
UPRAWA PLONÓW WTÓRYCH NA PASZĘ

WPROWADZENIE
Wydajność i wartość pokarmowa plonów wtórych zależy przede wszystkim od terminu zbioru roślin upra-

wianych w międzyplonie ozimym. Wczesny zbiór międzyplonu daje mniejszy plon, ale jednocześnie otrzymuje 
się większy plon wtóry. Uprawa roślin w międzyplonie ozimym i plonie wtórym powinna dostarczyć więcej 
paszy, o korzystniejszym składzie chemicznym niż rośliny pastewne uprawiane w plonie głównym.

DOBÓR STANOWISKA
Plonowanie roślin w stanowisku plonu wtórego, w porównaniu z uprawą w plonie głównym, ogranicza 

późniejszy termin siewu, nadmierne przesuszenie gleby, a także utrudnione wykonanie niektórych zabiegów 
uprawowych z powodu nierozłożonych resztek pożniwnych międzyplonu ozimego.

DOBÓR ROŚLIN
Doboru roślin uprawianych w plonie wtórym dokonuje się w zależności od warunków glebowo-klimatycz-

nych regionu, potrzeb i możliwości organizacyjnych gospodarstwa, a przede wszystkim w zależności od termi-
nu zbioru międzyplonu ozimego. 
Po wczesnych międzyplonach ozimych można uprawiać:

 ▶ pastewne odmiany ziemniaka; 
 ▶ buraka pastewnego; 
 ▶ brukiew pastewną;
 ▶ wczesne odmiany kukurydzy (FAO 200-240). 

Po średnio wczesnych międzyplonach: 
 ▶ wczesne odmiany kukurydzy; 
 ▶ słonecznik;
 ▶ mieszanki roślin strączkowych;
 ▶ mieszanki strączkowo-zbożowe;
 ▶ grykę;
 ▶ kapustę pastewną (tylko w stanowiskach wilgotnych).

Po późnych międzyplonach: 
 ▶ facelię;
 ▶ rośliny prosowate; 
 ▶ kapustę pastewną (w warunkach dużej wilgotności);
 ▶ słonecznik w mieszankach z roślinami strączkowymi (w warunkach niedoboru wody).

UPRAWA ROLI
Przedsiewna uprawa roli powinna być wykonana natychmiast po zbiorze roślin międzyplonu ozimego. 

Szybki zbiór oraz przedsiewne zabiegi uprawowe przeciwdziałają bezproduktywnemu parowaniu wody z gleby 
i ścierni. Zasadniczym zabiegiem uprawowym jest orka z przedpłużkiem umożliwiająca dokładne przykrycie 
resztek pożniwnych. W celu przyspieszenia osiadania roli, pług powinien być zaopatrzony w wał Campbella. 
Na dużych areałach można zastosować bezorkowy system uprawy gleby, ale potrzebne są do tego odpowiednie 



maszyny, w tym siewnik do siewu bezpośredniego. Pewne trudności w wykonaniu prac uprawowych mogą 
wystąpić na polu, z którego częściowo zbierano lub użytkowano pastwiskowo zieloną masę z międzyplonów 
ozimych. W takich przypadkach należy bezpośrednio po zbiorze międzyplonu zastosować, w zależności od 
stanu i jakości gleby oraz uprawianej rośliny, bronę talerzową lub kultywator o sztywnych łapach, następnie 
wykonać orkę siewną i bronowanie na glebie lekkiej, a wałowanie za pomocą wału kruszącego na glebie zwię-
złej, zbrylającej się.

NAWOŻENIE
Warunkiem uzyskania dużych plonów z zasiewów wtórych jest dostateczna ilość opadów i racjonalne nawo-

żenie. Ze względów organizacyjnych nawozy organiczne oraz fosforowe i potasowe należy wprowadzić jesienią. 
Takie zastosowanie ich nie zmniejsza wydajności plonu wtórego, a umożliwia jego siew we wcześniejszym ter-
minie. Mineralne nawożenie azotem należy zastosować bezpośrednio przed siewem plonu wtórego, a większe 
dawki dodatkowo wnieść pogłównie w okresie wegetacji. Dawki nawozów organicznych i mineralnych zależą 
od zasobności gleby w składniki pokarmowe oraz od wymagań roślin uprawianych w międzyplonie ozimym  
i plonie wtórym.

