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ŁĄKI I PASTWISKA. Dbamy o użytki zielone wiosną

Zróbmy sobie paszę
Użytki zielone są najtańszym źró-

dłem pełnowartościowej paszy. 

O ich wartości pokarmowej decy-

duje skład botaniczny runi, który 

zależy od czynników środowisko-

wych, sposobu użytkowania oraz 

zabiegów pielęgnacyjnych, w tym 

od nawożenia. 

Intensywność uprawy użytków zie-
lonych zależy przede wszystkim od 
ilości wody w glebie. Użytki zielone 
mogą występować na  glebach róż-
nych kompleksów. Istotnym czynni-
kiem dla możliwości plonowania jest 
zasobność gleby w wodę. Długotrwa-
łe użytki wywierają wpływ na proce-
sy glebotwórcze i  specy*czne wła-
ściwości gleb. Następuje akumulacja 
dużej ilości substancji organicznej, 
decydującej o  możliwościach gro-
madzenia wody i składników pokar-
mowych oraz o  plonowaniu. Wyso-
ki poziom wody sprzyja akumulacji 
substancji organicznej oraz decyduje 
o  przeznaczeniu użytku zielonego 
jako łąki. Poziom wody na pastwisku 
powinien być niższy, a gleba bardziej 
mineralna, czyli o zawartości poniżej 
10% substancji organicznej. Gleby 
zbyt lekkie i  zbyt ciężkie nie nadają 
się na pastwisko.

Po pierwsze rowy
Co należy zrobić wiosną, aby popra-
wić jakość naszych łąk i pastwisk, co 
przełoży się na wartość i ilość wypro-
dukowanej z  pola zielonki, kiszonki 
i siana?

Po pierwsze powinniśmy zadbać 
o  stan urządzeń i  rowów meliora-
cyjnych. Z  biegiem czasu rowy za-
mulają się i  zarastają, co zmniejsza 
ich funkcjonalność. Bydło podczas 
sezonu pastwiskowego również przy-
czynia się do  zasypywania urządzeń 
melioracyjnych. Czyszczenie rowów 
szczegółowych jest obowiązkiem rol-
nika (opłata dla spółki wodnej), na-
tomiast kanały i  rzeki powinny być 
czyszczone przez Zarząd Melioracji 

i  Urządzeń Wodnych. Zdarza się, 
że ZMiUW nie czyści kanałów, po-
nieważ rolnicy z  danego rejonu nie 
interweniują. Wysokie poziomy wód 
w kanałach i rzekach wpływają nega-
tywnie na odpływ wody z rowów me-
lioracyjnych. Przy wysokich stanach 
wody, na  użytek zielony trudno jest 
wjechać sprzętem rolniczym.

Po drugie włókowanie
Po drugie, użytki zielone należy 
włókować. Nadają się do  tego pro-
fesjonalne włóki oraz ciężkie brony 
odwrócone zębami do  góry. Można 
też wykonać włókę samemu, nie jest 
to trudne. Włókowanie służy roz-
garnianiu kretowisk. Kopczyki po-
winny być przesuszone, aby się pod 
wpływem włókowania rozsypywały, 
a nie rozmazywały. W kretowiskach 
jest dużo nasion chwastów, ale dzię-
ki włókowaniu nie mają one dobrych 
warunków do rozwoju. 
Pozostawienie kretowisk wpływa 
niekorzystnie na  pracę kosiarek, 
ostrza tnące szybciej się zużywają. 
Drugą funkcją włókowania jest roz-
cieranie krowich łajniaków pozosta-
łych z  ubiegłego roku. Traw, które 
mają już ponad 10 cm wysokości 
raczej nie powinniśmy włókować, 
ponieważ możemy uszkadzać rośliny.
 
Po trzecie wałowanie
Po trzecie łąki i pastwiska położone 
na  glebach organicznych (np. torfy) 
należy wałować. Na  glebach orga-
nicznych, w  siedliskach pobagien-
nych (po zmeliorowaniu torfowisk), 
niezbędnym zabiegiem jest ponadto 
wiosenne wałowanie wałem łąko-
wym o  obciążeniu, zależnie od wa-
runków siedliskowych, od 500 nawet 
do 1000 kg na 1 m bieżący. 

