
Produkcyjne i środowiskowe następstwa nawożenia słomą w uproszczonych 

zmianowaniach zbożowych 

 

W Polsce w ostatnich latach nastąpiły duże zmiany w produkcji rolniczej. Zboża w 

strukturze zasiewów stanowią około 75%, a znacząca liczba gospodarstw nie prowadzi 

produkcji zwierzęcej [Krasowicz, Kopiński, 2006]. Jednocześnie bardzo często w wielu 

gospodarstwach, a nawet całych rejonach kraju dominuje system produkcji rolniczej oparty 

jedynie o uprawę zbóż. Stwarza to określone problemy agrotechniczne, przyrodnicze i 

środowiskowe dotyczące m.in. wykorzystania powstających nadwyżek słomy. Dodatkowo w 

ostatnim 20-leciu drastycznie spadło pogłowie bydła, w związku z czym przy braku produkcji 

obornika w wielu gospodarstwach dla utrzymania zrównoważonego bilansu próchnicy w 

glebie konieczne jest przyorywanie pewnej ilości słomy. Wielkość ta jest zróżnicowana 

regionalnie, natomiast w skali całego kraju powinno się w ten sposób zagospodarować około 

3 mln ton [Kuś, Madej, Kopiński, 2006]. Jednak taki sposób gospodarowania może sprzyjać 
nasilonemu występowaniu chorób grzybowych, ponieważ wiele patogenów przeżywa na 

resztkach pożniwnych uprawianych roślin bądź jest zdolnych do saprofitycznego rozwoju w 

glebie.  

Badania dotyczące konsekwencji uprawy zbóż po sobie oraz możliwości przeciwdziałania 

spadkowi plonów roślin prowadzone są przez IUNG-PIB w Puławach od wielu lat i były 

przedmiotem licznych opracowań. Wynika z nich jednoznacznie, że wszelkie uproszczenia w 

agrotechnice wpływają niekorzystnie na plonowanie roślin i żyzność gleby. Jednym ze 

sposobów ograniczenia niekorzystnego wpływu przedplonów kłosowych na wydajność zbóż 
bardziej wrażliwych na taką uprawę  może być odpowiedni dobór i zmianowanie odmian, co 

przestawiono na przykładzie badań z pszenicą ozimą (tab. 1).  

 

Tabela 1. Średnie plony ziarna odmian pszenicy ozimej w zależności od przedplonu oraz 

współczynniki jego zmienności (RZD Grabów, kompleks żytni b. dobry) 

Zmianowanie  

Odmiana  A – 100% zbóż 
przedplon ziemniak 

xx
 

D – 100% zbóż 
przedplon owies 

xx
  

D – 100% zbóż 
przedplon żyto  

 

V 

(%) 

Nutka 6,92 6,46 5,12 36,6 

Tonacja 6,88 6,54 5,58 27,9 

Rywalka 6,73 6,25 5,39 32,1 

Turnia 6,93 6,76 5,63 27,7 

Symfonia 7,07 6,58 4,98 36,6 

Średnio 6,90 6,52 5,34 32,2 
xx

/ obornik w dawce 30t/ha jeden raz w 4-letniej rotacji; 

 

W gospodarstwach bezinwentarzowych, prowadzących jedynie produkcję roślinną na 

gruntach ornych i specjalizujących się w uprawie roślin technologicznie podobnych (zboża, 

rzepak, kukurydza, strączkowe) powstaje problem zagospodarowania słomy. Wyniki ponad 

20-letnich badań przeprowadzonych przez IUNG-PIB nad wykorzystaniem słomy jako 

nawozu organicznego wskazują, że korzystne rezultaty można uzyskać tylko wtedy, gdy 

słoma jest dobrze rozdrobniona i równomiernie rozprowadzona na powierzchni pola oraz 

dobrze wymieszana z glebą. Praktycznie nie stwierdzamy wówczas ujemnego wpływu 

takiego nawożenia na produkcyjność roślin oraz stan fitosanitarny zasiewów (tab. 2–4). 

Uzyskane wyniki wskazują również, że dobór odmian może być czynnikiem kompensującym 

taki sposób uprawy (tab. 5). 

