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W strefie klimatu umiarkowanego straty fosforu  

i azotu w glebie występują głównie w okresie 

poza wegetacyjnym z jesiennymi i wiosennymi 

opadami oraz w czasie topnienia pokrywy 

śniegowej. 

Szczególnie straty występują na glebach 

zaoranych jesienią. Utrzymanie na polach 

pokrywy roślinnej w postaci zielonej bądź 

ścierniska pozwala na zatrzymanie substancji 

organicznej w glebie oraz zmniejsza ryzyko 

ucieczki składników nawozowych z gleby. 

Utrzymanie pokrywy roślinnej 



Utrzymanie pokrywy roślinnej 

Pokrywa zielona jesienią i zimą oznacza wszystkie 

powierzchnie pod okrywa, które stanowią uprawy 

roczne lub wieloletnie. 

Wśród nich łąki, strefy buforowe, zielone ugory, uprawy 

sadownicze, zboża ozime, zimowe rośliny oleiste. 

Po żniwach w celu zmniejszenia strat składników 

nawozowych dobrą praktyką jest pozostawianie gleby 

osłoniętej roślinnością. Glebę osłaniają poplony, 

międzyplony. 



Utrzymanie pokrywy roślinnej 

Jeżeli z pewnych powodów nie 

jest możliwe utrzymanie 

pokrywy zielonej na polach to 

rolę czynnika ograniczającego 

proces erozji gleby i straty 

składników nawozowych może 

pełnić pozostawione na zimę 

ściernisko. 

Fot. I. Świechowska 



Wczesny wysiew ozimin 

 

Pozwala na dłuższe pobieranie 

azotu przez rośliny i ogranicza 

wypłukiwanie składników 

nawozowych z gleby.  

Siew nie powinien być zbyt 

wczesny z uwagi na ryzyko 

dobrego przezimowana roślin. 

Terminy siewu dla ozimin  

zależą, w której części Polski 

rośliny są uprawiane. 
Fot. I. Świechowska 



Wczesny wysiew ozimin 

 

Wczesny siew ozimin często 

skutkuje wzrostem wydajności 

ziarna oraz słomy ale mogą 

pojawić się dodatkowe wydatki, 

na zwalczanie chorób 

grzybowych i chwastów. 

Wzrost kosztów może wiązać 

się z wystąpieniem ryzyka 

niewłaściwego przezimowania. Fot. I. Świechowska 



Poplony 

Dojrzałe poplony są efektywne w procesie ograniczania 

wypłukiwanie azotanów ponieważ pobierają azotany z gleby 

w tym samym czasie kiedy są wypłukiwane. 

 

Efekty działania poplonów zależą od terminu siewu oraz 

właściwego ukorzenienia się. Dotyczy to zwłaszcza roślin 

krzyżowych.  

Korzenie roślin krzyżowych wrastają głębiej w glebę  

w porównaniu np. z trawami i w ten sposób absorbują 

więcej azotanów. 



Właściwy dobór poplonów 

Wybór właściwego poplonu 

zależy od: 

 

•  warunków klimatycznych; 

 

•  rodzaju gleby; 

 

•  zmianowania; 

 

•  wskaźników rotacji; 

 

• celu zastosowania poplonu 

 

Gatunki o długim systemie 

korzeniowym mogą sięgać na dwa 

metry w głąb gleby i absorbować 

azotany, które dla innych roślin  

z uwagi na krótszy system korzenio-

wy są niedostępne. Rośliny o długim 

systemie korzeniowym poprawiają 

strukturę gleby  

(np. gorczyca biała). 

Szybkość i ilość uwalnianego azotu 

przez rośliny poplonowe zależy od 

ich zawartości azotu (stosunku C/N).  

Gatunki o wysokiej zawartości azotu 

będą uwalniały azot szybciej i w 

większej ilości. 



Poplony 

Gatunki dwuletnie mogą być 

wykorzystywane jako poplony 

do podsiewu, z uwagi na to, że 

w pierwszym roku nie 

zakwitają.  

