
Wsiewki śródplonowe 

Rośliny uprawiane jako wsiewki śródplonowe, zwane inaczej wsiewkami poplonowymi, są 

wysiewane wraz z rośliną główną lub w jej łan. Po zbiorze rośliny głównej następuje 

zasadniczy wzrost wsiewek, a ich zbiór ma miejsce jesienią w tym samym roku co siew. 

Wsiewanie w roślinę główną jest także stosowane w uprawie wieloletnich roślin pastewnych 

– motylkowatych, traw oraz ich mieszanek, które są użytkowane przez okres dłuższy niż rok. 

Nie są to w tym przypadku wsiewki śródplonowe. 

Wsiewka śródplonowa może być wsiana w łan rośliny ozimej na wiosnę, zasiana łącznie z 

rośliną ozimą jesienią lub z jarą na wiosnę. Inną możliwością uprawy wsiewki śródplonowej 

jest wysiewanie jej w rośliny międzyplonu ozimego, użytkowane na wiosnę lub w rośliny jare 

zbierane wcześnie na zieloną masę. Zwykle rośliny wsiewkowe użytkowane są kośnie na 

paszę, stanowią późnojesienne pastwisko lub są przyorywane jako zielony nawóz. 

Jako wsiewki śródplonowe mogą być uprawiane gatunki roślin o wolnym wzroście 

początkowym, przez co lepiej znoszą konkurencję rośliny ochronnej oraz mające małe 

wymagania termiczne. Do takich roślin możemy zaliczyć koniczyny (czerwoną, białą, 

szwedzką), seradelę, niektóre gatunki traw  oraz mieszanki motykowatych z trawami. 

Roślina ochronna jednorocznej wsiewki śródplonowej powinna charakteryzować się małą 

konkurencyjnością, możliwie krótkim okresem wegetacji, słabym zacienieniem powierzchni 

gruntu i niezbyt rozbudowanym systemem korzeniowym. Najlepsze warunki stwarza 

jęczmień jary, dość dobrymi roślinami ochronnymi są żyto oraz pszenżyto uprawiane na 

gorszych stanowiskach w zmianowaniu. Dopuszczalne są pszenica ozima i jara uprawiane na 

słabszej glebie. 

 

Koniczyna czerwona 

Koniczynę czerwoną należy uprawiać na glebach należących do kompleksu: pszennego 

bardzo dobrego i dobrego, żytniego bardzo dobrego oraz zbożowo-pastewnego mocnego. 

Odczyn gleby powinien mieścić się w przedziale pH 6,6-7,2. Do prawidłowego wzrostu i 

rozwoju koniczyna czerwona potrzebuje 650 mm opadów w ciągu roku. Pole na którym ma 

być wysiana koniczna czerwona musi być pozbawione perzu. 

Koniczynę czerwoną można wsiewać w zboża jare lub ozime, możliwie jak najwcześniej 

wiosną. Ilość wysiewu wynosi 18 – 25 kg/ha, a głębokość siewu ok. 1,5 cm. Na glebach 

mocnych zaleca się wsiewki koniczyny czerwonej w rzepak. Można je wykonać jesienią 

razem z rzepakiem lub po jego wschodach, albo wiosną w międzyrzędzia. Nasiona koniczyny 

przed siewem można zaprawić nitraginą. 

Przerwy w uprawie koniczyny na tym samym polu powinny wynosić 4-5 lat. Ma to na celu 

zapobieganie występowania wykoniczynienia, które może nastąpić po wyczerpaniu 

składników pokarmowych z gleby, nagromadzeniu się agrofagów i rozwoju bakteriofagów, 

które pasożytują na bakteriach brodawkowych. 

Nawożenie mineralne zależy od zasobności gleby w składniki pokarmowe oraz wymagań 

nawozowych rośliny ochronnej i koniczyny. Dawka fosforu i potasu powinna być większa o 

30 – 50% w porównaniu z dawką stosowaną pod roślinę ochronną. Dawki azotu pod roślinę 

ochronną powinny wynosić nie więcej niż 60 kg N/ha, aby nie zwiększać jej 

konkurencyjności w stosunku do wsiewki. Bor i molibden są mikroelementami mającymi 

duży wpływ na wzrost i rozwój koniczyny. Niedobory boru mogą występować na glebach o 



odczynie obojętnym lub zasadowym, a molibdenu na glebach kwaśnych. Bor można stosować 

w formie superfosfatu borowanego lub boraksu w dawce 10-20 kg/ha. Molibden można 

stosować doglebowo w dawce 0,5-1,0 kg/ha. 

Na polach o dużej zmienności glebowej bardziej pewny plon daje mieszanka koniczyn: 

czerwonej, szwedzkiej i białej. Każdy z tych gatunków ma wtedy korzystne parametry do 

rozwoju w różnych warunkach siedliska. Skład takiej mieszanki powinien być następujący: 

koniczyna czerwona – 12 kg/ha, koniczyna biała – 3 kg/ha, koniczyna szwedzka – 4 kg/ha. 

