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Zalety i korzyści płynące z uprawy 
międzyplonów
Rozmowa Krzysztofa Sadury (K.S.) Südzucker Polska S.A. z Panem Andrzejem Nowakiem (A.N.), plan-
tatorem z Rejonu Polska Cerekiew

Krzysztof Sadura (K.S.) Oglą-
dałem Pana plantację, pomimo że 
położona na skłonach, wygląda 
świetnie. Jest wolna od chwastów, 
zdrowa, z wysoką, wyrównaną ob-
sadą. Aby w suchym roku mieć taką 
plantację, potrzebne są nie tylko 
umiejętności, ale i bogate doświad-
czenie. Jak doszedł Pan do tych 
efektów, które widzimy dziś na 
polu?
Andrzej Nowak (A.N.) Buraki w 
naszej rodzinie uprawiane są od 
czterech pokoleń. Najpierw były 
to niewielkie plantacje, bo całe go-
spodarstwo liczyło 12,4 ha. Ale z 
czasem gospodarstwo się powięk-

szało i powiększał się areał uprawy 
buraków. Dziś, wspólnie z bratem 
i naszymi dziećmi, gospodarujemy 
na ponad 1300 ha, a buraki upra-
wiamy  na ponad 110 ha. W ostat-
nim czasie nasze gospodarstwo 
znacznie się powiększyło. Ale nie 
wszystkie pola nadają się od razu 
pod buraki. Część pól ma niskie pH, 
niektóre pola przejęliśmy mocno 
zachwaszczone, z niską zawartością 
próchnicy. Stopniowo wapnując 
pola, siejąc międzyplony, stosując 
odpowiednie uprawy i płodozmian, 
doprowadzamy je do dobrej kul-
tury. Dopiero gdy stanowisko jest 
odpowiednie,  siejemy buraki, włą-

czając je do płodozmianu. Docelo-
wo chcemy aby buraki stanowiły w 
naszym gospodarstwie ponad 15 % 
areału tj. 220–250 ha. 
Czy tak będzie, zobaczymy. Wszyst-
ko zależy od ceny buraków. Buraki 
są rośliną wymagającą inwestycji w 
pole, sprzęt, nowe technologie, a 
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to wymaga określonych nakładów. 
Doceniamy korzyści jakie daje ta 
uprawa, nie tylko te bezpośrednie, 
ale też te, wynikające z dobrego 
stanowiska dla roślin następczych. 
Ale opłacalność musi być zacho-
wana, aby rozwijać gospodarstwo. 
Umiejętność uprawy  buraków zdo-
bywałem stopniowo, korzystając 
z wiedzy inspektorów, doradców, 
uczestnicząc w szkoleniach i prowa-
dząc własne doświadczenia. Dlate-
go dziś, w zależności od gleby, sta-
nowiska, przewidywanej pogody, 
stosuję zarówno tradycyjną uprawę 
płużną jak i metodę bezorkową. 
Obie mają swoje zalety i wady.
(K.S.) Ostatnie lata to czas bar-
dzo zmiennych warunków pogo-
dowych. Okresy suszy i deficytu 
wody a niekiedy i gwałtownych 
opadów. Jak Pan dostosował się 
do tych wyzwań?
(A.N.) Nasze gospodarstwo po-
łożone jest u podnóża Gór Opaw-
skich. Gospodarujemy na glebach 
o podłożu gliniastym, które na-
grzewają się dość wolno ale dobrze 
magazynują wilgoć. Ostatnie lata 
w naszym rejonie charakteryzowa-
ły się dużym deficytem wody. W 
takich latach zdecydowanie lepiej 
sprawdza się uprawa bezorkowa. 
Dlatego, przez ostatnie lata zo-