Gatunki zimotrwałe zachowują 

azot przez długi czas, co jest 

istotne zwłaszcza przy glebach 

piaszczystych.  

Gatunki jednoroczne są 

odpowiednie podczas 

krótkiego okresu 

wegetacyjnego. 

Nie zaleca się stosowania 

poplonów należących do tej 

samej rodziny co plon główny.  

W przypadku stosowania 

poplonu i plonu głównego z tej 

samej rodziny powstaje ryzyko 

rozprzestrzeniania się chorób 

płodozmianowych oraz 

szkodników, np. nicieni. 



Poplony a zawartość azotanów w glebie 

Wiosna: 

Na początku sezonu 

wegetacyjnego 

poziom azotanów  

w glebie jest wysoki 

ze względu na 

stosowanie nawozów. 

Lato:  

W czasie wegetacji azotany ulegają 

prawie całkowitemu odsączeniu  

w wyniku absorpcji azotu przez rośliny.  

Z tego powodu zawartość azotanów  

w glebie podczas zbiorów jest niska. 

Pobór wody przez rośliny w lecie 

oznacza, że woda gromadzi się  

w strefie korzeniowej, w wyniku czego 

ogranicza się wymywanie azotu. 



Jesień: 

Jeśli ziemia jest nieosłonięta, 

wymywanie azotu z resztek 

roślinnych i substancji 

organicznych powoduje ponowny 

wzrost azotanów w glebie. 

Jeśli na polu stosowane są 

poplony, pochłoną one znaczną 

część azotu, a poziom azotanów 

w glebie pozostanie niski. 

Zima:  

Część azotanów 

zgromadzonych w glebie 

jesienią może zostać wymyta 

podczas zimy  

w zależności od ilości opadów 

i rodzaju gleby.  

Z tego powodu poziom 

azotanów w glebie zmniejsza 

się w tym okresie, aż do 

następnej wiosny. 

Poplony a zawartość azotanów w glebie 



Międzyplony 

Obecność międzyplonów w agroekosystemie ogranicza 

zanieczyszczenie wód składnikami mineralnymi, których źródłem 

jest gleba i aplikowane do niej nawozy mineralne oraz naturalne.  

Biogeny zanieczyszczają wody gruntowe i są przyczyną eutrofizacji. 

Sposobem na ograniczenie procesu eutrofizacji zbiorników wodnych 

jest uprawa międzyplonów. 

Rośliny pobierają składniki pokarmowe, a szczególnie labilny azot. 

Pozwala to na jego włączenie w glebową materię organiczną 

jesienią i zimą i powrót do gleby po mineralizacji biomasy.  

Uprawa międzyplonów ogranicza również wymywanie innych 

składników mineralnych. 



Ochronne działanie roślinności międzyplonowej polega na 

wiązaniu gleby przez system korzeniowy, rozpraszaniu i 

zatrzymywaniu części opadu, która zwiększa szorstkość 

podłoża, a zatem zmniejsza tempo odpływu wody, i ułatwia jej 

wsiąkanie w głąb gleby. 

 

 
Uprawa międzyplonów zapobiega: 

•  wymywaniu substancji organicznych i cząstek ilastych gleby, 

•  zwiększaniu miąższości warstwy uprawnej gleby, 

•  ograniczeniu przesiąkania wody w głąb gleby, 

•  zamulaniu wód powierzchniowych,  

Międzyplony wzbogacają glebę w przyswajalne składniki 

pokarmowe, przerywają cykle życiowe szkodników i chorób 

Międzyplony 



Międzyplony zwiększają potencjał agroekosystemów do 

sekwestracji węgla. Rośliny występujące w zmianowaniu w 

okresie pomiędzy cyklami produkcyjnymi dwóch kolejnych 

plonów głównych wiążą w swojej masie roślinnej 

dodatkową ilość dwutlenku węgla.  

