
ROLA NAWOZÓW NATURALNYCH I SŁOMY 
W OCHRONIE ZASOBÓW MATERII ORGANICZNEJ

ROLA PRÓCHNICY W GLEBIE

Jednym z podstawowych zasobów środowiska wykorzystywanych w rolnictwie jest gleba. Jednak 
jest ona zasobem ograniczonym i nieodnawialnym na przestrzeni jednego pokolenia. Ze względu na 
znaczenie i wpływ gleby na jakość produkowanych płodów rolnych oraz bardzo powolny proces jej 
tworzenia, powinna ona podlegać różnym działaniom ochronnym zapewniającym utrzymywanie jej 
trwałej żyzności. Jednym z podstawowych czynników kształtujących żyzność gleb jest zawartość ma-
terii organicznej. 

Próchnica glebowa jest złożonym, bezpostaciowym związkiem zbudowanym z różnych substancji 
organicznych i mineralno-organicznych gromadzących się w glebie lub na jej powierzchni. Powsta-
je z przekształcenia szczątków organicznych, głównie roślinnych z udziałem mikroorganizmów gle-
bowych (bakterii, grzybów) i drobnych bezkręgowców, np. dżdżownic. Stanowi ona 70-80% całości 
substancji organicznej gleby i dlatego powszechnie przyjmuje się, że substancja organiczna jest syno-
nimem próchnicy. Natomiast nie powinno się określać mianem próchnicy materii organicznej gle-
by, która oprócz próchnicy zawiera wszystkie pozostałe składniki organiczne znajdujące się w glebie,  
a więc resztki roślinne i zwierzęce, nawozy organiczne i produkty organizmów glebowych. Należy 
odróżniać jednak te dwa pojęcia. 

Próchnica często nazywana jest humusem. Nazwa wzięła się od procesu przekształceń materii or-
ganicznej gleb określanego humifikacją. W wyniku tego powstaje humus glebowy, który nadaje ciem-
ne (brunatne lub czarne) zabarwienie górnym poziomom profilu glebowego. Humifikacja polega na 
częściowym rozkładzie materii organicznej gleb (szczątków roślin i zwierząt) oraz wtórnej syntezie  
z pierwotnej materii organicznej tzw. swoistych związków próchnicznych. Tylko 1/4 do 1/5 substancji 
organicznej przekształca się w związki próchniczne, natomiast 3/4 do 4/5 ulega mineralizacji. 
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Związki te składają się głównie z kwasów humusowych, które ze względu na cechy fizycz-
ne i chemiczne kształtują właściwości gleb. Im tych kwasów jest więcej, tym gleba jest żyź-
niejsza. Związki próchniczne (wspólnie z wapniem i magnezem) mają właściwości sklejania 
drobnych cząsteczek gleby w większe agregaty glebowe, tworząc gruzełkowatą strukturę gle-
by. W ten sposób korzystnie wpływają na stosunki powietrzno-wodne gleby. 

Są one naturalnym, organicznym nawozem dostarczającym roślinom i glebie składników pokar-
mowych, witamin i mikroelementów.

Zawartość próchnicy w glebach na obszarze Polski jest zróżnicowana i waha się między 0,6-6%. 
Najwięcej zawierają jej w czarnoziemy, czarne ziemie, rędziny i mady, a najmniej w gleby bielicowe  
i brunatne. Większość gleb Polski jest uboga w próchnicę.

Gleby ubogie w próchnicę i mało próchniczne, to gleby o zawartości materii organicznej do 2%. 
Gleby takie, w zależności od regionu, stanowią 40-72% gruntów ornych, czyli średnio 56%. 

Rys. 1. Zawartość substancji organicznej w glebach użytków rolnych w Polsce

Źródło: Terelak i in., 2001
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O CZYM DECYDUJE PRÓCHNICA

Ilość próchnicy w dużym stopniu decyduje o fizycznych, chemicznych, fizykochemicznych oraz 
biologicznych właściwościach gleby.

Próchnica posiada zdolność do zatrzymywania i gromadzenia składników pokarmowych (pojem-
ność sorpcyjna) czyli poprawia dostępność składników pokarmowych i zmniejsza ich straty.