stał przebudowany i rozbudowany 
park maszynowy, dostosowując go 
do tej metody. Przygotowanie sta-
nowiska pod buraki zaczynamy od 
bardzo dokładnego rozdrobnienia 
słomy, podczas zbioru kombajnem 
zbożowym. Dobrze pocięta słoma 
na kawałki 5–6 cm, łatwiej się mi-
neralizuje. 
Pierwszą uprawkę wykonujemy 
zaraz po zbiorze, broną talerzową 
na głębokość 4–5 cm. Przerywamy 
wówczas parowanie, niszczymy 
kiełkujące nasiona osypanych zbóż i 
chwastów. Następnie, w zależności 
od warunków wilgotnościowych, po 
ok. dwóch tygodniach, wykonujemy 
podorywkę i wysiewamy poplony. 
Próbowaliśmy mieszanek o różnym 
składzie, ale wypraktykowaliśmy, 
że najlepszy w naszych warunkach   
jest groch lub peluszka oraz face-
lia. Groch mamy ze swoich upraw 
nasiennych, facelię natomiast ku-
pujemy. Facelia jest szczególnie 
cenna, gdyż ogranicza populację 
mątwika i jest naturalnym wrogiem 
dla mszyc. Mieszanka ta charak-
teryzuje się szybkimi wschodami 
i silnym wzrostem w początkowej 
fazie rozwoju, dzięki czemu szybko 
zakrywa pole (Rys. 1). Staramy się 
natomiast unikać gorczycy, która  u 
nas nie sprawdziła się, gdyż pocho-

Pan Andrzej Nowak

dzi z rodziny krzyżowych i sprzyja 
rozwojowi kiły. Wysianą mieszankę 
obserwujemy i nie pozwalamy aby 
wyrosła zbyt duża. Gdy osiągnie 
wymagane parametry, zazwyczaj w 
listopadzie, niszczymy masę zielo-
ną talerzówką i dokładnie miesza-
my z glebą. Wykonujemy to agrega-
tem do głębokiej uprawy, który jest 
połączony z siewnikiem do nawo-
zów. Nawozy fosforowe i potasowe 
wysiewamy w dawce wynikającej 
z badań gleby i wprowadzamy na 
dwóch poziomach głębokości. Na-
stępnie wyrównujemy jeszcze pole 
przy pomocy wałów Crosskill Cam-
bridge i włóki. Po takim przygoto-
waniu na wiosnę, wystarczy jeden 
przejazd kompaktorem, aby pole 
było idealnie przygotowane do sie-
wu. 
(K.S.) Czy zawsze mieszanki trak-
tuje Pan jako nawóz zielony mie-
szając z glebą na jesieni, czy czasem 
pozostawia do wiosny jako mulcz?
(A.N.) Wcześniej bywało różnie, 
ale w ostatnich latach klimat się 
zmienia. Na jesieni mamy mniej 
opadów, a zimy są łagodne. Często  
bezśnieżne z dodatnimi temperatu-
rami. W takich warunkach, rośliny 
wysiane w mieszankach, osiągają 
duże rozmiary, pobierając bardzo 
dużo wody, której brakuje. 
W czasie zimy nie przemarzną i 
są problemy z ich dokładnym roz-
drobnieniem. Wykonanie oprysku 
preparatem o działaniu totalnym, 
to dodatkowy koszt, ale przede 
wszystkim strata czasu i wydłuże-
nie okresu przygotowania gleby do 
siewu. Dlatego uważam, że obecnie 
lepiej sprawdza się zniszczenie, roz-
drobnienie, wymieszanie  poplo-
nów z glebą na jesieni, zanim wyro-
sną zbyt duże.
(K.S.) W czasach, gdy część rolni-
ków odchodzi od uprawy między-
plonów, Pan z powodzeniem wyko-
rzystuje ich zalety. Co konkretnie 
zadecydowało, że uprawia Pan mię-
dzyplony? Korzyści agrotechnicz-
ne, dopłaty, koszty?
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Rys. 1. Termin siewu i skład mieszanki jest ważny, aby wschody były szybkie i wy-