Biomasa ta, trafiająca w całości lub w postaci resztek 

pożniwnych do gleby, zwiększa w niej zawartość węgla 

organicznego. 

Zmiana ilości węgla w glebie, nieistotna lub niewielka w 

krótkim czasie, jest znacząca po kilku latach uprawy. 

 

Międzyplony 



Jednocześnie w glebie pokrytej przez rośliny lub mulcz 

wolniej zachodzi proces mineralizacji materii organicznej i 

mniejsza jest emisja dwutlenku węgla do atmosfery.  

Obecność międzyplonów w uprawach, zmniejszając 

amplitudę temperatury gleby, może ograniczyć emisję 

gazów cieplarnianych, redukując skutki ocieplania klimatu.  

Rośliny międzyplonów są ogniwem ekologicznym dla wielu 

owadów, w tym zapylających oraz parazytoidów. 

 

Międzyplony 



Uprawa międzyplonów lub ich biomasa w formie 

mulczu  wpływa kompleksowo na właściwości gleby 

oraz na kolejne rośliny w zmianowaniu.  

Międzyplony postrzegane są jako element chroniący 

glebę przed degradacją  

i  

wodę przed zanieczyszczeniem  

oraz  

regenerujący stanowiska, zwłaszcza  

w specjalistycznych zmianowaniach zbożowych. 

Międzyplony 



Prawidłowe zmianowanie 

roślin i uprawa 

międzyplonów ogranicza 

ilość azotu mineralnego 

wymywanego z gleby w 

okresie jesienno-zimowym.  

 

Zwiększenie w uprawie 

międzyplonowej roślin 

azotolubnych 

powoduje zmniejszenie 

ilości mineralnych form 

azotu w glebie i ogranicza 

swobodne jego 

przemieszczanie do wód 

podziemnych. 

 

Międzyplony 



Międzyplony ścierniskowe 

• Rośliny o długim  

okresie wegetacji 80-100dni 
Wysiew II dekada lipca 

 

• Rośliny o średnim okresie 

wegetacji 65-80 dni 
Wysiew do końca lipca 

 

• Rośliny o krótkim  

okresie wegetacji 45-65 dni 
Wysiew po 15sierpnia 

• Bobik, życica wielokwiatowa, 

kapusta pastewna, rzepa 

ścierniskowa 

 

 

• Łubin żółty, łubin wąskolistny, 

mieszanki motylkowo-oleiste 
 

 

 

• Rzepaki: jary i ozimy, rzodkiew, 

oleista rzepik ozimy, gorczyca, 

facelia 

 

 

 



Na glebach lekkich:  łubin żółty, facelia, w żyto można wsiewać  

                                           seradelę.  

Na cięższych glebach: groch siewny pastewny, rzodkiew oleista,  

                                               słonecznik, gorczyca biała, łubin  

                                               wąskolistny, mogą też być wsiewane  

                                              trawy –  życica trwała, kupkówka pospolita.  

Na glebach żyznych: rzepak, rzepik ozimy, bobik, wyka jadalna 

Uprawiając międzyplony, nie należy się spieszyć z ich likwidacją.  

Wczesne przyoranie prowadzi bowiem nie tylko do szybkiej mineralizacji 

związków organicznych i strat azotu, ale także do przesuszenia gleby. 
 

Gdy rośliną następczą ma być pszenica ozima, to wystarczy zaorać pole 

 ok. 20 września. 
 

Międzyplony a gleba 



Międzyplony ozime, np. żyto ozime, rzepak, rzepik,  
 

już wcześnie wiosną rozpoczynają wegetację, przez co 

dodatkowo chronią przed wiosennymi stratami azotu,  

szybko zużywają zapasy wody zmagazynowane w 

glebie po zimie. 

 

Zwlekanie z ich likwidacją jest uzasadnione tylko na 

stanowiskach bardzo wilgotnych. 

