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Kiedy w 2050 roku populacja ludzi na 
świecie przekroczy 9,6 miliarda, będziemy 
wiedzieć, czy przez ubiegłe lata dobrze 
gospodarowaliśmy glebą. 

Już teraz rolnicy uprawiający rośliny na żywność 
muszą radzić sobie nie tylko ze zmianami klimatu 
i anomaliami pogodowymi, ale także z konkurencją 
o powierzchnię ze strony upraw roślin energetycz-
nych, paszowych czy włóknodajnych. 

Bioróżnorodność
– bogactwo żywej ziemi

Dlatego wyprodukowanie żyw-
ności dla wzrastającej liczby ludzi 
na świecie wymagać będzie nie 
tyle zwiększenia powierzchni pod 
uprawy, co umiejętnego wykorzy-
stania obszarów już istniejących.

R
acjonalne wykorzystanie 
gleb i zachowanie ich 
żyzności zależy od zro-
zumienia, jakie zadania 
spełniają w nich zespoły 

drobnoustrojów. Niedocenienie 
ich wartości prowadzi często do 
podejmowania błędnych decyzji 
mających poważne konsekwencje 
ekonomiczne i środowiskowe. 

Ziemia nie jest  
nieograniczonym 
zasobem
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Skomplikowana  
gleba

Gleba tworzy się na lądach na 
powierzchni skorupy ziemskiej. 
To złożony układ powstały 
ze zwietrzałych skał i materii 
organicznej. 

Tworzą ją i przekształcają warunki klima-
tyczne, czas, czynniki chemiczne i fizyczne, 
a także żywe organizmy, w tym drobno-
ustroje oraz, ostatnimi czasy, ludzie. Jako 
użytkownicy gleby często traktujemy ją 
wyłącznie jako przejściowy magazyn wody 
i składników pokarmowych dla roślin. 

Dlatego istotne wydaje nam się jedynie 
nawadnianie i nawożenie, a nie doceniamy 
znaczenia bytujących w niej mikroor-
ganizmów. Łatwo zauważamy jedynie 
obecność drobnoustrojów chorobotwór-
czych, a rolę pozostałych mikroorganizmów 
glebowych w kształtowaniu żyzności gleb 
niesłusznie ignorujemy. 

D
ecydującą rolę w żyzności gleb upraw-
nych odgrywa tzw. poziom organiczny 
z dobrze wykształconą próchnicą 
właściwą. W glebach naturalnych 
substancje próchniczne są wyjątkowo 

trwałe – półokres rozpadu kwasów huminowych 
szacowany jest na kilkadziesiąt do kilkuset lat, 
a bitumin nawet na kilka tysięcy lat. Jednakże 
w glebach uprawnych próchnica ulega zdecy-
dowanie szybszej biologicznej degradacji. Jest 
to efekt intensywnego nawożenia mineralnego 
i niewielkiego organicznego, a także uprawy 
mechanicznej powodującej silne napowietrzanie. 

Próchnicę tworzy Bioróżnorodność
Próchnica glebowa odpowiedzialna jest za 
strukturę gruzełkowatą gleb, ta zaś zapew-
nia odpowiednie stosunki powietrzno-wodne. 
Odgrywa to istotną rolę w utrzymaniu składni-
ków pokarmowych w glebie, gdyż ogranicza ich 
wymywanie do wód gruntowych. Zapewnia też 
lepsze magazynowanie wilgoci i hamuje proces 
niszczenia powierzchni przez wiatr i wodę. 
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Próchnica  
przede wszystkim

struktura 
gruzełkowata 
gleby



Główną rolę w tworzeniu 
próchnicy odgrywają 
zróżnicowane organi-
zmy glebowe w materii 
organicznej. 

Organizmy zasiedlające gleby 
to mikroorganizmy – arche-
ony, bakterie, grzybopławki, 
grzyby, glony – i zwierzęta 
– pierścienice, roztocza, 
skoczogonki, nicienie i larwy 
owadów. 

Mikroorganizmy są w glebach 
dominującym składnikiem 
biomasy organizmów glebo-
wych (może ona stanowić 
od 1 do 10% całej masy 
organicznej gleb), a także 
głównym czynnikiem odpo-
wiedzialnym za zachowanie 
żyzności gleb. 

R
ozwijające się rolnictwo oddziela 
produkcję zwierzęcą od roślinnej, 
co powoduje rzadsze stosowanie 
nawozów organicznych zapewniają-
cych zwrot materii organicznej oraz 

makro- i mikroelementów do gleb. Intensyfikuje 
się uprawa gleby i nawożenie mineralne, 
upraszcza zmianowanie, a biomasa (na przy-
kład słoma) jako odnawialne źródło energii 
jest wywożona w celu spalania. Zubaża to 
różnorodność organizmów glebowych i ogra-
nicza procesy próchnicotwórcze. Co więcej, 
wywożenie biomasy sprawia, że drobnoustroje 
glebowe zamiast wykorzystywać świeżą mate-
rię organiczną, zaczynają rozkładać właśnie 
próchnicę. W tym momencie tworzy się błędne 
koło – ubytek próchnicy glebowej powoduje 
konieczność zwiększenia nawożenia mine-
ralnego, co przyśpiesza procesy mineralizacji 
próchnicy i problemy z zachowaniem żyzności 
gleb narastają. 

