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Jak osiągnąć?
Dobry plon? Jego ilość czy jakość?  
Wysoka cena?





          Wybór stanowiska 

 Analiza gleby, uzupełnienie 
składników pokarmowych 

 Należy zwrócić uwagę na 
występujące na danym polu 
gatunki chwastów 

       Wykonać analizę na obecność 
nicieni



Udział (%) czynników agrotechnicznych w kształtowaniu plonów roślin polowych – dane 
szacunkowe dla przeciętnych warunków klimatyczno-glebowych w Polsce.

Czynnik Wpływ czynnika na kształtowanie plonu (%)

Nawożenie 40-50

Odmiana 15-20

zmianowanie 12-15

Ochrona roślin 10-15

Siew (sadzenie) 10-15

Zbiór i przechowywanie 10-12

Uprawa roli 8-12



• Wykonać analizę 
ogrodniczą i 
zaplanować 
nawożenie



Nawożenie

• Składniki pokarmowe wyczerpywane są z gleby nierównomiernie ze względu 
na różnice ilościowe przyswajanych przez rośliny pierwiastków. 

•  Wymagania pokarmowe określają ilość składników mineralnych 
pobranych przez rośliny w okresie wegetacji, wyrażanych jako ilość składnika 
w kg pobranego przez rośliny w plonie o masie 1 tony lub z powierzchni 1 ha.  

• Każdy gatunek rośliny ma oczywiście inne wymagania pokarmowe, o czym 
świadczy zróżnicowany potencjał plonowania oraz procentowa zawartość 
poszczególnych składników w częściach roślin zbieranych z pola.





• Harmonijne nawożenie wpływa nie tyko na wysokość i jakość 
uzyskiwanego plonu, lecz także eliminuje występowanie chorób 
fizjologicznych, których przyczyną są niedobory składników 
odżywczych, zmniejsza atrakcyjność roślin dla szkodników i 
zmniejsza ich podatność na choroby.



Czynniki wpływające na dobre plony w gospodarstwach 
ekologicznych

1. Preferencje rolnika, w powiązaniu z oczekiwaniami rynku 
2. Znajomość wymagań uprawianych w gospodarstwie roślin  
3. Nieustanne doskonalenie się w uprawie roślin 
4. Wybór stanowiska 
5. Wykonanie analiz i zaplanowanie nawożenia 
6. Regulacja odczynu gleby 
7. Płodozmian 
8. Dobór odmian 
9. Odchwaszczanie 
10. Nawadnianie 
11. Ochrona roślin przed chorobami i szkodnikami (stosowane środki, stosowane 

opryskiwacze, odkażanie narzędzi i maszyn)



Skutki niskiej zawartości próchnicy w glebie

• Spadek właściwości fizykochemicznych gleby 
• Zaburzenia w pobieraniu składników pokarmowych 
• Osłabienie gromadzenia wody z opadów atmosferycznych 
• Przy dużej ilości opadów, dochodzi do wypłukiwania w głąb 

profilu glebowego składników pokarmowych 
• Ograniczenie wzrostu i plonowania roślin uprawnych



Gleby ubogie w próchnicę o zawartości poniżej 2 proc. 
stanowią około 40-72 proc. gruntów rolnych. - Zawartość 
próchnicy w glebach na terenie naszego kraju spadła o 

około 40 proc. i jest najniższa w UE.  
Skutki niskiej zawartości to spadek właściwości 
fizykochemicznych gleby, zaburzenia w pobieraniu składników 
pokarmowych, osłabienie zdolności gromadzenia wody z 
opadów atmosferycznych. Przy dużej ilości opadów dochodzi do 
wypłukiwania składników pokarmowych w głąb profilu 
glebowego, co prowadzi do ograniczenia wzrostu i plonowania 
roślin uprawnych.





