
 

Słoma jako nawóz – wybrane zagadnienia 

 

Słoma jest plonem ubocznym, który tworzą w głównej mierze dojrzałe lub wysuszone źdźbła  

i łodygi pozostające po omłocie roślin uprawnych. Po omłocie, oprócz słomy będącej podstawowym 

składnikiem strukturalnym roślin, pozostają plewy lub łuski bądź strączyny oraz tzw. zgoniny składające 

się z fragmentów źdźbeł, osadek kłosowych i liści. Po zbiorze roślin kombajnem na polu pozostaje część 

słomy w formie ścierni oraz plewy (łuski) i zgoniny, a pozostała zasadnicza jej część jest zbierana 

(usuwana) z pola lub po rozdrobnieniu przyorana w celach nawozowych.  

Wykorzystanie słomy zależy od potrzeb występujących w danym gospodarstwie (pasza, ściółka, 

pozostawienie na polu do przyorania), a w przypadku braku takiego zapotrzebowania lub wystąpienia 

jej nadmiaru może być przedmiotem zbytu (produkt rynkowy). 

Urodzajność gleby jest znacząco kształtowana przez uprawę roślin i nawożenie; w dużym 

stopniu zależy od zawartości substancji organicznej. Podstawowym warunkiem prawidłowego 

gospodarowania jest utrzymywanie dodatniego lub co najmniej zrównoważonego bilansu substancji 

organicznej w glebie. Ubytki tej substancji powstające w następstwie uprawy roślin powinny być 

uzupełniane przez nawożenie obornikiem lub innymi nawozami naturalnymi i organicznymi, w tym 

również słomą. 

Do korzyści wynikających z nawożenia słomą można zaliczyć: 

 wzbogacanie gleby w substancję organiczną (odnawianie zapasów próchnicy), 

 zwiększanie zawartości składników pokarmowych w glebie, 

 wzrost aktywności mikroorganizmów glebowych, 
• ograniczanie wymywania azotu z warstwy ornej gleby, 
• poprawę pojemności sorpcyjnej gleby w warunkach stosowania słomy z dodatkiem azotu, 
• korzystny wpływ na strukturę i gospodarkę wodną gleby, 
•  zmniejszenie zagrożenia erozją wodną i wietrzną. 
 
W przypadku przestrzegania zasad nawożenia słomą znaczące efekty produkcyjne mogą ujawnić się 

już po kilku latach. Narastające działanie plonotwórcze słomy jest wynikiem zmian biologicznych, 

następujących stopniowo w glebie. Efekt nawożenia słomą jest na ogół tym większy, im gleba jest 

lżejsza. 

Bilans substancji organicznej w glebach (gruntach ornych) Polski uległ wyraźnemu pogorszeniu i 

wykazuje ujemną wartość (tab. 3), co jest spowodowane zmniejszeniem zarówno powierzchni uprawy 

roślin wzbogacających glebę w substancję organiczną, jak i wielkości produkcji (zużycia) obornika (tab. 

1 i 2). 

Do gatunków wzbogacających glebę w substancję organiczną, a tym samym próchnicę, należą rośliny 

strączkowe, motylkowate, trawy i mieszanki motylkowato-trawiaste, a także po-plony ścierniskowe. 

Natomiast do gatunków przyczyniających się do ubytku substancji organicznej w glebie należą rośliny 

okopowe, przemysłowe, zbożowe i kukurydza. 

 

 



  Tabela 1 
 

Powierzchnia użytków i zasiewów w Polsce (tys. ha) 
 

Wyszczególnienie 1985 1990 1995 2000 2005 2009 

Powierzchnia użytków rolnych 18844 18720 18622 17812 15906 16120 

Powierzchnia gruntów ornych 14511 14388 14286 13683 12222 12114 

Powierzchnia zasiewów 14450 14242 12892 12408 11193 11615 

 I. Rośliny zmniejszające zawartość substancji organicznej w glebie 

Rośliny okopowe 3010 2736 2329 1958 1138 944 

Kukurydza 324 384 181 314 665 694 

Rośliny zbożowe 8189 8472 8523 8662 7990 8309 

Rośliny przemysłowe 581 588 670 476 594 857 

Inne rośliny zubożające glebę 271 270 230 232 218 212 

Udział roślin grupy I  
w zasiewach (%) 