 

 



Tabela 2. Plon ziarna i elementy plonowania pszenicy ozimej w zależności od częstotliwości 

nawożenia słomą (RZD Grabów, kompleks żytni dobry) 

Obiekt Badana cecha 

bez słomy słoma 1x
a/ 

słoma 2x
b/ 

słoma 3x
c/ 

Średnio 

Plon ziarna 6,56 6,52 6,48 6,38 6,49 

Masa 1000 ziaren 42,8 43,8 43,9 43,4 43,5 

Liczba kłosów/m
2 

570 587 560 561 570 
a/
słoma 1x – słoma przyorywana jeden raz w 3-letniej rotacji zmianowania (słoma rzepaku); 

b/
słoma 2x – słoma przyorywana 2 razy w 3-letniej w rotacji (słoma rzepaku i pszenicy);  

c/
słoma 3x – słoma przyorywana każdego roku (słoma rzepaku, pszenicy i jęczmienia) 

 

Tabela 3. Plon ziarna i elementy plonowania jęczmienia jarego w zależności od częstotliwości 

nawożenia słomą (RZD Grabów, kompleks żytni dobry) 

Obiekt Badana cecha 

bez słomy słoma 1x słoma 2x słoma 3x 

Średnio 

Plon ziarna 3,50 3,53 3,60 3,57 3,55 

Masa 1000 ziaren 46,2 46,1 44,6 45,0 45,5 

Liczba kłosów/m
2 

490 506 484 509 497 

 

Tabela 4. Porażenie systemu korzeniowego i dolnych międzywęźli pszenicy ozimej oraz 

jęczmienia jarego w fazie dojrzałości mleczno-woskowej (BBCH 75–83) w zależności od 

częstotliwości nawożenia słomą (RZD Grabów, kompleks żytni dobry) 

Obiekt Badana cecha 

bez słomy słoma 1x słoma 2x słoma 3x 

Średnio 

pszenica ozima 

Korzenie 17,4 17,7 18,3 17,1 17,6 

Podstawa źdźbła 53,5 53,2 51,7 55,3 53,4 

jęczmień jary 

Korzenie 15,5 14,1 15,7 15,9 15,3 

Podstawa źdźbła 27,8 25,4 26,7 26,1 26,5 

 

Tabela 5. Plonowanie odmian pszenicy ozimej w zależności od przedplonu i częstotliwości 

nawożenia słomą (RZD Grabów, kompleks żytni dobry) 

Ludwig Finezja  

Obiekt uprawa po 

rzepaku 

uprawa po 

pszenicy 

uprawa po 

rzepaku 

uprawa po 

pszenicy 

Bez słomy 7,28 6,37 6,86 5,22 

Słoma 1x w rotacji 7,17 6,09 6,75 5,47 

Słoma 2x w rotacji 7,29 6,36 6,85 5,28 

Słoma 3x w rotacji 7,25 6,61 6,85 5,38 

Średnio 7,25 6,36 6,83 5,34 

 

Istotnym zagadnieniem jest również podanie dodatkowej dawki azotu na rozkład słomy, 

ponieważ przy braku takiego nawożenia azot zawarty w glebie ulega biologicznemu 

uwstecznieniu i wówczas często obserwujemy wyraźne obniżki w plonowaniu roślin. Aby 

tempo rozkładu słomy było jak najszybsze i odpowiadało potrzebom pokarmowym roślin, na 

każdą tonę przyorywanej słomy należy zastosować około 6–12 kg „N” w czystym składniku. 

Większe dawki należy zastosować na glebach lżejszych, natomiast mniejsze na ciężkich, gdyż 



gleby te są zazwyczaj bardziej zasobne w azot pochodzący z rezerw naturalnych gleby, a 

także z zastosowanych wcześniej nawozów.  

W przyorywanej słomie wnoszone są wszystkie podstawowe makroskładniki, które po ich 

uruchomieniu w miarę postępującego rozkładu substancji organicznej w glebie, mogą być 
ponownie wykorzystywane przez rośliny uprawne (tab. 6).  