Regulacja odczynu gleby
jest podstawowym warunkiem dostępności pozostałych 
składników pokarmowych – w tym także wapnia – do poziomu 
wynikającego z kategorii agronomicznej gleby;
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   1. utrzymywanie optymalnego odczynu 

    - wymycie do warstw głębiej leżących (rocznie 150 – 400 kg z ha) 

    2. poprawa struktury gleby 

    3. poprawa warunków rozwoju pożytecznych mikroorganizmów 

   4. Przyspiesza mineralizację substancji organicznej (polepsza warunki powstawania 

próchnicy glebowej)

 Wapnowanie



Przyswajalność składników pokarmowych w 
zależności od pH gleby



Pobieranie mikroskładników w zależności od pH (wg. 
Calak)
pH N P K

4,5 30% 29% 33%

5,0 43% 34% 52%

5,5 77% 48% 77%

6,0 89% 52% 100%

7,0 100% 100% 100%



Płodzmian
- umożliwienie pełnego wykorzystania składników pokarmowych z gleby poprzez  właściwe 

umieszczenie gatunków w płodozmianie i następstwo po sobie roślin o  różnym 
zapotrzebowaniu i różnej zdolności pobierania składników 

- ograniczenie wymywania składników pokarmowych, głównie związków azotu i potasu do 
wód gruntowych, poprzez uprawę roślin o różnym zasięgu systemu korzeniowego  oraz 
ochronę gleby przed erozją 

- ograniczenie porażenia uprawianych gatunków warzyw przez specyficzne choroby i  
szkodniki przenoszone za pośrednictwem gleby i resztek pożniwnych 

- ograniczenie nasilenia występowania uciążliwych gatunków chwastów



Poprzez odpowiedni dobór gatunków do uprawy 
płodozmian umożliwia również:
  

- racjonalne wykorzystanie zasobów siły roboczej i sprzętu w gospodarstwie przez 
równomierne rozłożenie prac w okresie wegetacji  

- zmniejszenie ryzyka produkcji poprzez zwiększenie różnorodności uprawianych  

   gatunków i udziału produkcji towarowej



Międzyplony ważny element płodozmianu
• Regularna i racjonalna uprawa międzyplonów stymuluje 

całoroczną produkcję biomasy roślinnej, a tym samym 
zmniejsza straty składników pokarmowych wskutek działania  
czynników atmosferycznych 

• Dodatkowa biomasa = zwiększenie potencjalnego zapasu 
składników pokarmowych 

• Zwiększenie masy mikroorganizmów glebowych 

• Korzystniejsza i stabilniejsza struktura gleby





gleba w dobrej kulturze  gleba w złej kulturze

Wybór właściwego stanowiska 







Warsztat pracy - gleba

Do najważniejszych i naturalnych funkcji gleby należą: 
- funkcja produkcyjna: wydawanie optymalnych dla danego stanowiska 

wysokiej jakości plonów. 
- funkcja przekształcania: zaopatrzenie roślin w składniki pokarmowe, 

niezbędne do wytworzenia zadowalającego plonu, 
- stwarzanie organizmom glebowym warunków do życia i rozwoju 
- funkcja rozkładu – rozkład resztek roślinnych i zwierzęcych i wprowadzanie 

składników pokarmowych do obiegu 



- funkcja samoregulacji – np. ograniczanie i regulowanie 
poziomu organizmów chorobotwórczych występujących w 
glebie, do poziomu nie zagrażającego roślinom uprawnym 

- funkcja filtrowania, sorpcji i ochrony buforowej – rozkład 
substancji szkodliwych, zapobieganie stratom składników 
pokarmowych, oraz dwutlenku węgla.



Główne składniki gleb

substancja mineralna 45%
powietrze 25%
woda 25%
substancja organiczna 5%



Naturalna budowa gleby
- Powierzchnia  gleby  - powinna być pokryta jak największą 
ilością resztek 
- Organiczna wierzchnia warstwa ok 5cm – w której gromadzi się 

materia organiczna (żyzne środowisko dla kiełkowania roślin) 
- Strefa aerobowa (do 25 cm) – natleniona warstwa roli, w której 

skupia się 80% aktywności biologicznej gleby. Strefa korzeni, w 
której rośliny zaopatrują się w składniki pokarmowe. Strefa 
pracy mikroorganizmów glebowych tzw. Ryzosfery 

- Pionowy przekrój  głębszych warstw gleby (profil glebowy) – 
gromadzenie wody, uaktywnianie rezerw minerałów, 
zapobieganie przed wypłukiwaniem azotu.