Międzyplony ozime 



Efektywne wykorzystanie pojemności wodnej gleby  

Dzisiejsza uprawa coraz częściej odchodzi od pełnej uprawy 

płużnej (tradycyjnej) i zaczyna stosować uprawę uproszczoną 

(ograniczenie liczby zabiegów i ich głębokości).  

Następnym krokiem jest stosowanie uprawy konserwującej 

oraz uprawy zerowej, czyli siewu bezpośredniego.  

Uprawa uproszczona określana mianem uprawy bezpłużnej 

może być  

głęboka  

oraz  

płytka.  



Efektywne wykorzystanie pojemności wodnej gleby  

Do głębokiej uprawy bezpłużnej wykorzystuje się agregaty 

wyposażone w sztywne zęby często w połączeniu z talerzami 

uprawowymi. Jeżeli jest prowadzona na podobną głębokość jak 

tradycyjna orka to jej koszty i zapotrzebowanie na energię są 

podobne. Za stosowaniem tego systemu uprawy przemawia 

jednak pozostawianie na powierzchni  nieprzewracanej gleby 

resztek roślinnych zapobiegających jej erozji i zaskorupianiu.  

Płytką uprawę bezorkową wykonuje się maksymalnie na 

głębokość 6-8 cm.  Do jej wykonania stosuje się głównie 

agregaty talerzowe lub z zębami drgającymi.  

 



Przechwytywanie wody lub opóźnianie spływu powierzchniowego 

przez: 
 

• wykorzystanie efektów zmianowania (celowe zwiększenie 

pokrycia gleby w cyklu rocznym, np. poprzez uprawę 

międzyplonów. Uprawa takich gatunków jak rzepak i rzepik, 

których system korzeniowy tworzy pionowo ustawione 

makropory, powoduje odprowadzenie nadmiaru wody  

w głębsze warstwy gleby  

• konserwująca uprawa gleby,  
• zachowanie i ponowne urządzanie sprzyjających retencji 

obszarów skrajnych (np. żywopłoty, pasy łąk)  

 

Efektywne wykorzystanie pojemności wodnej gleby  



Uprawa konserwująca jest metodą uprawy w ramach której 

wykorzystuje się mulcz. Po zbiorach rośliny głównej co najmniej 

30% gleby musi być pokryta resztkami pożniwnymi, a następnie 

wysiewana jest roślina ochronna. Celem jest zachowanie 

produktywności gleby przy jej jednoczesnej ochronie przed 

degradacją.  

Uprawa uproszczona 



Metoda pozwala również na eliminację bardzo energochłonnych 

uprawek np. orki zimowej czy wiosennych uprawek, które  

są ograniczone ewentualnie do jednego płytkiego zabiegu mającego  

na celu wymieszanie mulczu z glebą. 

Mechaniczna uprawa jest zastąpiona w dużej mierze mieszaniem 

biologicznym gleby przez korzenie roślin oraz faunę i florę glebową.  

Na tak przygotowanym polu prowadzimy siew plonu głównego.  

Uprawa uproszczona 



Uprawa roślin w mulcz pozwoli uniknąć systematycznego 

wykonywania głębokiej orki, która przyspiesza mineralizację 

substancji organicznej, w czasie której nie pobrane przez rośliny 

azotany przedostają się do wód,  a tlenki azotu ulatniają się  

do atmosfery 

Uprawa uproszczona 



Istotne znaczenie w uprawie konserwującej odgrywa 

pokrycie gleby (mulczowanie) resztkami roślinnymi 

pochodzącymi z rośliny okrywowej (międzyplon) albo 

resztkami pożniwnymi wraz z pozostawioną słomą,  

co chroni glebę przed erozją, zapobiega wymywaniu 

azotanów, poprawia bilans substancji organicznej oraz 

ogranicza rozwój chwastów.  

Uprawa uproszczona 



Takie działanie pozwala nie tylko na zachowanie, ale wręcz 

zwiększenie produktywności gleby. Pozostawianie resztek 

pożniwnych i mulczu jest źródłem wzrostu w glebie próchnicy 

materii organicznej i substancji odżywczych dla roślin. Brak 

nawożenia organicznego z powodu braku prowadzenia hodowli 

zwierząt oraz zwiększenie udziału zbóż w płodozmianie zmniejsza 

zawartość materii organicznej w glebach. 

