
CZĘSTE BŁĘDY POPEŁNIANE W AGROTECHNICE ZBÓŻ
Mimo, że wiedza dotycząca agrotechniki zbóż jest szeroko upowszechniona w środowisku plantatorów, to 

jednak popełniane błędy w tym zakresie są dosyć częste. Wpływ jaki mają one na poziom i jakość plonów zależy 
od wielu czynników, m.in. przebiegu pogody w okresie wegetacji i spoczynku. W warunkach niekorzystnej po-
gody z pozoru niewielkie zaniedbania w agrotechnice mogą prowadzić do dużych, negatywnych zmian w łanie,  
a związku z tym decydować o spadku plonu i jego jakości.

BŁĘDY POPEŁNIANE W ZMIANOWANIU
Pierwszym popełnianym błędem w uprawie zbóż jest ich miejsce w zmianowaniu. Wiadomo, że podstawę 

produkcji zbóż stanowi prawidłowy płodozmian. W dobrze skonstruowanym płodozmianie przerwa w uprawie 
zbóż po sobie powinna wynosić 1-2 lata. Płodozmian powinien charakteryzować się dużą bioróżnorodnością, 
ponieważ musi zapewnić wysokie i wierne plonowanie zbóż oraz stabilne coroczne dochody, ochronę gleby 
przed erozją przez stałe utrzymywanie powierzchni pod pokrywą roślinną, ograniczenie wymywania azotanów 
i innych składników do wód gruntowych, ograniczenie porażenia przez choroby, szkodniki i chwasty oraz moż-
liwość kontroli liczebności i zwalczanie patogenów metodami: agrotechnicznymi, fizycznymi, biologicznymi  
i chemicznymi, a także zwiększanie zasobów materii organicznej i ciągłą poprawę żyzności i aktywności biolo-
gicznej gleby oraz stwarzanie warunków do efektywnego wykorzystania środków produkcji.

W prawidłowym zmianowaniu udział roślin zbożowych powinien wynosić 50-66%, co wskazuje, że dla 
większości pól pod uprawę zbóż przedplonem będzie roślina dwuliścienna. W praktyce rolniczej jednak spo-
tykamy się z 75% i większym udziałem zbóż w uprawie, co znaczy że rokrocznie uprawa zbóż następuje po so-
bie. Wysokie wymagania najlepiej spełnia płodozmian typu norfolskiego, gdzie zboża stanowią 50% struktury 
zasiewów, a pozostałą część korzystnie oddziałujące rośliny okopowe i bobowate. Przykładem zmianowania  
o 66% udziale zbóż może być: rzepak ozimy – pszenica ozima – pszenżyto ozime. 

Prawidłowo dobrane zmianowanie z uprawą międzyplonów zapewni ograniczenie inwazji patogenów,  
a także wysoką produkcyjność zbóż. W tak skonstruowanym płodozmianie zdecydowanie mniejsze są potrzeby 
nawozowe, gdyż poprawia się efektywność nawożenia. Większa jest również efektywność i skuteczność zasto-
sowanych środków ochrony roślin, dzięki czemu nakłady na odchwaszczanie oraz ochronę przed patogenami 
są znacznie mniejsze. W dobrze ułożonym płodozmianie aktywność biologiczna gleb jest duża, gdyż wzrasta 
liczba mikroorganizmów antagonistycznych w stosunku do agrofagów, co ogranicza ich występowanie i daje 
możliwość ograniczenia liczby zabiegów ochronnych lub rezygnację z nich. Zwiększa się przede wszystkim 
liczebność mikroorganizmów antagonistycznych w stosunku do sprawców chorób podsuszkowych.
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Rys. 1. Wpływ następstwa roślin na potencjał antagonistyczny zespołu grzybów ryzosfery pszenicy względem Gaeumannomyces grami-
nis (zgorzel podstawy źdźbła) i Pseudocercosporella herpotrichoides (łamliwość źdźbła zbóż i traw) 

Źródło: na podstawie badań IUNG-PIB
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Nieracjonalny płodozmian oddziałuje niekorzystnie na biologiczną aktywność gleby, szybkość rozkładu 
resztek i pogorszenie ich przemiany w próchnicę. 

Niedopuszczalna jest uprawa zbóż po sobie, ponieważ wiąże się to z gorszym rozwojem i zdecydowaną ob-
niżką plonu oraz pogorszeniem stanowiska dla roślin następczych.

Rys. 2. Plony ziarna pszenicy ozimej w zależności od warunków glebowych, przedplonu i pH

Źródło: na podstawie badań IUNG-PIB

BŁĘDY POPEŁNIANE W AGROTECHNICE JESIENNEJ
Błędy popełniane w technologii uprawy zbóż zdarzają się już w trakcie przygotowywania pola do siewu. Ich 

powodem jest to, że zabiegi te stały się w ostatnich latach przedmiotem eksperymentowania polegającego na 
różnego rodzaju uproszczeniach. 

Wprowadza się je ze względów ekonomicznych (mniejsze zużycie paliwa i koszt uprawy oraz większą wy-
dajność pracy) i środowiskowych (ochrona gleby przed erozją, wzrost aktywności biologicznej gleby, mniej-
sze wymywanie azotanów, mniejsze zagęszczenie głębszych warstw gleby, poprawa struktury gleby), dlatego 
uproszczenia w uprawie roli pod rośliny zbożowe będą coraz bardziej rozpowszechnione w szerokiej produkcji. 
Stosując je, zwłaszcza w zmianowaniach uproszczonych, należy się liczyć z ryzykiem większego wystąpienia 
chwastów, chorób i szkodników. Wypadałoby zatem dokładnie przeanalizować, czy nie będzie to proste prze-
niesienie kosztów z uprawy gleby na zabiegi ochrony. W lata z optymalną ilością opadów, można oczekiwać 
porównywalnych plonów zarówno z uprawy konwencjonalnej, jak i uproszczonej. Przy ograniczonej ilości opa-
dów stwierdzany jest bardzo duży spadek plonu w systemie uproszczonym.

