
WPŁYW PRZYORANIA RESZTEK POŻNIWNYCH NA WARTOŚĆ 
BIOLOGICZNĄ I PLONOTWÓRCZĄ GLEBY 

 
 Resztki pożniwne są bardzo ważnym składnikiem stabilności ekosystemu polowego. Ich 
biomasa jest nie tylko źródłem łatwo dostępnego węgla dla mikroorganizmów, ale również 
składników pokarmowych, które wzbogacają glebę w związki mineralne oraz substancje 
wiążące agregaty glebowe. W wyniku ich systematycznego dopływu wzrasta zawartość 
materii organicznej w glebie, która ma wpływ na zwiększenie pojemności wodnej, a więc 
również na poprawę warunków rozwoju mikroorganizmów i wzrost ich aktywności. 
 Liczebność i aktywność mikroorganizmów w glebie jest uwarunkowana wieloma 
czynnikami, pośród których zasadniczą rolę stanowi zawartość dostępnej dla nich materii 
organicznej. Tempo jej rozkładu uzależnione jest od przebiegu warunków pogodowych (ilości 
i rozkładu opadów, temperatury powietrza i gleby), zawartości części spławialnych i struktury 
gleby. Czynniki te mogą ograniczać bądź stymulować działalność drobnoustrojów. W miarę 
wysuszania się gleby mikroorganizmy mogą przechodzić w stan życia utajonego i pozostają 
mało aktywne aż do czasu, gdy pojawią się korzystniejsze warunki. Dodatkowo, w okresie 
suszy, zmniejsza się też koncentracja rozpuszczalnych form azotu, fosforu i siarki. O wpływie 
resztek pożniwnych na życie biologiczne gleby stanowi też wielkość wprowadzonej biomasy 
oraz jej jakość, która uzależniona jest od gatunku rośliny uprawnej, fazy rozwojowej i 
wysokości koszenia.  
 Pozostające w glebie resztki roślinne, tj. słoma łodyg, korzenie i liście roślin uprawnych, 
odgrywają ważną rolę w cyklu krążenia składników pokarmowych. W ekosystemach 
polowych blisko 70% resztek pozbiorowych wraca co roku do gleby. W ich strukturze 
dominuje słoma, w której znajdują się wszystkie niezbędne składniki w żywieniu roślin, 
jednak ich zawartość jest zróżnicowana. Ze składników nawozowych (NPK) najwięcej jest w 
słomie zbóż potasu i węgla, natomiast mało azotu. W związku z tym stosunek C:N jest w niej 
dość szeroki i wynosi jak 80-100:1, podczas gdy u roślin pastewnych waha się w granicach 
20-25:1, a w glebie jedynie 8-12:1. Jednocześnie słoma jęczmienia i owsa jest bogatsza w 
składniki pokarmowe od słomy pszennej i żytniej. Słoma rzepaku natomiast zawiera więcej 
potasu, wapnia i boru, aniżeli słoma zbóż. Wprowadzenie do gleby masy organicznej ubogiej 
w azot (np. słoma zbóż) powoduje biologiczne unieruchomienie tego pierwiastka. Wynika to 
stąd, że mikroorganizmy glebowe wykorzystują do budowy swego ciała łatwo dostępny azot 
pochodzący z różnych źródeł, co w efekcie odczuwalnie wpływa na jego niedobór dla roślin. 
Dotyczy to szczególnie zbóż ozimych, prowadząc do przerzedzenia plantacji, zwiększonej 
konkurencji ze strony chwastów, a w konsekwencji do obniżenia plonowania.  
 Utrzymanie wysokiej biologicznej aktywności gleby wymaga stałego dopływu materii 
organicznej, a wobec postępującej specjalizacji w produkcji rolniczej w gospodarstwach 
rolnych głównym źródłem materii organicznej stają się zasadniczo resztki pożniwne i 
międzyplony. Procesy mineralizacji przebiegają z większą intensywnością w płytszej 
warstwie gleby, a więc nie można ich przyorywać lub mieszać z glebą zbyt głęboko, 
maksymalnie do 10-12 cm, zwłaszcza na glebach zwięzłych i wilgotnych. Niedostatek tlenu 
może powodować powstawanie związków toksycznych dla roślin oraz mikroflory glebowej, 
co jest bardzo niekorzystne zarówno dla wydajności roślin, jak i życia biologicznego w 
glebie. Istotne dla prawidłowej mineralizacji jest też dokładne pocięcie i równomierne 



rozrzucenie na polu resztek pozbiorowych przed ich wymieszaniem z wierzchnią warstwą 
gleby. Chodzi o to, by nie tworzyć nieprzepuszczalnych warstw (tzw. mat) z materii 
organicznej, uniemożliwiających przesiąkanie i podsiąkanie wody, co utrudni doprawienie 
gleby i kiełkowanie wysianych nasion rośliny następczej. Dobrym rozwiązaniem po zbiorze 
rośliny przedplonowej może być płytka uprawa przy pomocy brony talerzowej (na polach bez 
perzu), grubera lub odpowiedniego agregatu do uprawy pożniwnej, który dobrze rozdrobni i 
wymiesza z wierzchnią warstwą gleby resztki pożniwne oraz ścierń, jak też ułatwi 
skiełkowanie nasion chwastów. Zabieg ten można powtórzyć po ok. 2-3 tygodniach w 
przypadku pojawienia się znacznej ilości chwastów, których biomasa będzie wykorzystana 
przez mikroorganizmy glebowe jako dodatkowe źródło materii organicznej.  
  

