
UPRAWA POPLONÓW ŚCIERNISKOWYCH NA PASZĘ

WPROWADZENIE
Poplony ścierniskowe uprawiane po zbożach i innych roślinach wcześnie schodzących z pola są użytkowane 

do późnej jesieni jako pasza lub przyorane. Wydajność i wartość pokarmowa roślin uprawianych w między-
plonie ścierniskowym zależy od czasu, jaki upływa od zbioru przedplonu i siewu międzyplonu do wystąpie-
nia przymrozków jesiennych, a także od sumy i rozkładu opadów, usłonecznienia oraz warunków glebowych. 
Średnie plony zielonej masy roślin uprawianych w międzyplonie ścierniskowym kształtują się w granicach  
12-30 t/ha. Zielonkę przeznacza się do bezpośredniego skarmiania, gdy kończy się użytkowanie pastwisk lub 
zakiszania na okres żywienia zimowego. 

Uprawa roślin w poplonie ścierniskowym poprawia warunki fltosanitarne, zwłaszcza w uproszczonych 
zmianowaniach zbożowych, zapobiega niszczącemu i erozyjnemu działaniu deszczu i wiatru, a także zmniejsza 
zachwaszczenie.

Z uprawą poplonów ścierniskowych wiążą się jednak określone trudności, które wynikają ze spiętrzenia 
prac w okresie żniw, wprowadzania do uprawy odmian zbóż o dłuższym okresie wegetacji i wymagających 
większych dawek nawozów, zawodności plonowania, zwłaszcza roślin strączkowych, zmniejszania liczby pól 
pod rośliny ozime oraz z niemożności wykonania pełnego zespołu pożniwnych zabiegów uprawowych.

Powodzenie uprawy poplonów ścierniskowych zależy od:
 ► doboru gatunków i odmian roślin o krótkim okresie wegetacji oraz szybkim tempie wzrostu i rozwoju;
 ► zwiększenia areału uprawy roślin niebobowatych o tanich nasionach, co zmniejszy ryzyko jeśli nie osiągnie 

się zadowalających plonów;
 ► doboru przedplonów odpowiednio wcześnie schodzących z pola; 
 ► zastosowania agrotechniki odpowiadającej wymaganiom roślin oraz racjonalnego nawożenia azotowego, 

które częściowo zniweluje obniżenie plonów spowodowane opóźnionym terminem siewu;
 ► wykorzystania siewu bezpośredniego.

REJONIZACJA UPRAWY
Głównym wskaźnikiem rejonizacji uprawy poplonów ścierniskowych jest długość okresu wegetacyjnego 

wysiewanych roślin. 
W wielu regionach kraju, z wyjątkiem terenów podgórskich i częściowo północnych, warunki glebowo-kli-

matyczne sprzyjają uprawie poplonów ścierniskowych. Podstawowym warunkiem uzyskania zadowalających 
plonów jest suma opadów w okresie lipiec-wrzesień, wynosząca 140-160 mm, ich właściwy rozkład w okresie 
wegetacji oraz średnia temperatura powietrza nie niższa niż 12°C.



I − najkorzystniejszy
II − przeciętny
III − mało korzystny
IV − niekorzystny 

Rys. 1. Rejony uprawy międzyplonów ścierniskowych

Źródło: [7]

DOBÓR STANOWISKA
Jakość gleby na ogół ma mniejszy wpływ na plonowanie roślin w międzyplonie. Ze względu na późniejsze 

dojrzewanie zbóż i trudności w szybkim przygotowaniu roli nieznaczne ograniczenia mogą występować na 
glebach ciężkich. Gleby bardzo ciężkie, podmokłe oraz bardzo lekkie i suche, a także zachwaszczone, zwłasz-
cza chwastami rozłogowymi, są nieprzydatne do ich uprawy. Najlepiej udają się one na glebach średnich  
w wysokiej kulturze (żyzne piaski naglinowe i gliniasto-piaszczyste).

Rośliny uprawiane w poplonie ścierniskowym należy wysiewać po wcześnie schodzących z pola zbożach, 
np. po jęczmieniu ozimym. Dobre jest dla nich również stanowisko po życie ozimym lub po jęczmieniu jarym, 
pod warunkiem, że żniwa nie były opóźnione. Można je także uprawiać po rzepaku ozimym, wczesnych ziem-
niakach, warzywach oraz mieszankach roślin jarych zbieranych na zieloną masę.