Ponadto uproszczenia nie zawsze wprowadza się w sposób właściwy, co w efekcie prowadzi do pogorszenia 
jakości siewu, zwłaszcza w zakresie głębokości umieszczenia nasion. Zbyt głęboki siew przyczynia się do opóź-
nienia wschodów i ograniczenia krzewienia. W podobny sposób wpływa na rośliny siew zbyt płytki. Dodatko-
wo w warunkach niedoboru opadów, rośliny z płytkiego siewu mogą w ogóle nie wzejść lub wzejść i zaschnąć.
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Rys. 3. Wpływ głębokości orki siewnej na plonowanie pszenicy ozimej (technologia ekstensywna) 

Źródło: dane IUNG-PIB, SD Osiny 2007

Niekiedy błędy w przygotowaniu pola do siewu związane są nie z realizacją uproszczeń, ale z dążeniem do 
wykonania pełnego zakresu pożniwnych i przedsiewnych zabiegów uprawowych. Na potwierdzenie tego moż-
na przytoczyć badania przeprowadzone w IUNG-PIB w SD Osiny w 2007 r., w których plony pszenicy ozimej  
w warunkach orki spłyconej do 12-15 cm były istotnie wyższe niż w przypadku wykonania orki siewnej na peł-
ną głębokość. Warto zatem przypomnieć tutaj podstawową zasadę dotyczącą intensywności uprawy: „uprawy 
tak dużo jak to jest konieczne i tak mało jak to jest możliwe”.

Innym istotnym elementem agrotechniki związanym z uprawą roli jest posiewne wałowanie pola. Szkoda, 
że niektórzy plantatorzy zapominają o tym zabiegu, co jest dużym błędem, zwłaszcza w warunkach niedoborów 
opadów. Takie postępowanie prowadzi do zmniejszenia równomierności wschodów i ich opóźnienia. Z drugiej 
strony zwałowanie pola w warunkach zbyt dużej wilgotności może mieć także bardzo istotne ujemne działanie.

Najbardziej negatywnie na plonowanie wpływają błędy uprawowe w przypadku zbóż jarych. Do najistot-
niejszych z nich należy zaliczyć stosowanie głębokiej uprawy wiosną, co w warunkach powtarzających się co-
rocznie niedoborów opadów w tym okresie prowadzi do bardzo dużych strat plonu.

BŁĘDY POPEŁNIANE PODCZAS SIEWU
Większość polskich gleb odznacza się niską jakością. Udział gruntów nadających się do prowadzenia inten-

sywnej produkcji roślinnej, czyli z wykorzystaniem gatunków wyżej plonujących, nie jest wysoki. Tymczasem 
tysiące gospodarstw podejmuje próby uprawy np. pszenicy ozimej. Plon rokrocznie oscyluje wokół 3 t/ha, więc 
warto zastanowić się czy takie postępowanie jest właściwe. Może lepiej uprawiać te gatunki, które w danych 
warunkach środowiskowych mogą wydać najwyższy plon. Może warto zamienić pszenicę na pszenżyto, które  
wyda 2-krotnie wyższy plon, ale przy niższych kosztach produkcji tony ziarna, co z kolei pomimo niższej od 
pszenicy cenę skupu, spowoduje lepszą rentowność produkcji.

Częstotliwość wymiany materiału siewnego jest wśród polskich plantatorów bardzo mała. Zdecydowanie 
jest to kolejny popełniany przez rolników błąd. Katastrofalnym błędem jest uprawa odmiany, jaką wysiewa 
sąsiad. W tej sprawie należy się kierować przede wszystkim informacjami zawartymi w Liście Doboru Odmian 
COBORU. Zagadnienie wyboru odmiany nierozerwalnie wiąże się z wymianą materiału siewnego. Coroczny 
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wysiew kwalifikowanych nasion jest najtańszym źródłem wzrostu plonów nawet o 20%. Efekt finansowy wy-
nikający ze stosowania kwalifikowanego materiału siewnego jest najwyższy w przypadku pszenicy, pszenżyta  
i jęczmienia.

W Polsce niestety jest niski popyt na kwalifikowany materiał siewny. Jedynie 10 do 12% upraw obsiewanych 
jest kwalifikowanym materiałem siewnym. Świadoma rezygnacja z wymiany materiału siewnego na kwalifiko-
wany to utrata korzyści wynikających z postępu biologicznego i wartości gospodarczej nowych odmian. Doty-
czy to nie tylko uzyskiwania wysokich plonów, ale pozyskiwania nowych odmian o korzystniejszych cechach, 
tj. odporność na wyleganie czy choroby, co wiąże się ze znacznymi oszczędnościami wynikającymi z ograniczo-
nego stosowania środków ochrony roślin.

Rolnicy tłumaczą się trudną sytuacją na rynku i faktem, że nie stać ich na kupno drogich nasion. Obecnie 
w warunkach gospodarki rynkowej koszt kwalifikowanych nasion siewnych jest 2-3 krotnie wyższy, niż ziarna 
towarowego. Niemniej, nie można oszczędzać na nasionach, bo są one absolutnie niezbędnym środkiem pro-
dukcji roślinnej.

Rolnicy gospodarujący na mniejszych areałach zużywają do siewu własne ziarno. Własny materiał siewny 
najczęściej jest zanieczyszczony, porażony przez choroby oraz nierzadko posiada słabą zdolność kiełkowania. 
Posługiwanie się materiałem własnym, pochodzącym z kolejnych rozmnożeń, prowadzi do spadku plonu na 
skutek tzw. wyradzania się ziarna, które może przekroczyć nawet 20% plonu, jaki można w danym roku uzy-
skać. Zatem przy plonach sięgających 5-6 t/ha spadki plonu mogą sięgać 1 tony. Wymianę materiału siewnego 
zaleca się co 3-4 lata. Poważnym problemem jest też uprawa przez producentów niesprawdzonych odmian 
zagranicznych.

Użyte do siewu nasiona powinny charakteryzować się czystością powyżej 98%, wysoką masą 1000 ziaren, 
wilgotnością niższą niż 15%, dobrą zdrowotnością i wysoką zdolnością kiełkowania.

Materiał siewny o wysokiej sile kiełkowania i wigorze ma decydujące znaczenie w rozwoju młodych roślin 
zbożowych, gdyż w czasie wschodów odżywiają się one wyłącznie substancjami zapasowymi zawartymi w ziar-
nie. Dlatego nie bez znaczenia ma wielkość ziarna i jego wypełnienie. Dobrze wykształcone ziarna gwarantują 
lepszy rozwój systemu korzeniowego. W materiale siewnym, który nie jest oczyszczony i frakcjonowany, może 
znacznie wzrosnąć udział nasion drobnych i źle wypełnionych.