Materia organiczna
• Obejmuje świeży materiał organiczny, szczątki korzeni roślin, 

liście, odchody, żywe organizmy żyjące w glebie, produkty ich 
działalności życiowej oraz trwałą próchnicę.



Próchnica
• To serie wielocząsteczkowych brunatnych i czarnych substancji 

powstałych w wyniku wtórnej syntezy z pierwotnej materii 
organicznej



Materia organiczna jest podstawowym 
wskaźnikiem żyzności gleb 

• W Polsce 56% gruntów ornych charakteryzuje się niską i 
średnią zawartością materii organicznej w granicach 1-2% 

• 65% gleb w Polsce ma odczyn bardzo kwaśny i kwaśny, który 
niekorzystnie wpływa na akumulację materii organiczej 



• W wyniku mineralizacji, w naszych warunkach klimatycznych 
ubywa rocznie 2-4% glebowej materii organicznej 

• Obniżenie zawartości próchnicy o 0,5% zmniejsza zdolność do 
zatrzymywania składników pokarmowych i wody do 15% w 
glebie piaszczysto-gliniastej a o 4% w glebie pylasto-ilastej.



Warzywa a próchnica
• W trakcie ich uprawy mineralizacji ulega od 1,1 do 1,5 t/ha 

próchnicy, którą należy zrekompensować 15-16 t/ha obornika





Prawidłowe nawożenie w gospodarstwie powinno 
uwzględniać następujące czynniki: 
• - regulację odczynu gleby, która jest podstawowym warunkiem 

dostępności pozostałych składników pokarmowych – w tym także wapnia – 
do poziomu wynikającego z kategorii agronomicznej gleby; 

• - zwiększenie zawartości próchnicy w glebie do stanu określanego jako 
średni, tj. ok. 1,5-2%, poprzez stosowanie nawożenia organicznego;- 
bilansowanie składników pokarmowych, takich jak fosfor, potas, magnez 
do poziomu klasy średniej.





Średnie ilości składników pobranych z plonem wybranych gatunków warzyw

Warzywo Optymalny 
odczyn 

Pobrana ilość składnika w kg/ha

N P K Ca Mg

Brokuł 6,4 – 7,5 333 41,4 360 153,75 25,5

Cebula 6,4-7,8 270 22,1 130 50,05 9,75

Kalafior 6,4-7,5 320 48 330 153,75 14,0

Marchew 6,5 – 7,5 170 36 410 96,53 21

Por 6,0-7,4 182 24,5 217 50,05 14,7

Ogórek 6,0 – 7,2 204 48 336 53,63 36





Prawo zwrotu  
 „Aby gleba nie utraciła żyzności, konieczne jest zwracanie jej 

wszystkich składników pokarmowych pobranych przez rośliny, jak 
również tych utraconych”



Mikroorganizmy glebowe
Najwięcej znajduje się ich: 
•  na korzeniach, ze względu na wydzieliny korzeniowe 
• w warstwie próchnicznej gleby ze względu na jej zasobność





Rola mikroorganizmów
• Udział w obiegu pierwiastków (rozkład mikrobiologiczny) 
- mineralizacja martwych organizmów i resztek organicznych 
- asymilacja wolnego azotu z powietrza (bakterie brodawkowe, 

promieniowce, sinice)



• Działanie glebotwórcze 
• Tworzenie symbioz z wieloma organizmami 
• Kontrola rozwoju innych organizmów (np. organizmy 

pożyteczne i chorobotwórcze) 
• „Unieszkodliwianie” toksycznych związków chemicznych i 

jonów metali



Pożyteczne mikroorganizmy w uprawie 
roślin
• Poprawa kiełkowania nasion 
• Stymulacja rozwoju systemu korzeniowego 
• Poprawa wzrostu wegetatywnego i plonowania – wiązanie azotu 

atmosferycznego 
• Udostępnianie składników pokarmowych 
• Zwiększanie odporności roślin na patogeny i szkodniki oraz 

stres abiortyczny



• Stwierdzono negatywny wpływ nawozów NPK na występowanie 
i bioróżnorodność pożytecznych mikroorganizmów glebowych.