równane

(A.N.) Płatności z UE są ważne, 
ale zadecydowały głównie wzglę-
dy agrotechniczne. Od czasu, gdy 
zrezygnowałem z hodowli bydła i 
nie stosuję obornika, obok słomy 
i resztek pożniwnych, poplony są  
podstawowym źródłem materii or-
ganicznej w moim gospodarstwie. 
Duża ilość przyoranej masy zielo-
nej przyczynia się do odbudowy 
próchnicy i poprawy zasobności 
gleby. Rośliny poplonowe korzenią 
się na różnej głębokości, dzięki cze-
mu doskonale drenują, rozluźnia-
ją i spulchniają glebę. Ograniczają 
parowanie i straty wody. Stosując 
międzyplony, przerywam cykl roz-
woju wielu chorób i szkodników, 
ograniczając ich rozwój. Zapobie-
gam wypłukiwaniu składników po-
karmowych do wód gruntowych i 
przyczyniam się do ich pozostania 
w warstwie uprawnej, dostępnej dla 
roślin. Ograniczam działanie erozji, 
szczególnie wodnej, która u nas 
jest szczególnie dokuczliwa, mamy 
wiele pól położonych na skłonach. 
Ponadto w naturalny sposób ogra-
niczam zachwaszczenie. Jak więc 
widać, same zalety a do tego jesz-
cze poprawa bioróżnorodności. 
Poniesione tutaj wydatki, traktuję 
nie jako poniesione koszty, ale jako 

inwestycję w zasobność, żyzność i 
kondycję  pola, które w przyszłości 
odwdzięczy się wyższymi plonami.
(K.S.) Sceptycy uprawy międzyplo-
nów uważają, że poplony zabierają 
zbyt dużo wody i są bardzo dobrym 
pokarmem dla gryzoni. Nie chcą 
ponosić też dodatkowych kosztów. 
Co by im Pan odpowiedział?
(A.N.) Każdy zna swoje pola. Ja 
swoje poznaję od wielu lat. Zanim 
zastosuję coś na dużą skalę, spraw-
dzam to i obserwuję na mniejszych 
areałach. Prowadzę swoje doświad-
czenia, zapiski, porównuję efekty. 
Od czasu gdy nie stosuję obornika, 
międzyplony są najlepszym rozwią-
zaniem, zarówno przy okresowych 
niedoborach wody, jak i gwałtow-
nych opadach. Odpowiednia ilość 
materii organicznej i dobra struk-
tura gleby, lepiej zatrzymuje wodę 
z opadów oraz przeciwdziała jej 
zastoiskom. Jest prawdą, że po-
plony pobierają sporo wody i wraz 
ze wzrostem zmniejszają się jej 
rezerwy w glebie, ale całościowo 
pozostawiają lepsze stanowisko, z 
dobrą retencją na wiosnę. Myślę, 
że niechęć niektórych do uprawy 
międzyplonów wynika z błędów, 
jakie popełniają przy wysiewie. Aby 
międzyplon spełnił swoje zadanie, 
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powinien być gęsty, szybko zacie-
nić glebę i wytworzyć dużo bioma-
sy (Rys. 2). Gdy prowadzimy siew, 
często jest sucho. Nasiona różnych 
gatunków, mają różne zapotrzebo-
wanie na wodę w czasie kiełkowa-
nia. Siejąc głębiej, zapewniamy lep-
szy dostęp do wody, ale opóźniamy 
wschody, co przy późnych termi-
nach nie jest dobre. Siejąc płytko, 
przy braku wilgoci, mamy nierów-
ne wschody i rośliny mogą nie osią-
gnąć wymaganej wielkości. Dlatego 
każdy, w zależności od składu mie-
szanki, wilgotności gleby, sposobu 
wysiewu, powinien indywidualnie 
dobrać głębokość i normę wysiewu.
Jeżeli chodzi o myszy, to od dwóch 
lat, stanowią problem na polach w 
naszym rejonie. Poprzez staranną 
uprawę, niszczymy ich nory i kilka 
razy w roku, stosujemy specjalne 
trutki chemiczne. Wspomagamy 
rozwój dzikiego ptactwa, które w 
naturalny sposób niszczy gryzonie. 
Ale uważam, że w walce  z myszami 
najważniejsze jest aby odciąć je od 
pożywienia. Dlatego między inny-
mi niszczę międzyplon już w listo-
padzie a nie zostawiam jako mulcz 
do wiosny. Oczywiście, jak przyjdą 
lata mokre, a zimy będą mroźne i 
śnieżne, dostosuję się do nowej sy-
tuacji.
(K.S.) Wspomniał Pan, że pro-
wadzi swoje doświadczenia, gdzie 
na mniejszych areałach sprawdza 
nowe technologie, odmiany, środki 
ochrony roślin. Co w tym sezonie 
Pan testuje?
(A.N.) Na małym kawałku zasiałem 
buraki w systemie pasowym Strip-
-Till. Jest to metoda polegająca na 
spulchnianiu i wymieszaniu bez 
odwracania, wąskiego  paska gleby, 
w który precyzyjnie wysiewa się na-
wozy i nasiona. Pozostałą część pola 
w międzyrzędziach, pozostawia 
się nienaruszoną. Metoda pozwala 
na duże oszczędności w kosztach 
uprawy i ma wszystkie zalety upra-
wy konserwującej. Zobaczymy, jak 
sprawdzi się na naszych chłodnych 