Decyduje o pojemności wodnej i zdolności jej zatrzymywania czyli zwiększa retencję wodną i mi-
nimalizuje skutki suszy (gleby są bardziej na nią odporne). Wpływa na poprawę struktury gruzełko-
watej, przez co zapobiega utracie wody i składników pokarmowych w lekkich glebach piaszczystych, 
a także rozluźnia gleby zwięzłe, w których polepsza napowietrzenie.

Ogranicza także powierzchniowy odpływ wody i zapobiega erozji gleby. Próchnica decyduje o ak-
tywności biologicznej gleby czyli zwiększa jej aktywność przez wzrost i namnażanie pożytecznych 
mikroorganizmów glebowych, które wpływają korzystnie na glebę i uprawiane rośliny.

Dzięki ciemnej barwie zwiększa absorpcję energii słonecznej, co powoduje lepsze nagrzewanie 
się gleb. Ponadto próchnica zapobiega zaskorupianiu się gleby i gwałtownym zmianom pH. Skład-
niki pokarmowe nie uwsteczniają się, przechodząc w formy przyswajalne dla roślin. Zmniejsza się 
także dostępność toksycznych substancji z gleby (odpady przemysłowe, środki ochrony roślin) oraz 
szkodliwych metali ciężkich (kadm, ołów, glin), ponieważ próchnica posiada zdolność przyciąga-
nia wielu tych szkodliwych substancji. Zwiększona ich zawartość w roślinach stanowi zagrożenie 
dla zdrowia konsumentów. Próchnica ma również duży wpływ na gospodarkę azotem i fosforem.  
W glebie azot jest najbardziej ruchomym pierwiastkiem i próchnica zapobiega jego wypłukiwaniu  
w głąb gleby.

Skład chemiczny próchnicy wygląda następująco: 60% węgla (C), 30% tlenu (O2 ), 6% azotu (N), 
1,2% fosforu (P), 0,9% siarki (S) oraz mikroelementy. Natomiast stosunek najważniejszych makroele-
mentów C:N:P:S wynosi odpowiednio 10:1:0,2:0,15. Tak więc próchnica zawiera proporcjonalny sto-
sunek składników pokarmowych oraz wąski stosunek C:N (10:1), co wpływa na lepsze wykorzystanie 
składników pokarmowych przez rośliny.

Próchnica ze względu na swoje unikalne cechy fizykochemiczne zwiększa zdolności buforowe gleby. 
Dzieje się tak m.in. dzięki dużej powierzchni cząstek próchnicy: 1 gram to 800-1000 m2 (powierzchnia 
cząstek w 1 gramie gleby piaszczystej wynosi 3-60 m2). Za sprawą tak olbrzymiej powierzchni próch-
nica przyciąga i zatrzymuje więcej składników pokarmowych w glebie. Może zmagazynować 4-12 razy 
więcej składników pokarmowych niż część mineralna gleby. Również dostępność tych składników 
dla roślin jest dużo większa. Z kolei im drobniejsza jest cząsteczka, tym zdolność do zatrzymywania  
i magazynowania wody jest większa. Cząsteczka próchnicy ma wielkość 0,001-0,003 mm (czyli 1-3 
mikronów), podczas gdy wielkość drobin piasku wynosi od 1-0,1 mm, pyłów 0,1-0,02 mm, a iłów 
< 0,02 mm. Tak więc cząsteczki próchnicy są prawie tysiąc razy mniejsze od ziaren piasku. Dlatego 
mogą zatrzymywać nawet 3-5-krotnie więcej wody niż same ważą.

Przyjmuje się, że próchnica na poziomie 1% w 1 hektarze stanowi masę 30 t. Zatem 1% próchnicy 
absorbuje od 90 do 150 t wody. Ma to szczególne znaczenie dla gleb piaszczystych, gdyż ich pojemność 
wodna zależy przede wszystkim od zawartości materii organicznej.