85,6 87,4 92,6 93,8 94,7 94,8 

 II. Rośliny wzbogacające glebę w substancję organiczną 

Rośliny strączkowe 300 318 148 141 119 123 

Trawy i inne rośliny pastewne 828 692 370 297 385 413 

Motylkowate wieloletnie 947 782 441 328 84 63 

Udział roślin grupy II  
w zasiewach (%) 

14,4 12,6 7,4 6,2 5,3 5,2 

                    

Tabela 2 
 

Obsada zwierząt gospodarskich i produkcja obornika w Polsce 

Wyszczególnienie 1985 1990 1995 2000 2005 2009 

Stan pogłowia zwierząt 
ogółem (tys. SD)* 

13277 12233 9586 8013 7441 7023 

Obsada zwierząt  
(SD · 100 ha-1 UR) 

70,5 65,3 51,5 45,0 46,8 43,6 

Produkcja obornika w kraju:  

- ogółem (tys. ton) 132770 122330 95860 80130 74410 70230 

- t · ha-1 UR 7,05 6,53 5,15 4,50 4,68 4,36 

- t · ha-1 GO 9,15 8,50 6,71 5,86 6,09 5,80 

                    * współczynniki przeliczeniowe na SD wg GUS: bydło – 0,8, trzoda chlewna – 0,15, owce – 0,08, konie – 1,0 

 

Tabela 3 
 

Bilans substancji organicznej w gruntach ornych Polski (t s.m. organicznej · ha-1) 

Lata 
Degradacja przez 

uprawę roślin  
(-) 

Reprodukcja (+) 

Saldo przez uprawę  
roślin 

przez nawożenie 
obornikiem 

1985 0,65 0,20 0,80 +0,35 

1990 0,64 0,16 0,74 +0,26 

1995 0,59 0,09 0,59 +0,09 

2000 0,59 0,07 0,51 -0,01 

2005 0,57 0,05 0,53 +0,01 

2009 0,59 0,05 0,51 -0,03 

                      

W bilansie substancji organicznej gleby po stronie przychodów uwzględnia się jej ilość nagromadzoną 

w wyniku stosowania nawozów naturalnych i organicznych oraz uprawy takich roślin, które zwiększają 

zasoby próchnicy w glebie; po stronie rozchodów natomiast ujmuje się ubytki związane z tymi 



roślinami, których uprawa powoduje zmniejszenie zasobów substancji organicznej. W obliczeniach 

wykorzystuje się współczynniki reprodukcji (odtwarzania) i degradacji (rozkładu) tej substancji (tab. 4). 

Wielkość tych współczynników zależy od rośliny uprawnej i rodzaju gleby oraz rodzaju stosowanych 

nawozów naturalnych i organicznych. Wartość danego współczynnika wskazuje ile ton suchej masy 

organicznej ubywa (-) lub przybywa (+) rocznie na 1 ha gleby pod wpływem uprawy danego gatunku 

lub grupy roślin oraz ile jej wprowadza się do gleby w 1 tonie nawozu (tab. 4). 

Tabela 4 
 

Współczynniki reprodukcji i degradacji glebowej substancji organicznej (t s.m. · ha-1) 

Roślina lub nawóz 
organiczny 

Jednostka 
Współczynniki reprodukcji (+) lub degradacji (-) dla gleb 

lekkie średnie ciężkie czarne ziemie 

Okopowe 1 ha -1,26 -1,40 -1,54 -1,02 

Kukurydza 1 ha  -1,12 -1,15 -1,22 -0,91 

Zboża i oleiste 1 ha -0,49 -0,53 -0,56 -0,38 

Strączkowe 1 ha +0,32 +0,35 +0,36 +0,38 

Trawy w polu 1 ha +0,95 +1,05 +1,16 +1,16 

Motylkowate i ich 
mieszanki z trawami 

1 ha +1,89 +1,96 +2,10 +2,10 

Obornik (20% s.m.)* 1 t +0,070 

Gnojowica (10% s.m.)* 1 t +0,028 

Słoma (85% s.m.)* 1 t +0,180 
                      * zawartość suchej masy w nawozie (uzupełnienie własne) 