glebach, jakie będą plony. Na razie 
nie wygląda to źle. Testuję też różne 
warianty ochrony przed chwastami. 
Szczególnie ciekawy jest wariant z 
użyciem różnych kombinacji prepa-
ratów, które mają zastąpić wycofa-
ny  desmedifam. Na chwilę obecną 
mogę powiedzieć, że w tym sezonie 
można było skutecznie ochronić 
plantację, stosując preparaty nie za-
wierające desmedifamu i wcale nie 
musiała to być technologia Convi-
so. Pogoda pomogła, bo w okresie 
wykonywania zabiegów było mokro 
i  substancje  działające doglebowo 
zadziałały wyśmienicie. Zebrane 
doświadczenie, co do skuteczności, 
dawek i terminów stosowania, wy-
korzystam już w przyszłym roku.
(K.S.) Sieje Pan buraki od wielu lat. 
Co uważa  Pan za ważne, a niedoce-
niane w tej uprawie?
(A.N.) Myślę, że dwa elementy 
są bardzo ważne. Pierwsze to sta-
nowisko. Od niego wszystko się 
zaczyna. Gleba o optymalnym od-
czynie, zasobna w próchnicę o od-
powiedniej strukturze, jest warun-
kiem podstawowym i koniecznym 
do uzyskania wysokich plonów. 
Dojście do dobrego stanowiska, to 
proces nie jednorazowy, ale ciągły, 
wymagający konsekwencji i cierpli-

wości. Wiem ze swojego doświad-
czenia, że czasami trwa wiele lat. 
Drugim ważnym a niedocenianym 
elementem jest lustracja plantacji. 
Na plantacji cały czas coś się dzie-
je, wschodzą buraki, chwasty, po-
jawiają szkodniki, choroby. Kończą 
się jedne, zaczynają drugie. Na to 
wszystko trzeba reagować szybko  
w odpowiedni sposób. Dobierać 
właściwe ŚOR i wykonywać termi-
nowo zabiegi. Obserwować efekty 
wykonanych zabiegów i sprawdzać  
czy są skuteczne. W kluczowych 
momentach, trzeba codziennie być 
na plantacji i lustrować ją na całej 
powierzchni. Zaniechanie lustra-
cji może doprowadzić do tego, że 
pomimo poniesionych kosztów, 
zabiegi wykonamy nieterminowo i 
będą nieskuteczne.
(K.S.) Pięknie dziękuję za podzie-
lenie się swoim doświadczeniem. 
Życzę samych sukcesów i wysokich 
plonów w nadchodzącej kampanii.

Rys. 2. Międzyplon powinien być gęsty, szybko zacienić glebę oraz wytworzyć dużo 

biomasy
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