Jeśli próchnica i jej ilość w glebie, tak pozytywnie wpływa na żyzność, to każdy rolnik powinien dą-
żyć do utrzymania jej w swoich glebach przynajmniej na niezmienionym poziomie, a na glebach ubo-
gich w ten składnik do jej zwiększenia. Aby to osiągnąć niezbędnym warunkiem jest systematyczne 
dostarczanie glebie świeżej materii organicznej, która przy pomocy drobnoustrojów przekształca się 
w próchnicę. Wskutek mineralizacji w krajowych warunkach klimatycznych ubywa średnio rocznie 
od 2 do 4% glebowej materii organicznej.

Należy pamiętać, że ze względu na obecność próchnicy w glebie, rośliny mają stały dostęp do łatwo 
przyswajalnych składników pokarmowych, które pobierane są w miarę potrzeby. W odróżnieniu od 
nawozów mineralnych, próchnica nie stanowi zagrożenia przenawożenia upraw i wzrostu zasolenia 
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gleby, ponieważ jest substancją naturalną. Ponadto dzięki sowim właściwościom sorpcyjnym chroni 
środowisko (glebę i wodę) przed skażeniami chemicznymi.

Substancja próchniczna może także ograniczać występowanie niektórych chorób roślin upraw-
nych, poprzez stymulowanie rozwoju mikroorganizmów antagonistycznych do patogenów.

Czynnikami niekorzystnie wpływającymi na zawartość materii organicznej w glebie są: 
 ▶ monokultura; 
 ▶ spadek udziału roślin wieloletnich (traw z bobowatymi) w strukturze zasiewów; 
 ▶ duży spadek pogłowia zwierząt; 
 ▶ zaniechanie uprawy międzyplonów;
 ▶ postępująca specjalizacja gospodarstw. 

Aby poprawić ujemny bilans materii organicznej należy dokonać zmian w sposobie uprawy gleb, 
ponieważ promowane przez lata tzw. nowoczesne agrotechniki doprowadziły do zubożenia gleb  
w próchnicę. Wychodząc naprzeciw unijnym dyrektywom (klimatycznej i środowiskowej) trzeba za-
pobiegać spadkowi zawartości materii organicznej i próchnicy w glebie oraz przeciwdziałać skażeniu 
gleb m.in. przez ograniczenie ilości stosowanych pestycydów i nawozów mineralnych.

Niskie zasoby próchnicy w glebach Polski i zagrożenie związane z jej mineralizacją, obok skutków 
produkcyjnych, mają znaczenie środowiskowe, prowadzące, np. do dużych emisji netto dwutlenku 
węgla z gleb. Przeciwdziałać stratom próchnicy z gleb użytkowanych rolniczo można poprzez uprawę 
poplonów i międzyplonów poprawiających bilans materii organicznej w glebach. Można uznać, że jest 
to jedyny realny sposób zapobiegania stratom materii organicznej, przy czym, w ramach obecnego 
stanu gospodarki wodnej gleb i intensywnej uprawy, działania te nie kompensują w pełni mineraliza-
cji próchnicy. 

DZIAŁANIA OCHRONNE SPRZYJAJĄCE ZACHOWANIU MATERII ORGANICZNEJ 

Z działań, które sprzyjają odbudowie i zachowaniu materii organicznej, a zatem powinny 
być integralną częścią agrotechniki zwłaszcza na obszarach ubogich w próchnicę: 

 ▶ konstruowanie zmianowań z dużym udziałem roślin sprzyjających reprodukcji materii or-
ganicznej, pozostawiających dużo resztek pożniwnych (wieloletnie rośliny bobowate i ich 
mieszanki z trawami oraz trawy w uprawie polowej, mniejszy, ale również korzystny wpływ 
na bilans próchnicy mają rośliny bobowate grubonasienne (strączkowe) oraz międzyplony 
na przyoranie jako tzw. zielone nawozy);

 ▶ stosowanie nawozów naturalnych i organicznych;
 ▶ wdrażanie tzw. konserwującej uprawy roli polegającej m.in. na zmniejszeniu intensywności 

uprawy roli poprzez ograniczenie liczby zabiegów uprawowych i głębokości uprawy, mulczo-
waniu powierzchni gleby;