                         

Średni współczynnik (Wrd) reprodukcji lub degradacji glebowej substancji organicznej przez uprawę 

roślin dla obsianych gruntów ornych w gospodarstwie, rejonie lub kraju można obliczyć według wzoru: 

 

gdzie: 

Pg – powierzchnia uprawy i-tej grupy roślin (ha), 

Wg – współczynnik reprodukcji (+) lub degradacji (-) i-tej grupy roślin (dane z tab. 4), 

Pz – powierzchnia zasiewów roślin uprawnych (ha), 

n – liczebność grup roślin uprawnych. 

Korzystając z powyższego wzoru można wykonać również analogiczne obliczenia, dysponując danymi 

strukturalnymi o udziale poszczególnych grup roślin w zasiewach. Wówczas w Pg i Pz zamiast 

powierzchni (ha) uwzględnia się udział powierzchni w zasiewach (%); Pz przy wszystkich obsianych 

gruntach wynosi 100%.  

Następnie oblicza się ilość substancji organicznej wnoszonej do gleby z nawozami, wykorzystując dane 

zawarte w tabeli 5. Saldo końcowe bilansu (Sk) oblicza się według formuły: 

 

 

 



Sk = Rn + Ru - Du                                                                          

gdzie:  

Rn – ilość substancji organicznej dostarczona w ciągu roku do gleby z nawozami naturalnymi i 

organicznymi (t · ha-1), 

Ru – ilość substancji organicznej reprodukowana w glebie przez uprawę roślin (t · ha-1), 

Du – ilość substancji organicznej ulegającej degradacji w glebie w wyniku uprawy roślin (t · ha-1). 

Tabela 5 
 

Ilość substancji organicznej wnoszona do gleby w różnych nawozach 

Rodzaj nawozu  

Zawartość suchej masy  
w 1 t świeżego nawozu 

Ilość substancji organicznej 
wnoszona do gleby (t · ha-1) 

% t 
w 1 t suchej masy 

nawozu 
w 1 t naturalnej 

masy nawozu 

a b c d e = c · d 

Obornik 
20 
25 

0,20 
0,25 

0,35 
0,35 

0,0700 
0,0875 

Gnojowica 
  6 
  8 
10 

0,06 
0,08 
0,10 

0,28 
0,28 
0,28 

0,0168 
0,0224 
0,0280 

Słoma 85 0,85 0,21 0,1785 

Nawóz zielony 15 0,15 0,14 0,0210 

                           

Uproszczony bilans może być sporządzany dla płodozmianów i gospodarstw oraz w skali rejonów, 

województw i kraju. 

Ujemny bilans glebowej substancji organicznej w skali kraju wskazuje (tab. 3), że dla jego 

zrównoważenia należy przyorywać odpowiednie ilości słomy. Przyorywanie słomy jest stosowane od 

okresu upowszechnienia zbioru zbóż kombajnami oraz wprowadzenia przemysłowego (w dużej skali) 

chowu bydła i trzody chlewnej. Zabieg ten częściej wykonuje się na polach odległych od siedziby 

gospodarstwa, przy małej osadzie zwierząt i w gospodarstwach bezinwentarzowych. Przyjmuje się, że 

80% substancji organicznej zawartej w słomie ulega rozkładowi w glebie dopiero po upływie 180 dni 

od terminu jej przyorania. Dlatego wskazane jest nawożenie słomą na danym polu nie częściej niż co 

dwa lata. Działanie słomy rozkłada się na kilka lat i uwidacznia się przez 3-4 lata po jej zastosowaniu. 

