
Gleba stanowi podstawowy warsztat pracy rolnika, z tego też 
względu konieczna jest odpowiednia jej ochrona, dla obecnych 
i przyszłych pokoleń. Dzisiejsze rolnictwo stoi przed wieloma 
wyzwaniami, jednym z nich jest produkcja coraz większej ilości 
żywności, na takich samych areałach uprawowych. Utrzymywa-
nie odpowiedniej struktury i kondycji gleb, jest więc kluczowe dla 
globalnej produkcji żywności, ponieważ wpływa na wysokość plonów, 
a ostatecznie na poziom produkcji rolnej. Ważnym aspektem zatem jest 
prowadzenie działań edukacyjnych i informacyjnych dotyczących zarów-
no prowadzenia dobrych praktyk rolniczych, racjonalnego stosowania nawozów 
i środków ochrony roślin oraz odpowiedniego wyposażenia zaplecza technicznego gospodarstwa.

DEGRADACJA GLEB – jest to ogół procesów i zjawisk, które wpływają na pogorszenie ży-
zności gleb i zasobności w substancje odżywcze. Najbardziej podatnymi na procesy degradacji są 
utwory piaszczyste, posiadające cienką warstwę próchniczną.

ZAGROŻENIA JAKIE DOTYCZĄ GLEBY TO:
n susza która powoduje pustynnienie gleby oraz murszenie utworów glebowych;
n erozja wodna i wietrzna;
n spadek zawartości glebowej materii organicznej (dehumifikacja);
n spadek różnorodności biologicznej gleby;
n zasklepianie i zagęszczanie struktury gleby wywołane pracą ciężkich maszyn oraz zabudową;
n zasolenie, zakwaszenie, alkalizacja gleb;
n powodzie i osuwiska ziemi;
n zanieczyszczenie gleby metalami ciężkimi, węglowodorami, substancjami radioaktywnymi, lub 

środkami ochrony roślin (pestycydami).

REKULTYWACJA GLEB – jest to proces mający na celu przywrócenie wartości użytkowej 
gleb zniszczonych działalnością człowieka np. poprzez intensywną uprawę ziemi, nadmierne sto-
sowanie nawozów mineralnych, pogorszenie stanu środowiska, a także przez przemysł. Rekultywa-
cja polega m.in. na właściwym ukształtowaniu rzeźby terenu oraz poprawie właściwości fizycznych 
i chemicznych gleby.

Warmińsko-mazurski
ośrodek doradztWa rolniczego

z siedzibą w olsztynie

Mulczowanie 
Jednym ze sposobów poprawy stanu gleby jest mulczowanie (ściółkowanie) obszaru wymaga-

jącego poprawy. Wykonuje się go poprzez pozostawianie materiału roślinnego (np. słomy, łodyg 
kukurydzy itp.), na powierzchni gleby w celu ochrony jej przed wysychaniem, erozją oraz w celu 
zwiększenia żyzności. Metoda mulczowania sprawdza się szczególnie tam, gdzie występuje pro-
blem związany z pokryciem powierzchni gleby roślinnością, czyli tam gdzie istnieje duże ryzyko 
erozji. 

Zalety mulczowania to:
n wprowadza do gleby materię organiczną;
n zmniejsza parowanie wody z profilu glebowego;
n praktycznie eliminuje erozję;
n ogranicza wzrost chwastów;
n chroni glebę oraz rośliny przed mrozem.

IIstnieją dwa główne systemy mulczowania:
n systemy rozdrabniania na miejscu (in situ) – pozostałości roślin pozostają tam, gdzie spadają na 

ziemię;
n systemy rozdrabniania i przenoszenia (ex situ) – resztki roślin są sprowadzane z innych źródeł 

i wykorzystywane jako ściółka.

