
UPRAWA POPLONÓW - POPLONY ŚCIERNISKOWE 

  

W Polsce obserwuje się degradację gleb związaną z niekorzystnymi 

warunkami klimatycznymi oraz zaniechaniem prawidłowej technologii w uprawie 

roślin. Stan ten powoduje systematyczne obniżanie się potencjału produkcyjnego 

odmian roślin uprawnych, zwiększonego występowania szkodników i chorób. Aby 

ocenić stanowisko pod względem glebowym i klimatycznym, należy na podstawie 

map glebowych, map zasobności gleby, rocznego rozkładu opadów i temperatur, 

przeprowadzić analizę. Analiza taka pozwoli między innymi ocenić czy uprawa na danym stanowisku jest możliwa i 

opłacalna, czy też lepiej poszukać uprawy alternatywnej. Dla większości gospodarstw taką alternatywą może być uprawa 

poplonów. 

Wprowadzenie do uprawy uproszczeń oraz drastyczny spadek pogłowia zwierząt gospodarskich doprowadziły do 

znacznego deficytu najcenniejszego z nawozów, jakim jest obornik. Prowadzi to do naruszenia bilansu próchnicy, a tym 

samym obniżenia produktywności gleby, co w konsekwencji przekłada się na spadek plonów.  Częste uprawianie roślin 

zbożowych i okopowych, skracane płodozmiany, uproszczenia w produkcji roślinnej powodują obniżenie zawartości 

substancji organicznej w glebie, które jest niepożądane i niebezpieczne, a jej odbudowa jest procesem długotrwałym. Dlatego 

coraz częściej w ostatnich latach próbuje się zastąpić obornik słomą lub nawozami zielonymi pochodzącymi z uprawy 

międzyplonów, zwłaszcza ścierniskowych. 

 

DLACZEGO WARTO UPRAWIAĆ ? 

 

1. Wzbogacanie gleby w substancję organiczną oraz składniki mineralne. Utrzymanie i poprawa żyzności gleby jest 

dla każdego rolnika podstawowym warunkiem uzyskania wiernych i wysokiej jakości plonów. W gospodarstwach 

z dużą ilością inwentarza rolnik radzi sobie z tym problemem za pomocą obornika lub gnojowicy i gnojówki. W 

gospodarstwach bezinwentarzowych jedyną możliwością utrzymania żyzności gleby są poplony. Wysiewane po 

zbiorze rośliny głównej wcześnie schodzącej z pola mogą dać 15 do 30 ton masy zielonej będącej znakomitym 

nawozem. 

2. Poprawa wartości stanowiska - doświadczenia wykazują, że zboża uprawiane po poplonach dają zwyżkę plonu 

rzędu 1,5 do 3 q niż uprawiane po sobie. Jest to szczególnie ważne w wielu gospodarstwach, w których udział zbóż 

w strukturze zasiewów wynosi znacznie więcej niż 70%.  

3. Poprawa właściwości fitosanitarnych gleby czyli zmniejszenie kompensacji chorób i szkodników jak np.: 

zwalczanie mątwika poprzez niektóre odmiany gorczycy białej i rzodkwi oleistej. Rośliny zbożowe uprawiane po 

międzyplonach roślin motylkowatych i kapustowatych są w mniejszym stopniu porażane przez choroby i szkodniki 

w roku następnym. 

4. Zapobieganie wietrznej i wodnej erozji gleb - zwłaszcza gleb lekkich, które są w naszym kraju w przewadze i są 

ciągle użytkowane rolniczo. Musimy zwiększać okrycie pól na zimę, aby ułatwić gromadzenie wody z opadów 

zimowych, które w ostatnich latach są bardzo skąpe i powodują wczesną suszę wiosenną. Tak zwane mulczowanie 

gleb, a następnie metoda siewu bezpośredniego to elementy technologii, które należy upowszechniać w naszych 

warunkach. Ponadto przechwytują nadmiar azotu w okresie jesiennym oraz ograniczają jego przenikanie do wód 

podziemnych chroniąc je przed zanieczyszczeniem. 

