzędowo w rozstawie 12-15 cm i nie głębiej 
niż 1,5 cm. Z uwagi na różną wielkość nasion i inne zalecane głębokości 
ich siewu można, np. o 10-14 dni wcześniej wysiać wykę ozimą i następnie 
rzędowo dosiać życicę i inkarnatkę, które kiełkują i rosną szybciej. Jest to 
możliwe tylko wtedy, kiedy plantator sam komponuje mieszankę. Warun-

kiem jest także to, aby można było kupić nasiona poszczególnych komponentów tej mieszanki. Wtedy ilości 
wysiewu poszczególnych składników można zmniejszać lub zwiększać, zależnie od warunków klimatycznych 
i glebowych.

Struktura zebranej w maju następnego roku mieszanki zależy od przebiegu warunków pogodowych. Ko-
niczyna inkarnatka rośnie szybko, bujnie i jest ważnym składnikiem białkowym tej, jak i innych mieszanek. 
Wartość poplonu zwiększają intensywne odmiany życicy wielokwiatowej, z korzystnym rozkładem plonowania 
w poszczególnych odrostach w całym okresie wegetacji. Istotną cechą odmian życicy wielokwiatowej jest dobra 
energia odrastania wiosną oraz po zbiorze I i II odrostu. Odmiany uprawne życicy mieszańcowej natomiast 
różnią się między sobą plennością oraz rozkładem plonowania w sezonie wegetacji. Jeżeli sami komponuje-
my mieszankę gorzowską, warto wcześniej zapoznać się z charakterystyką odmian życicy mieszańcowej, które 
mogą być w typie życicy wielokwiatowej, typie pośrednim lub w typie życicy trwałej (niskie).

Życica wielokwiatowa jest idealna na gleby żyźniejsze i dostatecznie uwilgotnione. Trawę tę charakteryzuje 
szybsza wegetacja i bardziej bujny wzrost, przy wysokiej wartości pokarmowej. Życica mieszańcowa w porów-
naniu z wielokwiatową jest bardziej zimotrwała, obficiej ulistniona i rytmem rozwojowym lepiej dostosowana 
do wyki ozimej.

Zebraną zielonkę można przeznaczyć na bieżące żywienie przeżuwaczy, na sianokiszonkę lub siano. W ko-
rzystnych warunkach pogodowych w maju można zebrać plon 20-25 t zielonki z 1 ha. 

Po sprzątniętym pokosie mieszanki można przystąpić do uprawy roślin w plonie wtórym, np. ziemniaki, 
kukurydza, soja) lub ponownie zasilić życicę dawką 60-70 kg N/ha, aby w połowie sierpnia zebrać 150-200 q 
zielonki z hektara. 

Jeżeli na tym stanowisku będą uprawiane rośliny ozime, to po zbiorze tego pokosu należy wykonać uprawę 
przedsiewną. W przypadku planowanej uprawy roślin jarych życicę można jeszcze raz zasilić azotem w dawce 
30-40 kg/ha i ponownie zebrać wczesną jesienią ok. 150 q zielonki z hektara. Ten ostatni odrost życicy można 
wypasać.



MIESZANKA POZNAŃSKA

Mieszanka ta może być uprawiana w bardziej mroźnych warunkach niż 
gorzowska, zwłaszcza tam, gdzie zachodzi ryzyko wymarzania życicy wie-
lokwiatowej. Mieszanka składa się z: 

wyki ozimej – 40-50 kg/ha + inkarnatki – 20 kg/ha 
+ życicy trwałej – 16 do 20 kg 

(norma dla odmian diploidalnych to 10-12 kg, 
a tetraploidalnych 16-20 kg/ha)

Mieszanka wysiana w końcu sierpnia daje duże plony zielonki w następ-
nym roku. Pierwszym zabiegiem wiosną (możliwie jak najwcześniej) jest 

nawożenie azotem w dawce do 60 kg N/ha. Większych dawek nie zaleca się, ponieważ mogą one powodować 
zmniejszenie udziału roślin bobowatych w plonie mieszanek. Zielonkę po bezpośrednim skoszeniu można za-
kisić. Korzystniej jest jednak ściąć mieszankę na pokosy, lekko podsuszyć na pokosach, a następnie zebrać z po-
kosów i kisić jako podsuszoną. Termin zbioru mieszanki z przeznaczeniem na susz wyznacza kwitnienie wyki.

