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Jakość struktury gleby wpływa na wielkość 

ryzyka wystąpienia strat składników 

nawozowych. Słaba struktura gleby 

powoduje zahamowanie wzrostu roślin, 

obniżenie efektów ekonomicznych i 

skażanie środowiska. 

Do czynników kształtujących strukturę gleby zalicza się m.in. ułożenie poszczególnych 

cząstek gleby oraz pory glebowe między nimi. Ważną rolę w formowaniu struktury 

ziarnistej gleby odgrywają także części ilaste i zawartość i właściwości próchnicy. Ze 

względu na charakter wyróżnia się trzy podstawowe typy struktury gleby: bezagregatową, 

agregatową (np. gruzełkowa, płytkowa, słupkowa, ziarnista, orzechowata) i włóknistą. 

Najbardziej pożądana jest struktura gruzełkowata, zapewniajaca najlepszy balans między 

częściami ziemistymi:wodą:powietrzem 



Struktura gleby 

powierzchnia gleby 
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Procesy strukturotwórcze: 

1. Mróz/przesuszanie 

2. Procesy chemiczne (substancja 

organiczna, węglany, sole żelaza) 

3. Dżdżownice 

4. Rośliny 

5. Odprowadzanie wody 

6. Obornik i wapno 

7. Sprzęt rolniczy 

8. Systemy uprawy 

9. Resztki pożniwne 

Procesy niszczące strukturę gleby: 

1. Erozja 

2. Zakwaszenie 

3. Przenawożenie szczególnie N i K 

4. Uprawa rozpylająca 

5. Ciężki sprzęt 

6. Niewłaściwe terminy uprawy 

gigakhoj.com 

Rhinodrilus fafner 210 cm 

Struktura gleby 





 

PORÓWNANIE UZIARNIENIA  

GLEB POLSKI I EUROPY 

 wg. FAO 

PODZIAŁ 

GLEB 

wg. F A O 

% UDZIAŁ GLEB 

EUROPA POLSKA 

LEKKIE 31,8 60,8 

ŚREDNIE 40,2 38,1 

CIĘŻKIE 28,0   1,1 

KRAJ % lekkich 

Austria 16,7 

Belgia 22,8 

Dania 60,0 

Francja 13,9 

Grecja 13,3 

Hiszpania 10,0 

Holandia 44,3 

Irlandia 0,37 

Niemcy 27,8 

Portugalia 34,7 

Szwecja 3,4 

W. Brytania 11,8 

Włochy 20,5 

POLSKA 60,8 



Zachowanie struktury różnych typów gleb 

Gleby piaszczyste - maksymalnie ograniczyć wiosenną uprawę , 
utrzymać odczyn powyżej 5,0, wprowadzać substancję organiczną; 

Gleby pyłowe – unikać nadmiernej uprawy, pamiętać o stosowaniu 
wałów wspomagających doprawianie gleby (może wystąpić 
zaskorupienie), unikać uprawy, gdy są zbyt wilgotne.; 

Gleby gliniaste  - utrzymują wodę w wyniku podsiąku kapilarnego,  
utrzymująca się struktura gleby zmniejsza ryzyko powstawania 
skorupy na ich powierzchni. Uprawiać w optymalnych warunkach 
uwilgotnienia, odczyn około pH 6,0 ; 

Gleby gliniaste ciężkie i iły - mogą stać się zlewne i bardzo odporne na 
przenikanie wody, bogate w  składniki odżywcze. Przesuszone 
wymagają intensywnego ugniecenia wokół nasion, nie można tego 
tego stosować, gdy są wilgotne i plastyczne, pH bliskie 7. Dobrze 
reagują na wkładki słomy i mulcz. 

www.dreamstime.com 



Zobrazowanie wielkości cząstek spławialnych w 
skali ziarnka maku 

ziarno 

maku 

Najdrobniejsze 

ziarenko piasku 

0,06 mm 

Największa 

cząstka 

spławialna 

 0,002 mm 

Włos blond 

0,1 mm 

. 