W skali kraju duże znaczenie mają stwierdzone w praktyce uszkodzenia mechaniczne zbóż, które następu-
ją podczas zbioru, suszenia, czyszczenia i transportu nasion. Wrażliwość ziarniaków na mechaniczne uszko-
dzenia jest cechą odmianową, zależy także od wilgotności i temperatury powietrza oraz nasion. Materiał  
z ubytkami okrywy, pęknięciami podłużnymi lub uszkodzonymi zarodkami ma zdecydowanie mniejszą war-
tość siewną. Powstające makro- i mikrouszkodzenia nasion stanowią siedlisko rozwijających się chorób grzy-
bowych i bakteryjnych w trakcie przechowywania i po wysiewie do gleby. Z wyliczeń wynika, że wymiana 
materiału siewnego w gospodarstwach następuje średnio co 11 lat. Pozorna oszczędność w nakładach bardzo 
odbija się na uzyskiwanych plonach. Trudno w tym miejscu nie wspomnieć o możliwości radykalnego wzrostu 
plonu, poprzez wykorzystanie odmian mieszańcowych (hybrydowych). Ich wyższy potencjał plonowania wy-
nika z ich cech morfologicznych. Ważną cechą tych odmian jest silniej rozbudowany system korzeniowy, lepsze 
krzewienie produkcyjne i większa obsada kłosów na jednostce powierzchni. Badania prowadzone w IUNG-PIB 
wykazały, że odmiany żyta hybrydowego dobrze radzą sobie z suszą glebową.

W przypadku terminu siewu zbóż wiedza rolnika jest dostatecznie szeroka i ewentualne niedociągnięcia 
w tym zakresie wynikają z innych względów, np. wymuszone są one terminem zbioru rośliny przedplonowej. 
Zboża należą do roślin dnia długiego. Oznacza to, że fazę generatywną rozpoczynają po przyjęciu określo-
nej ilości światła, liczonej w godzinach świetlnych. Zróżnicowanie gatunkowe i odmianowe odnośnie terminu 
siewu związane jest ściśle ze zmianą długości dnia i temperatury powietrza w okresie początkowego rozwoju 
roślin.

Jak wiadomo opóźnienie terminu siewu powoduje, wskutek obniżającej się temperatury, spowolnienie tem-
pa wschodów oraz ukazywania się kolejnych liści. Rośliny z siewów późnych (koniec października) najczęściej 
w jesieni nie osiągają fazy krzewienia, zatem okres wschody-krzewienie tych roślin wydłuża się do wiosny, 
kiedy długość dnia jest większa o ponad 3 godziny. W tych warunkach dochodzi do gwałtownego skracania 
się długości fazy krzewienia, co skutkuje redukcją liczby wytworzonych pędów na roślinie i w konsekwencji 
prowadzi do mniejszej obsady kłosów na jednostce powierzchni.

Przeciąganie terminu siewu wpływa na to, że rośliny osiągają fazę strzelania w źdźbło przy dniu długim, po-
wodującym skrócenie okresu od strzelania w źdźbło do kłoszenia, w którym to okresie ostatecznie formują się 
płodne kwiatki w kłosie. Obok niekorzystnego oddziaływania późnego terminu siewu na liczbę kłosów oraz ich 
rozwój stwierdza się redukcję powierzchni asymilacyjnej i gromadzenia masy roślinnej, co w oczywisty sposób 



wpływa na plon i cechy struktury plonu oraz budowę łanu. Obserwowany spadek plonu ziarna, jest wynikiem 
słabszego krzewienia, niższej obsady kłosów na m2, mniejszego plonu ziarna z rośliny i kłosa oraz mniejszej 
liczby ziaren z rośliny.

Obok zmian wartości cech struktury plonu, opóźnienie terminu siewu powoduje niekorzystne zmiany  
w budowie łanu. Przede wszystkim następuje ogólne skrócenie pędów głównych i bocznych, ograniczenie 
udziału w łanie roślin rozkrzewionych na korzyść jednopędowych oraz zwiększenie się udziału roślin średnich  
i niskich kosztem wysokich. Rosnące w łanie niskie rośliny wytwarzają mniejszą liczbę kłosków w kłosie, 
mniejszą liczbę ziarna w kłosie, mają krótszy kłos, w konsekwencji czego ich plon w porównaniu z roślinami 
wysokimi jest dużo mniejszy.

Przechodząc do kolejnego etapu agrotechniki zbóż, błędem jest stosowanie zbyt gęstych siewów. Stwarza-
ją one przede wszystkim niebezpieczeństwo wylegania i zwiększonej podatności na choroby. Ponadto duże 
zagęszczenia kłosów na jednostce powierzchni (po zwiększeniu liczby roślin), prowadzi do dużych spadków 
plonu z kłosa, a tym samym do spadku plonu z jednostki powierzchni.

Niekiedy zdarzają się błędy związane z dążeniem do dotrzymania terminu siewu, mimo zbyt dużej wilgot-
ności gleby. Taki błąd, zwłaszcza na glebach gliniastych, powodując mazanie się gleby może doprowadzić do 
bardzo dużych zaburzeń stosunków wodno-powietrznych w glebie, co będzie negatywnie wpływało na tempo 
wschodów.

BŁĘDY POPEŁNIANE W NAWOŻENIU
Największy negatywny wpływ na plonowanie zbóż mają błędy poczynione w nawożeniu, gdyż jest to czyn-

