
Pole Doświadczalno-Wdrożeniowe w Pożogu II 

Kolekcja mieszanek międzyplonowych w 2016 r. 

Kolekcja roślin międzyplonowych na Polu Doświadczalno-Wdrożeniowym w Pożogu II składała się z kilkunastu 

gotowych mieszanek, w skład których wchodziły rośliny miododajne, oleiste, zbożowe, bobowate, trawy – ogółem 13 

mieszanek. Z pewnością jedną z zalet tych mieszanek jest różnorodność gatunkowa, dzięki czemu zwiększa się 

spektrum oddziaływania na glebę i rośliny następcze. W zależności od składu danej mieszanki są one zalecane do 

uprawy pod różne rośliny uprawne (kukurydza, rzepak, ziemniaki, buraki cukrowe). Na Polu Doświadczalno-

Wdrożeniowym w Pożogu II gleba charakteryzuje się niewielką zawartością próchnicy (poniżej 2%), a włączanie do 

płodozmianu roślin międzyplonowych wpływa pozytywnie na funkcje gleby i przyczynia się do wzrostu zawartości w 

niej próchnicy. Należy pamiętać, że do oceny międzyplonu nie należy brać pod uwagę tylko wytworzonej masy 

nadziemnej. Istotną kwestią jest także wpływ korzeni na aktywność życiową i właściwości gleby. Koncepcja gotowych 

mieszanek międzyplonowych polega na tym, aby gatunki wchodzące w jej skład umożliwiły gęste, głębokie i 

zróżnicowane przerośnięcie gleby przez korzenie roślin. 

Wykaz mieszanek międzyplonowych: 

1. Mais Pro TR 
Wyważony, w części zimotrwały międzyplon do intensywnego płodozmianu kukurydzianego na 
stanowiska ciepłe i suche. 
Skład: groch pastewny 32%, żyto ozime 30%, sorgo 10%, wyka panońska 7%, facelia 5%, koniczyna 

inkarnatka 4%, len oleisty 4%, koniczyna perska 2%, koniczyna szwedzka 2%, lnianka siewna 1%, Ramtil 1%, 

Rzodkiew Deeptill 1%, słonecznik 1%   

Norma wysiewu: 40-45 kg/ha 

Termin wysiewu: połowa lipca do końca sierpnia 
 

2.Vita Maxx TR 
Szybko rosnąca mieszanka do optymalnego wykorzystania 
i konserwacji składników pokarmowych. 
Skład: owies szorstki 45%, gryka 18%, len oleisty 10%, facelia 6%, rzodkiew Deeptill 6%, lnianka siewna 5%, 

gorczyca abisyńska Redbone 4%, gorczyca biała 4%, słonecznik 2% 

Norma wysiewu: 20-25 kg/ha 

Termin wysiewu: początek sierpnia do początku września 
 

3. Sola Rigol TR 
Mieszanka przeznaczona na płodozmian ziemniaczany. 
Skład: wyka jara 35%, owies szorstki 20%, ramtil 15%, len oleisty 12%, koniczyna aleksandryjska 8%, lnianka 

siewna 1%, rzodkiew Deeptill 9% 

Norma wysiewu: 30-35 kg/ha 

Termin wysiewu: koniec lipca do końca sierpnia 
 

4. Mieszanka gorzowska 
Mieszanka przeznaczona zarówno jako nawóz zielony jak i jako wysokowartościowa pasza objętościowa. 
Po jej likwidacji pozostałe resztki organiczne przyczyniają się do tworzenia próchnicy i zwiększenia jej 
zawartości w glebie. 
Skład: życica wielokwiatowa 50%, koniczyna inkarnatka 30%, wyka ozima 20% 

Norma wysiewu: 50 kg/ha 

Termin wysiewu: koniec sierpnia do połowy września w czystym siewie, od połowy maja jako wsiewka (np. 

w kukurydzy od stadium 8-liści) 
 



5. Beta Sola 
Mieszanka redukująca nicienie w uprawie buraków cukrowych i ziemniaków 
Skład: wyka jara 33%, owies szorstki 22,5%, rzodkiew oleista Black Jack (nicienibójcza) 8,5%, rzodkiew 
oleista Radetzky (multiodporna) 8,5%, rzodkiew oleista Reset (nicienibójcza) 8,5%, koniczyna 
aleksandryjska 6%, ramtil 3% 
Norma wysiewu: 35-40 kg/ha 