Wiosenne wałowanie jest w  ta-
kich warunkach potrzebne, ponie-
waż niskie temperatury powodują 
przemarzanie wierzchniej warstwy 
gleby i  jej rozluźnienie. Pod darnią 

powstają grube warstwy lodu, a  po 
jego rozmarznięciu pozostają wol-
ne przestrzenie, oddzielające darń 
od podłoża gleby (brak podsiąkania 
wody). Sprzyja to zasychaniu roślin. 
Dociskając ruń, usuwamy z gleby po-
wietrze oraz usprawniamy podsiąk 
kapilarny wody. Poprawia to regene-
rację systemów korzeniowych traw 
oraz powoduje wzrost intensywności 
krzewienia się. Wałowanie ogranicza 
także rozprzestrzenianie się chwa-
stów grubołodygowych, baldaszko-
watych, sitów oraz turzyc. 

Kiedy łąki przeschną po zimie
Optymalnym terminem wałowania 
jest okres, gdy łąki i pastwiska prze-
schną po  zimie, lecz nie są jeszcze 
zbyt suche. Najlepszym terminem 
wykonania tego zabiegu jest mo-
ment, kiedy po  przejściu wału jest 
on zwilżony, ale nie ścieka po  nim 
woda. Uchwycenie właściwego ter-
minu wałowania jest niezwykle 
ważne, ponieważ wykonanie tego 
zabiegu zbyt wcześnie lub zbyt póź-
no, nie przyniesie spodziewanych 
efektów. Wał ociekający wodą ozna-
cza, że  zabagniamy stanowisko, po-
garszając warunki do  wzrostu traw 
i  roślin motylkowatych. Stwarzamy 
natomiast warunki do wzrostu roślin 
niepożądanych (chwastów), takich 
jak sity czy turzyce. Suchy wał ozna-
cza, że termin wykonania wałowania 
już minął. Zabieg ten nie spowoduje 
właściwego dociśnięcia oderwanej 
przez zjawiska mrozowe warstwy 
darniowej do podłoża i rozwój pożą-
danej roślinności zostanie ograniczo-
ny, stwarzając warunki do  rozwoju 
chwastów, takich jak rdest wężownik, 
kuklik zwisły czy wiązówka błotna.
 
Podsiewanie
Wykonywanie wymienionych czyn-
ności na  użytkach zielonych razem 
z  odpowiednim nawożeniem i  pod-
siewem traw spowoduje, że otrzyma-
my odpowiedni i  naturalny pokarm 
dla naszych przeżuwaczy.
Podsiewając użytki zielone należy 
pamiętać o  pielęgnacji, która pole-
gać ma na ograniczeniu konkurencji 
starej darni i  umożliwieniu szybkie-
go wzrostu podsianemu materiałowi. 
Podsiewy łąk, czy pastwisk moż-
na wykonywać zarówno w  okresie 
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wiosennym, jak i  zimowym, a  także 
w ciągu całego okresu wegetacji, przy 
okazji wykonywania innych zabiegów 
na użytkach zielonych, jak np. brono-
wanie, włókowanie czy nawożenie.  

Ograniczamy konkurencję
Pielęgnacja łąk podsianych powin-
na opierać się głównie na zabiegach 
ograniczających konkurencyjność 
starej darni tak, by podsiana mie-
szanka miała możliwość szybkiego 
wzrostu. Do  pierwszych zabiegów 
pielęgnacyjnych należy bronowanie 
i włókowanie przed podsiewem. Na-
stępnie (mniej więcej 14 dni po pod-
siewie) powinien nastąpić pokos pie-
lęgnacyjny. Pokos pielęgnacyjny to 
ważny zabieg, przez wielu rolników 
pomijany, a skutki jego pominięcia są 
bardzo różne. Wypasanie krów jest 
również korzystne, biorąc pod uwagę 
wyrównanie konkurencyjności roślin 
na użytkach zielonych.

Nawożenie zgodne  
z zaleceniami
Nawożenie dla trwałych użytków 
zielonych oparto o zalecenia IUNG-
-PIB. Nawożenie powinno być zróż-
nicowane, w  zależności od rodzaju 
gleby i  składu botanicznego runi. 
Na glebach mineralnych, optymalne 
dawki azotu dla łąk wynoszą 80-180 
kg/ha, a  dla gleb torfowo- murszo-
wych od 0 do 140 kg/ha, zależnie od 
wielkości uzyskanego plonu. Dawkę 
azotu należy podzielić na  dwie lub 
trzy części, pod każdy pokos. 

Wszystkie rodzaje nawozów stoso-
wanych pogłównie wykazują szybkie 
działanie plonotwórcze (z wyjątkiem 
mocznika w  okresie wczesnowiosen-
nym). Na łąkach, gdzie rośliny motyl-
kowate stanowią 20-30%, stosujemy 
nawożenie azotem, w dawce nie prze-
kraczającej 100 kg rocznie. Większość 
łąk wymaga nawożenia fosforem, jego 
dawka może wynieść 40-80 kg. Stosu-
je się go w jednej dawce wczesną wio-
sną. Łąki torfowomurszowe każdego 
roku potrzebują nawożenia potasem  
w ilości 80-140 kg/ha. 

