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W Polsce zjawisko to na dużą skalę notuje się od po-
nad 15 lat, ale już co najmniej 10 lat wcześniej zaznaczały 
się w naszym rolnictwie podobne tendencje. W ostatnim 
dziesięcioleciu, udział zbóż w strukturze zasiewów średnio  
w kraju wzrósł o około 10% (z 60 do 70%). W niektórych 
gminach, nie wspominając już o gospodarstwach, udział 
ten jest jeszcze wyższy – przekracza 70%, a w skraj-
nych przypadkach zbliża się do monokultury. Mamy więc  
w wielu gospodarstwach sytuację, w której z całą ostrością 
ujawniają się skutki uproszczeń struktury zasiewów. Naj-
ważniejszym następstwem tej sytuacji jest zachwianie rów-
nowagi biologicznej gleby, prowadzące do całego szeregu 
ujemnych następstw. 

Następstwa te odczuwane są wyraźnie i dotkliwie przez 
praktykę rolniczą jako:

zwiększone porażenie roślin przez choroby, będące 
skutkiem zmniejszenia aktywności biologicznej gleby  
i redukcji liczby gatunków drobnoustrojów glebowych  
(w tym gatunków działających antagonistycznie na ga-
tunki grzybów chorobotwórczych dla roślin), 
spadek plonów uprawianych roślin, związany ze zja-
wiskiem „zmęczenia gleby” – powstawanie w glebach 
szczególnie w przypadkach monokultury, substancji 
biologicznie czynnych ujemnie oddziaływujących na ro-
śliny,
pojawianie się w dużym nasileniu gatunków chwastów, 
typowych dla roślin przeważających w strukturze zasie-
wów lub uprawianych w monokulturze, ryzyko wytwo-
rzenia się zjawiska odporności chwastów na herbicydy 
(jeżeli stosuje się często herbicydy oparte na tej samej 
substancji aktywnej),
jednostronne wyczerpywanie z gleby składników pokar-
mowych, a w przypadku gospodarstw bezinwentarzo-
wych - spadek zawartości próchnicy w glebie.  

Korzyści wynikające z wprowadzenia płodozmianu 
w gospodarstwie są wielostronne. Podkreśla się przede 
wszystkim minimalizację zagrożeń dla środowiska jaką 
zapewnia płodozmian, w przeciwieństwie do monokultu-
ry i zmianowań specjalistycznych. Duże korzyści płynące  
z wprowadzenia płodozmianu, to także  możliwość upo-
rządkowania całokształtu agrotechniki, zwiększenie efek-
tywności nawożenia, możliwość opracowania planu nawo-
żenia, tworzenie warunków do utrzymywania na optymal-
nym poziomie zasobności gleby i poprawy jej żyzności. 

•

•

•

•

Wreszcie ograniczenie ujemnego wpływu rolnictwa 
na środowisko. Płodozmian na glebach lekkich, powinien 
składać się przynajmniej z 3 gatunków roślin, a na ciężkich 
liczba roślin wchodzących w skład płodozmianu powinna 
wynosić 4-5. 

Mówiąc o płodozmianie, mamy na myśli wieloletni sy-
stem organizacji produkcji roślinnej w gospodarstwie po-
legający na:

dokonaniu wyboru gatunków roślin towarowych i pa-
stewnych, które będą uprawiane w płodozmianie 
(kryterium wyboru stanowią warunki siedliskowe go-
spodarstwa, zapotrzebowanie na pasze gospodarskie 
oraz przewidywana opłacalność produkcji roślin towa-
rowych),
 ustaleniu ilości nawozów organicznych produkowa-
nych w gospodarstwie,
 określeniu kolejności (następstwa) roślin w zmianowa-
niu,
 przyjęciu liczby pól płodozmianu, z której wynikać bę-
dzie czas przerwy w uprawie gatunków roślin na tym 
samym polu,
podziale rozłogu gospodarstwa na pola zbliżonej wiel-
kości, w liczbie odpowiadającej liczbie pól płodozmia-
nu. 
Dla tak skonstruowanego płodozmianu, możliwe jest 

opracowanie planu nawozowego, planu ochrony roślin, bi-
lansu próchnicy itp.

W praktyce jednak, w gospodarstwach znajdujących 
się jeszcze w fazie organizacji, powiększania areału, sta-
nowiących konglomerat gruntów własnych i dzierżawio-
nych oraz w gospodarstwach o bardzo niekorzystnym 
rozłogu pól,  pilnie wymagającym scalenia, wprowadzenie 
płodozmianu przez pewien czas może być nierealne. Nie 
oznacza to jednak rezygnacji ze wszystkich korzyści jakie 
daje płodozmian. Już wprowadzenie 2-3 letnich członów 
zmianowania,  stanowić będzie duży postęp organizacyjny 
i przyniesie wyraźne korzyści, w porównaniu z przypadko-
wym następstwem roślin nie uwzględniającym podstawo-
wych zasad.  

Andrzej Wieczorek
Kierownik Działu

Technologii Produkcji Rolniczej i Doświadczalnictwa
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R a c j o n a l n e 
zmianowanie 
roślin

Niekorzystnym zjawiskiem w produkcji 
roślinnej, o bardzo daleko sięgających 

następstwach, stało się duże  
uproszczenie struktury zasiewów, 

czyli praktycznie odejście nie tylko od 
płodozmianu, ale odrzucenie zasad  

racjonalnego zmianowania.     
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