Części spławialne gleby 

Cząstki o średnicy 
poniżej 0,002 mm 

magazyn składników pokarmowych, jak 
mówi nazwa najłatwiej wypłukiwane z 

gleby: minerały ilaste i cząstki próchnicy 

faculty.edu.yc. 
tnfarchives.nofa.org 



Kategoria 

agronomiczna 

gleby 

Zakresy pH dla przedziałów potrzeb wapnowania 

konieczne potrzebne wskazane 
Ograniczone* 

  
zbędne 

bardzo lekkie do 4,0 4,1-4,5 4,6-5,0 5,1-5,5 od 5,6 

lekkie do 4,5 4,6-5,0 5,1-5,5 5,6-6,0 od 6,1 

średnie do 5,0 5,1-5,5 5,6-6,0 6,1-6,5 od 6,6 

ciężkie do 5,5 5,6-6,0 6,1-6,5 6,6-7,0 od 7,1 

użytki zielone do 5,0 5,1-5,5 5,6-6,0     

Pożądany odczyn gleby 
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Substancja organiczna gleby 

Pochodząca z łaciny nazwa „humus” , używana zamiennie z nazwą próchnica, 

zapożyczona została z egipskiego słowa oznaczającego żyzny namuł, jakim co roku po 

wylewie Nilu pokrywały się egipskie pola. 

Polska nazwa „próchnica” najlepiej oddaje istotę procesu, w jakim powstaje. Części roślin 

muszą „spróchnieć” czyli ulec rozkładowi do takiej  postaci, że nie rozpoznaje się już 

struktury tkanek z których powstały – jest to główna cecha podawana w definicjach 

naukowych.  

 



Uprawa/nawóz 
Ubytek próchnicy 

kg/ha/rok 
Przyrost próchnicy 

kg/ha/rok 

okopowe 1300 
kukurydza, kapustne, ogórki 
pomidory 800-1000 
zboża, rzepak, pietruszka, burak, 
cebula 400-500 

gryka 50-150 

poplon ścierniskowy/odłóg 50-150 

poplony ozime, strączkowe 200-300 

trawy i mieszanki z motylkowatymi 
350-700 

TUZ, koniczyny, lucerny 1000 

poplon + zasiew na zaoranie  1200 

skoszona zielonka/tona 30 

słoma tona 150-200 

obornik świeży-rozłożony 50-100 

kompost świeży-rozłożony 100-150 Umsetzung der Düngeverordnung Hinweise und Richtwerte 

für die Praxis, Das Lebensministerium Freiestadt Sachsen 2010 

Gospodarowanie próchnicą 



Gatunek roślin Resztki pożniwne (t na ha) 

Pszenica ozima  3,31   

Żyto ozime 3,22   

Jęczmień jary 2,54   

Owies  2,86   

Bobik na nasiona 3,14   

Ziemniak 0,91   

Lucerna 8,22   

Koniczyna czerwona 5,23   

Międzyplon z gorczycy 1,42   

Międzyplon z facelii 1,57   

Wsiewka koniczyny białej 3,65   

Sucha masa (t/ha) resztek pożniwnych (wg Kvech) 

Zawartość azotu 
w s.m. resztek 

pożniwnych 
lucerny 3,6-4% 



STRUKTURA GLEBY A 

UKORZENIENIE 



vaderstad.com 

Zapewnienie korzeniom 

prawidłowego wzrostu. 

Możliwość korzystania z 

głębszych warstw. 
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2,5-

miesięczna 

koniczyna 

czerwona 

Dojrzały groch 

Kukurydza pełnia rozwoju 

Systemy korzeniowe  roślin uprawnych  
(kratka w stopach, 1 stopa = 30,5 cm) 

www.soilandhealth.org; www.crops.org 

30 cm 

91 cm 

61 cm 

152 

cm 

122 

cm 

183 

cm 

Przeciętny 

poziom orny 

http://www.soilandhealth.org/


Uproszczenia uprawy 

Uprawiać tak często, jak to jest konieczne, 

a jednocześnie tak rzadko, jak to jest możliwe. 