W celu nawożenia gruntów ornych w pierwszej kolejności powinna być wykorzystywana słoma 

kukurydzy uprawianej na ziarno, rzepakowa i z roślin strączkowych, a następnie słoma zbóż. Należy 

dodać, że zbyt częste przyorywanie słomy zbożowej może powodować szereg zjawisk niekorzystnych, 

do których zalicza się: 

 powstawanie w glebie biologicznie czynnych substancji o inhibicyjnym działaniu 

(opóźniającym reakcje biochemiczne) na zboża, które wyraźnie hamują początkowy wzrost 

roślin; 

 pogorszenie zaopatrzenia roślin ozimych w azot w związku z jego pobieraniem przez 

mikroorganizmy glebowe; 

 nasilenie występowania niektórych chorób, w warunkach przyorywania słomy zbóż 

ozimych pod zboża ozime, trudnych do chemicznego zwalczania. 



Badania wykazały, że nawożenie słomą, pomimo różnej częstotliwości jej stosowania w płodozmianie 

(1, 2 lub 3 razy w rotacji), nie powodowało istotnego zróżnicowania plonu ziarna pszenicy ozimej  

i jęczmienia jarego, a zwiększyło zawartość przyswajalnych składników pokarmowych i próchnicy  

w glebie. Jednak występowały pewne różnice odmianowe w reakcji na coroczne nawożenie słomą, 

objawiające się silniejszym porażeniem roślin przez choroby podstawy źdźbła. 

Przyorywana słoma, oprócz wzbogacania gleby w substancję organiczną, ma również wartość 

nawozową, która zależy od jej składu chemicznego. Natomiast zawartość makroskładników w słomie 

zależy głównie od gatunku rośliny (tab. 6). Spośród składników nawozowych w słomie najwięcej jest 

potasu i magnezu. Na ogół bogatsza w składniki mineralne jest słoma pozyskiwana z kukurydzy, gryki, 

roślin strączkowych i rzepaku niż ze zbóż. Zawartość składników mineralnych i relacje między nimi w 

resztkach pożniwnych roślin uprawnych kształtują się podobnie, jak w słomie (tab. 7). Należy dodać, że 

pod wpływem czynników agrotechnicznych i siedliskowych zawartość poszczególnych składników 

mineralnych może ulegać pewnym wahaniom, dlatego też dane zawarte w tabelach 6-7 są orientacyjne 

(przybliżone). Składniki wprowadzane do gleby w przyorywanej słomie, w miarę postępującego 

rozkładu substancji organicznej, są uruchamiane i wykorzystywane przez rośliny uprawne. 

Tabela 6 
 

Przeciętna zawartość makroelementów w słomie roślin uprawnych 
 

Roślina uprawna 
Zawartość w % suchej masy 

N P K Ca Mg 

Pszenica ozima 0,67 0,11 1,06 0,28 0,09 

Pszenica jara 0,73 0,12 1,11 0,28 0,09 

Żyto 0,60 0,11 1,01 0,24 0,08 

Pszenżyto ozime 0,59 0,11 1,05 0,24 0,08 

Jęczmień ozimy 0,86 0,14 1,26 0,41 0,10 

Jęczmień jary 0,80 0,12 1,23 0,40 0,10 

Owies 0,76 0,16 1,89 0,35 0,11 

Kukurydza 1,19 0,20 1,87 0,40 0,28 

Gryka 1,06 0,29 1,92 0,90 0,28 

Rzepak ozimy 0,70 0,13 1,73 1,61 0,13 

Bobik  1,02 0,14 1,41 0,98 0,12 

Groch 1,56 0,14 1,51 1,78 0,16 

Łubin 1,20 0,15 1,54 1,07 0,13 
                         

Tabela 7 
 

Masa i skład chemiczny słomy i resztek pożniwnych kukurydzy (średnio z 3 serii doświadczeń) 
 

Rodzaj materii 
organicznej 

Sucha masa Zawartość składników (% s.m.) 