 

Tabela 6. Przeciętna zawartość podstawowych makroskładników w słomie wybranych 

gatunków roślin uprawnych 

Zawartość (%)  

Roślina  azot 

(N) 

fosfor 

(P2O5) 

potas 

(K2O) 

magnez 

(MgO) 

wapń 
(CaO) 

siarka 

(S) 

Pszenica  0,7 0,2 1,4 0,3 0,4 0,2 

Żyto 0,5 0,2 1,2 0,1 0,3 0,2 

Jęczmień 0,6 0,3 2,0 0,2 0,7 0,3 

Owies 0,8 0,3 2,7 0,2 0,7 0,3 

Kukurydza 0,7 0,6 2,0 0,3 0,6 0,2 

Rzepak   0,7 0,3 2,5 0,2 0,5 0,1 

Groch i bobik  1,5 0,2 1,3 0,2 0,2 0,4 

 

Tabela 7. Wpływ udziału zbóż w płodozmianie i jakości gleby na wybrane chemiczne 

właściwości 

mg/100g gleby Płodozmian  

(% zbóż) 

Próchnica 

(%) 

pH  

(1n KCl) fosfor potas magnez 

Kompleks pszenny dobry (RZD Błonie -Topola) 

A – 50% zbóż 1,25 5,7 22,5 11,8 9,8 

B – 75% zbóż 1,26 5,8 25,6 14,1 9,0 

C – 100 zbóż 1,27 5,8 23,5 13,1 8,5 

Kompleks żytni b. dobry (RZD Grabów) 

A – 50% zbóż 1,23 6,2 20,0 9,7 5,7 

B – 75% zbóż 1,24 6,3 20,5 13,8 5,8 

C – 100 zbóż 1,27 6,3 21,6 14,0 6,1 

Kompleks żytni słaby (RZD Wielichowo) 

A – 50% zbóż 0,93 4,5 15,0 6,4 1,7 

B – 75% zbóż 0,88 4,5 15,8 9,4 1,7 

C – 100 zbóż 0,92 4,8 16,8 10,6 2,0 

 

Wyniki wieloletnich badań przeprowadzonych przez IUNG-PIB w Puławach wskazują 
również, że stosowanie płodozmianów z dużym udziałem zbóż w strukturze zasiewów nie 

powoduje istotnych zmian w zawartości materii organicznej w glebie, zarówno na glebach 

dobrych i bardzo dobrych, jak również słabych. Zanotowano nawet pewną tendencję do nieco 

większej jej zawartości w warstwie ornej gleby w płodozmianach, gdzie zboża stanowiły 

100% w strukturze zasiewów. Uzyskane wyniki wskazują również na stosunkowo mały 

wpływ uproszczonych zmianowań na kształtowanie się odczynu gleby, natomiast stwierdzono 

istotnie większe zawartości przyswajalnego fosforu, potasu i magnezu w warstwie ornej gleby 

(tab. 7). Potwierdzają to również wieloletnie obserwacje nad wpływem różnej częstotliwości 

przyorywania słomy w specjalistycznych płodozmianach zbożowych na niektóre chemiczne 

właściwości gleby. W warstwie ornej wyraźnie zwiększała się zawartość przyswajalnych 



form składników pokarmowych oraz próchnicy w porównaniu z obiektem, gdzie nie 

stosowano takiego nawożenia (tab. 8).  

 

Tabela 8. Wybrane chemiczne właściwości gleby w zależności od częstotliwości nawożenia 

słomą (RZD Grabów, kompleks żytni dobry) 

mg/100g gleby Obiekt Próchnica 

(%) 

pH  

(1n KCl) fosfor potas magnez 

Bez słomy 1,33 6,3 13,7 12,7 4,3 

Słoma 1x w rotacji 1,40 6,2 15,2 13,8 4,2 

Słoma 2x w rotacji 1,42 6,3 15,1 14,4 4,4 

Słoma 3x w rotacji 1,43 6,1 14,2 14,4 4,4 

 

Podsumowując należy stwierdzić, że zabiegami agrotechnicznymi nie można całkowicie 

wyeliminować niekorzystnego wpływu zwiększonego udziału zbóż w strukturze zasiewów na 

ich produkcyjność. Jednak stosowanie bardzo poprawnej agrotechniki obejmującej pełne 

nawożenie organiczno – mineralne, staranną uprawę roli oraz ochronę zbóż przed chwastami, 

chorobami i szkodnikami roślin pozwala uzyskać w uproszczonych płodozmianach względnie 

duże plony zbóż. Przyorywanie słomy, pomimo różnej częstotliwości stosowania jej w 

płodozmianie, nie powodowało istotnego zróżnicowania plonów zbóż, natomiast korzystnie 

wpływało na zawartość przyswajalnych form składników pokarmowych oraz próchnicy. 

Wskazuje to, że takie rozwiązania mogą być skutecznie wdrażane do praktyki rolniczej, 

szczególnie w dużych gospodarstwach rolnych specjalizujących się w produkcji zbóż i 

rzepaku.  
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