Sposoby upraszczania uprawy roli 

• agregatowanie narzędzi 

• spłycenie uprawy płużnej 

• ograniczenie liczby zabiegów 

• rezygnacja z uprawy płużnej na rzecz uprawy bezorkowej 

• całkowite zaniechanie uprawy roli  

      -  uprawa zerowa i  

      - siew bezpośredni 



Zalety orki Wady orki 
Długotrwałe działanie spulchniające Zniszczenie naturalnej warstwy ochronnej gleby 

(roślinności i resztek organicznych) 

Lepsze napowietrzanie gleby pobudzające jej aktywność 
biologiczną 

Zmniejszenie populacji geobiontów 

Ograniczanie strat części spławialnych i składników 
pokarmowych 

Niszczenie struktury gleby 

Zaoranie chwastów i osypanego ziarna zbóż Sprzyjanie erozji wodnej i wietrznej 
Dokładne przykrycie międzyplonów i resztek pożniwnych Przesuszanie warstwy ornej 

Zwiększenie strefy wzrostu korzeni Zaburzenie obiegu składników pokarmowych 

Równomierne wzbogacenie gleby w próchnicę, wapń i 
składniki pokarmowe 

Zmniejszenie nośności gleby 

Likwidowanie głębokich kolein Zbyt szybki rozkład substancji organicznej 

Zbyt głębokie umieszczanie nawozów naturalnych i 
organicznych 
Głębokie umieszczanie nasion chwastów, które w 
uprawach następczych są wyorywane i pobudzane do 
kiełkowania 
Tworzenie podeszwy płużnej i zaskorupienia 

Wyrywanie kamieni i martwicy glebowej 
Wymaganie optymalnej wilgotności uprawowej 

Konieczność doprawiania zaoranego pola 

Możliwość siewu dopiero po odleżeniu się roli 

Niska wydajność i wysoka energochłonność 

Masa 10 cm warstwy gleby na 1 ha:                                              
10 000 m.kw (ha) x 0,1m (głębokość 10 cm) x 
1,5 tony (masa 1 m sześc. gleby) = 1 500 ton 

Przy orce 1 ha unoszone i obracane jest: 
gł. 10 cm: 1 500 ton 

gł. 18 cm: 2 700 ton 
gł. 20 cm: 3 000 ton 
gł. 22 cm: 3 300 ton 
gł. 25 cm: 3 700 ton 



Orać czy nie ? 

 Wybierając technologię uprawy należy uwzględnić 

również zagrożenia jakie stwarzają chwasty oraz czynniki 

chorobotwórcze. W sytuacji wystąpienia takich zagrożeń 

wykonanie pełnej uprawy orkowej może być uzasadnione. 

Zastosowanie uprawy orkowej może być również 

uzasadnione przy występowaniu dużej ilości samosiewów 

zbóż lub konieczności wymieszania z glebą znacznych 

ilości resztek pożniwnych 



Uprawa bezorkowa plusy i minusy 
Zalety uprawy bezorkowej 

 zmniejsza erozje wodna i wietrzna 

 ogranicza straty wody z gleby i zmniejsza wrażliwość na jej 

okresowe niedobory 

 mała pracochłonność – do 2 - 3 zabiegów: 

        a) siew nasion i nawożenie mineralne 

        b) stosowanie środków ochrony roślin 

  wcześniejsze rozpoczęcie prac polowych i dotrzymania 

terminów agrotechnicznych 

 mniejsze nakłady na prace, sprzęt i paliwo 

 mniejsza ilość sprzętu do uprawy 

 wyższe plony (szczególnie w latach suchszych) 



Wady uprawy bezorkowej 

  większa dbałość o dobór środków ochrony roślin, większe ich  

zużycie (może nastąpić nasilenie występowania np. ślimaków i 

pryszczarka pszenicznika, gryzoni) 

  wysokie wymagania w stosunku do niektórych właściwości gleby 

(koleiny, nadmierne ugniecenie itp.) 

  wzrost zachwaszczenia 

  większe prawdopodobieństwo spadku plonu. 

