
Przyspieszyć rozkład słomy 

W ostatnich latach, w związku z dużym udziałem zbóż w strukturze zasiewów oraz 

zmniejszeniem produkcji zwierzęcej, w gospodarstwach występuje nadwyżka słomy. Dlatego 

powszechnym staje się przyorywanie jej bezpośrednio po zbiorach. Słoma w tym przypadku 

pełni rolę nawozu, wzbogacając substancję organiczną gleby i zwiększając zawartość 

składników pokarmowych. Ponadto wprowadzenie słomy do gleby powoduje wzrost 

aktywności mikroorganizmów glebowych, zwiększa jej pojemność sorpcyjną oraz zmniejsza 

zagrożenie erozją. Jedna tona słomy zbóż zawiera 7 – 8 kg azotu, 1 – 2 kg fosforu, 11 – 19 kg 

potasu oraz wapń, magnez i mikroelementy. 

Słoma, w celu przyspieszenia jej mikrobiologicznego rozkładu, powinna być rozdrobniona 

przez kombajn, a następnie wymieszana z glebą. Długość pociętej słomy powinny wynosić 4-

10 cm. Od staranności tego procesu zależy bowiem szybkość rozkładu słomy w glebie. 

Ponadto źle rozdrobniona i przyorana słoma utrudnia uprawę gleby oraz siewy rośliny 

następczej. Dla procesu rozkładu słomy głębokość uprawy ścierniska nie ma znaczenia, 

natomiast ważne jest, aby podczas zbioru kombajnowego powierzchnia słomy została 

uszkodzona. Jeżeli to nie nastąpi, drobnoustroje będą miały ograniczone możliwości rozkładu 

zewnętrznych struktur organicznych słomy. 

Słoma wymieszana z glebą, natychmiast poddawana jest rozkładowi mikrobiologicznemu 

przez grzyby i bakterie. Mikroorganizmy przeprowadzające rozkład słomy potrzebują 
również azotu. Zużywają one nie tylko azot z rozkładającej się słomy, ale także azot z 

zasobów glebowych, przez co staje się on niedostępny dla roślin. Na tym etapie zablokowane 

jest około 3 kg azotu na jedną tonę słomy. Kiedy proces rozkładu spowoduje zmniejszenie 

masy słomy o połowę, następuje odwrócenie procesu i azot jest uwalniany do gleby. W takiej 

sytuacji zawartość azotu mineralnego w glebie jest wystarczająco duża i rzadko w dłuższym 

okresie dochodzi do jego niedoborów z powodów rozkładu słomy. Proces biologicznego 

unieruchomienia azotu podczas rozkładu słomy ma ujemne skutki szczególnie dla ozimin, 

gdyż zbyt krótki jest okres od przyorania słomy do siewu. Aby temu zapobiec zaleca się 
stosowanie z przyorywaną słomą azotu mineralnego. 

Dawka azotu mineralnego potrzebnego dla szybkiego rozkładu słomy wynosi 6 – 12 kg na 

każdą tonę słomy. Wyższą dawkę azotu stosuje się na glebach lekkich, niższą na glebach 

cięższych, będących w dobrej kulturze. Potrzebną ilość wyliczamy, znając plon ziarna i 

posługując się współczynnikami zamieszczonymi w tabeli 1. 

Tabela 1. Stosunek plonu ziarna do plonu słomy u podstawowych zbóż. 

Gatunek zboża Stosunek plonu ziarna do plonu słomy 

Owies 1-1,5 

Żyto ozime 1-1,4 

Pszenżyto ozime 1-1,3 

Pszenica ozima 1-1,1 

Jęczmień 1-1 



Najczęściej stosowanymi nawozami są: mocznik i saletra amonowa. Jeżeli jest to możliwe, 

korzystnie jest zastosować roztwór saletrzano-mocznikowy (RSM). Aplikując na słomę 
należy go rozcieńczyć wodą w stosunku 1:3 do1:5. Dla szybszego rozkładu słomy można 

zastosować na jeden hektar 30 – 50 m
3
 gnojowicy lub 10 – 15 m

3
 gnojówki. Wszystkie 

wymienione nawozy stosujemy bezpośrednio przed wymieszaniem słomy z glebą.  

O rozkładzie słomy nie tylko decyduje zawartość azotu w glebie. Mikroorganizmy do 

szybszego działania potrzebują fosforu, magnezu i mikroskładników. Na każdą przewidywaną 
tonę przyszłego plonu ziarna zaleca się zastosować po 8 kg fosforu w czystym składniku. 

