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DOBRE  PRAKTYKI  ROLNICZE  NA  OBSZARACH  

SZCZEGÓLNIE  NARAŻONYCH  NA  AZOTANY  POCHODZENIA  ROLNICZEGO,  TZW. OSN  



Eutrofizacja  

Polega na wzbogaceniu się akwenów wodnych w substancje 

odżywcze � pierwiastki biogenne, głównie azot i fosfor, ale także potas i 

sód, powodujące nadmierną produkcję biomasy glonów, co objawia 

się tzw. zakwitem glonów. 
 
Według definicji jest to "wzrost trofii, czyli żyzności wód". Na podstawie 

troficzności określa się jakość wody. Wzrost troficzności wiąże się ze 

wzrostem produkcji pierwotnej organizmów wodnych. Przyspieszenie 

produktywności jest skutkiem wysokiego stężenia fosforu i azotu, 

trafiających do zbiorników wodnych w postaci mineralnej lub jako 

materia organiczna.  



Eutrofizacja 

Do najczęstszych przyczyn eutrofizacji zalicza się: 

 spływające nawozy mineralne z pól, 

 ścieki rolnicze (np. odchody z ferm zwierzęcych), 

 dopływ ścieków z miast (np. fosforany z detergentów), 

 wody odpadowe z przemysłu. 



Drogi ucieczki składników pokarmowych z produkcji 

zwierzęcej 

Gnojowica - zanieczyszczenia związkami azotowymi wód 

powierzchniowych i gruntowych w rejonie przechowywania i nawożenia, 

szczególnie  przy niekorzystnych warunkach glebowych i klimatycznych; 

Nawozy naturalne (obornik, gnojowica, gnojówka) - w postaci płynnej lub 

stałej stosowane na użytkach  rolnych niezgodnie z ustawą o nawozach i 

nawożeniu (nieprzestrzeganie dawek, terminów, odległości) 

Zbiorniki na nawozy naturalne w postaci gnojowicy nie dostosowane do 

wielkości produkcji lub ich brak, nieszczelne. 

Płyty obornikowe – nie dostosowane do wielkości produkcji lub ich brak.  

Wypas – niewłaściwa organizacja. 



Produkcja fermowa 



Drogi ucieczki składników pokarmowych -  produkcja 

roślinna 

Nawozy sztuczne - stosowanie dawek niezgodnie z zaleceniami 

producenta, nie przestrzeganie terminów określonych w ustawie 

o nawozach i nawożeniu, wystąpienie niekorzystnych warunków 

atmosferycznych w trakcie stosowania. 

Płodozmian – uproszczony, nie dostosowany do klasy gleby. 

Okrywa roślinna zimą - niestosowanie płodozmianów 

przeciwerozyjnych tj. takich które pokrywają glebę w czasie 

wiosennych roztopów. 

Monokultury 

Ograniczenie się do jednej gałęzi produkcji np. zboża 

Materia organiczna – mała ilość 



Źródła soli biogennych 

 Azot jest wymywany z gleb głównie w postaci azotanów.  

 W rolnictwie stosuje się obecnie nawozy zawierające więcej 

formy amonowej, np. mocznik, saletra amonowa i siarczan 

amonowy. Nie ogranicza to jednak ilości azotanów w glebie 

ze względu na zachodzącą szybko hydrolizę mocznika oraz 

intensywną nitryfikację formy amonowej.  

 W efekcie prowadzi to do wzrostu koncentracji azotu 

azotanowego, który nie jest zatrzymywany przez kompleks 

sorpcyjny gleb.  



Wymywanie azotu z gleb 

 Uzależnione jest od poziomu nawożenia, płodozmianu 

uprawy i właściwości mechanicznych gleb, szczególnie ich 

przepuszczalności. (Gleby lekkie, przepuszczalne, których w 

Polsce jest ponad 50%, sprzyjają nitryfikacji, a w efekcie 

wymywaniu azotanów).  