Można także zastosować mieszankę koniczyn z trawami. Przykładowy skład takiej mieszanki 

to: koniczyna czerwona – 10 kg/ha, koniczyna biała – 2 kg/ha, koniczyna szwedzka – 3 kg/ha, 

życica westerwoldzka 10 kg/ha. 

 

Seradela 

 

Seradela nie ma dużych wymagań glebowych, udaje się na glebach kwaśnych i piaszczystych. 

Najlepsze pod jej uprawę są gleby należące do kompleksu żytniego słabego i bardzo słabego. 

Gleby zwięzłe, które łatwo się zaskorupiają, są podmokłe czy wapienne, nie nadają się pod jej 

uprawę. 

Seradela jest rośliną odporną na suszę, ponieważ wykorzystuje wodę pochodzącą z mgły i 

rosy. Dobrze znosi warunki zwiększonej wilgotności powietrza i obfitych opadów. Ma małe 

wymagania co do pH gleby, toleruje odczyn kwaśny i lekko kwaśny (pH 5,4–6,5). Dobrze 

znosi wiosenne przymrozki, kiełkuje w temperaturze 3–5°C. Seradela nie ma wymagań co do 

przedplonu. Dobry przedplon powinien zostawiać pole niezachwaszczone. Nie powinno się 

uprawiać seradeli po innych motylkowych z uwagi na możliwość nagromadzenia w glebie 

drobnoustrojów chorobotwórczych niszczących bakterie brodawkowe, a także nasilenie 

chorób atakujących motylkowate, które przenoszone są przez glebę.  

Przed siewem zaleca się szczepienie nasion seradeli nitraginą, która zawiera bakterie 

brodawkowe. Dodatkowo należy też zastosować zaprawianie. Wysiew powinno się 

wykonywać wiosną, najpóźniej do 20 kwietnia. Jeżeli seradela przeznaczona jest na paszę, to 

należy ją wysiewać w ilości 30–40 kg nasion na hektar. Nasiona można wysiewać siewnikiem 

lub rzutowo. W przypadku zastosowania siewnika rozstawa rzędów powinna wynosić 10–15 

cm, a głębokość siewu 2 cm. Na glebach żyźniejszych rozstawa rzędów może być szersza, a 

na słabszych węższa. 

Zaleca się zmniejszenie o 20% ilości wysiewu rośliny ochronnej aby nie ograniczać wzrostu 

seradeli. W zboża ozime seradelę należy wysiewać rzutowo, wczesną wiosną. 

Seradela może być użytkowana jako pasza (w postaci zielonki, siana lub kiszonki) albo 

można ją przyorać jako zielony nawóz. 

Zbierając z pola roślinę ochronną należy ścinać ją co najmniej 20 cm nad ziemią, aby nie 

uszkadzać pędów seradeli. Plon zielonej masy wynosi 15-30 ton/ha, a zawartość suchej masy 

osiąga 14-18%. 

Seradelę, która jest przeznaczona na zielonkę, należy zbierać od początku kwitnienia do fazy 

zawiązywania strąków na dolnej części rośliny. Jeżeli rośliny są koszone w fazie pełnego 

kwitnienia, to wtedy można uzyskać największy plon białka. 

Seradelę przeznaczoną na zielony nawóz należy przyorać jesienią, chyba że jest przeznaczona 

pod ziemniaki, wtedy zabieg można wykonać wczesną wiosną. 

Marchew pastewna 

Marchew pastewną wysiewa się w żyto lub pszenżyto ozime bardzo wcześnie na wiosnę , a w 

zachodnim rejonie kraju jesienią, w ilości 3 kg nasion/ha. Po zbiorze rośliny ochronnej 

konieczne jest pogłówne nawożenie azotem w dawce 50 kg/ha. Następnie należy wymieszać 



wysiany nawóz z glebą poprzez bronowanie. Zbiór marchwi wykonywany jest pod koniec 

października. Orientacyjny plon korzeni marchwi pastewnej wynosi 15 t/ha. 

Trawy pastewne 

Trawy pastewne jako wsiewki śródplonowe powinny być uprawiane w rejonach 

wilgotniejszych. Mimo, że są odporniejsze na suszę od gatunków motylkowatych, reagują na 

nią znacznym obniżeniem plonu. Najlepszą rośliną ochronną dla traw jest jęczmień jary, a 

gorszymi żyto i pszenżyto ozime.  

Jako jednoroczne wsiewki śródplonowe uprawiane są następujące gatunki traw: życica 

wielokwiatowa, życica trwała, życica westerwoldzka, kupkówka pospolita i stokłosa 

uniolowata.  

Trawy można wysiewać w terminie jesiennym do 20 września lub wiosną do 15 kwietnia. 

Ilość wysiewu jest taka jak ilość maksymalna przy uprawie traw w plonie głównym na paszę. 

Po zbiorze rośliny ochronnej konieczne jest zastosowanie pogłównej dawki azotu w ilości 50-

90 kg/ha. Trawy użytkuje się poprzez wypas, ponieważ trudno jest skosić rośliny pozbawione 

pędów generatywnych. Plony zielonej masy wynoszą 8-16 t/ha. 

 

 

 

 

 