SIEW
W rośliny uprawiane w międzyplonach ozimych można wsiewać jesienią lub niektóre gatunki traw pastew-

nych i roślin bobowatych wiosną.

ZBIÓR I UŻYTKOWANIE

Uprawa wsiewek jako plonu wtórego w międzyplonie ozimym ułatwia wiosną organizację prac w gospodar-
stwach. Ponadto nie wymaga większych nakładów pracy i maszyn, ponieważ unika się czynności związanych  
z uprawą roli po zbiorze międzyplonu i siewem plonu wtórego. Ten system uprawy umożliwia uzyskanie znacz-
nych ilości dobrej paszy od wiosny do późnej jesieni. Można bowiem wykorzystać paszę z międzyplonu ozi-
mego oraz 2-3 pokosy z roślin uprawianych w plonie wtórym. Trawy i bobowate rośliny wieloletnie można 
pozostawić do użytkowania w następnym roku, uzyskując 3-4 pokosy zielonej masy.

Plon zielonej i suchej masy [t/ha] wsiewek w żyto uprawianych w międzyplonie ozimym 

Źródło: [7, 9]

Gatunek Ilość wysiewu
[kg/ha]

Termin siewu

jesień wiosna

zielona
masa

sucha
masa

zielona
masa

sucha
masa

Koniczyna czerwona 20 17,3 3,78 14,0 3,25
Koniczyna biała 15 13,4 2,39 12,5 2,77
Stokłosa uniolowata 60 33,8 6,81 18,3 4,49
Kupkówka pospolita 25 37,3 7,39 17,6 4,38
Życica trwała 40 42,2 7,98 20,2 4,70
Życica wielokwiatowa 40 36,1 8,01 18,8 4,88
Życica trwała + koniczyna czerwona 15 + 15 37,7 7,63 18,4 4,43
Życica trwała + koniczyna czerwona + koniczyna biała 10 + 10 + 10 31,4 6,41 17,1 4,14



Wykorzystywanie roślin uprawianych w plonie wtórym zależy od zapotrzebowania na paszę w gospodar-
stwie. 
Do produkcji kiszonek przeznacza się: 

 ▶ kukurydzę;
 ▶ buraka pastewnego;
 ▶ kapustę pastewną;
 ▶ mieszanki strączkowo-zbożowe. 

Do bezpośredniego skarmiania przeznacza się: 
 ▶ kapustę pastewną;
 ▶ słonecznik i jego mieszanki z roślinami strączkowymi.

Na siano lub do użytkowania pastwiskowego przeznacza się: 
 ▶ trawy;
 ▶ rośliny bobowate pastewne wsiewane w międzyplony ozime.

KUKURYDZA
Nawozy organiczne i fosforowe mogą być zastosowane pod poplon ozimy  

w dawkach uwzględniających potrzeby rośliny poplonowej i kukurydzy, z tym że 
dawkę fosforu należy zwiększyć do 80 kg P2O5/ha. 

Po zbiorze poplonu ozimego na ścierń rozsiewa się nawozy potasowe i azoto-
we w dawkach około 80 kg K2O/ha i 120 kg N/ha. 

Obsada roślin kukurydzy uprawianej w plonie wtórym powinna wynosić  
120 tys./ha (ok. 40 kg nasion). Powinno się stosować rozstawę rzędów 70 cm  

i odległość między roślinami w rzędzie wynoszącą 12 cm. Rośliny kukurydzy przeznaczonej na kiszonkę po-
winny zawierać co najmniej 30% kolb w suchej masie i ok. 24% suchej masy w zielonej masie, a ziarno powinno 
znajdować się w dojrzałości mleczno-woskowej. Dlatego w plonie wtórym można wysiewać tylko mieszańce 
wczesne i średnio wczesne. Pozostałe zabiegi wykonuje się tak jak w uprawie kukurydzy w plonie głównym.

Po późnych poplonach ozimych można uprawiać kukurydzę na zielonkę do bezpośredniego skarmiania. 
Wysiewa się wówczas około 60 kg/ha nasion w rzędy co 40-50 cm. Z bardziej zagęszczonej obsady uzyskuje się 
delikatną paszę. Kukurydzę na zielonkę można siać do pierwszych dni lipca. Zbiór rozpoczyna się już w końcu 
sierpnia, a więc w okresie, gdy brakuje innych pasz zielonych na bieżące skarmianie. Ze względu na późniejszy 
siew i wcześniejszy zbiór uzyskuje się plony od 20 do 30 t/ha.