ZREDUKOWANA LUB BEZpłUŻNA UpRAWA ROLI
Unikanie ingerencji mechanicznej w profilu gleby oznacza uprawę roślin bez mechanicznego 

przygotowania podłoża, od czasu zbiorów poprzedniej uprawy. Powtarzanie zabiegów agrotech-
nicznych występujące w uprawie może powodować degradację struktury gleby przyczyniając się 
do utraty zdolności zatrzymywania wilgoci, zmniejszania ilość materii organicznej w glebie, rozkładu 
agregatów glebowych i redukcji fauny glebowej. Zredukowana lub bezpłużna uprawa reguluje aktyw-
ność mikrobiologiczną, ponieważ profil gleby nie ulega naruszeniu, ponadto atmosfera porów jest 
bogatsza w CO2/O2.

Zalety uprawy zredukowanej i bezpłużnej:
n polepszenie struktury i porowatości gleby;
n polepszenie zatrzymywania wody w glebie;
n zwiększenie zawartości substancji organicznej w wierzchniej warstwie gleby.
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SpOSOBY OCHRONY GLEB 
Do głównych działań podejmowanych w celu ochrony gleb należą:

n racjonalna gospodarka nawozowa głównie z zastosowaniem nawozów naturalnych, ponadto prawi-
dłowe dawkowanie nawozów sztucznych oraz środków ochrony roślin;

n zapobieganie erozji wodnej i wietrznej, poprzez zastosowanie odpowiedniego płodozmianu, działań 
melioracyjnych, zadrzewień śródpolnych oraz zalesiania nieużytków;

n zapobieganie zanieczyszczaniu gleb pochodzącemu ze źródeł rolniczych i komunalnych poprzez 
stosowanie nowoczesnych metod i technologii przyjaznych środowisku oraz właściwą gospodarkę 
odpadami poprodukcyjnymi;

n zapobieganie stepowieniu i zagęszczeniu, a w efekcie zasklepieniu gleb;
n rekultywacja gleb poprzez przywracanie optymalnych właściwości gleb np. odkwaszanie zakwaszo-

nych gleb oraz oczyszczanie utworów glebowych z substancji toksycznych.

JEDNYM Z NAJWAŻNIEJSZYCH ELEMENTÓW JAKIE WCHODZĄ W SKłAD
GLEBY JEST GLEBOWA MATERIA ORGANICZNA

MATERIĘ ORGANICZNĄ określaną również jako substancja organiczna, czy próchnica w gle-
bie tworzą resztki roślin i zwierząt w różnym stadium rozkładu, humusu glebowego oraz organicznych 
produktów powstałych pod wpływem działania organizmów glebowych. Materia organiczna stanowi 
podstawowy wskaźnik jakości gleby, który decyduje o jej właściwościach fizykochemicznych, takich jak 
zdolności sorpcyjne i buforowe oraz procesach biologicznych, warunkujących wiele przemian, określa-
nych mianem aktywności biologicznej. Wysoka zawartość próchnicy w glebach jest czynnikiem stabi-
lizującym ich strukturę, zmniejszającym podatność na zagęszczenie oraz degradację w wyniku erozji 
wodnej i wietrznej.

WpłYW MATERII ORGANICZNEJ NA ŚRODOWISKO GLEBOWE:
n pełni rolę magazynu oraz tzw. „odnawialnego źródła składników odżywczych” poprzez zatrzymy-

wanie i uwalnianie niezbędnych składników odżywczych w postaci dostępnej dla roślin (pojem-
ność sorpcyjna);

n bierze udział w sekwestracji węgla organicznego w glebie (proces związany z magazynowaniem 
węgla atmosferycznego w glebie i roślinności);

n zatrzymuje i gromadzi wodę (3-5 krotnie więcej niż frakcja mineralna gleby);
n wpływa na utrzymanie gruzełkowatej struktury gleby;
n pobudza aktywność mikrobiologiczną gleby;
n zmniejsza podatność na erozję;
n reguluje cykl krążenia pierwiastków w agroekosystemach;
n zatrzymuje szkodliwe substancje (tj. metale ciężkie i substancje toksyczne) na swojej powierzchni.