 ▶ takie użytkowanie gruntów, które ogranicza przesuszenie gleb, a tym samym spowalnia pro-
ces mineralizacji materii organicznej.
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ROLA NAWOZÓW NATURALNYCH W POPRAWIE ZAWARTOŚCI PRÓCHNICY

Jeszcze do niedawna nawozy zawierające w swoim składzie substancję organiczną określane były, 
jako nawozy organiczne. Zaliczano do nich zarówno odchody zwierząt gospodarskich (obornik, gno-
jówka, gnojowica, pomiot kurzy), jak i pozostałe nawozy zawierające substancję organiczną (kompo-
sty, nawozy zielone i inne). Ustawą o nawozach i nawożeniu nawozy te podzielono na nawozy natu-
ralne, organiczne i organiczno-mineralne. Wszystkie stanowią cenne źródło substancji organicznej 
potrzebnej do odbudowy ubytków próchnicy w glebie. Podziału tych nawozów dokonano w celu 
wyodrębnienia spośród nich, tych związanych bezpośrednio z produkcją zwierzęcą, ze względu na 
potrzebę regulacji obsady zwierząt w stosunku do powierzchni posiadanych gruntów rolnych. Ma 
to duże znaczenie z punktu widzenia ochrony środowiska, głównie wód przed zanieczyszczeniem 
azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych. Wymuszona ekonomicznie specjalizacja gospodarstw 
doprowadziła do dużej koncentracji stad zwierząt w gospodarstwach, najczęściej jednego gatunku.

W gospodarstwach z fermowym chowem zwierząt występują problemy z racjonalnym zagospoda-
rowaniem nadmiaru nawozów naturalnych, a zwłaszcza gnojowicy. Z drugiej strony wyodrębniły się 
gospodarstwa specjalizujące się tylko w produkcji roślinnej, które są pozbawione nawozów natural-
nych i muszą stosować wysokie dawki nawozów mineralnych. W kraju liczba gospodarstw prowadzą-
cych produkcję zwierzęcą ciągle zmniejsza się i jak podają źródła w ponad 50% gospodarstw rolnych 
nie ma produkcji zwierzęcej. W tych gospodarstwach dla utrzymania zapasu próchnicy w glebie ko-
nieczna jest uprawa poplonów na przyoranie oraz przyorywanie słomy i innych resztek pożniwnych.

Należy pamiętać, że nawozy naturalne poza dużą ilością materii organicznej wprowadzają do gleby 
całą pulę składników pokarmowych. Dla wód szczególnie niebezpieczne są tzw. składniki biogenne, 
głównie azot i fosfor.

Azot powoduje skażenie wód gruntowych azotanami, a związki azotu i fosforu przemieszczające 
się do zbiorników wodnych prowadzą do jej eutrofizacji. W wyniku tego w wodach następuje zanik 
życia biologicznego i stają się one bezużyteczne do celów gospodarczych. W trosce o dbałość środo-
wiska, a przede wszystkim o czystość wód, określono maksymalną obsadę zwierząt przy posiadanej 
powierzchni użytków rolnych. Obsadę tę ustala się w oparciu o ilość azotu zawartego w nawozach 
naturalnych, która nie może przekraczać 170 kg azotu w przeliczeniu na 1 ha UR. Obsadę zwierząt 
najlepiej przeliczyć na duże jednostki przeliczeniowe (DJP). Służą do tego tzw. współczynniki przeli-
czeniowe zwierząt na DJP (tab. 1). Określają one liczbę zwierząt danego gatunku wyrażoną w sztukach 
fizycznych odpowiadającą 1 DJP. 

Według definicji DJP, to 500 kg żywej wagi bydła, trzody chlewnej lub innych gatunków 
zwierząt. Przyjmując, że jedna DJP produkuje 85 kg azotu w ciągu roku, to dopuszczalna 
obsada zwierząt odpowiadająca 170 kg azotu nie może przekroczyć 2,0 DJP/ha.

W Polsce obsada zwierząt jest niska i obecnie wynosi średnio 0,43 DJP/ ha, czyli ponad 4-krotnie 
mniej od obowiązującej normy unijnej. 