KAPUSTA PASTEWNA
Kapusta pastewna jest jedną z najbardziej plennych roślin pastewnych o wy-

sokiej zawartości białka. Dostarcza paszę na bieżące skarmianie w okresie późnej 
jesieni i na początku zimy, a więc w okresie, w którym z innego gatunku rośliny 
nie można uzyskać zielonej paszy. 

Po zbiorze poplonu ozimego, należy wysiać nawozy fosforowe i potasowe (je-
żeli nie były stosowane pod poplon) oraz pierwszą dawkę nawożenia azotowe-
go wynoszącą ok. 60 kg N/ha, a pozostałą część 60 kg N/ha na początku sierp-

nia. Następnie po wykonaniu orki siewnej, pole należy zwałować, co umożliwi wykonanie płytkiego siewu  
(1-1,5 cm). Ilość wysiewu wynosi 3-4 kg/ha, a rozstawa rzędów 35-50 cm. Jeżeli nastąpi zaskorupienie gleby 
przed wschodami należy zastosować bronę lekką. W okresie od wschodów do wytworzenia przez rośliny 2-3 li-
ści nie wolno wykonywać bronowania. Zielonkę kapusty pastewnej można wykorzystać na bieżące skarmianie, 
a jej nadmiar przeznaczyć na kiszonkę. Kapusta pastewna zawiera dużo cukrów, dlatego dobrze się kisi sama, 
ale lepiej wykorzystać ją do zakiszania z innymi paszami, np. plewami, słomą zbóż i kukurydzy, zielonką traw 
i poplonów ścierniskowych.



MIESZANKI ROŚLIN STRĄCZKOWYCH
Mieszanki roślin strączkowych uprawia się po późno schodzących poplonach 

ozimych, gdy termin siewu wyklucza uprawę innych plennych roślin, a także gdy 
po plonie wtórym ma nastąpić zasiew pszenicy ozimej. 

Zasiew takich mieszanek dostarcza paszy na bieżące skarmianie w drugiej po-
łowie sierpnia i na początku września. Uprawa takich mieszanek możliwa jest bez 
nawozów azotowych.

Skład mieszanek może być różny w zależności od warunków glebowych oraz 
nasion, jakimi dysponuje gospodarstwo. Zadowalające plony można uzyskać wysiewając mieszanki: 

Źródło: [7, 9]

Plony mieszanek wynoszą 15-25 t/ha zielonej masy, a okres ich użytkowania trwa około 2-3 tygodni.

FACELIA BŁĘKITNA
Przy późnych siewach na glebach lekkich przydatną rośliną do uprawy w plo-

nie wtórym jest facelia. Jest to roślina o małych wymaganiach i o bardzo szybkim 
tempie wzrostu. Glebę pod jej zasiew trzeba przygotować starannie, aby wysiew 
drobnych nasion mógł być wykonany prawidłowo. Nawożenie przedsiewne wy-
nosi około 30 kg/ha P2O5, 40 kg/ha K2O i 30 kg N/ha. 

Facelię wysiewa się w ilości 10 kg/ha, w rzędy co 15-20 cm. Dzięki szybkiemu 
wzrostowi początkowemu zagłusza chwasty i nie trzeba stosować zabiegów pielę-

gnacyjnych. Okres od siewu do początku użytkowania wynosi około 40 dni. 
Użytkowanie można rozpocząć, gdy rośliny mają 30 cm wysokości. Zawierają 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 bardzo szybko. 

Zielonkę można użytkować przez okres około 2-3 tygodni. Plony w warunkach produkcyjnych wynoszą  
15-20 t/ha i więcej, zależnie od przebiegu pogody i terminu koszenia. Facelię uprawiać można również w mie-
szankach z roślinami bobowatymi, osiągając przez to wyższy plon ogólny i plon białka. Szczególnie zaleca się 
mieszankę 3 kg/ha facelii + 30 kg/ha seradeli. Daje ona 2 pokosy paszy bardzo dobrej jakości. Można również 
do 3 kg/ha facelii dodać 80 kg/ha łubinu żółtego.

dr Grażyna Hołubowicz-Kliza
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Skład mieszanki Ilość wysiewu [kg/ha]

Groch pastewny + wyka jara + słonecznik 75 + 60 + 12
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Bobik + groch pastewny + wyka jara 90 + 60 + 50
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