                          

Rys.1. Ogólna liczebność promieniowców w madzie średniej pyłowej (Król i Smagacz, 2008) 

 

Rys.2. Ogólna liczebność grzybów w madzie średniej pyłowej (Król i Smagacz, 2008) 
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Rys.2. Ogólna liczebność bakterii w madzie średniej pyłowej (Król i Smagacz, 2008) 

 
 Wyniki wieloletnich badań przeprowadzonych w IUNG-PIB nad wykorzystaniem resztek 
pożniwnych  wskazują, że stosowanie takiej formy nawożenia organicznego w uproszczonych 
płodozmianach zbożowych zwiększało w warstwie ornej gleby zawartość próchnicy oraz 
przyswajalnego fosforu, potasu i magnezu. Odczyn gleby pozostawał na względnie stałym 
poziomie.  

Tabela 1 
Wybrane chemiczne właściwości gleby po zbiorze pszenżyta ozimego w zależności od 

częstotliwości stosowania słomy (RZD Grabów, lata 2017-2020) 

Nawożenie słomą Próchnica 
(%) 

pH w 
KCl 

Zawartość (mg.kg-1) 
P K Mg 

Kontrola - bez słomy 1,46 4,9 113 147 23 
Słoma 1x w rotacji 1,50 4,9 114 161 24 
Słoma 2x w rotacji +N 1,56 5,0 110 159 26 
Słoma 3x w rotacji +N 1,60 4,9 114 152 25 
Słoma 3x w rotacji bez N 1,58 5,1 129 164 29 
  
 Nawożenie to, niezależnie od częstotliwości stosowania słomy, powodowało też niewielki 
wzrost plonu ziarna pszenicy ozimej. Należy nadmienić, że ta forma nawożenia organicznego 
powinna być stosowana szczególnie w gospodarstwach bezinwentarzowych, nastawionych na 
produkcję roślin technologicznie podobnych, tj. zbóż, kukurydzy, rzepaku i bobowatych.  

W pierwszej kolejności na ten cel powinny być przeznaczane resztki pozbiorowe i słoma: 
• kukurydzy uprawianej na ziarno, którą zbiera się późną jesienią, kiedy wilgotność słomy 

jest bardzo duża i nie ma możliwości jej dosuszenia na polu; 
• roślin bobowatych, która w warunkach kombajnowego ich zbioru jest silnie rozdrobniona i 

praktycznie bardzo trudno jest ją zebrać, a ponadto zawiera ona kilkakrotnie więcej azotu 
niż słoma zbóż,  dlatego też powinna być ona przyorywana; 
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• rzepaku, gdyż ulega ona w glebie szybszemu rozkładowi niż słoma zbóż, a ponadto 
zawiera nieco więcej azotu niż słoma zbożowa i przy jej przyorywaniu nie jest konieczne 
stosowanie dodatkowego nawożenia azotem, a ponadto za jej pośrednictwem nie są 
przenoszone choroby grzybowe zbóż, gdyż nie występują one na rzepaku. 
 

Tabela 2 
Plonowanie pszenicy ozimej (t·ha-1) w zależności od częstotliwości stosowania słomy  

(RZD Grabów, lata 2017-2020) 

Nawożenie słomą Lata badań Średnia 
2017 2018 2019 2020 

Kontrola - bez słomy 10,44 9,35 7,97 7,57 8,83 
Słoma 1x w rotacji 10,04 9,84 8,34 7,78 9,00 
Słoma 2x w rotacji +N 10,06 9,04 8,99 7,80 8,97 
Słoma 3x w rotacji +N 10,47 8,73 8,04 7,64 8,72 
Słoma 3x w rotacji bez N 10,29 9,26 8,34 7,84 8,93 
Średnia  10,26 9,24 8,34 7,73 8,89 

 
Jednak zbyt częste przyorywanie słomy może powodować również szereg niekorzystnych 

zjawisk, do których można zaliczyć:  
• powstawanie w glebie biologicznie czynnych substancji o niekorzystnym (inhibicyjnym) 

działaniu na uprawiane rośliny (głównie zboża), które szczególnie wyraźnie hamują 
początkowy wzrost roślin; 

• zachwianie gospodarki azotowej w glebie, gdyż słoma zbożowa zawiera tylko około 0,5% 
azotu. W związku z powyższym konieczny jest dopływ azotu z zewnątrz w postaci 
uzupełniającego nawożenia azotowego, które powinno wynosić 8-10 kg azotu w czystym 
składniku na 1 tonę przyorywanej słomy. W przeciwnym wypadku proces rozkładu słomy 
w glebie jest spowolniony, a dodatkowo mikroorganizmy rozkładające słomę konkurują o 
azot z rośliną uprawną, co obniża uzyskiwane plony; 

• przyorywanie słomy, szczególnie zbóż ozimych pod zboża ozime, stwarza 
niebezpieczeństwo nasilonego występowania chorób (naczyniowa pasiastość zbóż, 
łamliwość źdźbła zbóż i traw), co może powodować pewne spadki plonów.  

Warunkiem skutecznego nawozowego i plonotwórczego oddziaływania słomy jest jej 
rozdrobnienie (przynajmniej 75% przyorywanej słomy powinno być pocięte na odcinki o 
długości około 8-10 cm) i równomierne rozrzucenie na powierzchni pola, a nierówności 
pokrycia sieczką nie powinny przekraczać 30%. Dobrze w tej sytuacji sprawdzają się tzw. 
mulczery, szczególnie na polach po kukurydzy, które dodatkowo ograniczają występowanie 
omacnicy prosowianki. Rozdrobniona słoma powinna być płytko przyorana lub wymieszana z 
glebą. Najlepsze efekty nawozowego działania słomy uzyskuje się oczywiście w warunkach 
optymalnego uwilgotnienia gleby. Słomę można też pozostawić na powierzchni pola w 
postaci mulczu, szczególnie w warunkach bezorkowych systemów uprawy roli oraz na 
terenach silnie narażonych na erozję.  
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