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GLEBA. Międzyplony ścierniskowe

Bobik, łubin i facelia
Do niedawna były wysiewane tylko w celu uzyskania 

dodatkowego plonu pasz. Jednak dzięki rolnikom 

ekologicznym zaczęto dostrzegać inne korzyści płynące 

z ich uprawy. Uprawa poplonów ścierniskowych ma duże 

znaczenie gospodarcze, ponieważ stwarza możliwość 

uzyskania dodatkowego plonu zielonki, stanowiącej 

wartościową paszę dla zwierząt lub uzyskanie zielonej 

masy na przyoranie.

Jednym z  podstawowych błędów 
popełnianych na  terenach użytko-
wanych rolniczo jest pozostawienie 
gleby bez okrywy roślinnej. Ulega 
ona wtedy degradacji. 

Ujemnie wpływa również:
  nieuzupełnianie składników po-

karmowych wyniesionych z  gleby 
wraz z plonem roślin,
  niewłaściwa uprawa gleby i  nie-

właściwy dobór gatunków roślin 
uprawnych na  terenach podatnych 
na  erozję (bezpośrednie działanie 
promieni słonecznych zabija mi-
kroorganizmy glebowe, nadmiernie 

przesusza glebę, wystawia na dzia-
łanie wiatrów i wody),
  zagęszczenie gleby powodowane 

ciężkimi maszynami i  narzędziami 
rolniczymi (podczas zespołu upraw 
pożniwnych gleba jest rozpylana, 
przesuszana i traci próchnicę).

Azot dla rośliny 
następczej
Dążąc do  podwyższenia żyzności 
i  zapobiegając wyżej wymienio-
nym problemom, należałoby czę-
sto uprawiać międzyplony, które 
dodatkowo wiążą mineralne formy 
azotu znajdującego się w  glebie. 

Dzięki temu zostaje on zachowany 
dla rośliny następczej. Dodatkowo, 
do  funkcji międzyplonów można 
zaliczyć:
  poprawę bilansu materii orga-

nicznej i azotu,
  zmniejszenie skali wymywania 

składników pokarmowych (m.in.  
N, K, Ca),
  zmniejszenie potrzeb nawozo-

wych gleby i  lepsze wykorzystanie 
nawozów,
  zwiększenie aktywności biolo-

gicznej gleby,
  łatwiejsza uprawa roli (pulchniej-

sza rola, mniejsze opory stawiane 
maszynom uprawnym),
  ograniczenie erozji wietrznej 

i wodnej,
  ograniczenie zachwaszczenia.

Międzyplon ścierniskowy
To, czy międzyplon ścierniskowy jest 
udany, zależy od staranności wyko-
nanych zabiegów agrotechnicznych, 
gdyż źle przygotowana rola może 
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spowodować obniżenie plonu zie-
lonej masy. Glebę trzeba przygoto-
wać jak najszybciej, zaraz po zbiorze 
plonu głównego. Po wykonaniu orki 
(głębokość zależy od rodzaju gleby) 
należy zbronować pole i  zastoso-
wać wał, który umożliwi równo- 
mierne rozmieszczenie nasion 
w glebie, zwiększy podsiąkanie wody 
i przyspieszy wschody roślin.

Najpierw powoli
Termin siewu jest szczególnie waż-
ny w przypadku roślin motylkowa-
tych, ze względu na  ich powolny 
początkowy rozwój. W dużo mniej-
szym stopniu problem odpowiednio 
wczesnego terminu siewu dotyczy 
pozostałych gatunków stosowanych 
jako poplony, z  natury szybko ro-
snących, jak gorczyca polna, rzod-
kiew oleista czy facelia. Ze względu 
na długość okresu wegetacji, rośliny 
przydatne do uprawy w międzyplo-
nach dzieli się na trzy grupy:
  Pierwsza to gatunki wymagające 

wczesnego terminu siewu – nie póź-
niej niż 25 lipca, czyli bobik, rzepa 
ścierniskowa i kapusta pastewna,
  Druga to gatunki wysiewane 

na początku sierpnia ‒ łubiny, sera-
dela, peluszka i mieszanki np. pelusz-
ka ze słonecznikiem i wyką siewną,
  Trzecia to gatunki wysiewane 

do końca sierpnia, a nawet we wrze-
śniu ‒ rzepak jary, rzodkiew oleista, 
gorczyca czy facelia.