Termin wysiewu: koniec lipca do końca sierpnia 
 

6. Beta Maxx  
Mieszanka przeznaczona pod uprawę buraków 
Skład: wyka jara 26%, groch pastewny 26%, łubin gorzki 18%, owies szorstki 13%, koniczyna aleksandryjska 
8%, facelia 5%, ramtil 4%,  
Norma wysiewu: 40-45 kg/ha 

Termin wysiewu: koniec lipca do 25 sierpnia 
 

7. Beta Maxx TR 
Mieszanka przeznaczona pod uprawę buraków 
Skład: wyka jara 30%, groch pastewny 25%, owies szorstki 14%, koniczyna aleksandryjska 10%, facelia 6%, 
ramtil 4%, rzodkiew Deeptill 
Norma wysiewu: 40-45 kg/ha 

Termin wysiewu: koniec lipca do końca sierpnia 
 

8. Rigol TR 
Silne tworzenie korzeni stabilizuje strukturę roli 
Skład: Gryka 16 %, Len oleisty 16 %, Owies szorstki 16%, Rzodkiew Deeptill 15 %, Słonecznik 12%, 
Koniczyna squarrosum 10%, Seradela 6%, Facelia 5%, Koniczyna perska 4% 
Norma wysiewu: 20-22 kg/ha 
Termin wysiewu: koniec lipca do końca sierpnia 
 

9. Aqua Pro 
Dokładnie konserwuje składniki pokarmowe na obszarach ochrony wód gruntowych i w płodozmianie 
rzepakowym 
Skład: Owies szorstki 37%, Facelia 14%, Gryka 12%, Len oleisty 10%, Słonecznik 10%, Sorgo 10%, Ramtil 5%, 
Krokosz barwierski 2% 
Norma wysiewu: 25-30 kg/ha 
Termin wysiewu: początek sierpnia do 25 sierpnia 
 

10. N - Fixx 

Szybkie przykrycie gleby i wiązanie azotu 
Skład: groch pastewny 50%, wyka jara 26%, gryka 8%, seradela 5%, koniczyna squarrosum 5%, koniczyna 
perska 2%, ramtil 2%, facelia 1%, słonecznik 1% 
Norma wysiewu: 40-45 kg/ha 

Termin wysiewu: początek sierpnia do 25 sierpnia (przed rzepakiem do 15 lipca) 
 

11. Sola Rigol 
Mieszanka przeznaczona na płodozmian ziemniaczany 
Skład: łubin gorzki 48%, wyka jara 18%, owies szorstki 10%, ramtil 9%, len oleisty 6%, seradela 5%, 

koniczyna aleksandryjska 4% 

Norma wysiewu: 55-60 kg/ha 

Termin wysiewu: połowa lipca do 20 sierpnia 



12.Wsiewka w kukurydzę Humus-Plus-Późny 

Skład: życica trwała wczesna 50%, życica wielokwiatowa 50%   

Norma wysiewu: 15 kg/ha jako siew rzutowy 

Termin wysiewu: stadium 6-8 liści kukurydzy 
 

13.Wsiewka w kukurydzę Humus-Plus-Energia 
Skład: życica wielokwiatowa 85%, życica mieszańcowa 15%   

Norma wysiewu: 15 kg/ha jako siew rzutowy 

Termin wysiewu: stadium 6-8 liści kukurydzy 
 

W ramach kolekcji mieszanek międzyplonowych dwa poletka obsiano mieszankami traw z przeznaczeniem 
na wsiewki w kukurydzę (12,13). Zaleca się wysiewać je rzutowo, kiedy kukurydza osiągnie fazę 6-8 liści. 
Bardzo ważna jest w tym czasie wilgotność gleby aby nasiona mieszanki mogły skiełkować. Zalety jakie 
przypisuje się stosowaniu tego rodzaju wsiewek to przykrycie i ochrona gleby przed erozją, wiązanie 
składników pokarmowych, poprawa nośności gleby, intensywne przerośnięcie korzeni, tworzenie 
próchnicy. 
 

 

Oprac. Edyta Baca 

 

 

 

 

  

 

 

   