Zatem zachowanie zasobów próchnicy glebowej jest istotne nie tylko ze względu na utrzymanie 
produkcyjnych funkcji gleb, ale również z punktu widzenia roli gleb w sekwestracji (wiązaniu) węgla 
z atmosfery. Aktywna materia organiczna zapewnia siedliska i pokarm dla pożytecznych organizmów 
glebowych, które pomagają budować strukturę i porowatość gleby, dostarczają roślinom składników 
odżywczych i poprawiają zdolność gleby do zatrzymywania wody.

pRAKTYKI KTÓRE WpISUJĄ SIĘ W ZAłOŻENIA OCHRONY I REKULTYWACJI GLEB
Wszystkie działania mające na celu wzrost materii organicznej w glebie pomagają w tworzeniu 

nowej równowagi w ekosystemie rolnym. Różne podejścia są wymagane dla różnych warunków gle-

bowych i klimatycznych. Działania te koncentrują się głównie wokół tej samej zasady, a mianowicie 
zwiększania produkcji biomasy w celu budowy aktywnej materii organicznej. 

DO METOD ZWIĘKSZAJĄCYCH ZAWARTOŚĆ MATERII ORGANICZNEJ
W GLEBIE ZALICZAMY:

Zrównoważone nawożenie
Nawozy powinny być stosowane w odpowiednich proporcjach. Wysoka zawartość materii orga-

nicznej w glebie wpływa na zwiększenie efektywności wykorzystania nawozów na polu. Należy zwró-
cić uwagę iż, uprawy nieefektywnie wykorzystują nawozy na glebach bardzo ubogich i zubożonych. 
Po przywróceniu poziomu próchnicznego w glebie nawóz może pomóc w utrzymywaniu odnawialne-
go źródła składników odżywczych w glebie, częściowo poprzez zwiększenie plonów.

Uprawa roślin okrywowych
Metoda ta należy do najlepszych praktyk poprawy poziomu materii organicznej, a tym samym 

jakości gleby. Poniżej wymieniono korzyści jakie wiążą się z uprawą roślin okrywowych:
n zapobiegają erozji wietrznej i wodnej (poprzez system korzeniowy, który wiąże glebę);
n dodają do gleby materiał roślinny uzupełniając ją w materię organiczną;
n wiążą składniki odżywcze w glebie i zapobiegają ich wymywaniu (np. żyto, gatunki roślin strącz-

kowych);
n regulują temperaturę gleby (chronią organizmy występujące w glebie);
n stanowią siedlisko pożytecznych owadów i innych organizmów.

I Uwaga!!! Wybierając rośliny okrywowe powinniśmy zwracać uwagę na poziom 
zawartości ligniny i kwasów fenolowych. Poziom tych substancji powinien być jak 
najwyższy ponieważ wpływają one na wyższą odporność pozostałości na rozkład, tym 
samym chroniąc glebę przez dłuższy czas.

W pierwszych latach powinno się uprawiać trawy i zboża, ze względu na system korzenio-
wy, który szybko poprawia strukturę gleby. Ważne jest, aby rozpocząć pierwsze lata od upraw 
pokrywających powierzchnię dużą ilością pozostałości, które rozkładają się powoli, z powodu 
wysokiego stosunku C:N. Gdy jakość gleby ulegnie poprawie, do płodozmianu można włączyć 
rośliny strączkowe. Rośliny te wzbogacają glebę w azot, a ich pozostałości szybko się rozkładają, 
z powodu niskiego stosunku C:N. W kolejnych latach, gdy struktura gleby się ustabilizuje, możliwe 
jest włączenie roślin okrywowych o funkcji ekonomicznej, np. odpowiednich do paszy dla zwierząt 
gospodarskich. 


