
Nawozy naturalne poprawiają właściwości biologiczne i żyzność gleby 

 

Problem zachowania żyzności i urodzajności gleb w ostatnich latach nabiera dużego 

znaczenia, zarówno w Polsce, jak i na arenie międzynarodowej. Ochrona gleb przed 

degradacją została zawarta w wielu dokumentach i deklaracjach, co niewątpliwie napawa 

optymizmem. Problemem jest jednak przełożenie tego zagadnienia na język praktyki rolniczej 

i wprowadzenia działań naprawczych.  

Głównym zagrożeniem dla żyzności gleb w Polsce jest wyraźny spadek zawartości materii 

organicznej (próchnicy), erozja, spadek bioróżnorodności oraz zanieczyszczenia ze źródeł 

lokalnych i rozproszonych. Dodatkowo w wielu gospodarstwach, a nawet całych rejonach 

kraju dominuje system produkcji oparty jedynie o uprawę roślin technologicznie podobnych, 

tj. zbóż, kukurydzy i rzepaku, a ponad 40% gospodarstw nie prowadzi żadnej produkcji 

zwierzęcej. W związku z powyższym, szczególnie ze względu na utrzymanie 

zrównoważonego bilansu próchnicy w glebie oraz poprawę życia biologicznego, koniecznym 

staje się stosowanie właściwego poziomu nawożenia naturalnego i organicznego.  

Podstawowym wskaźnikiem żyzności gleby jest zawartość próchnicy, która stabilizuje jej 

strukturę, zmniejsza podatność gleby na zagęszczenie oraz erozję wodną i wietrzną, sprzyja 

gromadzeniu wody łatwo dostępnej dla roślin. Z mineralizacją glebowej materii organicznej 

wiąże się również zwiększona emisja CO2 do atmosfery, co nasila efekt cieplarniany. 

Czynniki te powodują, że zawartość próchnicy w glebach jest powszechnie traktowana jako 

ważny wskaźnik poprawności gospodarowania w rolnictwie.  

Z żyznością gleby wiąże się nierozerwalnie życie biologiczne. Organizmy glebowe 

(bakterie, promieniowce, grzyby) pełnią wiele bardzo ważnych funkcji w środowisku, wśród 

których najważniejszym jest rozkład i mineralizacja materii organicznej pochodzącej m.in. z 

stosowanych nawozów naturalnych, resztek pozbiorowych roślin uprawnych, międzyplonów. 

W wyniku ich działalności uwalniane są mineralne formy składników odżywczych dla roślin. 

W rezultacie przemian mikrobiologicznych tworzona jest również próchnica glebowa, której 

zawartość jest jednym z ważniejszych czynników decydujących o zdolności gleby do 

magazynowania wody i składników pokarmowych. 

Właściwości biologiczne są powiązane z właściwościami fizycznymi i chemicznymi gleb, 

przy czym są mniej od nich trwałe i ulegają zmienności nie tylko sezonowej w okresie roku 

kalendarzowego, ale także zmieniają się w czasie wegetacji roślin. Właściwości te mogą być 

także w różnym stopniu kształtowane sposobem użytkowania gruntów, gatunkiem uprawianej 

rośliny i jej fazą rozwojową oraz stosowanym w gospodarstwie poziomem agrotechniki.  



Badania wykazały, że biomasa mikroorganizmów w glebach stanowi około 85 proc. 

całkowitej biomasy wszystkich organizmów żyjących w tym środowisku, a blisko 90 proc. 

powstałego CO2 ma pochodzenie drobnoustrojowe. Dane te świadczą o dużej aktywności 

metabolicznej i istotnym znaczeniu mikroorganizmów w większości procesów zachodzących 

w środowisku glebowym, a przykładowe zależności przedstawiono w tabeli 1.   