• W 15-centymetrowej warstwie gleby, na 
powierzchni jednego hektara, znajduje się 

1,5–7,2 t biomasy mikroorganizmów – 
bakterii, grzybów, glonów, sinic oraz 

pierwotniaków.



Dżdżownice
• Liczniej na łąkach 900-2200 kg 
• Pastwiskach przemiennych 700kg 
• Uprawy zbożowe 50 kg



Mikroorganizmy glebowe

• Organizmy występujące w zależności od warunków w mikrobiologicznej, 
trwale i strefie przejściowej można podzielić na 6 grup: bakterie 
fotosyntetyzujące, bakterie kwasu mlekowego, drodze, azotobakter, grzyby i 
promieniowce. 

• Bakterie fotosyntetyzujące - wytwarzają witaminy, białka, cukry i substancje 
aktywne. 

•  Bakterie kwasu mlekowego  - przede wszystkim szybko rozkładają cukry. 
Powstaje przy tym kwas mlekowy, który zapobiega gniciu białka, a tym 
samym uniemożliwia mnożenie się bakterii chorobotwórczych. W ten sposób 
bakterie kwasu mlekowego przyśpieszają rozkład substancji organicznej w 
glebie. 



Mikroorganizmy glebowe
• Azotobakter może wykorzystywać azot z powietrza do produkcji białka. Przy 

tym wykorzystuje także cukry wydalone przez rośliny, jak i wytworzone przez 
bakterie fotosyntetyzujace. 

• Drożdże rozkładają cukry na inne aktywne substancje, których rośliny 
potrzebują do ich procesów przemiany materii. Dzięki enzymom mogą 
zapoczątkować proces rozkładu nawet twardych substancji organicznych. 

• Grzyby, czynią rozpuszczalnymi substancje mineralne takie jak fosfor, wapń i 
pierwiastki śladowe dzięki tzw. aktywnemu mobilizowaniu substancji 
odżywczych. Poza tym grzyby aktywnie przyczyniają się do zwalczania 
szkodników gleby,  

• Promieniowce rozkładają włókna roślinne, przede wszystkim celulozę i ligninę. 
Tworzą przy tym także cukry. Sklejają one i łączą mikroskopijne części próchnicy 
w stabilne gruzełki. Ich szczególna funkcja jest wytwarzanie do 50 różnych 
antybiotyków, dzięki którym gleba jest utrzymywana w równowadze zdrowotnej. 
Antybiotyki te pobierają rośliny, a z nich otrzymują je ludzie i zwierzęta





• Najwięcej mikroorganizmów znajduje się w 
profilu 10 cm od powierzchni oraz w 

ryzosferze (wokół korzeni roślin).  

• Najczęściej występującymi grzybami są gatunki z rodzajów: Aspergillus, 
Mucor, Penicillium, Trichoderma, Acremonium, Candida, Rhizopus, 
Chrysosporium. Spośród bakterii powszechnie występują Azotobacter, 
Xanthomonas, Agrobacterium, Sarcina, Pseudomonas, Bacillus, 
Arthrobacter, Corynebacterium, Brevibacterium, Serratia, 
promieniowce rodzajów Actinomyces, Nocardia, Streptomyces. 
Większość mikroorganizmów pełni pozytywną rolę w środowisku 
glebowym. 



Pozytywna rola mikroorganizmów glebowych: 
• tworzą strukturę gleby; 
• prowadzą do rozkładu materii organicznej i uwalniają do otoczenia pierwiastki 

biogenne, takie jak węgiel, azot, fosfor, siarka i in.; 
• uruchamiają nieprzyswajalne formy pierwiastków; 
• wiążą toksyczne substancje, np. metale ciężkie (rtęć, arsen, kobalt, cynk); 
• mogą przeprowadzać proces detoksyfikacji gleby, poprzez rozkład nadmiaru 

detergentów, pestycydów i innych substancji skażających środowisko; 
• chronią system korzeniowy roślin przed patogenami; 
• produkują metabolity wtórne, takie jak antybiotyki, wodorocyjanki;  
• biorą udział w promowaniu wzrostu roślin poprzez wydzielanie enzymów i 

hormonów wspomagających wzrost roślin oraz wydzielają siderofory ułatwiające 
wiązanie żelaza, jak również chronią przed patogenami.



