
Żyzność gleby jest kluczowa 

 

W Polsce w ostatnich latach nastąpiły znaczne zmiany w produkcji rolniczej. Zboża w 

strukturze zasiewów stanowią blisko 74%, a duża liczba gospodarstw nie prowadzi żadnej 

produkcji zwierzęcej. Może to stwarzać określone problemy środowiskowe dotyczące m.in. 

spadku biologicznej aktywności i zawartości materii organicznej w powierzchniowej 

warstwie gleby. Jednocześnie w wielu gospodarstwach, a nawet całych rejonach kraju 

dominuje system produkcji oparty jedynie o uprawę roślin technologicznie podobnych, tj. 

zbóż, kukurydzy, rzepaku. W związku z powyższym, szczególnie ze względu na utrzymanie 

zrównoważonego bilansu próchnicy w glebie oraz poprawę życia biologicznego, koniecznym 

staje się wykorzystanie resztek pozbiorowych jako cennego nawozu organicznego.  

Najprostszym sposobem jest systematyczne stosowanie słomy, a mianowicie przyorywanie 

jej w systemie uprawy płużnej, płytkie wymieszanie z glebą w uprawie bezorkowej, 

pozostawienie w formie mulczu w warunkach uprawy pasowej bądź siewu bezpośredniego. 

Korzystne rezultaty można uzyskać tylko wtedy, gdy słoma jest dobrze rozdrobniona i 

równomiernie rozprowadzona na powierzchni pola oraz dobrze wymieszana (system orkowy) 

z glebą. Praktycznie nie stwierdzamy wówczas ujemnego wpływu takiego nawożenia na 

produkcyjność roślin oraz stan fitosanitarny zasiewów. Istotnym zagadnieniem jest również 

podanie dodatkowej dawki azotu na jej rozkład. Na każdą tonę przyorywanej słomy należy 

zastosować około 6–12 kg „N” w czystym składniku. Większe dawki należy przyjąć na 

glebach lżejszych, natomiast mniejsze na ciężkich, gdyż gleby te są zazwyczaj bardziej 

zasobne w azot pochodzący z rezerw naturalnych gleby, a także z zastosowanych wcześniej 

nawozów. W słomie wnoszone są wszystkie podstawowe makro- i mikroskładniki, które po 

ich uruchomieniu w miarę postępującego rozkładu substancji organicznej w glebie, mogą być 

ponownie wykorzystywane przez rośliny uprawne (tab. 1 i 2).  

Tabela 1  

Przeciętna zawartość podstawowych makroskładników w słomie wybranych gatunków  

roślin uprawnych (Popławski 1996) 

 

Roślina  

Zawartość (%) 

azot 

(N) 

fosfor 

(P2O5) 

potas 

(K2O) 

magnez 

(MgO) 

wapń 

(CaO) 

siarka 

(S) 

Pszenica  0,7 0,2 1,4 0,3 0,4 0,2 

Żyto 0,5 0,2 1,2 0,1 0,3 0,2 

Jęczmień 0,6 0,3 2,0 0,2 0,7 0,3 

Owies 0,8 0,3 2,7 0,2 0,7 0,3 

Kukurydza 0,7 0,6 2,0 0,3 0,6 0,2 

Rzepak   0,7 0,3 2,5 0,2 0,5 0,1 

Groch i bobik  1,5 0,2 1,3 0,2 0,2 0,4 



Tabela 2 

Przeciętna zawartość podstawowych mikroskładników w słomie wybranych gatunków  

roślin uprawnych (Popławski 1996) 

 

Roślina  

Zawartość (mg·kg
-1

) 

B Zn Mn Cu Mo Fe 

Pszenica  2,8 9,7 25,4 5,1 0,33 125 

Żyto 1,8 8,1 70,0 1,8 0,26 50 

Jęczmień 4,8 22,0 40,9 4,2 0,28 - 

Owies 4,0 48,2 129,5 3,6 0,31 - 

Kukurydza 14,0 27,0 81,1 15,0 - 117 

Rzepak   17,8 10,6 22,5 2,5 0,23 - 

Groch i bobik  13,0 28,3 44,0 4,0 - 156 

 

Innym, równie korzystnym rozwiązaniem jest wprowadzenie do zmianowania roślin 

uprawianych jako międzyplony. W ostatnich latach uległy zasadniczym zmianom poglądy 

dotyczące uprawy międzyplonów jako źródła dodatkowej paszy, natomiast większego 

znaczenia nabierają one jako element proekologiczny w organizacji produkcji roślinnej. 

Szczególnego znaczenia nabierają międzyplony ścierniskowe i ozime, a główne ich zadania 

to:  

• ograniczenie ilości azotanów wymywanych z gleby do wód gruntowych poprzez 

pobieranie ich i wbudowywanie w tkanki rośliny przedplonowej do późnej jesieni 

• zwiększenie aktywności biologicznej gleby, co zmniejsza nasilenie wielu chorób i 

szkodników 

• poprawa struktury gleby i bilansu glebowej materii organicznej (próchnicy) 

• ochrona gleby przed erozją w przypadku pozostawienia międzyplonów jako zasiewów 

mulczujących powierzchnię gleby na okres zimy.  

We współczesnym rolnictwie należy dążyć do tego, aby możliwie we wszystkich 

ogniwach zmianowania zboża – rośliny jare były uprawiane międzyplony, a na terenach 

bardziej zagrożonych erozją wskazane jest mulczowanie gleby na okres zimy roślinami 

międzyplonowymi lub pozostawioną na powierzchni pola rozdrobnioną słomą rośliny 

przedplonowej. Korzystnym technicznym rozwiązaniem jest zastosowanie konserwującej 

uprawy roli (uprawa bezorkowa, uprawa pasowa – tzw. strip-till, siew bezpośredni) 

praktycznie pod wszystkie ważniejsze rośliny uprawy polowej, tj. zbóż, kukurydzy, rzepaku, 

buraka i roślin strączkowych.  
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