Wyka ozima będąca komponentem mieszanki gorzowskiej bardzo dobrze sprawdza się także w dwuskład-
nikowej mieszance z żytem. 

Tworząc własne mieszanki międzyplonu ozimego należy pamiętać, że do tego celu nadaje się tylko wyka 
ozima (kosmata). 

MIESZANKA SWOJECKA

Ta mieszanka jest najbardziej odporną na mrozy, ale wymaga dość ży-
znych stanowisk. Wśród jej komponentów nie ma wrażliwych życic. Mie-
szanka swojecka składa się z: 

wyki ozimej – 40 kg/ha + inkarnatki – 20 kg/ha + żyta – 60 kg/ha

Inkarnatkę i wykę ozimą należy wysiać w połowie sierpnia, a żyto dosiać 
15-20 dni później, aby przy szybszym kiełkowaniu i wzroście nie zagłuszyło 
wcześniej wysianych roślin.



PÓŹNE POPLONY OZIME
Mają zastosowanie głównie w gospodarstwach o dużym zapotrzebowaniu na paszę lub w gospodarstwach 

bez trwałych użytków zielonych. Opisane poniżej uprawy poplonowe są wrażliwe na złe warunki zimowania  
i w naszych warunkach mogą być zawodne. 

Popularność tych poplonów ograniczają też niewielkie możliwości po ich zbiorze uprawy innych roślin. 
Nieopłacalna jest uprawa po nich ziemniaków, a kukurydza często nie zdąża wykształcić odpowiedniej jakości 
ziarna. Do tej grupy poplonów należą: 

MIESZANKA PSZENICY OZIMEJ Z WYKĄ KOSMATĄ

Mieszankę pszenicy ozimej z wyką kosmatą spotyka się bardzo rzad-
ko, ponieważ uprawa ta jest ekonomicznie nieuzasadniona (wysoki koszt 
materiału siewnego, uprawa na żyznej glebie, plon niższy niż uzyskiwany  
z mieszanki żyta z wyką oraz dość późny zbiór). Warto jednak zwrócić 
uwagę na tę mieszankę jako jedyną, w której wyka kosmata rozwija się har-
monijnie z rośliną towarzyszącą i w momencie zbioru znajduje się zwykle 
w pełni kwitnienia. Zalecana 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

Mieszanka rajgrasu angielskiego (życicy trwałej) lub rajgrasu włoskie-
go (życicy wielokwiatowej) z wyką ozimą (lub z dodatkiem koniczyny in-
karnatki). Optymalny termin siewu przypada w drugiej 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. Ilość 
wysiewu powinna wynosić 25-30 kg/ha, a siew płytki. Najlepsze wyniki 
daje uprawa na glebach ciepłych, w dobrej kulturze. Czynnikiem ograni-

czającym uprawę tych traw jest ich niska zimotrwałość. 

Największe znaczenie gospodarcze mają jednak wczesne i średnio wczesne międzyplony ozime. Szerokie 
rozpowszechnienie uprawy wieloletnich roślin bobowatych, szczególnie koniczyny czerwonej i lucerny oraz ich 
mieszanek z trawami sprawiło, że całkowicie straciły na znaczeniu międzyplony późne, dostarczające paszy zie-
lonej w tym samym czasie co pierwszy pokos roślin wieloletnich. Ponadto późny zbiór międzyplonu ozimego 
uniemożliwia uprawę w plonie wtórym kukurydzy i ziemniaka.
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