
ROLA ZMIANOWANIA 
W OCHRONIE ZASOBÓW MATERII ORGANICZNEJ

ROLA I POWSTAWANIE 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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PRAWIDŁOWE ZMIANOWANIE

Prawidłowe następstwo roślin, inaczej zmianowanie, powinno stwarzać jak najlepsze warunki do 
plonowania przy jednoczesnym utrzymaniu, przynajmniej na stałym poziomie, zawartości próchnicy 
w glebie. Zmianowanie należy zaplanować na kilka lat, dla konkretnych pól gospodarstwa, na któ-
rych będą uprawiane kolejno zaplanowane rośliny nazywa się płodozmianem. Właściwie dobrany 
płodozmian w gospodarstwie jest kluczowym elementem agrotechniki. Powinien cechować się dużą 
liczbą uprawianych gatunków roślin. Przed laty w gospodarstwie było przeciętnie 5-7 upraw. Obecnie 
postępująca specjalizacja produkcji doprowadziła do zawężenia płodozmianów, nawet do dwóch ro-
ślin, np. do rzepaku i pszenicy czy pszenicy i kukurydzy, a także do uprawy zbóż po sobie. W takich 
warunkach wzrasta zużycie przemysłowych środków produkcji (nawozów sztucznych i chemicznych 
środków ochrony roślin). Powoduje to degradację gleb (obniżenie ich żyzności). Następuje ubytek 
próchnicy, wzrasta zakwaszenie, zmniejsza się biologiczna aktywność gleby, nasila się erozja oraz po-
garsza się struktura gleby, a także wzrasta liczebność organizmów chorobotwórczych.

Jak wspomniano, zawartość próchnicy w polskich glebach maleje. W związku z tym należy tak 
organizować produkcję roślinną, aby dopływ substancji organicznej do gleby był większy niż jej uby-
tek spowodowany uprawą roślin. Dodatni bilans materii organicznej gleby będzie miarą poprawnego 
gospodarowania dla konkretnego gospodarstwa. Dlatego należy dążyć do poszerzania asortymentu 
uprawianych roślin w gospodarstwie. 

Na glebach lekkich w skład płodozmianu powinny wchodzić przynajmniej 3 gatunki roślin. 
Na cięższych glebach dobór roślin powinien być zwiększony do 4-5 gatunków.

Przy konstruowaniu płodozmianu dla danego gospodarstwa należy tak układać kolejność po-
szczególnych upraw, żeby zaczynała się od roślin o dużych wymaganiach co do uprawy i nawożenia,  
a więc od okopowych. Pozostawiają one dobre stanowisko pod rośliny następcze, najczęściej stanowią 
przedplon dla zbóż. Ich ujemne oddziaływanie w zmianowaniu sprowadza się jedynie do szybszej 
mineralizacji substancji organicznej oraz zagrożenia gleby erozją. Rośliny okopowe daje się zwykle 
po zbożowych i po poplonach. Z kolei rośliny bobowate i ich mieszanki z trawami, które są dobrymi 
przedplonami pod każdą roślinę, przeznacza się pod uprawę roślin o dużych wymaganiach nawozo-
wych w stosunku do azotu, np. ziemniaki, buraki, kukurydzę lub inne wymagające gatunki. Rośliny 
bobowate nie tylko wzbogacają glebę w substancję organiczną, ale także w azot wiązany w wyniku 
symbiozy z bakteriami Rhizobium. Dodatkowo dzięki głębokiemu systemowi korzeniowemu, pod-
noszą z głębszych warstw w wyższe warstwy gleby składniki mineralne. Niestety w ostatnim czasie 
ich udział w strukturze zasiewów znacznie się zmniejszył. Jeśli w płodozmianie są rośliny kłosowe, to 
najlepsze miejsce przeznacza się w pierwszej kolejności pod pszenicę, następnie jęczmień, żyto, a na 
końcu owies. Najlepiej jest przeplatać rośliny zbożowe z niezbożowymi. Jeśli zaś gospodarstwo spe-
cjalizuje się wyłącznie w uprawie zbóż, to po zbożach ozimych powinny iść zboża jare. Wtedy można 
zaplanować poplon, który po przyoraniu wzbogaci glebę w materię organiczną. Udział zbóż w struk-
turze zasiewów często przekracza 70%, a są takie rejony w kraju, w których zboża stanowią prawie 90% 
powierzchni upraw. Główną przyczyną takiej monokultury jest to, że uprawa zbóż jest łatwa i można 
ją całkowicie zmechanizować.

Ze względu na tzw. zmęczenie gleby (nagromadzenie chorób i szkodników) jest to zjawisko nie-
korzystne. Dodatkowo wszelkie uproszczenia zmianowania prowadzą do wyczerpywania z gleby tych 
samych składników pokarmowych oraz wzrostu zachwaszczenia upraw. Rośliny dają coraz mniejsze 
i jakościowo gorsze plony. W związku z tym przy planowaniu następstwa roślin należy dążyć do tego, 

5



aby częstotliwość uprawy danego gatunku na tym samym polu odbywała się możliwie w długim od-
stępie czasu. Krótko mówiąc wpływ rolnika na jakość swojej gleby, w tym na jej żyzność jest bardzo 
duży. Ostatecznie jednak to rolnik decyduje o doborze roślin w gospodarstwie, biorąc pod uwagę to, 
co aktualnie dzieje się na rynku, czyli tzw. trendy uprawowe. Jednak przez odpowiednie zmianowanie 
roślin może doprowadzić do wzbogacenia lub zubożenia gleby w materię organiczną.

