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POLA UPRAWNE. Korzyści z uprawy międzyplonów

Monokulturowy przerywnik
Uprawa poplonów jest doskonałym 

przerywnikiem dla monokulturowych 

upraw. Szczególnie, że pole nie powin-

no pozostawać zbyt długo bez okrywy 

roślinnej, zwłaszcza w okresie jesien-

no-zimowym. Pamiętajmy też, że od 

nowego sezonu, do utrzymania odpo-

wiedniej powierzchni proekologicznej 

zobowiązani będą wszyscy, którzy 

posiadają gospodarstwa powyżej  

15 ha. 

Ochrona jakości gleb i czystości wód jest klu-
czową sprawą dla poprawy stanu środowiska 
naturalnego. Ochronę tę można realizować 
przez szereg działań składających się na sys-
tem organizacji gospodarstwa oraz poszcze-
gólnych procesów produkcyjnych. 
Podstawowe znaczenie ma tu odpowiednio 
zaplanowane użytkowanie gruntów, w  tym 
płodozmianu wraz z  towarzyszącymi za-
biegami agrotechnicznymi właściwymi dla 
uprawianych gatunków roślin. To również 
prosty i  tani sposób wzbogacenia gleby 
w substancje mineralne oraz próchnicę.

Przerwana monokultura
Uproszczenia w  uprawie, specjalizacja 
produkcji powodują, że  odchodzi się od 
następstwa roślin zgodnego z  zasadami 
poprawnego zmianowania. Spadek po-
głowia spowodował, że prawie całkowicie 
zaniechano uprawy roślin motylkowych. 
To przyczynia się nie tylko do zubożenia 
gleby, ale też rozprzestrzeniania się cho-
rób i szkodników. 
Uprawa poplonów jest doskonałym prze-
rywnikiem dla monokulturowych upraw. 
Pole też nie powinno pozostawać zbyt 
długo bez okrywy roślinnej, zwłaszcza 
w okresie jesienno-zimowym.

Cenne minerały
Rośliny poplonowe pobierają i  zatrzymują 
w sobie składniki mineralne, których nie wy-
korzystały poprzedzające je uprawy w plonie 
głównym. W ten sposób ogranicza się straty 
cennych minerałów, które spływając do wód 
gruntowych i cieków wodnych stanowią za-
grożenie dla środowiska. Zaoranie poplonu 
pozwala wzbogacić glebę w składniki mine-
ralne i substancje organiczne.
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 bę-
dącej znakomitym nawozem. Świeża masa 
przyoranych roślin może zastąpić ok. 8 
do 20 ton obornika. 

Przerwać cykl
W dobrze przygotowanym płodozmianie, 
międzyplony pomagają przerwać cykle roz-
wojowe wielu chorób grzybowych i  bak-
teryjnych, a  także owadów czy nicieni (np.  
gorczyca, szczególnie sarepska). Dzięki temu 
poprawiają stan 6tosanitarny gleby. Rosnące 
poplony przyciągają także pożyteczne orga-
nizmy niszczące szkodniki.

Gorczyca, facelia, łubin
Najczęściej na  poplon wybieramy rośliny 
dostępne w gospodarstwie. Należy wybierać 
gatunki, które charakteryzują się szybkim 
wzrostem początkowym, mają małe potrze-
by wodne w okresie kiełkowania i wschodów, 
małe wymagania glebowe, a  ich nasiona są 
stosunkowo tanie. Dobór zależy też od ter-
minu, w którym je wysiewamy i od sposobu 
jego spożytkowania. 
Najbardziej popularnymi roślinami jako 
składniki międzyplonów są gorczyca, facelia, 
rzepak ozimy, żyto, łubin pastewny, w mniej-
szym stopniu także wyka ozima, pelusz-
ka i  życica trwała. We wsiewkach, z  reguły 
sianych w  mniejszym zakresie ‒ koniczyna 
z  trawami i  lucerna chmielowa. Cennymi 
roślinami, choć nieco zapomnianymi są se-
radela, rzepa ścierniskowa, rzodkiew oleista, 
gryka i słonecznik.

Poplony jako wymóg EFA
Od nowego sezonu, do  utrzymania od-
powiedniej powierzchni proekologicz-
nej będą zobowiązani wszyscy, którzy 
posiadają gospodarstwa powyżej 15 ha. 
By spełnić ten wymóg, będą musieli wy-
kazać, że  5% ich użytków rolnych to ob-
szary cenne środowiskowo. Sposobów 
i możliwości jest wiele. Brakujący obszar 
EFA będzie można wypełnić poprzez siew 
międzyplonów ścierniskowych albo ozi-
mych. Jednak za obszary EFA będą mogły 
zostać uznane jedynie międzyplony obsia-
ne mieszanką składającą się co najmniej z 
dwóch gatunków, następujących grup roślin 
uprawnych ‒ zboża, oleiste, pastewne, bo-
bowate drobnonasienne, bobowate grubo-

nasienne, rośliny miododajne, inne gatunki 
uprawne (sorgo, gryka, proso, kukurydza). 
Wyklucza się mieszanki złożone z samych 
gatunków zbóż.

Nowy Program
W związku z możliwością uprawy między-
plonów w  programie rolnośrodowiskowo-
-klimatycznym, w ramach działań PROW 
2014-2020, pakiet 2 „Ochrona gleb i wód”, 
zasiany międzyplon musi spełnić nowe wy-
mogi. Dotyczy to oczywiście gospodarstw, 
które zadeklarowały uczestnictwo w  tym 
programie. Obowiązują wtedy pewne ogra-
niczenia i zasady:

siew roślin międzyplonowych w  ter-
minie do 15 września,
stosowanie roślin na  międzyplon, 
jako mieszanki złożonej z  minimum 
3 gatunków roślin, a gatunek rośliny 
dominującej w  mieszance nie może 
przekroczyć 70% jej składu,
zakaz stosowania mieszanki między-
plonowej składającej się tylko z  sa-
mych gatunków zbóż,

 obowiązuje także zakaz nawożenia mię-
dzyplonu oraz zakaz stosowania środ-
ków ochrony roślin,
kolejne zabiegi agrotechniczne można 
wznowić w  następnym sezonie, wio-
sną, po 1 marca.

Dlaczego mieszanki?
Wysiewając mieszanki znacznie zmniej-
szamy ryzyko nieudanych poplonów, gdyż 
niekorzystne warunki dla jednego gatunku 
mogą być bardziej sprzyjające dla pozosta-
łych. Uzyskujemy również paszę o większej 
wartości pokarmowej. Pochodzi ona bowiem 
z roślin o  zróżnicowanej zawartości białka 
i  innych składników. Mieszanki lepiej za-
cieniają glebę, co sprzyja zmniejszeniu strat 
wody. Mieszanka powinna składać się z 2-4 
gatunków roślin o podobnych wymaganiach 
glebowych i zbliżonej długości okresu wege-
tacji. 
Nasiona gatunków wchodzących w  skład 
mieszanki dobieramy tak, aby miały rów-
nież podobną wielkość, aby zapewnić rów-
nomierny wysiew. Głównym komponentem 
mieszanki powinien być gatunek dobrze 
plonujący w danym rejonie, uzupełniony 1-3 
innymi gatunkami.
Monika Miniewska DODR we Wrocławiu