nik najbardziej plonotwórczy. Niestety, rolnicy często zapominają, że podstawą dobrej efektywności nawożenia 
jest uregulowanie odczynu gleby i uważają wapnowanie za zbyt duży koszt, by go wprowadzać do technologii. 
Gleba bez wapnia traci swoją podstawową cechę fizyczną, jaką jest nadana jej w wyniku uprawy i nawożenia 
struktura. Gruzełki gleby nie mając wapnia będącego ich lepiszczem, łatwo ulegają rozpadowi pod wpływem 
mechanicznych zabiegów uprawowych, deszczu oraz działania wiatru. Pola, które straciły swoją strukturę, 
szybko i łatwo zaskorupiają się po opadach. Zakłócona w tych warunkach wymiana powietrza powoduje, że 
rozkład materii organicznej przebiega w warunkach beztlenowych, przez co nie jest odnawiany zasób próch-
nicy w glebie. Maleje pojemność wodna i cieplna gleby, co bezpośrednio, negatywnie odbija się na warunkach 
wzrostu roślin uprawnych. Niedobór wapnia, a w konsekwencji wzrost kwaśności gleb sprawiają, że zakłócony 
zostaje chemizm i życie biologiczne gleby. Chodzi tu o radykalne zmniejszenie ilości składników pokarmowych 
w formach chemicznych dostępnych dla roślin. Przykładowo fosfor przy pH poniżej 5,5 zaczyna wchodzić  
w reakcje chemiczne z glinem i żelazem, w efekcie których powstają związki nierozpuszczalne w wodzie. Po-
zornie fosfor jest obecny w glebie, ale rośliny z niego nie skorzystają, ponieważ tej formy składników nie są  
w stanie pobrać z gleby. Podobnie jest z potasem, którego wykorzystanie z zastosowanych nawozów przy pH 4,5 
spada do 40%. W kwaśnym odczynie unieruchamia się także magnez.

Zakłócenie chemizmu gleby objawiające się zmianą stosunków ilościowych między przyswajalnymi forma-
mi składników mineralnych sprawia, że zachwianiu ulega także życie biologiczne gleby. Wiele pożytecznych 
mikroorganizmów nie znajduje warunków do bytowania i ginie. Tak dzieje się z bakteriami nitryfikacyjnymi, 
zarówno tymi, które samodzielnie żyją w glebie, jak i gatunkami symbiotycznymi żyjącymi na korzeniach roślin 
bobowatych. W glebach kwaśnych maleje także populacja dżdżownic. Brak odpowiedniego pH gleby spowal-
nia procesy przemiany materii organicznej oraz obieg azotu i fosforu.

Obecnie średnie zużycie wapna nawozowego w Polsce jest dramatycznie niskie i wynosi 30 kg CaO/ha. 
Jednocześnie jest ono 3-krotnie niższe od zużycia nawozów NPK. Aż 50% użytków rolnych w naszym kraju, to 
gleby kwaśne i bardzo kwaśne o pH poniżej 5,5. 

Uregulowany odczyn gleby to baza do zrównoważonego odżywiania mineralnego roślin. Należy nadmienić, 
że pozytywny wpływ wapnowania utrzymuje się przez kilka kolejnych lat. 

.



Rys. 4. Regionalne zróżnicowanie odczynu gleb w Polsce                     Rys. 5. Potrzeby wapnowania gleb w Polsce

Źródło: OSChR                                                                                                       Źródło: OSChR

Nawożenie jest podstawowym zabiegiem agrotechnicznym wpływającym zarówno na produktywność ro-
ślin, jak i jakość plonu. Szacuje się, że w warunkach glebowo-klimatycznych Polski udział nawożenia w produk-
tywności roślin wynosi 40-50%. Dodatkowym celem nawożenia jest polepszenie lub podtrzymanie żyzności 
gleby, co umożliwia uzyskiwanie wysokich i stabilnych plonów przez długi czas. Strategia nawożenia powinna 
się opierać na znajomości potrzeb pokarmowych poszczególnych gatunków roślin oraz wynikach testów gle-
bowych i roślinnych wykonywanych za pośrednictwem stacji chemiczno-rolniczych. Tak kontrolowane stoso-
wanie nawozów zwiększa produktywność roślin. Odżywianie roślin realizowane jest zazwyczaj „w ciemno”, na 
wyczucie, co jest bardzo dużym błędem.

W celu przypomnienia w glebie fosfor występuje zarówno w postaci związków mineralnych, jak i organicz-
nych. Związki organiczne to: fityna, kwasy nukleinowe, fosfolipidy. Związki te nie rozpuszczają się w wodzie,  
a dostępne dla roślin stają się dopiero po zmineralizowaniu przez mikroorganizmy glebowe. Znaczne ich ilości 
gromadzą się w glebach o dużej zawartości próchnicy (torfowe, czarnoziemy, rędziny). W przypadku gleb mi-
neralnych decydujący wpływ na zawartość fosforu ruchomego mają związki mineralne tego składnika. W gle-
bach bielicowych i brunatnych, najczęściej występujących w Polsce, dominującą formę fosforu stanowią obok 
apatytów, fosforany żelaza i glinu. Są to bardzo trudno dostępne związki i bardzo wolno uruchamiające dostęp-
ne formy fosforanowe. Połączenia fosforu z żelazem i glinem stają się bardziej rozpuszczalne wraz ze wzrostem 
pH gleby. Dlatego często po zwapnowaniu gleby zwiększa się jej zasobność. Nie należy jednak równocześnie 
z wapnowaniem stosować nawozów fosforowych, gdyż rozpuszczalność fosforu nawozowego wskutek nieko-
rzystnych przemian chemicznych jest ograniczona. Zabiegi wapnowania i nawożenia fosforem powinny zostać 
przedzielone przynajmniej jednym zabiegiem uprawowym (orka, kultywatorowanie).

Ze względu na dostępność fosforu dla roślin ważne są przemiany zachodzące pomiędzy poszczególnymi 
jego formami w glebie. Fosfor aktywny występujący tylko w roztworze glebowym jest bezpośrednio dostępny 
dla roślin. Jego stężenie jest jednak zbyt niskie dla zaspokojenia potrzeb pokarmowych roślin (0,3-3 mg P.·dm-3, 
co stanowi od 1 do 3 kg P/ha), które pobierają go w granicach 30-60 kg/ha. Musi więc w czasie wegetacji zacho-
dzić wielokrotne uruchamianie fosforu do roztworu glebowego, najczęściej z ruchomych form tego składnika. 
Pozostają one w stanie szybko ustalającej się równowagi z fosforem aktywnym. Następuje to w wyniku proce-
sów desorpcji z powierzchni cząstek stałych gleby i rozpuszczania związków fosforu. Ilość uruchamianego fos-
foru zależy również od odczynu, ale także od wilgotności i zawartości materii organicznej w glebie. Najwięcej 
fosforu ruchomego, nazywanego powszechnie przyswajalnym odnajduje się w glebach o odczynie lekko kwa-
śnym. Na glebach o odczynie kwaśnym, a szczególnie bardzo kwaśnym lub alkalicznym dochodzi do uwstecz-
niania fosforu czyli spadku jego przyswajalności dla roślin. Procesowi temu ulegają związki fosforu dostarczane  
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w postaci nawozów mineralnych, głównie w formie Ca(H2PO4)2. W środowisku obojętnym i zasadowym do-
chodzi do powstania fosforanów dwu- i trójwapniowych trudno dostępnych dla roślin. W środowisku kwa-
śnym uwstecznienie polega na powstaniu fosforanów żelazowych i glinowych. 