Pokrzywa jako wskaźnik
Wysokie zapotrzebowanie na  azot 
oznacza także wysoką dawkę potasu. 
Potas dzielimy tak, jak azot, na dawki 

pod każdy pokos. Jeśli stosujemy gno-
jówkę, ograniczamy nawożenie pota-
sem do  minimum. Kiedy na  łąkach 
pojawia się pokrzywa i  szczaw tępo-
listny, świadczy to o  przenawożeniu 
azotem i potasem. Łąki można nawo-
zić także obornikiem lub kompostem, 
w dawce 20-30 t/ha, raz na 3-4 lata. 
Wskazany jest obornik koński i  by-
dlęcy, dobrze przefermentowany. 

Nawozy organiczne stałe stosujemy 
zazwyczaj przy zagospodarowaniu 
łąk od nowa oraz za pomocą podsie-
wu. Poprawiamy w ten sposób skład 
runi. Nawozimy także gnojówką  
10-15 m3 rocznie lub gnojowicą  
30-50 m3. Przy stosowaniu gnojowi-
cy pogłównie, należy ją rozlewać rów-
nomiernie. Pamiętajmy, żeby nie sto-
sować jej na łąkach zbyt uwilgotnio-
nych, podmokłych. Zabronione jest 
także wywożenie gnojowicy na glebę 
pokrytą śniegiem lub zamarzniętą. 
Stosowanie gnojowicy i  gnojówki 
powinno być kontrolowane i  zaleca 
się je stosować tylko na łąki. 

Ten smak, ta różnica
Stosowanie płynnych nawozów na-
turalnych na pastwiskach stwarza 
zagrożenie chorobotwórcze i  obniża 
smakowitość paszy. Rośnie wtedy 
ilość niedojadów. Nawozy te stosuje-
my w ograniczonych ilościach na łąki. 
Jednorazowe dawki nie powinny 
przekraczać 30 m3/ha. Stosowanie 
wyższych dawek gnojowicy powo-
duje powstawanie kożucha, który 
ogranicza rozwój traw szlachetnych, 
przyspiesza zaś rozwój chwastów. 

Kompost z obornika
Najlepszym nawozem organicz-
nym na użytki zielone jest kompost 
z  obornika. Trawy łąkowe dobrze 
wykorzystują składniki pokarmowe 
z  gnojówki i  gnojowicy, co oznacza, 
że  nawozy te są efektywne i  bez-
pieczne ekologicznie. Zastosowanie 
gnojówki w  dawce 20 m3 na  hek-
tar w kwietniu (na niezbyt wilgotną 
glebę, bo nie wolno gleby podtopić) 
jest źródłem 80 kg azotu, 10-15 kg 
fosforu i  160 kg potasu. Gnojówka 
bydlęca jest uboga w fosfor. 

Taka dawka zabezpiecza około 80% 
dawki azotu na pierwszy pokos oraz 

20-30% fosforu i  całą dawkę po-
tasu dla plonu około 40 t zielonki, 
na  średnio zasobnej glebie. W  go-
spodarstwach dysponujących gnojo-
wicą, zastosowanie dawki 10-15 m3  
jesienią i 20-25 m3 późną wiosną po-
krywa wymagania roślin łąkowych 
względem fosforu i potasu. Uzupeł-
nienia wymaga tylko nawożenie azo-
tem, który wzmaga działanie nawo-
zowe gnojowicy. 

Po pokosie i wypasie
Zalecane jest stosowanie zamienne 
nawozów. Jeśli danego roku wysie-
wa się azot w  formie saletrzaku, to 
w  kolejnym roku w  formie siarcza-
nu amonowego, w  gnojowicy albo 
w  gnojówce. Użytki zielone można 
szybko zasilić azotem, magnezem 
i  mikroskładnikami, stosując  dokar-
mianie dolistne. Opryski wykonuje-
my wczesną wiosną oraz po każdym 
pokosie lub wypasie. Łąkę opryskuje 
się 8-10 dni po skoszeniu, a pastwi-
sko 5-6 dni po  wypasie. Na  hek-
tar należy stosować 300-400 litrów 
cieczy z  15% wodnym roztworem 
mocznika (15 kg mocznika w  100 
litrach wody) i 5% siedmiowodnego 
lub 3% roztworem jednowodnego 
siarczanu magnezowego oraz nawóz 
z mikroskładnikami. 