5. Poplony ścierniskowe pozwalają zmniejszyć w sposób naturalny zachwaszczenie pól, a przez to obniżają wydatki 

na kosztowne herbicydy. Z danych literaturowych wynika, że zastosowanie międzyplonów ścierniskowych z 

gorczycy i rzodkwi oleistej zmniejsza 3–4-krotnie liczebność i 4–6-krotnie powietrznie suchą masę chwastów 



występujących w zbożach. Stosując pod uprawę pszenicy w monokulturze międzyplony ścierniskowe z rzepaku, 

stwierdzono spadek zachwaszczenia o 28% 

6. Zacieniają glebę, poprawiając jej życie biologiczne. 

7. Wzbogacają glebę w azot z racji współżycia roślin motylkowych i strączkowych z bakteriami brodawkowymi, 

wiążącymi ten pierwiastek z powietrza. 

8. Są jednym z warunków wprowadzania zasad ekologizacji rolnictwa czego oczekują od rolników konsumenci 

żywności, a przez to mamy szansę poprawić konkurencyjność naszego rolnictwa z rolnictwem Unii Europejskiej. 

9. Wreszcie umożliwiają osiągniecie korzyści finansowych poprzez dopłaty do międzyplonów w ramach pakietu 

„Ochrona gleb i wód”, pochodzącego z PROW „Wspieranie przedsięwzięć rolnośrodowiskowych i poprawa 

dobrostanu zwierząt”. 

 

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 niemotylkowatych o tanich nasionach, co zmniejszy ryzyko jeśli nie osiągnie się 

zadawalających 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-klimatyczne 

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. 

 

 
                               

Rys. 1. Rejony uprawy międzyplonów ścierniskowych 

 

 

 

 

 

 



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, zwłaszcza 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 ziemniakach, 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 ścierniskową, kapustę pastewną, a także życice: westerwoldzką, 

mieszańcową i wielokwiatową. 

W Polsce najczęściej uprawianą rośliną w poplonach ścierniskowych jest gorczyca, głównie ze względu na niski koszt 

nasion. Do popularnych przedplonów ścierniskowych zalicza się również łubin, który głęboko spulchnia i penetruje glebę.  

W latach 2008 i 2009 w Stacji Doświadczalnej IUNG-PIB w Jelczu- Laskowicach na glebie kompleksu żytniego  dobrego 

prowadzono badania nad wpływem międzyplonów i różnych systemów uprawy roli na plonowanie kukurydzy jako rośliny 

następczej. Przedplonem pod poplony ścierniskowe była pszenica ozima oraz żyto ozime. 

Stwierdzono znaczne zróżnicowanie plonowania kukurydzy w zależności od zastosowanych międzyplonów oraz 

systemów uprawowych. Średni plon kukurydzy po przedplonie z pszenicy ozimej był najwyższy na uprawie tradycyjnej.  Na 

dwóch pozostałych uprawach plon był wprawdzie niższy, jednak zaznaczyło się tu korzystne oddziaływanie poplonów z 

gorczycy oraz łubinu, dające znacznie wyższe plony kukurydzy jak na kontroli.  Dla wszystkich trzech upraw najlepszy 

okazał się poplon z gorczycy. Po przedplonie z żyta ozimego uzyskano wyniki jeszcze bardziej przemawiające na korzyść 

stosowania uprawy uproszczonej i zerowej. Najlepszy efekt plonotwórczy kukurydzy uzyskano po siewie gorczycy na 

uprawie uproszczonej. 

Te wyniki potwierdzają opinie wielu autorów o korzystnym oddziaływaniu poplonów ścierniskowych, a zwłaszcza 

gorczycy na plony roślin następczych. Stosowanie uproszczeń w uprawie i siew na nich poplonów również przynosi 

pozytywne efekty.  Jest to bardzo ważne, ponieważ dzięki uproszczeniom uprawowym oszczędzamy na robociźnie i paliwie, 

czyli zmniejszamy nakłady na uprawę. 