W miarę upływu czasu strącone fosforany mogą przybierać formy krystaliczne tj. waryscyt i strengit (starze-
nie się fosforanów), stanowiące fosfor zapasowy. W związku z tym, aby zapewnić właściwe działanie nawozów 
fosforowych, ważne jest utrzymanie właściwego odczynu gleby poprzez systematyczne jej wapnowanie. Rolę 
ochronną w procesie powstawania związków fosforu trudno dostępnych pełni w glebie także materia organicz-
na. Ma ona zdolność do wiązania się z kationami 2- i 3-wartościowymi, np. Ca2+, Al3+ tworząc połączenia kom-
pleksowe tzw. chelaty, zapobiegając w ten sposób powstaniu związków trójwapniowych lub fosforanów glinu.

Największe ubytki fosforu z gleby spowodowane są pobieraniem go przez rośliny. Rocznie, zależnie od po-
ziomu plonu, rośliny pobierają od 30 do 60 kg P2O5. Kilkuletnie pomijanie nawożenia fosforem powoduje za-
równo spadek plonu, jak i wyczerpanie zasobów jego ruchomej formy z gleby. Odbudowa zasobności wymaga 
dużych nakładów na nawożenie. Bardzo duże straty składnika pochodzącego z nawozów fosforowych zachodzą 
bezpośrednio w glebie. Na skutek wiązania jonów fosforanowych przez stałe cząsteczki gleby, następuje znacz-
ne ograniczenie rozpuszczalności nawozów oraz dostępności dla roślin. Proces ten nazywa się uwstecznianiem 
fosforu nawozowego. Jest on zawsze intensywniejszy, gdy gleba jest zakwaszona oraz gdy została wyczerpana jej 
zasobność. W Polsce ponad 40% gleb charakteryzuje się bardzo niską i niską zasobnością w fosfor przyswajalny. 

W przypadku znacznych niedoborów, w wyniku wzmożonego uwsteczniania fosforu przez glebę, efektyw-
ność nawożenia będzie początkowo znacznie ograniczona. Dlatego w przypadku gleb mocno wyczerpanych  
z fosforu nie należy stosować jesiennego nawożenia tym składnikiem pod rośliny jare.

Niezależnie od uwsteczniania mogą występować niewielkie straty fosforu poza środowisko glebowe. Jednak, 
w odróżnieniu od azotu, fosfor jest pierwiastkiem mało ruchliwym w glebie i na ogół pozostaje w tej warstwie 
gleby, do której został wprowadzony z nawozami. Zmienia on jedynie swoją formę chemiczną na mniej lub bar-
dziej dostępną dla rośliny. W pewnych warunkach część fosforu może ulec jednak wymyciu lub przemieszczeniu 
z fazą stałą gleby w głąb profilu pod wpływem opadów szczególnie na glebach zawierających duże ilości substan-
cji organicznej lub na glebach kwaśnych i bardzo lekkich. Szacuje się, że straty te jednak wynoszą średnio tylko  
0,4-0,5 kg P na rok z ha.

W praktyce nie jest możliwe, na podstawie wyglądu rośliny, jednoznaczne stwierdzenie niedoboru fosforu. 
Wyraźne objawy deficytu tego składnika obserwujemy wówczas, gdy jest już ostry jego niedobór w glebie i za 
późno jest na interwencję. Niejednokrotnie, dopiero na podstawie wyników chemicznej analizy roślin można 
określić, że za niski poziom plonów odpowiedzialny był niedostatek fosforu w glebie. Właściwy poziom zaopa-
trzenia roślin w ten składnik, obok wysokiego plonowania, wpływa także wyraźnie na jakość uzyskiwanych 
produktów. Wynika to z roli jaką spełnia on w metabolizmie rośliny. 

Rys. 6. Zawartość fosforu w glebach                                                               Rys. 7. Zawartość potasu w glebach
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Fosfor uczestniczy zarówno w przemianach energetycznych, jak i procesach syntezy budulcowych ma-
teriałów rośliny, w związku z czym złe zaopatrzenie w ten składnik wywiera niekorzystny wpływ na udział  
w tkankach roślin takich substancji zapasowych jak: skrobia, cukry, tłuszcze, białka. 

Właściwe zaopatrzenie roślin w fosfor przyspiesza procesy życiowe, powodując wcześniejsze dojrzewanie. 
Pobieranie fosforu przebiega równomiernie, ale z dość znacznym wyprzedzeniem do przyrostu suchej masy ro-
śliny. Szczególnie we wczesnych fazach rozwojowych niedobory składnika spowodowane niskimi temperatura-
mi lub niedostatkiem wody są bardzo niekorzystne dla dalszego rozwoju rośliny. W związku z tym, nawożenie 
fosforem powinno być stosowane wyłącznie przedsiewnie, bowiem pogłówne staje się nieefektywne. 

Jeśli chodzi o potas uważa się, że gleby z niedoborem przyswajalnej formy tego składnika zajmują drugie 
miejsce po zakwaszeniu wśród czynników zmniejszających żyzność polskich gleb i ograniczających  plony pod-
stawowych roślin uprawnych. 

Ogólna zawartość potasu w glebach jest wysoka od 3500 do 12000 kg K2O, jednak bardzo różna w zależności 
od rodzaju gleby. Najbardziej zasobnymi glebami w potas są: czarnoziemy, mady, gleby gliniaste i ilaste, nato-
miast gleby lekkie i organiczne (torfy) są zazwyczaj ubogie w ten składnik. Pomimo dużej zawartości potasu 
w glebie, większa cześć tego składnika występuje w postaci niedostępnej dla roślin. W Polsce około 40% gleb 
charakteryzuje się bardzo niską i niską zawartością potasu.