Zaletą stosowania fosforu w tym terminie jest fakt, że zostanie on wbudowany w 

mikroorganizmy glebowe i nie ulegnie uwstecznieniu, czyli będzie w większej ilości dostępny 

dla roślin.  

Należy zaznaczyć, że rozkład słomy przebiega prawidłowo przy prawidłowym odczynie 

gleby. W przypadku gleby kwaśnej należy przeprowadzić wapnowanie. 

Rozkład słomy można przyspieszyć stosując jako poplony siew roślin motylkowatych. Wiążą 
one azot atmosferyczny, wprowadzając go do gleby w formie organicznej. 

W handlu istnieje szereg preparatów mikrobiologicznych i mineralnych, 

wspomagających rozkład słomy.  Poniżej przedstawiono najczęściej stosowane. 

Użyźniacz glebowy UGmax 
UGmax jest płynnym koncentratem zawierającym mikroorganizmy oraz makro i mikro 

elementy i służy do podnoszenia urodzajności gleby. 

UGmax należy stosować corocznie w formie oprysku średniokroplistego na każdy rodzaj 

gleby przed jej uprawą lub pogłównie. Najlepsze rezultaty osiąga się po zastosowaniu go na 

słomę zamiast azotu oraz na resztki pożniwne, nawozy naturalne i wymieszaniu z glebą. 
Mikroorganizmy z UGmax inicjują i przyspieszają procesy przetwarzania resztek pożniwnych, 

słomy, obornika (nawozów organicznych) i wraz z minerałami glebowymi tworzą próchnicę, 
naturalne siedlisko życia glebowego oraz magazyn składników pokarmowych dla roślin. 

UGmax można stosować w warzywnictwie, uprawach polowych oraz sadowniczych. W 

rolnictwie konwencjonalnym, zintegrowanym oraz ekologicznym. UGmax służy do 

zahamowania procesu spadku ilości próchnicy w glebie i jej odbudowy, podnosząc żyzność i 
urodzajność gleby.  

UGmax inicjuje i przyspiesza procesy: 

- rozkładu słomy, resztek pożniwnych, poplonów, obornika, itp.,  

- odbudowy próchnicy - głównego czynnika urodzajności gleby, 

- udostępniania składników pokarmowych z form dotychczas niedostępnych.  

UGmax stosowany systematycznie powoduje: 

- poprawę struktury gleby,  

- poprawę wchłaniania, podsiąkania i magazynowania wody,  

- zanikanie zalewisk i podtopień, 
- łagodzenie skutków suszy, 

- poprawę wykorzystania nawozów i skuteczności środków ochrony roślin, 

- poprawę odczynu pH gleby, 

- poprawę kondycji i zdrowotności roślin,  

- zwiększenie krzewienia roślin. 

UGmax działa w każdym odczynie gleby, ale najlepsze efekty uzyskujemy przy pH zbliżonym 

do obojętnego i obojętnym, dlatego regenerację gleb bardzo kwaśnych należy wspomóc 



wapnowaniem. Wapno węglanowe i naturalne możemy stosować razem z UGmax, a wapno 

tlenkowe i defekacyjne wymaga wymieszania z glebą na 2 tygodnie przed zastosowaniem 

UGmax. 

UGmax należy stosować corocznie w formie oprysku średniokroplistego na każdy rodzaj 

gleby przed jej uprawą lub pogłównie. Najlepsze rezultaty osiąga się po zastosowaniu go na 

słomę zamiast azotu oraz na resztki pożniwne, nawozy naturalne i wymieszaniu z glebą. 
· Pod jedną uprawę rocznie stosujemy od 0,6 l/ha na gleby w dobrej kulturze do 1,2 l/ha na 

gleby trudne w uprawie i zdegradowane w 200-300 l wody w jednym lub dwóch zabiegach.  

· W pierwszym roku stosowania celowym jest podzielenie zalecanej dawki na dwa zabiegi. 

Połowę dawki nanosimy przed uprawami pożniwnymi, a drugą część przed uprawami 

siewnymi. 

· W kolejnych latach i w uprawach bezorkowych UGmax należy stosować na resztki 

pożniwne w całej dawce lub część dawki na resztki pożniwne a drugą część pogłównie.  

· Dawki powyżej 0,6 l/ha w jednym zabiegu stosować na resztki pożniwne i wymieszać z 

glebą. 
· UGmax zastosowany bezpośrednio przed siewem, wymaga podania startowej dawki azotu, 

w ilości przewidzianej dla danej rośliny uprawnej. 

