
UPRAWA WSIEWEK POPLONOWYCH NA PASZĘ

WPROWADZENIE

Rośliny uprawiane jako wsiewka śródplonowa (inna nazwa: jednoroczna wsiewka poplonowa) są wsiewane 
w łan rośliny stanowiącej plon główny, czyli w roślinę ochronną, a zbierane w jesieni tego samego roku. Kieł-
kowanie, wschody i początkowy rozwój wsiewek przebiega w warunkach konkurencji z rośliną ochronną, co 
w znacznym stopniu wpływa na duże ryzyko uprawy tego rodzaju międzyplonu. Po zbiorze rośliny ochronnej 
rozwój wsiewek nie jest już ograniczany przez konkurencję, ale odbywa się w niekorzystnych warunkach stop-
niowo skracającego się dnia i obniżającej się temperatury powietrza.

Wsiewanie jest powszechnie stosowane w uprawie drobnonasiennych wieloletnich roślin pastewnych: bo-
bowatych, traw oraz ich mieszanek przeznaczonych do użytkowania przez okres dłuższy niż jeden rok, nato-
miast wsiewka śródplonowa będąca międzyplonem jest zawsze użytkowana przez jeden rok. Przykładem może 
być koniczyna czerwona, którą w czteropolowym płodozmianie norfolskim uprawia się jako plon główny, cho-
ciaż wsiana została już w poprzednim roku w jęczmień jary. Ta sama koniczyna zebrana jesienią w roku siewu 
i zaorana przed zimą jest międzyplonem.

Wsiewka śródplonowa może być wsiana na wiosnę w łan rośliny ozimej, ale także zasiana łącznie z rośliną 
ozimą już w jesieni lub z jarą na wiosnę. Siew łączny jest możliwy wtedy, gdy nasiona rośliny plonu głównego 
i wsiewki są tej samej wielkości, a więc wymagają jednakowej głębokości siewu (np. koniczyna czerwona jako 
jednoroczna wsiewka siana łącznie z rzepakiem ozimym). Jeśli wielkość nasion jest zróżnicowana (koniczyna  
z jęczmieniem ozimym), to siew musi być rozdzielny, ale wykonany w tym samym terminie.

Inną możliwością uprawy wsiewki śródplonowej jest wsiewanie jej w rośliny międzyplonu ozimego użyt-
kowane na wiosnę lub w rośliny jare zbierane wcześnie na zieloną masę. W takich warunkach okres rozwoju 
wsiewki jest długi, co wpływa na zmniejszenie stopnia ryzyka jej uprawy i stwarza możliwość uzyskania znacz-
nie większych plonów.

Jako wsiewki śródplonowe mogą być uprawiane gatunki roślin o wolnym wzroście początkowym, a więc 
lepiej znoszące konkurencję z rośliną ochronną, a także mające małe wymagania termiczne, co umożliwia ich 
rozwój w okresie jesiennym. Takimi roślinami mogą być: koniczyna czerwona, perska i biała. W Polsce, gdzie 
pierwsze szkodliwe dla roślin przymrozki jesienne zdarzają się zwykle już w końcu września lub na początku 
października, a koniec lata i początek jesieni są najczęściej suche, uprawa jej jest uzasadniona w wilgotniejszych 
rejonach, głównie w zachodniej części kraju. Dlatego na większości obszarów, a szczególnie na glebach lżejszych, 
jako wsiewka śródplonowa może być uprawiana seradela, którą wiosną wsiewa się w żyto ozime. Pozostałe ga-
tunki uprawia się tylko sporadycznie. Wśród nich na uwagę zasługują: lucerna chmielowa, niektóre gatunki 
traw (życice, kupkówka, stokłosa uniolowata) i marchew pastewna. Natomiast ekonomicznie nieuzasadniona, 
ze względu na wysoki koszt materiału siewnego, jest uprawa łubinu żółtego jako wsiewki śródplonowej.

Znaczenie gospodarcze wsiewek śródplonowych jest duże pomimo dość wysokiego ryzyka ich uprawy oraz 
stosunkowo małych plonów. Wynika to przede wszystkim z bardzo niskich nakładów na ich uprawę. Na ogół 
ograniczają się one do kosztów materiału siewnego i pewnego zwiększenia dawek nawozów mineralnych pod 
rośliny plonu głównego. Koszty zbioru ponosi się tylko wtedy, gdy wsiewkę śródplonową użytkuje się kośnie 
na paszę. Jednak rośliny wsiewkowe stanowią późnojesienne pastwisko lub są przyorywane jako zielony nawóz, 
stąd ich rosnące znaczenie w systemie rolnictwa integrowanego i ekologicznego. 