Największą wartość pokarmową mają rośliny strączkowe, jednak ze względu na duże ryzyko strat w przypadku 

niepowodzenia uprawy (wysoka cena nasion, wczesny termin siewu), należy się zastanowić nad celowością ich uprawy. 

Najpewniejszym sposobem zmniejszenia ryzyka jest ich siew w mieszankach, gdyż umożliwia ona lepsze wykorzystanie 

składników mineralnych gleby. 

Na gleby lekkie zaleca się mieszanki, na przykład: seradela (30 kg/ha) + facelia (3 kg/ha), łubin żółty (130 kg/ha) + wyka 

kosmata (40 kg/ha), gorczyca biała (10 kg/ha) + facelia (5 kg/ha). W średnich warunkach glebowych polecane są na 

przykład: łubin żółty (100 kg/ha) + groch pastewny (100 kg/ha), groch pastewny (130 kg/ha) + słonecznik (12 kg/ha), łubin 

wąskolistny (140 kg/ha) + groch pastewny (100 kg/ha). Na gleby ciężkie wskazane są: np. bobik (100 kg/ha) + groch 



pastewny (100 kg/ha) + słonecznik (15 kg/ha), bobik (80 kg/ha) + groch pastewny (80 kg/ha) + wyka siewna (40 kg/ha), 

groch pastewny (50 kg/ha) + wyka siewna (20 kg/ha) rzepak (4 kg/ha).  

 

W tabeli wyszczególniono gatunki, które mogą być brane pod uwagę przy uprawie poplonów ścierniskowych 

Cecha Gatunek 

Rośliny motylkowe Peluszka, bobik ,łubin żółty, łubin wąskolistny, seradela, 

wyka ozima,  

Rośliny niemotylkowe Słonecznik, facelia, rzodkiew oleista, rzepa ścierniskowa, 

gorczyca biała, rzepak ozimy, kapusta pastewna 

Rośliny nadające się na gleby lekkie Łubin żółty, seradela, facelia, groch polny, słonecznik, 

rzodkiew oleista, rzepa ścierniskowa 

Rośliny nadające się na gleby cięższe Bobik, wyka ozima, 

Rośliny dobrze znoszące suszę Facelia, słonecznik, wyka ozima 

Rośliny odporne na niskie temperatury Wyka ozima, rzepak ozimy, kapusta pastewna, facelia 

Rośliny szybko rosnące Rzodkiew oleista, gorczyca, słonecznik, facelia, bobik, 

groch polny 

Rośliny wolno rosnące Łubin żółty, seradela 

Rośliny znoszące późniejszy wysiew Słonecznik, facelia, gorczyca, rzodkiew oleista 

 

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 niedostatek 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 zwierząt. Dlatego, określając potrzeby 

nawozowe roślin, należy uwzględnić zawartość składników pokarmowych w glebie oraz gatunek uprawiany w międzyplonie. 

Na glebach zasobnych w składniki pokarmowe nawożenie roślin motylkowatych jest zbędne, natomiast na słabszych 

stanowiskach stosuje się niewielkie dawki azotu wynoszące 20-30 kg N/ha. Rośliny niemotylkowate 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 

motylkowatych z niemotylkowatymi 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 

nawozić 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 zalecanej w plonie 

głównym. 

W uprawie międzyplonów ścierniskowych, jako zasadę przyjmuje się dążenie do możliwie wczesnego siewu, 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 terminie wysiewa się szybko rosnące rośliny 

niemotylkowate: 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 łagodzą ujemne skutki zbyt dużego udziału zbóż  

w strukturze zasiewów. Spełniając rolę fitosanitarną oraz wzbogacając glebę w masę organiczną, przyorywana biomasa z 

międzyplonów przyczynia się do stabilizacji plonowania roślin następczych w płodozmianie. 

 

Materiał zebrał i przygotował: dr Arkadiusz Tujaka IUNG-PIB 
Na podstawie źródeł internetowych oraz Instrukcji Upowszechnieniowej IUNG-PIB „Uprawa poplonów”. 

 

 