 Zjawisko wymywania związków azotowych jest 

zwielokrotnione w okresie wiosennych powodzi, kiedy to 

równocześnie od wysiewu nawozów mineralnych zaczynają 

się roboty polowe.  

 Przyjmuje się, że odpływ azotu z gleb uprawnych w Polsce 

wynosi 10-20 kg/ha rocznie. 



Wymywanie fosforu 

 Jest niewielkie i zasadniczo nie przekracza 0,5 kg/ha 
rocznie.  

 Fosforany, stosowane w postaci superfosfatu, szybko 

wiązane są chemicznie w glebie i dlatego przemieszczanie 

ich jest bardzo powolne.  

 Podobnie sole potasowe i amonowe są wiązane w 

kompleksie sorpcyjnym gleb, jednak wiązanie to słabnie w 

miarę wzrostu kwasoty gleby. Staje się to coraz bardziej 

poważnym problemem wywołanym rozszerzającym się 

zjawiskiem  zakwaszania środowiska naturalnego. 



Rola opadów atmosferycznych jako źródła biogenów 

 Zależy od stopnia zanieczyszczenia powietrza. W opadach 

występuje stosunkowo dużo związków azotowych, głównie 

amonowych. Przewaga formy amonowej nad azotanową 

związana jest ze stopniem zanieczyszczenia powietrza.  

 Szacuje się, że ilości związków azotowych pochodzących z 

opadów atmosferycznych wynoszą rocznie w rejonach 

rolniczych około 10 kg/ha, a w przemysłowych ponad 20 

kg/ha, zaś fosforu tą drogą dostaje się około 0,5 kg/ha. 



Skutki eutrofizacji 

Skutkiem eutrofizacji są zmiany właściwości wody polegające na: 

- występowanie intensywnego zapachu i zabarwienia; 

-  pojawienie się mętności wody; 

-  dużych wahaniach stężenia tlenu i odczynu pH w  warstwie górnej; 

-  powstawanie warunków beztlenowych w głębszych     

        warstwach. 
 
  



Eutrofizacja jest przyczyną 

-  wymierania organizmów   

   zwierzęcych, zwłaszcza   

   ryb; 

 



Eutrofizacja jest przyczyną 

- dominacji organizmów beztlenowych � (saprobionty); 
Saprobionty- ich pokarmem są szczątki organiczne znajdujące się w glebie, 
mule, wodzie, ściółce leśnej. Żyją tylko w wodzie zanieczyszczonej. 



Eutrofizacja jest przyczyną 

 gromadzenia się znacznej 

ilości substancji 

organicznej � mułów 

 blokady dostępu 

promieniowania 

słonecznego do roślinności 

w głębi, powodując ich 

obumieranie. 

 wypłycenia akwenu 



Przechowywanie nawozów naturalnych na płytach oborniko-

wych i zbiornikach na odchody płynne. 

Zapobieganie eutrofizacji 



Stosowanie nawozów sztucznych 

zgodnie z etykietą- instrukcją 

Stosowanie nawozów natural-nych 

w terminach i dawkach zgodnie z 

obowiązującym prawem. 

Zapobieganie eutrofizacji 



Zapobieganie eutrofizacji 

Sposób przygotowania gleby : 

 ograniczenie intensywności orki 

 zagospodarowanie kolein 

 przygotowanie porowatej powierzchni siewnej 

 wprowadzanie buforowych stref śródpolnych 

 unikanie zbrylania powierzchni gleby 

 unikanie zbrylania podglebia 

 zwiększanie zawartości materii  organicznej w glebie 



Erozja 

Erozja – proces niszczenia powierzchni terenu przez wodę, wiatr, 

słońce, siłę grawitacji i działalność organizmów. 