Uprawa uproszczona 



Uprawa konserwująca oprócz zalet ma też pewne wady. 

Nieprzykryte resztki pożniwne mogą być źródłem czynników 

chorobotwórczych. Samosiewy i chwasty muszą być w większym 

stopniu niszczone za pomocą herbicydów. System uproszczonej 

uprawy gleby ma na celu jak największą ochronę gleby przed 

negatywnym działaniem czynników atmosferycznych oraz poprawa 

jej jakości poprzez pozostawianie resztek pożniwnych i mulczu  

na powierzchni jako ochrony.  

Uprawa uproszczona 



Co to są strefy buforowe? 

• Wąskie pasy ziemi leżące wzdłuż strumieni rzek lub  

innych wód powierzchniowych, porośnięte  

     odpowiednio dobranymi zespołami roślinności, 

• Strefa przejściowa między użytkami rolniczymi  

     a ekosystemami wodnymi, 

• Strefy buforowe to podłużne pasy roślinności występujące wzdłuż cieków, 

małych zbiorników wodnych spełniające warunek ochronny przed  

zanieczyszczeniem wód. Strefy buforowe powinny być co najmniej 

2metrowe (w najwęższym miejscu). Szerokość strefy liczona jest od brzegu 

cieku lub zbiornika wodnego.  

• Miedze śródpolne to podłużne pasy roślinności, w tym 

żywopłoty występujące w obrębie dużych pól, wzdłuż linii lasu lub 

na obrzeżach wąwozów i skarp.  

 



Odgrywają kluczową rolę w procesie kształtowania ciągów 

ekologicznych zwierząt dziko żyjących umożliwiając 

bezpieczne przemieszczanie się i miejsce noclegowania. 

Usytuowanie stref powinno stanowić ścianę, pewną barierę i 

możliwość oddzielenia pól uprawnych od cieków wodnych 

(rowów melioracyjnych, rzek, oczek wodnych) od dróg. 

Rola stref buforowych  

w ograniczaniu zagrożeń środowiskowych 

Strefa buforowa to siedlisko 
różnorodnych gatunków roślin 
zielnych, pojedynczych 
krzewów i drzew. Strefę/miedzę 
mogą tworzyć także żywopłoty 
regularnie przycinanie. 



Rola ochronna polega na przeciwdziałaniu erozji, zachowaniu 

odpowiednich stosunków wodnych i zapobieganiu przenikaniu skażeń 

do gruntu.  

Rolę strefy buforowej może pełnić zadrzewianie śródpolne.  

Dla przykładu śródpolne zadrzewienia zwiększają wilgotność 

powietrza, przez co jednocześnie powodują zmniejszenie parowania z 

gruntu. Poza tym przyczyniają się do regulacji temperatury i 

stosunków wodnych w gruncie i regulują temperaturę.  

Rola stref buforowych  

w ograniczaniu zagrożeń środowiskowych 

Dodatkowo, przeciwdziałają zjawisku spływu 

powierzchniowego, zwłaszcza na terenach 

górskich, zmniejszają erozyjny wpływ wody. 

Dzięki charakterowi naturalnych zapór, 

skutecznie zmniejszają siłę wiatru.  



Ochronne działanie 

roślinności stref buforowych 

polega na wiązaniu gleby 

przez system korzeniowy, 

rozpraszaniu i zatrzymywaniu 

części opadu.  

Rola stref buforowych  

w ograniczaniu zagrożeń środowiskowych 



Ochronne zadanie stref 

buforowych to filtrowanie 

cząstek glebowych i 

zatrzymywanie fosforu.  

 

Rola stref buforowych  

w ograniczaniu zagrożeń środowiskowych 



Pozytywnym efektem 

utrzymywania stref buforowych 

w postaci łąk i ziołorośli jest 

zwiększenie bioróżnorodności, 

i wzbogacony pejzaż. 