DOBÓR ROŚLIN
W warunkach glebowo-klimatycznych naszego kraju średnia długość okresu wegetacji międzyplonu wynosi 

65-90 dni. Dobierając gatunki, należy uwzględnić możliwość uzyskania w stosunkowo krótkim okresie czasu 
obfitego plonu zielonej masy oraz korzeni o dobrej wartości pokarmowej. W poplonach ścierniskowych można 
uprawiać: groch pastewny, łubin żółty, łubin wąskolistny, wykę siewną i kosmatą, bobik, seradelę, słonecznik, 
rzepak ozimy i jary, rzepik ozimy, gorczycę białą, rzodkiew pastewną i oleistą, facelię błękitną, rzepę ściernisko-
wą, kapustę pastewną, a także życice: westerwoldzką, mieszańcową i wielokwiatową.
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Dobór międzyplonów ścierniskowych

poplon: 

         odpowiedni              odpowiedni w niektórych latach               nieodpowiedni

Komponując mieszanki, należy uwzględnić w ich składzie nie więcej niż 2-4 gatunki, z których przynaj-
mniej jeden powinien być dostosowany do miejscowych warunków siedliskowych i stanowić 50-70% nor-
my wysiewu mieszanki. W skład mieszanki powinny wchodzić gatunki o zbliżonej długości okresu wegetacji  
i podobnym sposobie użytkowania. Zalecane składy mieszanek należy traktować jako wskaźnikowe.

W mieszance roślin uprawianych w poplonie ścierniskowym ważną rolę odgrywa dobór odmian. Należy 
dobierać bardziej wydajne, o szybkim tempie wzrostu i rozwoju oraz działające korzystnie na rośliny następcze. 
Do nich można zaliczyć, np. niemieckie odmiany gorczycy białej i rzodkwi oleistej, ograniczające liczebność 
populacji mątwika burakowego.

Największą wartość pokarmową mają rośliny strączkowe, jednak ze względu na duże ryzyko strat w przy-
padku niepowodzenia uprawy (wysoka cena nasion, wczesny termin siewu), należy się zastanowić nad celowo-
ścią ich uprawy. Najpewniejszym sposobem zmniejszenia ryzyka jest ich siew w mieszankach, gdyż umożliwia 
ona lepsze wykorzystanie składników mineralnych gleby.

Plon główny

Poplon ścierniskowy
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Jęczmień ozimy
Żyto
Jęczmień jary
Pszenica ozima
Pszenżyto ozime
Pszenica jara
Owies
Pszenżyto jare
Jęczmień + owies



Dobór komponentów mieszanek w zależności od rodzaju gleby

Źródło: [7]

UPRAWA ROLI
Warunkiem dotrzymania wczesnego terminu siewu międzyplonów jest wykonanie przedsiewnej uprawy 

natychmiast po zbiorze przedplonu. Wówczas ogranicza się ona do płytkiej orki i bronowania. Zabiegi upra-
wowe przeprowadzone w krótkim czasie po zbiorze przedplonu zmniejszają powierzchniowe parowanie wody 
z gleby i resztek pozbiorowych. Głębokość orki na glebach lekkich powinna wynosić 10-12 cm, a na cięż-
kich 14-16 cm. Ważne jest zastosowanie wału Campbella lub wału specjalnego (narzędzi przyśpieszających 
osiadanie gleby i zwiększających podsiąkanie wody z warstw głębszych), co korzystnie wpływa na szybkość  
i równomierność wschodów roślin. Przyspieszenie terminu siewu może wymagać zastosowania w uprawie sie-
wu bezpośredniego. Bezorkowa technologia uprawy gleby pozwala zasiać międzyplony w agrotechnicznym 
terminie, a ponadto zmniejsza ugniatanie gleby, spowalnia proces mineralizacji, powodując wzrost zawartości 
próchnicy, ogranicza parowanie, a także erozję wodną i wietrzną, szczególnie na terenach pagórkowatych. Jed-
nak maszyny te wykorzystywane są wyłącznie w dużych gospodarstwach. Na mniejszych areałach wystarczają 
wieloczynnościowe maszyny i narzędzia.

NAWOŻENIE
Rośliny uprawiane w poplonach ścierniskowych pobierają składniki pokarmowe w krótkim okresie czasu. 

Dlatego powinny one występować w glebie w łatwo dostępnej formie i w odpowiednich ilościach. Ich niedosta-
tek ogranicza wzrost i rozwój roślin, a nadmiar osłabia wschody i początkowy wzrost oraz sprzyja gromadzeniu 
przez rośliny głównie azotu azotanowego i potasu, co wpływa niekorzystnie na zdrowie i produkcyjność zwie-
rząt. Dlatego, określając potrzeby nawozowe roślin, należy uwzględnić zawartość składników pokarmowych  
w glebie oraz gatunek uprawiany w międzyplonie. Na glebach zasobnych w składniki pokarmowe nawoże-

Mieszanka Ilość wysiewu [kg/ha]

Gleby lekkie
Łubin żółty + seradela 130 + 30
Łubin żółty + wyka kosmata 100 + 40
Łubin żółty + facelia 80 + 4
Seradela + facelia 30 + 3
Gorczyca biała + facelia 10 + 3
Seradela + gryka 40 + 40
Facelia + wyka ozima 6 + 40

Gleby średnie
Łubin żółty + groch pastewny 100 + 100
Łubin żółty + grochu pastewny + wyka kosmata 120 + 60 + 40
Łubin wąskolistny + groch pastewny 140 + 100
Groch pastewny + słonecznik 150 + 15
Groch pastewny + łubin żółty (80) + seradela (20) 100 + 80 + 20
Groch pastewny + wyka jara + słonecznik 100 + 50 + 10
Groch pastewny + łubin wąskolistny + słonecznik 100 + 70 + 15
Wyka jara + bobik + słonecznik 100 + 80 + 15