Łan rośliny, która stanowi plon główny, tworzy na ogół środowisko korzystne dla rozwoju wsiewek, stąd 
przyjęło się pojęcie „roślina ochronna”. W łanie o gęstej obsadzie rośliny ochronnej wyraźnie hamowany jest 
rozwój chwastów, a tym samym niwelowany ich szkodliwy (konkurencyjny) wpływ na rozwój młodych roślin 
wsiewek. Ma to duże znaczenie, zwłaszcza w proekologicznej i ekologicznej uprawie roślin. Łan roślin ochron-
nych stwarza także warunki sprzyjające lepszemu przezimowaniu wsiewek jesiennych. Należy nadmienić, że  
w takiej uprawie nasiliło się ostatnio niekorzystne zjawisko konkurencji spowodowane wprowadzeniem do 
uprawy nowoczesnych odmian roślin ochronnych, które charakteryzują się szybkim wzrostem części nadziem-
nych i systemu korzeniowego, większą odpornością na patogeny, znacznym wyrównaniem osobniczym i naj-



częściej dłuższym okresem wegetacji. Wśród czynników agrotechnicznych wpływ na zwiększenie konkuren-
cyjności rośliny ochronnej mają, przede wszystkim duże dawki pogłównego lub dolistnego nawożenia azotem 
oraz chemiczna ochrona roślin.

W łanie rośliny ochronnej wiele czynników biologicznych i ekologicznych działa kompleksowo i różno-
kierunkowo na konkurencję między rośliną wsiewki a rośliną plonu głównego, przy czym mogą one działać 
zarówno bezpośrednio (światło, temperatura, wilgotność, składniki pokarmowe), jak i pośrednio (wpływając 
na efektywność symbiozy roślin bobowatych lub na stopień szkodliwości patogenów).

DOBÓR STANOWISKA
Wierność plonowania wsiewek śródplonowych jest największa w rejonach o równomiernie rozłożonych 

opadach w okresie od wiosny do początku lata i o nasilonych opadach w okresie pożniwnym i jesiennym. 
Aby uniknąć szkodliwego stresu, na jaki są narażone rośliny wsiewki podczas zbioru rośliny ochronnej  
w okresie słonecznym i upalnym, dobrze jest zbierać roślinę ochronną w dzień pochmurny lub w nocy. Tem-
peratura w okresie rozwoju wsiewki w łanie rośliny ochronnej nie ma większego znaczenia. Na rozwój roślin 
wsiewek korzystnie wpływa ciepła i wilgotna pogoda w okresie jesiennym oraz możliwie późne wystąpienie 
długotrwałego obniżenia temperatury w strefie przy powierzchni gruntu. Na rozwój i plonowanie wsiewek 
śródplonowych wpływa, przede wszystkim temperatura i retencja wodna gleby. Dlatego udają się one najlepiej 
na glebach średnich, tj. łatwo nagrzewających się i stosunkowo długo utrzymujących wilgoć. Wpływ tych czyn-
ników można modyfikować właściwie, dobierając gatunki roślin lub stosując mieszanki.

W uprawie wsiewek śródplonowych niezwykle ważnym czynnikiem jest stopień zachwaszczenia pola.  
Z powodu dość dużego ryzyka przepadnięcia wsiewki nie można planować jej uprawy na polu silnie zachwasz-
czonym. W takich warunkach brak możliwości wykonania zespołu pożniwnych zabiegów uprawowych może 
doprowadzić do jego dalszego wzrostu.

STANOWISKO W ZMIANOWANIU
W zmianowaniu stanowisko dla wsiewek śródplonowych określają specyficzne wymagania poszczególnych 

gatunków roślin. Rośliny bobowate (koniczyna czerwona, lucerna chmielowa i seradela) nie powinny być upra-
wiane zbyt często w zmianowaniu, szczególnie gdy w plonie głównym także uprawia się rośliny z tej rodziny. 
Bardziej tolerancyjne pod tym względem są trawy pastewne. Jednak, gdy są zbyt często uprawiane wśród zbóż, 
może zachodzić niebezpieczeństwo nasilania się chorób grzybowych. 

UPRAWA ROLI
Uprawę roli pod wsiewki wykonuje się łącznie z uprawą pod roślinę ochronną. Zatem należy wykonać ją 

zgodnie z zasadami uprawy wybranej przez rolnika rośliny ochronnej.