t · ha-1 %* N P K Ca Mg lignina  celuloza 

Słoma 6,07 69,1 0,95 0,20 2,26 0,43 0,13 5,4 27,5 

Ścierń 1,70 19,3 0,71 0,14 2,01 0,21 0,13 5,1 27,1 

Korzenie 1,02 11,6 0,82 0,14 2,62 0,19 0,11 6,5 23,2 
                     * udział w łącznym plonie biomasy 
                        

 
 
 
 

 



Do nawozów organicznych powinno się zaliczać resztki pożniwne (w tym słomę) roślin uprawnych, 

które nie są objęte formalną klasyfikacją w ustawie o nawozach i nawożeniu. Zgodnie z ustawą nawozy 

organiczne określane są jako nawozy wyprodukowane z substancji organicznej lub z mieszanin 

substancji organicznych. Zatem można uznać, że słoma jako źródło substancji organicznej i składników 

mineralnych spełnia ten warunek.  

Można wyróżnić następujące sposoby nawożenia słomą:  

 przez mulczowanie, polegające na pokryciu powierzchni gleby słomą, a następnie  

(po upływie kilku tygodni) wykonanie płytkiego wymieszania jej z glebą; 

 płytkie przykrycie rozdrobnionej słomy podorywką lub wprowadzenie jej do głębszych 

warstw gleby za pomocą orki przedsiewnej; 

 nawożenie słomą połączone z nawozami zielonymi (poplonami ścierniskowymi); 

 nawożenie słomą łącznie z gnojowicą. 

Wybór sposobu nawożenia słomą, a tym samym skuteczność tego zabiegu zależy w dużym stopniu od 

warunków siedliskowych. Na ogół należy unikać natychmiastowego i głębokiego przyorywania słomy. 

Zbyt głębokie umieszczanie słomy w glebie ciężkiej powoduje, że jej rozkład jest hamowany wskutek 

braku tlenu. 

Słoma przeznaczana do nawożenia przed przyoraniem powinna być odpowiednio rozdrobniona; 

mniejsza długość słomy jest bardziej pożądana, gdyż sprzyja i przyspiesza przemiany mikrobiologiczne 

i chemiczne, zaś małe rozdrobnienie (większa długość) utrudnia uprawę gleby. W przypadku słomy 

rzepakowej stopień jej rozdrobnienia nie jest tak ważny jak u zbóż i kukurydzy (fot. 1-4), bowiem jest 

krucha i razem ze ściernią daje się łatwo wymieszać z glebą przy użyciu brony talerzowej.  

 

Fot. 1. Ścierń zbóż z rozdrobnioną słomą (fot. A. Harasim) 

 

Fot. 2. Ścierń i słoma rzepaku (fot. A. Harasim) 

 



 

Fot. 3. Resztki pożniwne kukurydzy dobrze rozdrobnionej (fot. A. Harasim) 

 

Fot. 4. Resztki pożniwne kukurydzy zebranej na ziarno wymagające rozdrobnienia (fot. A. Harasim) 

 

Przyjmuje się, że długość rozdrobnionej słomy powinna być w zakresie 5-8 cm. Oprócz długości słomy 

ważna jest również równomierność rozrzucenia jej na ściernisku. W praktyce słoma może być 

rozdrabniana i jednocześnie rozrzucana na polu w czasie zbioru roślin przez specjalne szarpacze 

zawieszane na kombajnach zbożowych lub po zbiorze przez rozdrabniacze resztek pożniwnych 

współpracujące z ciągnikami. Źle rozdrobniona i przyorana słoma utrudnia siewy, a przy 

nierównomiernym i zbyt dużym miejscowym nagromadzeniu utrudnia wschody roślin następczych. 

Podczas suszy zabiera wodę, której brakuje do kiełkowania nasion i wschodów roślin. Natomiast  

w warunkach zbyt wilgotnych produkty rozkładu słomy mogą hamować kiełkowanie nasion.  