Jeśli całkowita ilość azotu w nawozach naturalnych przekroczy 170 kg azotu/ha, będzie to wskazy-
wało na nadmierną obsadę zwierząt. Wtedy producent ma dwa wyjścia, albo zmniejszy obsadę zwie-
rząt, albo zawrze umowę (pisemną) z innym gospodarstwem na odbiór nadwyżki nawozów. Z taką 
sytuacją najczęściej mamy do czynienia w gospodarstwach specjalizujących się w chowie zwierząt 
żywionych ziarnem zbóż (fermy trzody chlewnej i drobiu), gdzie obsada zwierząt przekracza dopusz-
czalne normy.
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Tabela 1

Współczynniki przeliczania sztuk fizycznych zwierząt na duże jednostki przeliczeniowe (DJP)

W przybliżeniu można przyjąć, że 1 DJP produkuje rocznie:
w oborze i chlewni z płytką ściółką − ok. 10 t obornika i 6 m3 gnojówki;
w oborze i chlewni z głęboką ściółką − ok. 16 t obornika;
w systemie bezściółkowym − ok. 22 m3 gnojowicy.

Źródło: Tyburski J. 2004

Rodzaj zwierząt DJP

Bydło
Buhaje 1,4
Krowy 1,0
Jałówki cielne 1,0
Jałówki powyżej 1 roku 0,8
Jałówki powyżej 6 miesięcy do 1 roku 0,3
Opasy powyżej 1 roku 0,8
Opasy powyżej 6 miesięcy do 1 roku 0,3
Cielęta do 6 miesięcy 0,15

Świnie
Świnie 0,3

Konie
Ogiery, klacze, wałachy 1,2
Źrebaki powyżej 2 lat 1,0
Źrebaki powyżej 1 roku do 2 lat 0,8
Źrebaki powyżej 6 miesięcy do 1 roku 0,5
Źrebięta do 6 miesięcy 0,3

Owce
Owce powyżej 1,5 roku 0,1
Tryki powyżej 1,5 roku 0,12
Jagnięta do 3,5 miesiąca 0,05
Tryczki 0,08
Maciorki 0,1

Kozy
Kozy matki 0,15
Koźlęta do 3,5 miesiąca 0,05
Koźlęta powyżej 3,5 miesiąca do 1,5 roku 0,08
Pozostałe kozy 0,1

Drób
Kury, kaczki 0,004
Gęsi 0,008
Indyki 0,024
Perlice 0,003

inne zwierzęta
Króliki 0007
Daniele 0,12
Jelenie szlachetne 0,29
Jelenie sika (wschodnie) 0,12
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W wyniku tego występują zbyt wysokie dodatnie salda glebowej materii organicznej (MOG), co 
skutkuje dużymi stratami azotu. Straty składników z nawozów naturalnych są głównym źródłem za-
nieczyszczenia wód i głównie z tego powodu wprowadzono te ograniczenia.

Przepisy określają nie tylko ilość nawozów naturalnych jaką można wyprodukować w gospodar-
stwie, ale równocześnie wielkość ich dawek. Stosowanie zbyt wysokich dawek nawozów naturalnych, 
szczególnie obornika i gnojowicy, jest niebezpieczne dla środowiska naturalnego. Wynika to stąd, 
że składniki nawozowe z tych nawozów uwalniane są stopniowo podczas rozkładu (mineralizacji) 
materii organicznej w glebie. Proces ten przebiega intensywnie nie tylko w czasie wegetacji roślin, ale 
również w jesieni i wczesną wiosną oraz zimą, gdy utrzymują się dodatnie temperatury. W tym okresie 
uwalniający się azot wraz z wodą jest wymywany w głąb profilu glebowego poza zasięg systemu korze-
niowego. Dlatego, aby zmniejszyć straty składników nawozowych z nawozów naturalnych, a tym sa-
mym ograniczyć skażenie wód azotanami, określono maksymalne dawki nawozów naturalnych, które 
w ciągu roku, w przeliczeniu na azot, nie mogą przekroczyć 170 kg na hektar użytków rolnych.