Tabela 1 

Wpływ obornika i doboru roślin w zmianowaniu na właściwości mikrobiologiczno-chemiczne 

gleby po 16. latach badań w RZD Grabów (Martyniuk S., 2000) 

Dawka 

obornika 

(t/ha) 

Zmianowanie  

A-zubożające 

B-wzbogacające 

glebę w MOG 

Biomasa 

mikroorganiz-

mów  

(µg C/g) 

Liczebność 

bakterii 

(10
6
/g) 

Liczebność 

grzybów 

(10
3
/g) 

Dehydrogenaza 

(µg /g) 

0 A 138 52 66 346 

B 190 81 100 521 

40 A 176 39 94 370 

B 249 76 132 622 

Zmianowanie A - kukurydza na ziarno - pszenica ozima - jęczmień jary - kukurydza na kiszonkę 

Zmianowanie B - kukurydza na ziarno - pszenica ozima - jęczmień jary -  koniczyna czerwona z 

trawami 

 

Spośród nawozów naturalnych obornik ma największe znaczenie ze względu na korzystne 

jego oddziaływanie na właściwości biologiczne i fizyko-chemiczne gleby. Jego wpływ polega 

między innymi na dostarczeniu materii organicznej (głównie węgla organicznego) i wielu 

innych składników pokarmowych niezbędnych do życia licznym gatunkom mikroflory 

glebowej, co przedstawiono w tabeli 2.  

Tabela 2 

Wpływ obornika i doboru roślin w zmianowaniu na zawartość węgla organicznego w 

warstwie ornej gleby po 16. latach badań w RZD Grabów (Maćkowiak Cz., 2000) 

Dawka 

obornika 

(t/ha) 

Zmianowanie
1/

 

A-zubożające 

B-wzbogacające 

glebę w MOG 

Zawartość węgla 

organicznego 

Przyrost w glebie 

 

(%) 

 

t/ha 

 

(t/ha) 

 

(%) 

20 A 0,62 18,6 0,9 5,1 

B 0,72 21,6 3,9 22,0 

40 A 0,68 20,4 2,7 15,2 

B 0,76 23,0 5,3 29,9 

60 A 0,78 23,3 5,6 31,6 

B 0,83 25,0 7,3 41,2 

80 A 0,75 22,4 4,7 26,5 

B 0,81 24,2 6,5 36,7 
1/

 opis jak w tabeli 1 



Występujące w oborniku drobnoustroje nie są oczywiście typowe dla gleby i po jego 

przyoraniu stopniowo giną, ustępując miejsca mikroflorze glebowej. Badania wskazują 

również, że stosowanie obornika wpływa korzystnie na rozwój mikro– i mezofauny glebowej, 

w tym głównie dżdżownic. 

Oddziaływanie gnojowicy na właściwości biologiczne gleby z przyrodniczego i 

środowiskowego punktu widzenia jest w zasadzie bardzo podobne, jak obornika, jednakże 

działanie jest dużo szybsze niż nawozów stałych, ponieważ większość substancji 

nawozowych znajduje się w formie mineralnej. Jednak należy liczyć się z tym, że podczas 

stosowania nawozów naturalnych dochodzi do dużych strat azotu w formie amoniaku. Z tego 

względu należy najlepiej stosować je  metodą bezpośredniej iniekcji do gleby, a w przypadku 

stosowania powierzchniowego  szybko przykryć glebą. Należy też pamiętać, że roczna dawka 

nawozu naturalnego nie może przekraczać jego ilości zawierającej 170 kg N/ha użytków 

rolnych, a  okres jego stosowania na gruntach ornych (nawóz stały) przypada pomiędzy 1 

marca a 31 października, zaś płynnego do 20 października. Dodatkowo nawozów naturalnych 

nie wolno stosować:  

• na glebach zalanych wodą oraz przykrytych śniegiem lub zamarzniętych do 

głębokości 30 cm oraz podczas opadów deszczu, 

• płynnych nawozów naturalnych (gnojowica, gnojówka) na glebach bez okrywy 

roślinnej, położonych na stokach o nachyleniu większym niż 10 proc., 

• płynnych nawozów naturalnych (gnojowica, gnojówka) podczas wegetacji roślin 

przeznaczonych do bezpośredniego spożycia przez ludzi. 

Podsumowując należy stwierdzić, że zachowanie żyzności i urodzajności gleb dla 

przyszłych pokoleń producentów i konsumentów powinno być priorytetem wszelkiej 

działalności rolniczej, niezależnie od przyjętych dyrektyw i regulacji prawnych. Gleba jest 

naszym dobrem nieodnawialnym i dlatego jest to nasz moralny obowiązek.  
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