W warunkach suszy podczas żniw, gdy słomy nie można wymieszać z wierzchnią warstwą gleby, należy 

pozostawić ją do jesieni w formie mulczu. W tym okresie ulegnie częściowemu rozkładowi i na skutek 

opadów przylegnie do powierzchni gleby, co pozwoli ją łatwiej przyorać orką zimową. Mulcz ze słomy, 

niezależnie od przebiegu warunków pogodowych, może być z powodzeniem stosowany w przypadku 

uprawy roślin jarych.  

Wilgotność i temperatura gleby oraz ilość opadów mają duży wpływ na rozkład słomy w glebie; na ogół 

im wartości tych czynników są większe, tym rozkład słomy jest szybszy. Dobry rozkład słomy w glebie 

warunkują głównie takie czynniki, jak wilgotność gleby (60-70%), temperatura (10-20C), korzystny 

odczyn gleby (pH 6,0-7,0) i dostępność azotu. 

Po zbiorze kukurydzy na ziarno lub CCM na polu pozostają duże ilości słomy. W przypadku zbioru 

ziarna, pozostałe resztki pożniwne składają się z łodyg, liści właściwych i okrywowych oraz rdzeni kolb. 

Natomiast po zbiorze kukurydzy na CCM kombajn pozostawia tylko łodygi i liście. Nowsze kombajny 

dobrze rozdrabniają i równomiernie rozrzucają resztki pożniwne na powierzchni pola (fot. 3).  

W przypadku kombajnów ze starszym typem przystawki zbierającej kolby (np. FKA), niezbędny jest 

dodatkowy zabieg rozdrabniania słomy i liści (fot. 4), wykonywany przy pomocy rozdrabniaczy 



bijakowych. Dodatkowym efektem rozdrabniania ścierni, oprócz łodyg i liści, jest niszczenie zimującego 

w niej szkodnika – omacnicy prosowianki. Słomę kukurydzy przed przyoraniem można wymieszać  

z glebą za pomocą ciężkiej brony talerzowej (2 przejazdy), która rozdrabnia zarówno nadziemne, jak  

i podziemne części roślin i dość dokładnie miesza je z glebą. Następnie, po 2-3 tygodniach, wykonuje 

się orkę najczęściej pługiem obracalnym; na glebach lekkich i średnich może być użyty pług wahadłowy.  

Bardziej złożone jest postępowanie ze słomą kukurydzy uprawianej w monokulturze, gdyż corocznie 

wprowadza się do gleby znaczne ilości masy organicznej. Jedynie dokładne rozdrobnienie  

i wymieszanie z glebą sprzyja jej szybkiemu rozkładowi i uwalnianiu składników pokarmowych. Po 

wstępnym rozdrobnieniu słomy w czasie kombajnowego zbioru kukurydzy na ziarno wskazane jest 

dodatkowe rozdrobnienie broną talerzową słomy i ścierni, której wysokość może dochodzić nawet do 

40-50 cm. Przyjmuje się, że minimalna głębokość wymieszania słomy z glebą powinna wynosić około 

1,5-2,0 cm na 1 tonę przyorywanej słomy (np. przy plonie 4 t głębokość wynosi 6-8 cm). Jednocześnie 

obowiązuje zasada, w myśl której na glebach cięższych słomę należy umieszczać płycej, a na lżejszych 

głębiej. Jeżeli słoma kukurydzy będzie niedostatecznie rozdrobniona lub zbyt głęboko umieszczona 

(zwłaszcza na glebach cięższych) to jej nierozłożone resztki mogą być widoczne podczas orki  

w następnym roku. 

W czasie uprawek pożniwnych zachodzi mieszanie i przykrywanie glebą rozdrobnionej słomy i ścierni. 

Zabieg ten można wykonywać różnymi narzędziami, używając pługa podorywkowego, brony 

talerzowej, kultywatora z zębami sztywnymi, sprężystymi lub wibrującymi, narzędzi rotacyjnych itp. 

lub agregatów wieloczynnościowych. W praktyce rolniczej pług jako narzędzie do wykonywania 

podorywki jest wypierany przez grubery, agregaty składające się z kultywatora  

o sztywnych zębach, wyposażonego w gęsiostopki i wał strunowy lub sekcje brony talerzowej. Na 

polach z dużą ilością słomy szczególnie przydatna jest brona talerzowa, a mieszanie słomy z glebą 

można polepszyć agregując z nią wał strunowy lub Cambella bądź spulchniacz obrotowy. 