· Pogłównie UGmax należy stosować w dawce do 0,6 l/ha w 250 do 300 l wody w 

następujących uprawach i fazach rozwojowych roślin.  

 

AKRA Stroh R+P 

AKRA Stroh R+P to nowy, produkowany w Austrii wieloskładnikowy preparat do szybkiej 

mineralizacji słomy i resztek pożniwnych. 

Działanie: 

• Bardzo szybki rozkład słomy i resztek pożniwnych (mineralizacja) 

• Pozytywny wpływ na mikrobiologię gleby 

• Bardzo wysoka skuteczność również w czasie suszy 

• W połączeniu z siarką (S) redukuje infekcje grzybowe 

• Poprawia i wzbogaca strukturę gleby 

• Szybki wzrost próchnicy w kompleksie sorpcyjnym 

• Bakteria Megaterium phosforicum uaktywnia do 30kg/ha fosforu elementarnego w 

glebie 

Sposób działania opiera się na mechanizmie ANDOCK. Proces ten prowadzi do 

powstania ujemnego ładunku, który umożliwia bardzo dobrą przyczepność do resztek 

pożniwnych. Środek nie wymaga zbyt dużej ilości wody, jest odporny na temperaturę. W 

10 minut po zastosowaniu można już przystąpić do uprawy gleby bez utraty skuteczności. 

Zawarte w preparacie AKRA Stroh R+P miedź, mangan i cynk powodują rozkład lignin 

w resztkach pożniwnych. Żelazo i molibden reagują z celulozą. Dodatkowo molibden 

odżywia bakterie azotowe. Bakteria Megaterium phosforicum reaguje z każdym nawozem 

organicznym, rozszczepia organicznie związany fosforan czyniąc go dostępnym dla 

roślin. Bakteria jest odporna na promieniowanie UV. Preparat nie wymaga 

uzupełniającego nawożenia azotem mineralnym.  

Dawki: 

Słoma zbożowa, rzepaczana          1 l/ha + 100-300 l wody 

Słoma kukurydziana                 do 2 l/ha + 100-300 l wody 



Efektywne mikroorganizmy EM Naturalnie Aktywny 

Efektywne mikroorganizmy EM to wielogatunkowe kompozycje bakterii, grzybów i drożdży. 

Przyśpieszają one proces rozkładu masy organicznej z zachowaniem korzystnego dla roślin 

stosunku C:N. Podczas rozkładu słomy powstaje dwutlenek węgla, woda i produkty 

fermentacji tj. witaminy, enzymy i antyutleniacze stymulujące wzrost roślin poprzez 

zwiększenie się strefy włośnikowej korzeni. Dodatkowo w glebie produkowane są substancje 

galaretowate zawierające kwasy uronowe, huminowe i fulwowe, które odgrywają główną rolę 
w powstawaniu próchnicy glebowej i dzięki temu polepsza się struktura gleby. Stosując EM 

Naturalnie Aktywny możemy wyzbyć się problemu blokowania azotu dla roślin podczas 

rozkładu słomy i poplonów ścierniskowych, ponieważ preparat ten zawiera  w swoim składzie 

bakterie Azotobacter, które w naturalny sposób wiążą azot atmosferyczny (50 kg N/ha/rok) i 

podczas procesów biochemicznych udostępniają go kolejnym grupom mikroorganizmów. 

Ściernisko, na którym jest rozrzucona dobrze pocięta słoma opryskuje się preparatem EM 

Naturalnie Aktywny w dawce 20-40 l/ha w minimum 200 litrach wody na hektar. Oprysk 

grubokroplisty należy wykonać w dni pochmurne, wcześnie rano, wieczorem lub w nocy, 

ponieważ mikroorganizmów zawartych w preparacie nie należy wystawiać na zbyt długie 

działanie promieni słonecznych. Zaszczepioną materię organiczną należy w jak najszybszym 

czasie wymieszać z glebą na niewielką głębokość około 8-10 centymetrów najlepiej 

gruberem, broną lekką lub talerzową albo kultywatorem. Efektywnych Mikroorganizmów nie 

wolno łączyć w jednym oprysku ze środkami ochrony roślin, a pierwsze zabiegi herbicydowe 

zaleca się stosować po około 10-14 dniach od zastosowania EM na masę organiczną. EM 

Naturalnie Aktywny  działa w każdym odczynie gleby, ale najlepsze efekty uzyskujemy 

przy pH zbliżonym do obojętnego, dlatego też regenerację gleb bardzo kwaśnych należy 

wspomóc wapnowaniem, które należy wykonać na 2 tygodnie przed zastosowaniem EM, a 

wapno należy dobrze wymieszać z glebą. Efektywne Mikroorganizmy przetwarzają nawozy 

mineralne i organiczne do form przyswajalnych i udostępniają je roślinom do budowy 

zdrowego systemu korzeniowego i części nadziemnych, co przełoży się na wytworzenie 

wysokiego i dobrego jakościowo plonu.  