Przy bardzo niskiej i niskiej zasobności gleb w przyswajalny potas wskazane jest dążenie w planie nawo-
żenia do podniesienia zasobności. Niestety, nie jest to zadanie łatwe, bo potas z gleb lekkich jest wymywany,  
a w glebach ciężkich uwstecznia się. Pracę nad podniesieniem zasobności gleby w potas trzeba poprzedzić ure-
gulowaniem odczynu pH i podniesieniem (w razie potrzeby) zasobności w magnez i rozluźnieniem gleb (wpro-
wadzanie materii organicznej). Z tych powodów wielu fachowców od nawożenia gleby i żywienia roślin zaleca 
raczej systematyczne nawożenie potasem z małym naddatkiem, jeżeli zasobność gleby jest poniżej średniej. 

Niestety, potas jest pobierany przez rośliny luksusowo, czyli w takich ilościach, w jakich jest dostępny. Będąc 
przy tym antagonistą w stosunku do wapnia i magnezu powoduje deficyt tych pierwiastków w roślinie.

Największe ubytki potasu z gleby spowodowane są pobieraniem tego składnika przez rośliny, ale bardzo 
duże ilości wymywane są w głąb gleby lub spowodowane erozją czy wiązaniem przez minerały glebowe. Jedynie 
8-12% całkowitej zawartości w glebie stanowi tzw. potas przyswajalny.

W warunkach intensywnej uprawy rośliny prawie zawsze reagują zwyżką plonu na nawożenie potasem. 
Odpowiednie zaopatrzenie roślin w ten składnik staje się konieczne w chwili stosowania średnich i wysokich 
dawek azotu. 

Potas odgrywa ważną rolę w wielu procesach fizjologicznych rośliny: wzrostowych, regulacji potencjału 
osmotycznego rośliny, fotosyntezy, przemieszczania asymilatów, tworzenia białek i węglowodanów (funk-
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Rys. 8. Zawartość magnezu w glebach
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cje enzymatyczne), wiązania azotu atmosferycznego 
(aktywuje). Nawożenie potasem wywiera korzystny 
wpływ na: odpowiedni rozwój nasion, zdrowotność ro-
ślin, zaopatrzenie w wodę, odporność na wymarzanie, 
zapewnienie lepszego przechowywania produktów ro-
ślinnych i znoszenia przez nie transportu, poprawienie 
wartości biologicznej białka roślinnego.

Kolejnym ważnym składnikiem nawozowym jest 
magnez. Występuje on w glebie zarówno w formie mi-
neralnej, jak i organicznej. Całkowita zawartość ma-
gnezu w warstwie ornej gleby wynosi od 0,02 do 0,8% 
Mg. Porównując jego zawartość w różnych gatunkach 
gleb można stwierdzić, że na ogół najzasobniejsze są 
gleby ciężkie, a najuboższe w ten składnik lekkie. Nale-
ży zaznaczyć, że gleby o niskim pH i małej ilości części 
spławialnych są ubogie w ten składnik. 

W praktyce rolniczej dla określenia potrzeb na-
wozowych najczęściej bierze się pod uwagę zawartość  
w glebie magnezu przyswajalnego. Zasobność gleb pol-
skich w przyswajalny magnez nie jest wystarczająca, 
gdyż ponad 50% z nich wykazuje niedobór tego skład-
nika.



Przyczyną tego jest silne zubożenie gleb spowodowane niskim pH, wysokimi dawkami nawozów potaso-
wych oraz niską zawartością fosforu przyswajalnego w glebie. Należy zaznaczyć, że niedobór magnezu przy-
swajalnego w glebie wpływa na obniżenie zarówno ilości, jak i jakości plonów. 

Bardzo dużym błędem w nawożeniu zbóż jest stosowanie niezbilansowanych dawek nawozów. Takim przy-
kładem jest jednostronne nawożenie azotem. Trzeba tu przypomnieć, że w nawożeniu ma zastosowanie prawo 
minimum, które mówi, że czynnikiem ograniczającym efektywność nawożenia jest czynnik, który jest w mini-
mum. Tak więc jeśli np. ograniczymy lub zupełnie wyeliminujemy ze stosowania nawozy fosforowe czy pota-
sowe na polu, na którym zasobność w te składniki jest bardzo niska, to niewątpliwie ograniczy to efektywność 
wykorzystania pozostałych składników, a zwłaszcza azotu. 

W tym miejscu warto przypomnieć, że zawartość azotu w glebie jest ściśle zależna od zawartości próchnicy 
(C organicznego). Naturalnie ilość ta zależna jest przede wszystkim od klimatu, roślinności i ukształtowania te-
renu, zaś w mniejszym stopniu od rodzaju gleby i działalności człowieka. Czynnikami hamującymi aktywność 
mikrobiologiczną i sprzyjającymi nagromadzeniu w glebie materii organicznej, a tym samym kumulacji azotu 
są: niska temperatura, nadmiar wody, niskie pH, substancje toksyczne oraz tworzenie się kompleksów me-
taloorganoilastych. Wpływ składu mechanicznego gleby jest również bardzo wyraźny. Gleby drobnoziarniste 
mają więcej azotu niż gleby gruboziarniste. Decyduje tu wyższa pojemność wodna, mniejsza przepuszczalność 
i większa zawartość połączeń organiczno-mineralnych. Duża ilość materii organicznej i azotu  gromadzi się 
na łąkach i pastwiskach. Zwłaszcza na glebach cięższych, gdzie są warunki anaerobowe, duża wilgotność oraz  
słabsza działalność drobnoustrojów. Najwięcej azotu zawierają gleby wytworzone z torfów niskich: od 1-4%.  
W glebach mineralnych zawartość ta waha się w przedziale 0,02-0,4%. Najbogatsze w azot są czarnoziemy, 
czarne ziemie i rędziny. Najmniej zawierają go gleby bielicowe. Pośrednie miejsce zajmują gleby brunatne. Po-
dobnie jak zawartość materii organicznej, ilość azotu w glebie zmniejsza się w miarę głębokości.

Straty azotu w glebie wywołane są: uprawą roślin, erozją wodną i wietrzną oraz procesami denitryfikacyj-
nymi.

Wysokość pobrania związków azotu przez rośliny zależy od płodozmianu, udziału  roślin bobowatych  
i wysokości samych plonów.