W przypadku uprawy bezpłużnej i siewu bezpośredniego wykonywanego siewnikami z redlicami 

talerzowymi słomę należy rozdrabniać na sieczkę o większej długości (10-15 cm), zaś przy stosowaniu 

siewników z redlicami zębatymi o mniejszej długości (ok. 5 cm). Na ogół zaleca się, aby ścierń po zbiorze 

roślin nie przekraczała 20 cm, natomiast przy stosowaniu siewników talerzowych korzystniejsze jest 

pozostawienie ścierni wysokiej (30-40 cm), co w następstwie ogranicza parowanie wody z gleby i 

sprzyja równomiernym wschodom roślin. Ten sposób zbioru roślin (ścierń wysoka) ma wiele zalet, gdyż 

zwiększa wydajność kombajnu i ogranicza zużycie jego części, wydłuża okres trwania żniw w ciągu dnia, 

a ponadto zmniejsza wilgotność i straty ziarna, zużycie paliwa i koszty zbioru. 

Korzystne rezultaty daje nawożenie słomą połączone z uprawą poplonów ścierniskowych. Warunkiem 

udania się poplonów ścierniskowych jest przyorywanie słomy natychmiast po zbiorze roślin podorywką 

na głębokość 10-12 cm lub zastosowania mulczowania. W przypadku uprawy ziemniaka rośliny 

poplonowe (zwłaszcza facelia) wraz przyoraną słomą i dodatkiem azotu mają podobną wartość 

nawozową jak obornik. W celu lepszego przykrycia zielonej masy roślin poplonowych przed 

wykonaniem orki wskazany jest zabieg talerzowania. Jako poplony ścierniskowe zaleca się wysiewać 

rośliny szybko rosnące, dobrze zakrywające glebę i dające dość duże plony zielonej masy, tj. facelię, 

gorczycę i rzodkiew oleistą. Cennym poplonem są rośliny strączkowe (peluszka, łubin żółty  

i wąskolistny, wyka jara i ozima, bobik, seradela) pod warunkiem odpowiednio wczesnego ich siewu 

(do końca lipca).  

 

 



Należy dodać, że rośliny poplonowe spełniają wiele pożytecznych funkcji, gdyż: 

 wzbogacają glebę w substancję organiczną; 

 wraz z przyoraną słomą są substytutem obornika w uprawach roślin okopowych; 

 dzięki zacienianiu chronią glebę przed ujemnym wpływem czynników atmosferycznych 
(opady, wiatr, słońce);  

 ograniczają erozję wodną i wietrzną na terenach pagórkowatych i terenach o konfiguracji 
falistej; 

 wydzieliny ich korzeni przyspieszają mineralizację przyoranej słomy; 

 rozluźniają glebę zagęszczoną przez maszyny i poprzez długie korzenie (np. gorczycy) 
pobierają składniki pokarmowe z głębszych warstw gleby, które są wykorzystywane przez 
rośliny następcze; 

 pobierają azot mineralny z gleby, a tym samym przeciwdziałają jego wymywaniu do wód 
gruntowych i ich skażaniu; 

 w zmianowaniach zbożowych spełniają rolę fitosanitarną; 

 redukują zachwaszczenie. 
 

