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z siedzibą w Olsztynie

Rozwiązaniem na problemy z suszą okazuje się od-
powiednie zmianowanie, czyli dobór takich gatunków 
roślin, które dobrze wykorzystują zapasy wody w gle-
bie.

Przykładem może być decydowanie się na formy 
ozime kosztem form jarych, jak również siew późnoje-
sienny następujących odmian zbóż:
n pszenica jara:

Arabella, Bombona, Mandaryna, Waluta, Struna,
Dublet, Cytra, Koksa, Nawra, Ostka Smolicka,
Tybalt, KWS Chamsin, KWS Scirocco, Monsun,
Izera, Parabola, Żura, Ethos, Granus, Lennox,
Matthus;

n pszenżyto jare: Dublet, Mazur, Nagano, Andrus, Kar-
go, Milewo, Milkaro, Matejko;

n żyto jare: odmiany Bojko.

Rozwiązaniem, które może ograniczyć skutki suszy 
jest wprowadzenie do zmianowania strukturo- i próchni-
cotwórczych gatunków (trawy, bobowate grubo- i drob-
nonasienne). 
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Właściwa struktura upraw 

zapewnienie optymalnych warunków do rozwoju 
roślin uprawnych, chroni i niejednokrotnie powo-
duje zwiększenie zawartości próchnicy w glebie, co 
wpływa również na poprawę retencji wodnej w gle-
bie, a tym samym zapewnia odpowiednie uwilgot-
nienie utworów glebowych. 

Uwaga!!! Ubogi płodozmian powoduje degrada-
cję struktury gruzełkowatej gleb oraz zubożenie ich 
w próchnicę, co w konsekwencji prowadzi do szyb-
szej utraty wody przez te gleby.

Prawidłowo dobrana struktura upraw
wpływa na:

n poprawę jakości struktury gleby
n poprawę gospodarki wodnej gleby 
n zmniejszenie skutków suszy
n poprawę bilansu materii organicznej
n wzrost zawartości próchnicy w glebie
n zmniejszenie erozji wietrznej i wodnej
n zwiększenie bioróżnorodności

Zarządzanie zmianowaniem także sprowadza się do 
wybierania odmian relatywnie odpornych na suszę, o krót-
szym okresie wegetacji, dobrze wykorzystujących wodę 
glebową.

Właściwie dobrany płodozmian
wpływa m.in. na:

n wzrost różnorodności biologicznej gleb
n wzrost naturalnej zdrowotności i odporności na czyn-

niki degradujące
n niwelacja stresu związanego z niedoborami wody
n poprawę bilansu próchnicy
n lepszy dobór roślin (dostosowanie rośliny do siedliska)
n ograniczenie udziału zbóż jarych
n ograniczenie presji chorób roślin i szkodników

Tworząc płodozmian należy zwrócić uwagę 
na konkretne cechy roślin:

n długość okresu wegetacji substancji organicznej
n głębokość systemu korzeniowego
n wymagania w zakresie zabiegów agrotechnicznych

Rośliny uprawne, które wpływają
na zawartość próchnicy w glebie:

q Rośliny wzbogacające glebę w próchnicę, do tej gru-
py zaliczamy m.in.: rośliny bobowate i ich mieszanki 
z trawami oraz trawy w uprawie polowej, czyli wielo-
letnie rośliny pastewne. Uprawa tych roślin pośred-
nio zwiększa uwilgotnienie gleby.

q Rośliny zubażające glebę w próchnicę, do tej grupy 
zaliczamy m.in.: warzywa korzeniowe, rośliny okopo-
we, kukurydza. Powoduje to zwiększenie wysychania 
utworów glebowych, bardzo niekorzystny efekt, na 
który najbardziej narażone są który w dużym stopniu 
wpływa na wrażliwe gleby organiczne tj. torfów.

Uwaga!!! Uprawa tych roślin bez pozostawiania 
resztek pożniwnych oraz uprawa w szerokich rzę-
dach, a także pielęgnacja międzyrzędzi i późne zwar-
cie rzędów powoduje zwiększenie degradacji próch-
nicy w glebie.
q Rośliny neutralne, w małym stopniu wpływające na 

stan próchnicy w glebie, do tej grupy zaliczamy m.in.: 
zboża oraz rośliny oleiste.

Uwaga!!! Warunkiem, jest pozostawienie resztek 
pożniwnych na polu.