NAWOŻENIE
W nawożeniu mineralnym należy uwzględniać potrzeby rośliny ochronnej i wsiewki śródplonowej. Po-

dawanie precyzyjnych dawek nawozowych jest trudne. Dawki fosforu i potasu ustala się w oparciu o potrze-
by nawozowe rośliny ochronnej, a następnie zwiększa się je o 20-30%. Dawki azotu pod roślinę ochronną  
z wsiewką roślin bobowatych nie mogą być zbyt duże, aby nie zwiększyły konkurencyjności roślin niebobowa-
tych. Uprawiając wsiewki traw lub mieszanek z trawami w roślinach ochronnych, trzeba nawozić azotem nie 
tylko rośliny plonu głównego, ale po jego zbiorze także zasilić pogłównie wsiewki, stosując dawkę ok. 30-40 kg 
N/ha dla mieszanek i 40-60 kg N/ha dla jednogatunkowych wsiewek traw.



SIEW
Materiał siewny przeznaczony na wsiewki śródplonowe powinien być wysokiej jakości. Należy również 

wziąć pod uwagę specyficzne właściwości roślin uprawianych jako wsiewki (udział nasion twardych − bobo-
wate), wysoką zawartość nasion niewykształconych (seradela), nasiona puste i niewykształcone (trawy) oraz 
domieszkę nasion innych gatunków. Nasiona roślin bobowatych powinny być przed siewem zaprawione nitra-
giną.

Siew powinien być wykonany ręcznie lub najlepiej siewnikiem rzędowym zapewniającym dobre przykrycie 
nasion, bardziej równomierną obsadę roślin, a w efekcie znaczne oszczędności materiału siewnego. Rozstawa 
rzędów dla wsiewki śródplonowej powinna być jak najmniejsza (optymalnie 8-12 cm). Ważny jest również stan 
redlic siewnika, które powinny być możliwie wyostrzone, aby lepiej umieszczać nasiona i płytko je przykrywać, 
szczególnie w warunkach wiosennego wsiania w ozimą roślinę ochronną.

PIELĘGNACJA
Wsiewka śródplonowa nie wymaga specjalnej pielęgnacji, należy jedynie uważać, aby podczas pielęgnacji 

mechanicznej lub chemicznej rośliny ochronnej nie uszkodzić jej. Z tego względu herbicydy do zwalczania 
chwastów z rodziny krzyżowych powinny być stosowane w łanie zbóż nie wcześniej niż w fazie pełnego wy-
kształcenia liścia flagowego.

ZBIÓR I UŻYTKOWANIE
Zbioru wsiewki śródplonowej dokonuje się możliwie jak najpóźniej w jesieni, aby uzyskać maksymalny 

plon zielonej masy. Zawartość suchej masy w roślinach wyrosłych w jesiennych warunkach niskiej tempe-
ratury i słabego usłonecznienia jest zawsze dużo niższa niż w roślinach z siewu czystego w plonie głównym.  
Z tych samych względów uzyskuje się raczej niewielki plon białka. Zielonka koszona kosiarką listwową zawiera 
zawsze znaczną ilość słomy ze ścierni, ponieważ łan wsiewki śródplonowej bywa zwykle mały, dlatego wypas 
jest bardziej wskazany niż użytkowanie kośne.

Wartość wsiewek śródplonowych jako nawozu organicznego jest wysoka. Dotychczas przyjmowano, że 
przeciętnie jest ona równa około 2/3 wartości nawozowej dawki 30 t/ha obornika bydlęcego. Przyorane wsiewki 
mogą dać lepszy efekt nawozowy niż obornik. 

Roślina ochronna jednorocznej wsiewki śródplonowej powinna charakteryzować się małą konkurencyj-
nością, niskim współczynnikiem transpiracji, możliwie krótkim okresem wegetacji, słabym zacienieniem po-
wierzchni gruntu i niezbyt rozbudowanym systemem korzeniowym.

Wśród zbóż najlepsze warunki stwarza wsiewkom śródplonowym jęczmień jary uprawiany przy ograni-
czonych dawkach nawozów azotowych. Stosunkowo dobrymi roślinami ochronnymi są żyto i pszenżyto ozime 
uprawiane na gorszych stanowiskach w zmianowaniu. Dopuszczalne, chociaż bardziej ryzykowne, jest zasto-
sowanie pszenicy ozimej i jarej, również w gorszych stanowiskach i na słabszej glebie. Na rośliny ochronne nie 
nadają się pszenżyto jare ani owies w uprawie na ziarno. Owies, gdy jest zbierany na zieloną masę, może być 
rośliną ochronną dla wsiewek śródplonowych. 

Na rośliny ochronne wsiewek śródplonowych najlepiej nadają się odmiany zbóż krótkosłome, wczesne  
i o małym współczynniku krzewienia.