W miarę możliwości uprawa poszczególnych gatunków roślin powinna następować po dobrych 
przedplonach. 

Przyjmuje się, że udział gatunków w strukturze zasiewów nie powinien przekraczać:
 ▶ okopowych (ziemniak, burak cukrowy) – 25%;
 ▶ strączkowych – 25%;
 ▶ pszenicy – 33%;
 ▶ zbóż ogółem – 66%.

Do prawidłowego gospodarowania materią organiczną opracowano tzw. współczynniki reproduk-
cji substancji organicznej gleby. Określają one wzbogacenie lub zubożenie gleby w tę substancję wsku-
tek jednorocznej uprawy danego gatunku roślin lub zastosowania określonej dawki nawozu organicz-
nego. Pod tym względem rośliny uprawne w uproszczeniu można podzielić na trzy grupy:

wzbogacające glebę – wieloletnie rośliny pastewne (bobowate i ich mieszanki z trawami oraz 
trawy w uprawie polowej), także w mniejszym stopniu rośliny strączkowe oraz międzyplony 
przyorywane na tzw. nawóz zielony;

zubożające glebę – rośliny okopowe, warzywa korzeniowe, kukurydza, ponieważ pozostawiają 
mało resztek pożniwnych, a ich uprawa w szerokich rzędach, pielęgnacja międzyrzędzi i późne 
zwarcie rzędów zwiększa rozkład próchnicy i nasila erozję. W trakcie uprawy tych roślin mine-
ralizacji ulega od 1,1 do 1,5 t/ha próchnicy. Aby ten ubytek zrekompensować trzeba zastosować 
około 15-16 t/ha obornika;

neutralne lub o małym ujemnym wpływie na bilans substancji organicznej – zboża i rośliny 
oleiste, pod warunkiem, że resztki pożniwne pozostają na polu. Wcześniej zboża zaliczano, jako 
rośliny degradujące substancję organiczną gleby, ale zmiany w agrotechnice (zagęszczenie ła-
nów w związku z skróceniem słomy) i kombajnowy zbiór zwiększyły ilość resztek pożniwnych, 
co ograniczyło ich ujemne oddziaływanie na bilans substancji organicznej.

Dodatni współczynnik świadczy o prawidłowym gospodarowaniu materią organiczną gleby. W ta-
kim razie, należy stosować taki płodozmian, w którym mineralizacja substancji organicznej nie będzie 
przewyższała jej dopływu do gleby. Niestety w płodozmianach uproszczonych, w których uprawia się 
wyłącznie zboża, rzepak i kukurydzę, trudno jest zachować dodatni bilans materii organicznej. Takie 
gospodarowanie w dłuższej perspektywie czasu prowadzi nieuchronnie do degradacji gleby z powodu 
braku odtwarzania w niej próchnicy.
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Tabela 1

Współczynniki reprodukcji i degradacji substancji organicznej gleby

Przeciętna zawartość suchej masy w % wynosi: obornik – 20-25%, słoma – 83%, gnojowica – 6-8%, liście buraka, międzyplony – 8-14%. Wobec tego 
zastosowanie 8-10 t obornika wnosi do gleby 700 kg substancji organicznej.

Tabela 2

Sucha masa [t/ha] resztek pożniwnych

Źródło: Tyburski J., 2004

dr Grażyna Hołubowicz-Kliza
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Roślina lub nawóz organiczny
[na ha]

Współczynniki reprodukcji (+) lub degradacji (-)
w t substancji organicznej na ha dla gleb

lekkich średnich ciężkich
Okopowe, warzywa korzeniowe [1 ha] -1,26 -1,40 -1,54
Kukurydza, warzywa liściowe [1 ha] -1,12 -1,15 -1,22
Zboża, oleiste, włókniste [1 ha] -0,49 -0,53 -0,56
Strączkowe [1 ha] +0,32 +0,35 +0,38
Trawy i ich mieszanki [1 ha] +0,95 +1,05 +1,16
Bobowate i ich mieszanki [1 ha] +1,89 +1,96 +2,10
Międzyplony (na ziel. nawóz) [1 ha] +0,63 +0,70 +0,77
Obornik [1 t s.m.] +0,35
Gnojowica [1 t s.m.] +0,28
Słoma [1 t s.m.] +0,21
Liście buraka, międzyplony [1 t s.m.] +0,14

Gatunek roślin Resztki pożniwne
[t/ha]

Pszenica ozima 3,31
Żyto ozime 3,22
Jęczmień jary 2,54
Owies 2,86
Bobik na nasiona 3,14
Ziemniak 0,91
Lucerna 8,22
Koniczyna czerwona 5,23
Międzyplon z gorczycy 1,42
Międzyplon z facelii 1,57
Wsiewka koniczyny białej 3,65