Stosując 400 litrów cieczy,  wprowa-
dza się około 28 kg/ha azotu (4 x 15 kg  
mocznika), czyli dawkę wystarczają-
cą do rozwoju trawy drugiego i dal-
szych pokosów lub wypasów. Wcze-
sną wiosną należy jednak stosować co 
najmniej 60 kg/ha azotu doglebowo, 
w  formie stałej lub gnojowicę albo 
gnojówkę. O wielkości i jakości plo-
nu decyduje nie tylko nawożenie, czy 
ilość i rozkład opadów, ale także ter-
min i  faza zbioru. Niestety, im póź-
niej koszona jest łąka, tym mniejszy 
plon i gorsza jakość.

Nawożenie zależy od wody
Na glebach lżejszych, bardziej su-
chych, należy bardziej ob*cie nawozić 
jak najwcześniej wiosną, by wykorzy-
stać zapasy wody pozimowej i uzyskać 
możliwie jak najwyższy plon pierw-
szego pokosu. Nawożenie w dalszym 
przebiegu wegetacji zależy od wil-
gotności gleby. Dobre uwilgotnienie 
gleby i co najmniej średnia zasobność 
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przyswajalnych form fosforu, pota-
su i  magnezu, decydują o  wysokich 
i stabilnych plonach. Wysoki poziom 
wody sprzyja akumulacji substancji 
organicznej oraz decyduje o przezna-
czeniu użytku zielonego jako łąki. Na-
wożenie jest czynnikiem, który może 
zmieniać skład =orystyczny runi, po-
budzając do wzrostu gatunki znacznie 
lepiej wykorzystujące nawozy mine-
ralne. Gatunki te zwiększają swoje 
rozmiary, zwyciężając w  konkurencji 
o  światło, wodę i  składniki pokar-
mowe. Prowadzi to do  uproszczenia 
różnorodności gatunkowej roślin. In-
tensywne nawożenie azotem i  pota-
sem ogranicza rozwój roślin motyl-
kowych i może prowadzić do wystę-
powania chwastów azotolubnych. By 
dobrze rozwijały się wysokie gatunki 
traw łąkowych, nie kosimy niżej niż  
na 5-6 cm.

Kwaśna gleba pod użytkiem
Gleby pod użytkami zielonymi po-
winny być zawsze kwaśne lub lekko 

kwaśne, co nie znaczy, że nie powin-
niśmy regulować ich odczynu. Ure-
gulowany odczyn dla gleb mineral-
nych to pH w 1 M KCl powyżej 5,5, 
a  dla gleb organiczno-mineralnych 
– pH powyżej 5,0, natomiast dla gleb 
organicznych – pH powyżej 4,5. 
Użytki zielone są wrażliwe na wap-
nowanie i  dlatego należy je wyko-
nywać umiarkowanie i tylko jesienią. 
Jeżeli gleba ma odczyn niższy od 
optymalnego, stosujemy tylko wap-
no węglanowe lub węglanowo ma-
gnezowe (na przykład dolomit). Nie 
wolno stosować wapna tlenkowego. 

W przypadku optymalnego odczynu 
i niskiej zasobności w magnez zale-
cane jest stosowanie wapna magne-
zowego w ilościach – 300-500 kg/ha 
dolomitu, który poprawia nie tylko 
jakość runi, ale też wpływa na zdro-
wie i  wydajność zwierząt. Zwiększa  
również udział roślin motylkowatych 
w runi, nawet pod wpływem nawoże-
nia azotem.

Ograniczanie wapnowania
Na glebach mineralnych wapnuje-
my przy pH w 1 M KCl poniżej 5,5, 
na glebach organicznych zabieg wap-
nowania wykonujemy tylko w  sytu-
acjach szczególnych, gdy odczyn jest 
bardzo kwaśny (pH poniżej 4,5).  Im 
gleba jest bardziej organiczna, tym bar-
dziej należy ograniczać wapnowanie, 
które przyspiesza rozkład substancji 
organicznej i  jej degradację.  Dawki 
wapna powinny być wtedy jak naj-
mniejsze i stosowane częściej w mini-
malnych dawkach 0,5-1,0 t/ha masy 
wapna węglanowego lub dolomitu. 

Po skontrolowaniu odczynu zabieg po-
wtarzamy po 2-3 latach. Tylko na gle-
bach mineralnych dawka wapna może 
być wyższa, ale nie powinna przekra-
czać 2 ton CaO/ha, czyli do  4 ton 
wapna węglanowego na  hektar. Jeżeli 
jesienią stosujemy wapno, nie wolno 
stosować nawożenia organicznego.

Jan Burblis  DODR we Wrocławiu