Wielkość tę ustalają przepisy Dyrektywy Azotanowej. Wartość nawozowa nawozów naturalnych 
jest zróżnicowana i zależy głównie od gatunku zwierząt, systemu utrzymania, sposobu żywienia, wa-
runków i czasu ich składowania, a w przypadku gnojowicy od stopnia jej rozcieńczenia wodą. Dla do-
kładnego określenia zawartości składników w nawozach naturalnych niezbędne jest wykonanie analiz 
w stacjach chemiczno-rolniczych. Przyjmując przeciętne zawartości azotu − w oborniku około 0,5% 
(w 1 t 5 kg), a w gnojowicy i gnojówce 0,4% (w 1 m3 4 kg), to przy takiej ilości azotu maksymalna 
dawka obornika na hektar nie może przekroczyć 35 t, a gnojowicy i gnojówki 45 m3. Obornik rozkłada 
się w glebie przez 3 lata, dostarczając składników pokarmowych przez cały ten okres. Z dawką 10 t 
obornika wnosi się do gleby 50 kg azotu (N), 10 kg fosforu (P), 60 kg potasu (K), 30 kg wapnia (Ca) 
oraz 10 kg magnezu (Mg). Z tego w pierwszym roku rośliny mogą wykorzystać 20-40% azotu (średnio 
ok. 30%), 40% fosforu (P2O5) i 70% potasu (K2O).

Nawozy naturalne w pierwszej kolejności powinny być dawane pod rośliny okopowe (ziemniaki, 
buraki), następnie pod kukurydzę i rzepak, a ewentualne nadwyżki można zastosować pod zboża. 
Obornik po rozrzuceniu na polu należy niezwłocznie przyorać, najpóźniej w następnym dniu po za-
stosowaniu, aby ograniczyć straty azotu. Z tego też powodu najlepiej stosować go w dni bezwietrz-
ne i pochmurne. Najlepszy jest obornik dobrze przefermentowany. Obornik słomiasty zuboża glebę  
w azot i trzeba dodatkowo nawieźć glebę tym składnikiem. Ponieważ jest to nawóz drogi i niedostęp-
ny w gospodarstwach bezinwentarzowych oraz trudny do przewozu na dalsze odległości, to moż-
na zastosować kompost lub wspomniane nawozy zielone na przyoranie. Należy także pamiętać, że 
według obowiązujących przepisów nawozy naturalne mogą być stosowane w okresie od 1 marca do  
30 listopada.

ROLA PRZYORANEJ SŁOMY W POPRAWIE ZAWARTOŚCI PRÓCHNICY

Cennym nawozem, zwłaszcza w gospodarstwach bez inwentarza, odtwarzającym zasoby substancji 
organicznej w glebie jest przyorywanie słomy.

Szacuje się, że polny słomy zbóż i rzepaku w naszym kraju wynoszą około 30 mln ton. Tylko poło-
wę tej masy zużywa się w produkcji rolnej, przy czym najmniej wykorzystywana jest słoma rzepakowa 
i kukurydziana. Rozdział produkcji roślinnej od zwierzęcej spowodował, że w gospodarstwach bez 
produkcji zwierzęcej słoma po żniwach pozostaje na polach. Chcąc się jej pozbyć rolnicy często wyko-
rzystują ją do wytwarzania energii dla własnych potrzeb bądź sprzedają do przetwarzania na brykiety 
lub do produkcji podłoży dla pieczarek. Takie działanie należy uznać za podstawowy błąd agrotech-
niczny, który po dłuższym czasie doprowadzi do spadku żyzności i degradacji gleb w wyniku zmniej-
szenia w nich zasobów próchnicy. Konsekwencją tego będzie mniejsza zdolność do zatrzymywania  

7



i gromadzenia składników pokarmowych w glebie, co przełoży się na obniżkę plonów. Tam gdzie pola 
nawożone są tylko słomą, to w celu zrównoważenia ubytku materii organicznej w glebie 50-70% słomy 
powinno być przyorywane.