Przemiany fosforu
• Ze względu na małą rozpuszczalność tych związków w wodzie 

ich dostępność dla roślin i różnych organizmów jest ograniczona.  
• Drobnoustroje posiadają zdolność do przekształcania 

fosforanów (V) w formę rozpuszczalną, czyniąc je dostępnymi 
dla różnych organizmów i roślin. Należą do nich bakterie 
nitryfikacyjne, siarkowe, wytwarzające silne kwasy, takie jak 
azotowy (V) lub siarkowy (VI).  

• Stopniowo rozpuszczane i uwalniane jony fosforanowe są 
przemieniane w estry oraz kwas fosforowy (V) i pobierane przez 
rośliny w postaci soli zasadowych. 









Rośliny bobowate w płodozmianie



- umożliwienie pełnego wykorzystania składników pokarmowych z gleby poprzez  właściwe 
umieszczenie gatunków w płodozmianie i następstwo po sobie roślin o  różnym 
zapotrzebowaniu i różnej zdolności pobierania składników 

- ograniczenie wymywania składników pokarmowych, głównie związków azotu i potasu do 
wód gruntowych, poprzez uprawę roślin o różnym zasięgu systemu korzeniowego  oraz 
ochronę gleby przed erozją 

- ograniczenie porażenia uprawianych gatunków warzyw przez specyficzne choroby i  
szkodniki przenoszone za pośrednictwem gleby i resztek pożniwnych 

- ograniczenie nasilenia występowania uciążliwych gatunków chwastów



Poprzez odpowiedni dobór gatunków do uprawy 
płodozmian umożliwia również:
  

- racjonalne wykorzystanie zasobów siły roboczej i sprzętu w gospodarstwie przez 
równomierne rozłożenie prac w okresie wegetacji  

- zmniejszenie ryzyka produkcji poprzez zwiększenie różnorodności uprawianych  

   gatunków i udziału produkcji towarowej



• Harmonijne nawożenie wpływa nie tyko na wysokość i jakość 
uzyskiwanego plonu, lecz także eliminuje występowanie chorób 
fizjologicznych, których przyczyną są niedobory składników 
odżywczych, zmniejsza atrakcyjność roślin dla szkodników i 
zmniejsza ich podatność na choroby.



Substancja organiczna opłacalna 
inwestycja
• Zmniejszanie straty składników pokarmowych na skutek 

czynników atmosferycznych 
• Dodatkowa biomasa zwiększa potencjalny zapas składników 

pokarmowych dostępnych dla roślin następczych 
• Korzystniejsza i stabilniejsza struktura gleby



Międzyplony a efektywność ekonomiczna
• PEWNOŚĆ PLONOWANIA 
• Żyzność chemiczna 
• Żyzność fizyczna 
• Żyzność mikrobiologiczna 
• OBNIŻENIE KOSZTÓW 
• Obniżenie kosztów pracy maszyn 
• Redukcja używanych nawozów 
• Oszczędzanie zasobów wod









































































Międzyplony jako uprawy towarzyszące
• Rzepak ozimy+ bobowate wrażliwe na mróz 
Soczewica (20-30 kg/ha) lub 
Lędźwian siewny, kozieradka pospolita, soczewica 15/10/10 lub 
Bobik jary, soczewica, koniczyna aleksandryjska 30/10/5



• Kukurydza (wsiewka w stadium 6-8 liści) 
• Życica wielokwiatowa, koniczyna krwistoczerwona 10/7 
• Życica wielokwiatowa, koniczyna czerwona 10/7 
• Koniczyna biała 10 kg



• Gryka  + koniczyna krwistoczerwona 7 kg



Dziękuję za uwagę 