 

Agrosłoma 

AGROSŁOMA to nawóz wieloskładnikowy, przeznaczony do szybkiej mineralizacji słomy : 

zbóż (jęczmień, pszenica, pszenżyto, owies, żyto, kukurydza i gryka), rzepaku, gorczycy, 

roślin motylkowych grubonasiennych (groch, fasola, bób, łubin, bobik), łodyg słonecznika 

oleistego i tytoniu, łętów ziemniaczanych, poplonów wykorzystywanych na zielony nawóz, 

pociętych gałęzi w sadach, różnego rodzaju resztek pożniwnych oraz sporządzaniu kompostu 

na działkach i w ogródkach. 

Skład: 

- 15,0% [m/m] N w formie amidowej 

-  6,2% [m/m] MgO rozpuszczalnego w wodzie 

- 0,1% [m/m] B rozpuszczalnego w wodzie  

- 0,0027% [m/m] Co rozpuszczalnego w wodzie 

- 0,011% [m/m] Cu rozpuszczalnej w wodzie 

- 1,5% [m/m] Fe rozpuszczalnego w wodzie 

- 0,28% [m/m] Mn rozpuszczalnego w wodzie 



- 0,05% [m/m] Mo rozpuszczalnego w wodzie 

- 0,17% [m/m] Zn rozpuszczalnego w wodzie.  

Agrosłoma dostarcza niezbędnego azotu i mikoskładników, mających szczególne znaczenie 

przy rozkładzie słomy. Wskutek bardzo intensywnego namnażania się pożytecznych bakterii 

glebowych już po kilku tygodniach od przeorania słomy następuje jej mineralizacja (jeśli 
tylko gleba jest dostatecznie wilgotna). Składniki pokarmowe zawarte w słomie trafiają z 

powrotem do gleby. Nawożenie Agrosłomą intensyfikuje również rozwój bakterii 

niesymbiotycznych, wolnożyjących, wiążących azot atmosferyczny, przyczyniając się do 

ustalenia prawidłowej równowagi węgla do azotu. 

  

Wraz z Agrosłomą należy zastosować tylko niewielkie ilości azotu w postaci RSM lub 

mocznika, sprzyjając w ten sposób intensywniejszemu wiązaniu go z atmosfery przez bakterie 

niesymbiotyczne (Azotobacter i Clostridium). 

 

Preparaty firmy Agrarius 
 

W celu poprawy rozkładu resztek pożniwnych firma Agrarius zaleca zastosowanie preparatu 

LIGNOhumat SUPER w dawce 1kg na hektar. 

Skład LIGNOhumat SUPER:  

zawartość substancji humusowych: 90% 

              w tym:    - sole kwasów huminowych 80-85% 

                              - kwasy fulwowe 15-20%   

               makro- i mikroelementy: 10% 

               nie mniej niż: potas - 9%, siarka - 3%, 

               nie więcej niż: żelazo - 0,02%, miedź - 0,12%, mangan - 0,012%, cynk - 0,12%,  

               bor - 0,15%, molibden - 0,15%, kobalt - 0,12%, 

               śladowe ilości: wapnia, krzemu. 

W celu profilaktycznej ochrony przed chorobami grzybowymi firma zaleca stosowanie 

preparatu bakteryjnego FITO doctor w dawce 1 kg na hektar. Kolejny preparat AZOT 

bacter, zastosowany w dawce 0,5 kg na hektar powoduje przetwarzanie azotu w formy 

dostępne dla roślin. 

 

Tekst przygotowano korzystając z następujących stron internetowych: 

http://www.bogdan.agro.pl/stosowanie.html 

http://horticenter.pl/ugmax-uzyzniacz-glebowy 

http://sklep.agro-kombi.pl/preparat-do-rozkladu-slomy-resztek-pozniwnych-akra-stroh-rp-

10l-p-2.htm 

http://www.emgreen.pl/uprawa/63-rozklad-slomy-i-resztek-pozniwnych 

http://market.chp-pasze.pl/nawozy/792-agrosloma-20l.html 

http://nawozy-dolistne.net.pl/sklep-internetowy/29-agrosloma.html 

http://agrarius.eu/azot-bacter-efektywne-mikroorganizmy/  

 

 