Należy także pamiętać, że zastosowane saletry mogą zostać wymyte przez nadmierne opady w głąb gleby, 
ponieważ nie podlegają sorpcji wymiennej. Małe opady wynoszące 14 mm na tydzień nie wpływają na ruchy 
azotanów. Chociaż azot zawarty w kationie amonowym jest zatrzymywany przez kompleks sorpcyjny, to ulega 
on jednak nitryfikacji, a związki organiczne nasycone kationem NH4

+ są rozpuszczalne w wodzie. Straty azotu 
przez wymycie zależne są od nasilenia opadów i przepuszczalności gleby. W razie rozkładu masy organicznej 
bogatej w azot można zapobiec stratom azotu przez dodatek masy organicznej o szerokim stosunku C/N.

Straty azotu wywołuje również proces denitryfikacji zachodzący w głębszych warstwach wszystkich gleb. 
Redukcję azotu z azotanów (NO3

−) do N atmosferycznego przeprowadzają w warunkach beztlenowych: Bacte-
rium denitrificans, Pseudomonas denitrificans i Pseudomonas fluorescens oraz Micrococcus denitrificans. Reduk-
cja azotanów (NO3

−) może przebiegać do azotynów (NH2
−), wtedy nosi nazwę denitryfikacji częściowej. Stwier-

dzono również, że proces redukcji NO3
− może przebiegać w warunkach tlenowych, ale wtedy ilość produktów 

redukcji bywa znacznie mniejsza.
Oprócz procesu biologicznego, który wymaga środowiska obojętnego lub alkaicznego oraz obecność źródła 

energii w postaci węglowodanów, może zachodzić redukcja chemiczna, która wymaga środowiska kwaśnego. 
Ulatnianie się azotu w postaci amoniaku (NH3

+) z soli amonowych z powierzchni gleb alkaicznych o słabej 
zdolności sorpcyjnej może dochodzić do 25% wniesionego azotu lub amoniaku wytworzonego z rozkładu masy 
organicznej. Wysoka temperatura gleby i jej wysuszenie zwiększa straty.

Mineralizacja masy organicznej i przemiany redukcyjne związków azotowych prowadzą do dużych strat 
azotu w glebie nieobsianej roślinami, których bogato rozwinięty system korzeniowy mógłby wychwycić z roz-
tworu tworzące się jony NO3

− i sole amonowe.
Także sam człowiek przez swoją ingerencję w procesy glebotwórcze narusza równowagę warunków ich dzia-

łania, dlatego w efekcie tego może zaistnieć spadek lub wzrost zawartości azotu.
Biorąc pod uwagę dynamikę przemian azotu w glebie należy odpowiednio dostosować nawożenie do po-

trzeb rośliny, warunków siedliska, a także oczekiwań w stosunku do plonu. Punktem wyjścia przed przystąpie-
niem do ustalenia dawki azotu ważne jest poznanie jego zwartości w glebie.

Konieczne staje się ustalenie ilości N-mineralnego w profilu glebowym. Analiza chemiczna próbek glebo-
wych pobranych wczesną wiosną (przed siewem roślin jarych lub przed ruszeniem wegetacji ozimych) posłuży 
do celów doradztwa nawozowego, zaś próbki glebowe pobrane po zbiorach roślin pozwolą rolnikowi ocenić 
skutki zastosowanego nawożenia azotowego.



Często plantatorzy nawożenie startowe azotem wykonują zbyt późno. Warto tu przypomnieć, że jeżeli na 
początku strzelania w źdźbło roślina pobierze mniej niż 20% całkowitego zapotrzebowania na azot, to później 
nawet przy maksymalnej podaży tego składnika nie będzie w stanie go pobrać, przetworzyć na białko i osta-
tecznie wydać maksymalny plon.

Niezbyt duże znaczenie w kształtowaniu plonu i jego jakości ma sama forma nawozu azotowego i dlatego 
wybierając nawóz azotowy można się kierować także jego ceną, choć czasami wybór formy może mieć dość 
duże znaczenie. Szczególnie jeśli chodzi o pierwszą wczesnowiosenną dawkę, zalecaną do stosowania pod zbo-
ża ozime w czasie ruszania wegetacji. Zastosowanie w takim przypadku mocznika jest błędem, ponieważ azot 
z tego nawozu uwalnia się w warunkach panujących wiosną temperatur bardzo wolno, a potrzeby żywieniowe 
krzewiących się wówczas ozimin są duże. Forma nawozu azotowego może działać zarówno zakwaszająco, jak  
i alkalizująco na glebę. Działanie zakwaszające nawozów mineralnych można zobojętnić poprzez równoczesne 
zastosowanie węglanu wapnia. Wapnowanie takie nie dopuszcza jedynie do obniżenia pH gleby po zastosowa-
niu fizjologicznie kwaśnych nawozów. Postępowanie takie może jedynie przyczynić się do zwiększenia efektyw-
ności stosowania nawozów mineralnych, ale nie może zastąpić normalnego wapnowania.

Niektóre nawozy mineralne mogą nie tylko zakwaszać glebę poprzez wprowadzenie do roztworu glebowego 
dodatkowej ilości jonów wodoru, ale także przez szybsze wypłukiwanie wapnia z warstwy ornej (rys. 9).

Nawozy zasadowe wpływają w pewnym stopniu na odczyn gleby. W związku z tym nadają się one, szcze-
gólnie do stosowania na glebach kwaśnych. Jednak nawozy te nie są w stanie istotnie zmienić odczynu gleby 
(rys. 10).

Rys. 9. Działanie nawozu fizjologicznie kwaśnego
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Rys. 10. Działanie nawozu fizjologicznie zasadowego

Ostatnio plantatorzy zapominają o stosowaniu w zmianowaniu obornika, być może ze względu na trudności 
z jego pozyskaniem lub ceną. Mimo, że obornik nie działa tak szybko jak nawozy mineralne to może znacznie 
zmniejszyć nawozowe nakłady na produkcję, gdyż jest jednak nawozem najtańszym. Najlepiej go stosować 
jesienią. Najlepsze efekty daje obornik dobrze przefermentowany a nie słomiasty. Skład chemiczny obornika 
nie jest stały i zależy od wielu czynników, w tym przede wszystkim od gatunku zwierząt, rodzaju ich żywienia, 
sposobu produkcji obornika, warunków jego przechowywania oraz ilości i jakości stosowanej ściółki. W kon-
sekwencji skład chemiczny obornika wykazuje duże zróżnicowanie.