 

Rola stref buforowych  

w ograniczaniu zagrożeń środowiskowych 



Strefy buforowe mają zwykle  
2 - 20 metrów szerokości.  

Zlokalizowane są na terenach 
w pobliżu cieków wodnych 
(strumieni, rzek, jezior). 

Strefy buforowe nie powinny 
być nawożone, należy 
natomiast wykonywać 
koszenie i wypas.  

Po koszeniu, z obszaru stref 
buforowych należy usunąć 
skoszony materiał roślinny. 

Zapobiega to stratom 
składników odżywczych. 

Rola stref buforowych  

w ograniczaniu zagrożeń środowiskowych 



Strefy buforowe mogą ograniczyć 

wyciek z odpływów 

powierzchniowych ale nie 

zapobiegają wyciekowi  

z odpływów podpowierzchniowych 

(przez kanały odwadniające).  

Straty wynikające z wycieków 

podpowierzchniowych można 

ograniczyć przez poprawę struktury 

gleby, a tym samym zwiększenie 

pobierania składników odżywczych 

przez rośliny. 

Rola stref buforowych  

w ograniczaniu zagrożeń środowiskowych 



Typy stref buforowych 

• Środowiska trawiaste (miedze, murawy, przydroża, grodziska) 

 

• Rośliny trawiaste z kwitnącymi ziołami oraz pojedynczymi 
zakrzaczeniami i drzewami to grupy roślin wzdłuż pól, łąk i 
pastwisk, przy zbiornikach wodnych lub rowach i ciągach 
komunikacyjnych tworzące kliny, kępy czy pasy 

 

• Zakrzewienia pojedyncze lub grupowe skupiska roślinności z 
przewagą struktur krzewiastych 

 

• Remizy- to w miejsca zaciszne nasłonecznione zakładane na 
odwietrznej stronie wzgórz na stokach wschodnich i 
południowych, rzadko odwiedzane i stanowiące pozostałość po 
siedlisku, ruinie, zakamienieniu, gdzie rosną drzewa, krzewy i 
inna roślinność ruderalna w bliskim sąsiedztwie zapewniająca 
warunki osłonowe o pow. zbliżonej do kwadratu  



Typy stref buforowych 

• Żywopłoty- zakładane niegdyś jako szczelna bariera 
uniemożliwiająca dostęp zwierzętom gospodarskim. Jeden lub 
kilka gatunków kolczastych krzewów, którym nie szkodzi 
przycinanie. Korytarz ekologiczny jednocześnie bariera między 
różnymi biotopami np. granica pól, granica upraw nasiennych, 
granica posesji. 

 

• Żywokoły-wierzbowe i topolowe ścięte prosto pędy drzew 
liściastych o dł. 1-3m i grubości 3-5cm, które po posadzeniu 
wytwarzają korzenie przybyszowe i gałęzie z pączków 
śpiących. Stosuje się je do szybkiego zadrzewiania przydroży 

 

• Osłony przeciwwiatrowe- jedno lub wielorzędowe pasy drzew 
i krzewów Pierwsze rzędy powinny stanowić krzewy głóg, bez 
lilak, dzika róża, kolejne drzewa olsza, modrzew, brzoza, 
leszczyna, trzmielina, wewnątrz dąb, lipa, jesion tak aby 
stworzyły okap.  

 



Utworzenie i utrzymanie  

strefy buforowej: 

• wysiew roślin zielnych  
lub uformowanie strefy  
z istniejącej roślinności 
przybrzeżnej; 

• koszenie powierzchni raz  
w roku lub raz na 2 lata; 

• usuwanie skoszonego 
materiału roślinnego; 

• zachowanie drzew  
i krzewów w linii strefy 
buforowej. 

 

Strefa buforowa utworzenie lub utrzymanie 



DZIĘKUJE ZA UWAGĘ 