Dwie trzecie światowych zjawisk erozyjnych to erozja wodna, pozostała 

część to erozja wietrzna. 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Woda
http://pl.wikipedia.org/wiki/Wiatr
http://pl.wikipedia.org/wiki/S%C5%82o%C5%84ce
http://pl.wikipedia.org/wiki/Grawitacja


Erozja wodna  

Polega na wymywaniu wierzchniej, a 

często i głębszych warstw gleby oraz 

na przemieszczeniu składników 

mineralnych zawartych w glebie do 

wód otwartych. Szczególnie groźne 

jest przemieszczanie azotu i fosforu. 

Ten typ erozji jest szczególnie 

widoczny w górach, gdzie duże 

różnice wysokości na małym odcinku, 

sprzyjają zjawiskom: spełzywania 

(soliflukcji), staczania, obrywania i 

osuwania gleby. 

 

Degradacja-erozja 



Erozja wietrzna 

Polega na zwiewaniu wierzchniej warstwy 

gleby, mechanicznym niszczeniu roślin i 

odsłaniania ich systemu korzeniowego 

oraz zanieczyszczaniu pylastymi 

częściami gleby wód i powietrza. Groźna 

w okresach wczesnej wiosny i 

nasilających się turbulencji powietrza. 

Szkody powodowane są na terenach 

rolniczych podatnych na wywiewanie, o 

niskiej lesistości, bez zadrzewień 

śródpolnych z deficytem wodnym. 

Zwiewane pyły niosą ze sobą składniki 

mineralne i organiczne, a także 

pozostałości środków ochrony roślin  

Degradacja-erozja 



Erozja 

Erozja powoduje co rok ubytek gleby równy warstwie o 

średniej grubości 1 do 2cm. W niektórych regionach 

ablacja może dochodzić do 70cm. Ilość wyerodowanej 

gleby dla Europy wynosi ok. 84 ton/km2 i 700 ton/km2 

dla kontynentu afrykańskiego. 



Erozja 

Erozja uprawowa - siła sprawcza: człowiek. 

Erozja ta obejmuje wszystkie przejawy wadliwej agrotechniki i 

urządzenia terenów rolniczych. Najbardziej znanym przykładem erozji 

uprawowej jest orka z odłożeniem skiby w dół stoku, co przyspiesza 

dodatkowo wynoszenie materiału z pola. 



Zapobieganie erozji 

Uprawa poziomą i pola wstęgowe � podczas orki wzdłuż warstwic 

powstają poziome bruzdy, w których może zbierać się woda. Przy 

spadkach większych niż 10% poziomy kierunek orki i siewu nie 

stanowi już dostatecznego zabezpieczenia. W takich wypadkach 

zaleca się wydzielanie tzw. pól wstęgowych.  

Celem takiego układu jest narzucenie poziomego kierunku upraw, 

łączenie gleb o podobnych właściwościach i wreszcie zróżnicowanie 

roślin uprawnych na zboczu. Uprawa różnych roślin na polach 

wstęgowych zmniejsza znacznie prędkość spływu wody i wielkość 

szkód. Uniesiony materiał osadzi się zwykle na niższej wstędze, 

chronionej roślinnością. 



 Tarasy � mogą być naorywane (orka pługiem odwracalnym, skiby 

odkładane ku dołowi), formowane sztucznie przy pomocy maszyn 

do robót ziemnych albo tez tarasy-groble.  

Zapobieganie erozji 



Odprowadzanie nadmiaru wody ze zboczy umocnionymi korytami. 

Rolę takich odprowadzalników mogą spełniać zadarnione łąki pomiędzy 

zboczami lub uformowane na dnie doliny koryta. Stosuje się również 

niskie płotki lub kiszki faszynowe o wysokości do 0,3m. 

Zapobieganie erozji 



Mechaniczne wyrównywanie zboczy � polega na zasypaniu obniżeń i 

ewentualnym ścięciu grzbietów pozostałych między nimi. Zmniejsza to 

koncentrację spływu wody, a tym samym obawę rozmywu. Ponadto, 

zapewnia większa równomierność uwilgotnienia gleby na zboczu. Zabieg 

ten można stosować tylko na glebach głębokich. 