Gleby ciężkie
Bobik + groch pastewny + wyka siewna + słonecznik 140 +60 +60 + 10
Bobik + groch pastewny + wyka ozima 80 + 80 + 60
Bobik + groch pastewny + słonecznik 100 + 100 + 15
Groch pastewny + wyka siewna + rzepak 50 + 20 + 4
Bobik + wyka jara + słonecznik 120 + 40 + 10
Bobik + groch pastewny + łubin wąskolistny 120 + 40 + 80



nie roślin bobowatych jest zbędne, natomiast na słabszych stanowiskach stosuje się niewielkie dawki azotu 
wynoszące 20-30 kg N/ha. Rośliny niebobowate należy nawozić dawką 50-100 kg N/ha, a większe dzielić:  
1/2 przedsiewnie i 1/2 pogłównie w 1-2 tygodnie po wschodach. Pod mieszanki roślin bobowatych z niebobo-
watymi wysiewa się 50-70 kg N/ha. Nawozy fosforowe i potasowe wnosi się na ogół pod przedplon w dawkach 
dostosowanych do potrzeb roślin uprawianych w plonie głównym i międzyplonie. Międzyplony można na-
wozić gnojowicą. W zależności od jej składu chemicznego orientacyjne dawki pod międzyplony ścierniskowe 
wynoszą 25-35 m3/ha.

SIEW
Uprawa roślin w poplonie ścierniskowym wymaga zwiększenia normy wysiewu o 25% w stosunku do zale-

canej w plonie głównym.

Normy i terminy siewu poplonów ścierniskowych

Źródło: Jelinowska A. i in., 1972

W uprawie międzyplonów ścierniskowych, jako zasadę przyjmuje się dążenie do możliwie wczesnego sie-
wu, aby światło nie stało się czynnikiem ograniczającym. Wczesny termin siewu jest niezbędny dla właściwego 
wzrostu i rozwoju roślin oraz dalszego ich następstwa. W większości regionów kraju gwarancją powodzenia 
jest wysiew w III dekadzie lipca. Maksymalnie można opóźnić go do początku drugiej dekady sierpnia. W tym 

Roślina Termin siewu [do] Ilość wysiewu
[kg/ha]

Wartość nawozowa

cała masa resztki
Kapusta pastewna 25.07 6 - -Rzepa ścierniskowa 3
Groch pastewny + łubin + seradela

5.08

100 + 80 + 20

77 52

Wyka jara + groch pastewny + łubin żółty 40 + 120 + 60
Łubin żółty + seradela 130 + 30
Wyka ozima + łubin żółty 40 + 100
Groch pastewny 200
Łubin żółty + groch pastewny 100 + 100
Łubin żółty + groch pastewny + wyka ozima 120 + 60 + 40
Łubin wąskolistny + groch pastewny 140 + 100
Łubin żółty 200
Seradela 70
Bobik + groch pastewny + wyka 90 + 60 + 50
Groch pastewny + słonecznik

10.08

150 + 15

65 30

Łubin żółty + facelia 80 + 4
Facelia + seradela 5 + 30
Seradela + gryka 40 + 40
Facelia + wyka ozima 6 + 40
Bobik + wyka jara + słonecznik 80 + 100 + 15
Bobik + groch pastewny + słonecznik 100 + 100 + 15
Bobik + groch pastewny + słonecznik 100 + 50 + 10
Groch pastewny + wyka jara + rzepak 50 +20 + 4
Gorczyca

15.08

20

30 -

Facelia 10
Rzepak 10
Słonecznik 35
Gorczyca + facelia 15 + 5
Gorczyca + rzepak 10 + 5
Rajgras westerwoldzki 35 - -
Rajgras włoski 25 - -



terminie wysiewa się szybko rosnące rośliny niebobowate: gorczycę białą, rzodkiew oleistą i pastewną, facelię 
błękitną oraz rzepak jary i ozimy. 

ZBIÓR I UŻYTKOWANIE
Zielonkę z międzyplonów wykorzystuje się do bezpośredniego żywienia zwierząt, a jej nadmiar przeznacza 

na kiszonkę. Ostatnio, w wyniku niekorzystnych zmian zachodzących w środowisku glebowym, w związku  
z uproszczeniem zmianowań oraz proekologicznym nastawieniem do produkcji roślinnej, zmieniły się poglądy 
na temat użytkowania międzyplonów ścierniskowych. Uważa się mianowicie, że wykorzystane jako nawozy ła-
godzą ujemne skutki zbyt dużego udziału zbóż w strukturze zasiewów. Spełniając rolę fitosanitarną oraz wzbo-
gacając glebę w masę organiczną, przyorana biomasa z międzyplonów przyczynia się do stabilizacji plonowania 
roślin następczych w płodozmianie.

dr Grażyna Hołubowicz-Kliza
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