Uprawa bezorkowa plusy i minusy 



Technologia                                  http://www.vaderstad.com/pl/know-how/warstwa-siewna/tworzenie-podoa-pod-siew 

Warstwa siewna w różnych systemach uprawy 

1. Uprawa tradycyjna – orka+uprawki, siew i bronowanie 

2. Płytka orka + agregat uprawowo siewny z nawożeniem 

3. Wymieszanie słomy z glebą wykonywane za pomocą kultywatora, 

siew agregatem uprawowo-siewnym z nawożeniem  

4. Uprawa spłycona – płytkie wymieszanie słomy z glebą agregat 

uprawowo-siewny z nawożeniem 

5. Siew bezpośredni w mulcz. 
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Źródło: KWS Poland doświadczenie nad optymalizacją uprawy 

http://www.kws-lochow.pl/typo3temp/pics/9d3b1d59a9.jpg
http://www.kws-lochow.pl/typo3temp/pics/b25659206b.jpg


Zboża ozime  uprawa jesień 

Podorywka po przedplonie 

1-3 bronowania 

Wysiew nawozów P i K  
(N mało) 

Bronowanie i wyrównanie 
pola 

Orka siewna 20 - 30 cm 

Siew 

Bronowanie posiewne 

Oprysk herbicydem 

Klasyczna Uproszczona 

Agregat ścierniskowy 

Wysiew nawozów P i K  
(N mało) 

Agregat uprawowo siewny 

Oprysk herbicydem 

Bronowanie i wyrównanie 
pola 

Agregat mulczujący lub 
oprysk Roundupem 

Siewnik bezpośredni z 
nawożeniem 

Bezorkowa 

Zbiór (ew. z rozdrobnieniem słomy 



Zboża ozime  uprawa wiosna 

1-2 bronowania 

Wysiew nawozów azotowych 2 do 3 razy (wczesna wiosna – strzelanie w źdźbło – początek 
kłoszenia – po kwitnieniu  ew.  dokarmianie dolistne 

Zbiór (ew. z rozdrobnieniem słomy) 

Klasyczna Uproszczona 

Oprysk herbicydem 

Bezorkowa 

Ewentualna poprawka oprysku 

Oprysk antywylegaczem 

Oprysk insektycydem (rzadko) 

Zbiór słomy (prasowanie/zwijanie+zwózka) 

Oprysk fungicydami (1-3) + antywylegacz+nawóz mikroelementowy+ insektycyd 



IUNG PIB Puławy 



Zredukowana uprawa może być odpowiednią  
metodą np. w następujących warunkach: 
• cięższe gleby (gliny, iły)  
• gleba przesuszona 
• odpowiedni układ zmianowania, np. pszenica 
 po roślinach oleistych lub strączkowych 
• umiarkowane ilości resztek pożniwnych na polu  

• siewy jesienne 
• wysiew roślin, nie wymagających  dużo 
 odkrytej gleby np. zboża  
• dobra struktura gleby  
• umiarkowana presja chwastów 
• konwencjonalna produkcja 



Agregat mulczujący 



Agregat mulczujący 

agregat mulczujący, proszę zwrócić 

uwagę na pierścienie wału - w 

rowkach przyklejona jest gleba i to 

ona, a nie metal dociska wierzchnią 

warstwę pola 



dziadek by sie przewrócił w grobie jakby 

zobaczył taka uprawę, ale jest szybciej i 

taniej 

Agregat mulczujący 



Pasowa uprawa tzw. strip tilling 



Agregat uprawowo-siewny 



Puchną uprawioną ziemię ma mieć roślina w międzyrzędziach 



Redlice talerzowe najlepiej nacinają darń nie ciągną resztek 

pożniwnych 



W miejsce lemiesza i odkładnicy w bezorkowych systemach 

wchodzi gruber półsztywny, mocny ząb kultywatora. 



Z tego pola w Finlandii corocznie ucieka 10 ton najcenniejszych 

składników                                                                           Uusikaupunki 2012 

Znaczenie erozji 





Oznaki erozji w polu 

Według: Zakład Oceny Ryzyka Środowiskowego IOŚ – PIB Igor Kondzielski – TOPPS Prowadis 



Oznaki erozji w polu 

Według: Zakład Oceny Ryzyka Środowiskowego IOŚ – PIB Igor Kondzielski – TOPPS Prowadis 



Oznaki erozji w polu 

   spływ i osadzanie w koleinach 

    spływ i kumulacja w najniższych   
       obszarach pól  
 

źródło: Aquaplaine®, za TOPPS Prowadis : Magdalena Bielasik-
Rosińska, Danuta Maciaszek 

 



Jak ocenić erozję i spływ powierzchniowy 

Według: Zakład Oceny Ryzyka Środowiskowego IOŚ – PIB Igor Kondzielski – TOPPS Prowadis 



Dziękuję 