Pamiętajmy, że obornik poza składnikami mineralnymi niezbędnymi w żywieniu roślin, to również  masa 
organiczna, z której w glebie w procesach przemian powstaje próchnica. A wzrost próchnicy w glebie to popra-
wa jej żyzności i urodzajności, poprawa zdolności chemicznej, fizycznej i biologicznej gleby, poprawa jej struk-
tury, napowietrzania oraz zdolności zatrzymywania wody i składników odżywczych. Wraz z obornikiem wpro-
wadzamy do gleby, oprócz składników pokarmowych i masy organicznej również korzystne mikroorganizmy, 
które przyczyniają się do poprawy biologicznej aktywności gleby. Pamiętajmy również, że obornik jako nawóz 
wykazuje same zalety i korzyści, ale tylko wtedy, kiedy stosowany jest w racjonalnych, odpowiednich dawkach. 
Zgodnie z zaleceniami dawka nawozu naturalnego na ha użytków rolnych w ciągu roku nie może przekroczyć 
170 kg N/ha. Odpowiada to rocznej dawce obornika w ilości 40 ton na ha lub w dawce gnojowicy 45 m3 na ha 
na rok, co w przeliczeniu na obsadę zwierząt w gospodarstwie wynosi 1,5 sztuki dużej przeliczeniowej na ha 
UR. Najlepszym terminem nawożenia roślin, gleb obornikiem jest wiosna, zwłaszcza gleb lekkich, a jesienią 
ciężkich. Podstawowym, efektem nawożenia obornikiem na gruntach ornych jest wzrost plonu ziemiopłodów, 
dlatego powinien zdecydowanie znaleźć się w członie zmianowania.
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BŁĘDY POPEŁNIANE PODCZAS OCHRONY PÓL
Kolejnym błędem popełnianym w uprawie zbóż jest głęboka uprawa związana z wielkością zachwaszczenia. 

Plantatorzy stosujący uproszczenia uprawowe, zwłaszcza związane z całkowitą rezygnacją z orki, nie zawsze 
pamiętają o tym, że nie można w tym przypadku stosować standardowych metod odchwaszczania. Niezbędna 
jest wówczas w pewnym stopniu intensyfikacja w tym zakresie.

Jesienią istotne miejsce powinno zajmować zwalczanie chwastów. W tym okresie na ogół są one jeszcze 
słabo rozwinięte i stosunkowo łatwo je zwalczyć. Dlatego przeniesienie tego zabiegu na wiosnę jest poważnym 
błędem, który skutkuje koniecznością poniesienia dodatkowych nakładów, zwłaszcza na zwalczenie chwastów 
uciążliwych, tj. przytulia. Należy zaznaczyć, że w warunkach długiej jesieni i lekkiej zimy chwast ten może mieć 
na wiosnę kilka okółków, co do jego zwalczenia wymusza zastosowanie wyższych dawek herbicydów, a więc 
ponoszenia zwiększonych nakładów.

W agrotechnice jesiennej zbóż ozimych należy pamiętać o zabiegu zwalczania mszyc, które zwłaszcza  
w przypadku, gdy jesień jest długa i ciepła mogą wystąpić masowo. Zaniechanie ich zwalczania w tym okresie 
może być błędem, którego nie można w żaden sposób naprawić wiosną. Należy pamiętać, że są one wektorem 
wirusa żółtej karłowatości i dlatego żaden zabieg agrotechniczny nie pomoże roślinom. Bardzo dużym błędem 
jest też całkowite zaniechanie zwalczania patogenów. Wielu plantatorów świadomie rezygnuje z zaprawiania 
nasion przed siewem. Sporadyczna wymiana materiału siewnego powinna być przynajmniej rekompensowana 
starannym zaprawianiem nasion z własnego rozmnożenia. Niestety, w wielu gospodarstwach w ogóle odstępuje 
się od wykonania tego zabiegu. Tymczasem wraz z niezaprawionym materiałem siewnym są przenoszone cho-
roby, jak chociażby: głownie, śniecie, fuzariozy czy zgorzel siewek. Wiele błędów związanych jest także ze sła-
bą precyzją zaprawiania. To skutki zaniedbań technicznych w gospodarstwie. Niewłaściwe zaprawienie ziarna 
siewnego nie pozwala precyzyjnie i równomiernie rozprowadzić preparatu. Naniesienie niedostatecznej ilości 
środka na ziarniaki znacznie ogranicza skalę zakładanego efektu ochronnego. Zbyt duża koncentracja środka 
może z kolei hamować ich kiełkowanie. Duża grupa plantatorów nie lustruje plantacji pod kątem występowania 
chorób grzybowych czy szkodników. Przykładowo plantatorzy zabieg ochrony przed mączniakiem przenoszą 
na fazę strzelania w źdźbło, kiedy wystąpi silna infekcja. Wówczas zabieg staje się mało skuteczny, a straty wiel-
kości plonu są bardzo duże. O ochronie kłosa także niewielu plantatorów pamięta. 

Innym, bardzo często popełnianym błędem jest na przywiązanie się do jednego środka chemicznego. Siła 
przyzwyczajenia sprawia, że stosowany jest przez wiele lat. Brak rotacji substancji czynnej doprowadza do bra-
ku działania preparatu na patogeny w wyniku uodpornienia się patogena. Dlatego aktualnie występuje tak duży 
problem z miotłą zbożową.

BŁĘDY POPEŁNIANE PODCZAS ZBIORU
Zbiór przeprowadza się w czasie, gdy ziarno osiągnie wilgotność umożliwiającą bezpieczne jego przecho-

wywanie, bez konieczności dosuszania. Zdarzają się jednak lata mokre, kiedy oczekiwanie na odpowiednią 
wilgotność ziarna przeciąga się w czasie. W takich sytuacjach przedłużanie terminu zbioru jest błędem prowa-
dzącym do istotnego obniżenia jakości ziarna, a szczególnie do zmniejszenia liczby opadania. Uzasadnione jest 
wówczas przyśpieszenie zbioru i poniesienie kosztów dosuszenia ziarna w suszarni. W takim przypadku jest to 
jedyna metoda na uchronienie ziarna przed utratą walorów jakościowych.

Przedstawione błędy, to podstawowe powody, dla których średni plon zbóż w Polsce znacznie odbiega, a nie 
musi, od osiąganego w innych krajach Unii Europejskiej.
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