Zasady nawożenia słomą: 

 przed przyoraniem słoma powinna być pocięta na krótkie kawałki (5-8 cm) równomiernie 
rozrzucona po całym polu; 

 zaleca się płytkie 8–12 cm przyoranie słomy pługiem podorywkowym bądź wymieszanie 
jej z glebą (na 6–8 cm) przy użyciu brony talerzowej lub kultywatora; 

 nie powinno się głęboko przyorywać słomy na glebach ciężkich i wilgotnych; 

 najlepsze efekty uzyskuje się przy nawożeniu słomą gleb ciepłych, o wilgotności 60–70%, 
niezakwaszonych (pH powyżej 6) i zasobnych w składniki pokarmowe; 

 przyorywanie słomy nie jest wskazane na polach zaperzonych; 

 dobre efekty daje kombinowane nawożenie słomą i zieloną masą z poplonów 
ścierniskowych oraz stosowanie słomy z gnojowicą; 

 nawożenie słomą z gnojowicą najlepiej stosować pod rośliny okopowe i pastewne; 

 w przypadku uprawy ozimin przed jej przyoraniem wymagane jest stosowanie dodatku 
azotu mineralnego w ilości około 8 kg N na każdą tonę słomy zbóż, gdyż samo nawożenie 
słomą może powodować obniżkę plonów roślin uprawnych; 

 do nawożenia pod oziminy najlepiej wykorzystać szybko rozkładającą się słomę 
rzepakową bądź z roślin strączkowych – szczególnie grochową; 

 nawożenie słomą pól pod rośliny jare na ogół nie wymaga dodatkowego stosowania 
azotu; 

 zbyt krótki okres pomiędzy przyoraniem słomy a siewem ozimin może powodować 
rzadsze wschody roślin; w takiej sytuacji należy zwiększyć ilość wysiewu nasion o około 
10–15%; 

 w zmianowaniach o dużym udziale zbóż najlepiej nawozić słomą co 2 lata – głównie pod 
rośliny jare. 
 

Słoma może być wykorzystywana w celach nawozowych również w innej formie. Można z niej 

produkować sztuczny obornik, czyli nawóz organiczny o właściwościach zbliżonych do obornika 

naturalnego. Metoda polega na przekompostowaniu słomy z dodatkiem nawozów mineralnych lub 

gnojowicy, gnojówki i różnych odpadów roślinnych. Słomę pociętą na sieczkę o długości 2-2,5 cm w 

połączeniu gnojowicą można też wykorzystywać do wytwarzania kompostu, cennego nawozu 

organicznego, mającego zastosowanie w rolnictwie, sadownictwie i na terenach zieleni miejskiej. 



Słoma jest również jednym z podstawowych materiałów stosowanych w czasie procesu 

kompostowania osadów ściekowych. Spełnia rolę strukturotwórczą, umożliwiając odpowiednie 

napowietrzanie wnętrza pryzmy i jest źródłem węgla organicznego, niezbędnego w intensywnych 

procesach przemian mikrobiologicznych. Te cechy słomy są szczególnie ważne, gdyż osady ściekowe są 

odpadem o bardzo dużej zawartości azotu i niedostatku węgla. Oprócz słomy zbożowej do 

zastosowania w procesie kompostowania osadów ściekowych nadaje się słoma rzepakowa  

i kukurydziana. Najlepsze wyniki daje podsuszona słoma kukurydziana, co tłumaczy się dużą jej 

chłonnością i porowatością pozwalającą wchłaniać część azotu amonowego, tworzącego się podczas 

kompostowania. Dzięki dobrym warunkom dla rozwoju i namnażania się mikroorganizmów 

wchłaniających azot amonowy i immobilizujących go w swoich komórkach pod postacią białka (azot 

organiczny) możliwe jest zmniejszenie strat azotu powstających w wyniku emisji amoniaku. 

Nadwyżki słomy nie należy spalać na polu, gdyż prowadzi to do strat substancji organicznej i azotu oraz 

powoduje niszczenie struktury gruzełkowatej i mikroorganizmów glebowych w wierzchniej warstwie 

gleby. Podczas wypalania słomy temperatura w tej warstwie gleby osiąga 60-70C. W tych warunkach 

spaleniu ulega również część korzeni i glebowej substancji organicznej oraz giną drobnoustroje 

znajdujące się na powierzchni gleby i w jej wierzchniej  kilkucentymetrowej warstwie. Po wypaleniu 

słomy na polu mikroorganizmy powoli namnażają się, ale osiągnięcie ich stanu wyjściowego trwa 2-5 

miesięcy.  
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