Słoma może też sprawiać kłopoty przez ograniczenie dostępności azotu znajdującego się w glebie, 
dla roślin. Spowodowane jest to szerokim stosunkiem węgla do azotu (C:N), który w słomie waha się 
od 40-80:1, a nawet może sięgać 100:1. Dla porównania w oborniku jest to około 30:1. W związku  
z tym słoma jest dla drobnoustrojów glebowych bardzo bogatym źródłem węgla, a słabym azotu. 
Dzięki dużej ilości węgla mikroorganizmy szybko rozmnażają się i zużywają znajdujący się w glebie 
azot do swojego rozwoju. W wyniku tego zmniejsza się dostępność tego składnika dla roślin. 

Aby temu zapobiec czyli zawęzić stosunek C:N, słoma przed wymieszaniem z glebą po-
winna być nawieziona dawką azotu od 5 do 10 kg na 1 t przyoranej masy. Na glebach lekkich 
o niskiej zasobności w azot należy zastosować wyższą dawkę, czyli 10 kg. 

Azot można stosować w dowolnej formie, od nawozów wieloskładnikowych poprzez pojedyncze 
nawozy azotowe, jak i nawozy płynne. Może to być zarówno roztwór saletrzano-mocznikowy (RSM) 
rozlewany na słomę, gnojowica albo też gnojówka. Wtedy konieczne jest jak najszybsze wymieszanie 
nawozów z glebą, aby ograniczyć straty azotu.

Dla obliczenia dawki azotu jaką mamy zastosować na pole, ważne jest określenie plonu słomy  
z hektara. Do jego oszacowania służy wskaźnik określający ile jednostek słomy przypada na jednostkę 
ziarna. Stosunek ten, tj. plonu głównego do ubocznego wynosi przeciętnie dla:

 ▶ rzepaku 1,5:3,0;
 ▶ kukurydzy 1,0:1,5;
 ▶ żyta i pszenżyta 1,2:1,4;
 ▶ pozostałych zbóż 0,95:1,05. 

W przypadku liści buraczanych należy posłużyć się stosunkiem plonu korzeni do liści, który kształ-
tuje się na poziomie 1:0,6-0,8. Zwykle przyjmuje się, że zboża pozostawiają tyle słomy na hektarze, ile 
waży zebrane ziarno.

Zamiast nawożenia azotowego na rozdrobnioną słomę można zastosować nawożenie wapnem  
w ilości 250-750 kg/ha w przeliczeniu na tlenek wapnia (CaO). Oczywiście taka dawka wapna nie 
zapewnia możliwości regulacji pH gleby, ale jest to wystarczająca ilość tego składnika, aby ograni-
czyć negatywne skutki procesu rozkładu słomy. Powoduje to również zmniejszenie zużycia nawozów 
azotowych w ilości około 30-40 kg/ha. Szczególnie polecane jest wapno w formie węglanowej pylistej 
(CaCO3). Można wykorzystać również wapno magnezowo-wapniowe, wapno defekacyjne z cukrow-
ni, a nawet dobrze rozdrobnione dolomity (0-2 mm). 

Wapno, w przeciwieństwie do nawożenia azotem, spowalnia tempo mineralizacji materii orga-
nicznej (słomy), a jednocześnie sprzyja rozwojowi pożytecznych mikroorganizmów, w tym bakterii 
wiążących wolny azot z powietrza. Poza tym wapno neutralizuje fitotoksyczne substancje (kwasy or-
ganiczne) wydzielające się podczas fermentacji produktów rozkładu słomy. Ponieważ w wyniku tego 
procesu dochodzi do zakwaszenia gleby, to w pierwszej kolejności należy kontrolować jej odczyn. Jest 
to szczególnie ważne w przypadku regularnego zaorywania słomy na danym stanowisku.
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Kumulujące się w glebie produkty rozkładu słomy, działają toksycznie na siewki zbóż. Zwiększają 
one podatność zbóż na choroby fuzaryjne i są główną przyczyną żółknięcia ozimin po jej przyoraniu 
(nienaturalne żółknięcie końcówek blaszki liściowej). Dlatego należy pamiętać, że przyorywanie sło-
my to nie tylko same korzyści, ale także i wady jej częstego przyorywania.