Dopasowane do pola
Aby poplony spełniły oczekiwania, 
rolnicy muszą dobrać odpowiednie 
rośliny do  warunków glebowo-kli-
matycznych. W  planowanym wy-
siewie poplonów muszą uwzględnić 
takie czynniki, jak:
  termin zejścia przedplonu z pola,
  wymagania glebowe i wodne ro-

ślin poplonowych i długość ich we-
getacji,
  uwilgotnienie gleby w  okresie 

żniw,
  sprzęt uprawowy oraz koszt ma-

teriału siewnego.

Przed jarymi
Poplony wysiewa się na  polach,  
pod uprawę roślin jarych (zboża 

jare, kukurydza, buraki cukrowe czy 
ziemniaki). Mogą być one zaora-
ne przed zimą lub pozostawione 
na polu jako mulcz. Wiosenna orka 
niesie ze sobą ryzyko przesuszenia 
gleby, szczególnie wtedy, gdy wio-
sna jest sucha.
W zależności od wymagań gle-
bowych, do  uprawy w  poplonach 
ścierniskowych zaleca się:
  na gleby słabsze ‒ łubin żółty, se-

radelę, facelię, wykę, gorczycę i żyto,
  na gleby średnie ‒ groch siewny 

pastewny (peluszkę), słonecznik, 
łubin wąskolistny, gorczycę białą, 
rzodkiew oleistą, wykę ozimą,
  na gleby żyzne ‒ bobik i  wykę 

jadalną, rzepak i rzepik ozimy.

Zalecana norma wysiewu poplonu 
w siewie czystym wynosi:
  łubiny ‒ 140-160 kg/ha
  bobik ‒ 200-250 kg/ha
  seradela ‒ 50-60 kg/ha
  słonecznik ‒ 25-30 kg/ha
   groch siewny pastewny ‒ 140-160 
kg/ha

  gorczyca biała ‒ 15-20 kg/ha
  facelia ‒ 10-15 kg/ha
  rzodkiew oleista ‒ 25-30 kg/ha
  żyto ‒ 180-200 kg/ha

Poplonowe mieszanki
W poplonach ścierniskowych moż-
na również uprawiać mieszanki. Ro-
śliny muszą być dobrane ze względu 
na  zbliżone wymagania glebowe, 
uprawowe i  sposób użytkowania. 
W  przypadku uprawy mieszanek 
poprawia się wartość pokarmowa 
tych roślin.

Nieobliczalna wegetacja
Trudno przewidzieć długość okresu 
wegetacji międzyplonu ściernisko-
wego, gdyż zależy to od przebiegu 
warunków atmosferycznych. Jeżeli 
gleba jest zasobna w azot, jest cie-
pło i nie brakuje wody, to między-
plon rośnie bardzo szybko. Jeżeli 
w dodatku jesień jest ciepła i okres 
wegetacji się wydłuża, należy obser-
wować, czy rośliny nie przechodzą 
w  fazę generatywną. Taki między-
plon należy natychmiast skosić, by 
nie dopuścić do  wydania nasion, 
gdyż mogłoby to być źródłem za-

chwaszczenia w  uprawach następ-
czych.
Problem zachwaszczenia może się 
również pojawić w  sytuacji zbyt 
częstego stosowania miedzyplonów. 
Przedłużający się nieprzerwany 
okres występowania okrywy roślin-
nej sprzyja chwastom wieloletnim 
(perz, mlecz polny, skrzyp polny, 
ostrożeń polny). W związku z tym, 
zamiast wysiewania międzyplonu, 
warto wykonać zespół upraw po-
żniwnych co najmniej raz w rotacji 
płodozmianu.

Marta Gardyna-Ciosek 
DODR we Wrocławiu

Tabela. Mieszanki uprawiane 

w poplonie ścierniskowym 
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