Zapobieganie erozji 



Zasadnicze jednak znaczenie dla ochrony gleby ma szata roślinna, a w 

szczególności mieszanki wieloletnie. Rośliny wysiewane w mieszankach, np. 

trawy z lucernami wchodzą w skład specjalnego płodozmianu 

przeciwerozyjnego.  

Mieszanki roślin motylkowych z trawami, oprócz działania przeciwerozyjnego, 

mają zdolność gromadzenia w glebie azotu i substancji organicznych, 

poprawiają jej właściwości fizyczne, a także bilans wodny. 

Zapobieganie erozji 



W ramach przeciwerozyjnej organizacji terenu, na zboczach o 

dużych spadkach, tam, gdzie jest to możliwe, zakłada się sady i 

winnice. 

Zapobieganie erozji 



Ochronne działanie zbiorowisk leśnych polega na: wiązaniu gleby przez 

gęsty system korzeniowy, dużej intercepcji opadów tj. rozpraszaniu i 

zatrzymywaniu części opadu w koronach drzew (intercepcja waha się w 

granicach od 10% dla intensywnych i dużych opadów do nawet 100% dla 

opadów małych, średnio wynosi ona 20-30%), równomiernym rozkładzie 

pokrywy śnieżnej oraz równomiernym i opóźnionym jej tajaniem, akumulacji 

materiału wynoszonego z wyższych partii terenu. 

Zapobieganie erozji 



Mała retencja wodna 

Pod pojęciem „małej retencji wodnej" rozumie się działania 

techniczne i nietechniczne, zmierzające do wydłużenia 

czasu obiegu wody w obszarze zlewni, w szczególności 

magazynowanie wody w zbiornikach o pojemności do 5 

mln m3, w stawach i oczkach wodnych, w dolinach 

rzecznych, obszarach mokradłowych oraz w korytach rzek i 

rowach melioracyjnych wyposażonych w urządzenia 

piętrzące.  



Mała retencja wodna 

Małą retencję wodną należy traktować jako przedsięwzięcie 

kompleksowe, którego celem jest: 

  poprawa bilansu wodnego zlewni rzecznej,  

 zabezpieczenie potrzeb wodnych rolnictwa, 

  ochrona wód przed zanieczyszczeniem,  

 ochrona przeciwpowodziowa,  

 rozwój rekreacji, turystyki, wędkarstwa i rybołówstwa,  

 zwiększenie i ochrona różnorodności biologicznej i 

krajobrazowej. 



Zwiększenie zasobów dyspozycyjnych wody dla potrzeb produkcji 

rolniczej (np. małe zbiorniki retencyjne) oraz zwiększenie retencji 

glebowej (np. oczka wodne, zbiorniki śródpolne); 

Mała retencja wodna - cele 



Poprawa jakości wód, przede wszystkim w odniesieniu do substancji 

biogennych, aktywniej pobieranych przez roślinność, np. na terenach 

zalewowych, w rowach melioracyjnych i w specjalnie kształtowanych 

biofiltrach, szczególnie w obszarach intensywnej gospodarki rolniczej.  

Mała retencja wodna - cele 



Ograniczenie erozji wodnej gleb i cieków, poprzez zmniejszenie 

szybkości spływu wód, w tym opadowych, wspólnie z zabiegami fito- 

i agromelioracyjnymi; 

Mała retencja wodna - cele 



W terenach intensywnie użytkowanych rolniczo, gdzie nawet nieduże 

oczka wodne lub nieduże tereny mokradłowe (najlepiej wspólnie z 

zadrzewieniami) mogą stanowić biologicznie aktywny fragment obszaru 

i zapewniać możliwość migracji organizmów; 

Mała retencja wodna - cele 



Koniec 