Wapno można stosować w dowolnych terminach, nie tylko późnym latem, ale również w jesieni, 
okresie wiosennym, a nawet zimą, jeśli gleba nie jest zamarznięta i pokryta śniegiem. Wybór terminu 
zależy od rolnika, ale najlepsze efekty daje wapnowanie zaraz po żniwach na ścierń i rozdrobnioną 
słomę.

Pierwszym warunkiem prawidłowego działania słomy jako źródła materii organicznej, z której 
tworzy się próchnica, jest jej dobre rozdrobnienie i rozrzucenie po polu w celu przyśpieszenia roz-
kład słomy. Należy także zwrócić uwagę na dokładne przykrycie słomy ziemią. Dlatego ściernisko nie 
powinno być wyższe niż 20 cm, gdyż przy wyższej ścierni pojawiają się kłopoty z przykryciem słomy. 
Natomiast długość rozdrobnionej słomy nie powinna przekraczać 7-8 cm.

Najpierw należy słomę wymieszać z glebą, a dopiero później, za kilka tygodni przyorać. Trzeba 
pamiętać, że niedokładne wymieszanie słomy z glebą, może powodować powstawanie słomiastych 
mat, które ograniczają wzrost korzeni roślin z powodu braku podsiąkania wody glebowej. Często ma 
to miejsce na uwrociach, gdzie tworzą się warstwy nierozłożonej słomy. Na glebach cięższych słomę 
przyoruje się płycej, tj. na głębokość 8-12 cm, a na glebach lekkich głębiej, na głębokość ok. 20 cm. 
Zbyt głębokie przyoranie słomy hamuje jej rozkład. Jednak zasada ta nie dotyczy słomy kukurydzia-
nej, którą trzeba przyorać możliwie jak najgłębiej, gdyż jest to najlepszy sposób na zwalczanie larw 
omacnicy prosowianki. Metoda ta pozwala na ograniczenie populacji tego szkodnika nawet w 80%.

Słoma i inne resztki pożniwne poza materią organiczną wzbogacają glebę również w składniki 
pokarmowe (tab. 2), czyli działają jak nawozy. Współczynnik reprodukcji dla 1 tony słomy wynosi 
+21, dla porównania obornik ma +35.

Tabela 2

Szacunkowa ilość składników pokarmowych [kg/ha] wprowadzonych do gleby 
w resztkach pożniwnych 

Źródło: Szczepaniak W., UP Poznań, 2007

Do niedawna jeszcze w niektórych rejonach kraju, częstą praktyką było palenie słomy pozostawia-
nej na polach. Uważano bowiem, że jest to najprostsza i najlepsza metoda użyźniania gleby. Tkwiąc 
w tym przekonaniu wraz z nadejściem wiosny, po zejściu śniegu z pól, łąk i miedz masowo wypalano 
wyschnięte trawy, gdyż w ten sposób można się ich było łatwo pozbyć.

Materia organiczna/
Składniki pokarmowe

N P2O5 K2O Mg

Słoma zbóż 25 15 80 7

Słoma rzepakowa 60 30 150 20

Słoma kukurydziana 50 20 100 10

Liście buraków cukrowych 150 45 250 40
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Należy bezwzględnie wszystkim uzmysłowić, że wypalanie traw i ściernisk jest nie tylko 
szkodliwe, ale i zabronione i grożą za to kary. Spalona ziemia staje się jałowa, ponieważ 
ogień zabija bytujące w wierzchniej warstwie gleby owady, dżdżownice i inne organizmy. 
Oprócz tego podczas palenia wytwarzają się trujące dla człowieka substancje (np. dioksy-
ny), które zatruwają glebę, wodę i atmosferę. 

Osobie wypalającej trawy czy ścierniska przyłapanej na na tym procederze grozi grzywa do 5 tys. zł 
oraz kara pozbawienia wolności od roku do 10 lat w przypadku, gdy pożar wymknie się spod kontroli 
i spowoduje zagrożenie zdrowia, życia lub mienia ludzi. Dodatkowo rolnik ubiegający się o dopłaty 
obszarowe może być ich pozbawiony, jeśli zostanie mu udowodnione podpalenie.

dr Grażyna Hołubowicz-Kliza
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