Z innych gatunków roślin uprawnych jako roślinę ochronną jednorocznej wsiewki koniczyny czerwonej 
wykorzystuje się rzepak ozimy. Dopuszczalne, chociaż niedostatecznie poznane, jest wsiewanie roślin śródplo-
nowych w inne rośliny oleiste (np. w gorczycę sarepską). 



KONICZYNA CZERWONA
Wsiewki z koniczyny czerwonej należy uprawiać na glebach średnich i moc-

nych. Na glebach słabszych koniczyna udaje się w latach o dużej ilości opadów. 
Nie należy uprawiać jej na glebach kwaśnych.

Można ją wsiać w zboża jare lub ozime, możliwie najwcześniej. Ważna jest 
głębokość przykrycia przy głębokości siewu ponad 1,5 cm, wschody mogą być 
bardzo słabe. Przy siewie siewnikiem wysiewa się 18-20 kg nasion/ha, przy ręcz-
nym siewie 22-25 kg/ha.

Na polach o dużej zmienności glebowej lepsze wyniki w uprawie daje mie-
szanka koniczyn: czerwonej, szwedzkiej i białej. Każdy z gatunków ma wówczas korzystne parametry do roz-
woju w różnych warunkach siedliska. 

Skład mieszanki może być następujący: 

koniczyny czerwonej 12 kg/ha + koniczyny białej 3 kg/ha + koniczyny szwedzkiej 4 kg/ha. 

Część 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 godne polecenia są wsiewki koniczyny czerwonej w rzepak. Można ją wsiać już je-
sienią razem z rzepakiem lub po jego wschodach. Jednak najmniej ryzykowny jest siew wiosną, wykonany  
w międzyrzędzia. Wsiewka ma wtedy okres wegetacji o miesiąc dłuższy, a plony zielonki dochodzą do  
1,7 t/ha.

SERADELA
Roślinę ochronną seradeli stanowi żyto ozime, gdyż ma podobne wymagania 

glebowe. Jeśli pszenżyto ozime jest uprawiane na glebach lżejszych, to również 
nadaje się na roślinę ochronną dla seradeli.

Na glebach lekkich i w rejonach suchych seradelę wsiewa się w 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 możliwość porażenia seradeli zgorze-
lą 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 aż 
50-60 kg/ha.

Zbierając roślinę ochronną, należy ścinać ją co najmniej do 20 cm, aby nie uszkadzać pędów seradeli. Zbie-
rać ją można bardzo późno, ponieważ w fazie rozety liściowej, a nawet pędów generatywnych jest odporna na 
przymrozki. Wsiewka seradeli może być koszona lub wypasana. Przeciętne plony jej zielonej masy (bez ścierni) 
wynoszą 9-15 t/ha, a zawartość suchej masy osiąga 14-18%. W korzystnych warunkach plon zielonki może 
sięgać nawet 30 t/ha.

MARCHEW PASTEWNA
Marchew wsiewa się w żyto lub pszenżyto ozime bardzo wcześnie na wiosnę 

lub w północno-zachodnim rejonie kraju - nawet w jesieni. Ilość wysiewu wynosi 
około 3 kg/ha. Po zbiorze rośliny ochronnej konieczne jest pogłówne nawożenie 
azotem w dawce około 50 kg N/ha oraz bronowanie pielęgnacyjne. Zbiór nastę-
puje w końcu października, najlepiej w okresie, gdy gleba jest sucha. Orientacyjny 
plon korzeni wynosi około 15 t/ha.



TRAWY
Szybko rosnące gatunki traw pastewnych mogą być z powodzeniem uprawiane 

w wilgotniejszych rejonach jako wsiewki śródplonowe. Na suszę reagują znacz-
nym obniżeniem plonu, jednak nie giną w takim stopniu jak rośliny bobowate. 
Najlepszą rośliną ochronną jest jęczmień jary, a gorszymi żyto i pszenżyto ozime.

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

Negatywnie oceniono przydatność stokłosy bezostnej, a zastosowanie kostrze-
wy łąkowej jest dyskusyjne. Wsiewki życic mogą obniżyć plon rośliny ochronnej.

Trawy można wysiewać w okresie jesiennym do 20 września i 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 konieczne jest zastosowanie pogłównej dawki azotu w ilości 50-90 kg N/ha. Zbiór 
przed nadejściem mrozów najczęściej odbywa się przez wypas, ponieważ trudno jest skosić pozbawione pędów 
generatywnych trawy o zwiotczałych liściach. Przeciętne plony zielonej masy wynoszą 8-16 t/ha.

dr Grażyna Hołubowicz-Kliza
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