Błędne koło utraty 
żyzności

W Polsce obserwujemy postępu-
jące zakwaszenie gleb. Około 60% 
gleb uprawnych wymaga wapno-

wania, a prawie 20% gleb wykazuje 
niedobory magnezu oraz szeregu 

mikroelementów – boru, cynku, man-
ganu i miedzi.
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G
leba z dala od korzeni roślin zasiedlona 
jest przez mikroorganizmy, które przez 
większość czasu znajdują się w stanie 
spoczynku. Wykazują okresową aktywność 
jedynie wtedy, kiedy do gleby wprowa-

dzane są resztki roślinne i nawozy azotowe (w formie 
amonowej). Stąd ograniczanie nawożenia obornikiem 
i usuwanie resztek pożniwnych (słomy) uniemożliwia 
rozmnażanie się szeregu grup drobnoustrojów glebo-
wych biorących udział w powstawaniu próchnicy. 

Inaczej dzieje się w pobliżu korzeni roślin, czyli w tzw. 
rizosferze. Tu mikroorganizmy są bardzo aktywne 
i odgrywają istotną rolę w kształtowaniu warunków 
rozwoju roślin - ułatwiają pobieranie składników mine-
ralnych i chronią przed patogenami. Drobnoustroje są 
w stanie „rozpoznawać” swoich roślinnych żywicieli, 
dlatego każdy gatunek roślin ma inny zespół mikro-
organizmów zasiedlający jego tkanki. Z tego powodu 
uproszczone zmianowanie zubaża znacznie różno-
rodność mikroorganizmów w glebie. 

Blisko i daleko 
korzeni

Zachowanie 
bioróżnorodności 
dla żyzności 

Nawet gleby pozornie jałowe, na 
przykład pustynne, są zasiedlone 
przez liczne mikroorganizmy. 
Szacuje się, że ponad 90% przemian 
zachodzących w glebie wywoływanych 
jest przez drobnoustroje. 

Mikroorganizmy glebowe tworzą związki 
próchnicze oraz rozkładają materię orga-
niczną, dzięki czemu składniki pokarmowe 
z resztek pożniwnych stają się dostępne dla 
roślin. Również nawozy mineralne, szczególnie 
azotowe, środki ochrony roślin i składniki mine-
ralne gleb ulegają przemianom pod wpływem 
mikroorganizmów. Aktywność poszczegól-
nych grup drobnoustrojów w glebie zależy od 
jakości i ilości wprowadzonych składników 
organicznych i mineralnych oraz zabiegów 
agrotechnicznych. 

W glebie możemy wyróżnić 
dwa odrębne środowiska 

bytowania drobnoustrojów, 
w zależności od bliskości 

korzeni roślin. 
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Co żyje 
w glebie?

Niezależnie od 
miejsca bytowania 
organizmów gle-
bowych możemy 
usystematyzować 
je następująco: 

W 
biomasie organi-
zmów glebowych 
dominują grzyby 
strzępkowe 
i organizmy 

grzybopodobne. To one 
w głównej mierze odpowiadają 
za rozkład resztek roślinnych 
i ich transformację w związki 
próchniczne. Jednak w gle-
bach wytworzonych z piasków, 
o małej zawartości substancji 
organicznej, ich udział może 
być niewielki. 

Grzyby i organizmy 
grzybopodobne

Ograniczanie dopływu materii orga-
nicznej do gleb powoduje spadek 

udziału tej grupy organizmów i hamuje 
tworzenie próchnicy, szczególnie 
w glebach zakwaszonych i jed-
nostronnie nawożonych azotem. 

W takich warunkach dominującą rolę 
przejmują grupy grzybów degradu-
jące związki próchniczne. Dlatego 

tak istotną rolę w glebach odgrywają 
resztki pożniwne, które mogą stano-

wić „pokarm” dla grzybów. 
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Bakterie 
i archeony

~ 4,5 ton/ha

Grzyby
~ 5 ton/ha

Glony
~ 100 kg/ha

Mezo- 
i mikrofauna
~ 100 kg/ha

Makrofauna
~ 350 kg/ha
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G
rzyby mikoryzowe odpo-
wiadają za powszechne, 
choć niedoceniane 
w rolnictwie, zjawisko 
współżycia roślin naczy-

niowych z grzybami. Taka symbioza 
dotyczy prawie wszystkich gatun-
ków uprawnych, z wyjątkiem roślin 
kapustnych i komosowatych. 

Rośliny zaopatrywane są przez 
strzępki grzyba w związki mine-
ralne, głównie fosforowe, azotowe 
i magnezu oraz w mikroelementy 
takie jak cynk i miedź. Po sezonie 
wegetacyjnym w glebie pozostają 
jedynie formy spoczynkowe grzy-
bów, czyli spory. 

Intensywne nawożenie azotowe, 
zakwaszenie i degradacja próch-
nicy ograniczają żywotność spor 
i powodują mniejsze zasiedlanie 
roślin w kolejnych latach.
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Grzyby mikoryzowe 
kukurydzy pod 
mikroskopem

Bakterie i archeony

D
rugą najliczniejszą grupę mikroorganizmów 
w biomasie stanowią bakterie i archeony 
odgrywające dużą rolę między innymi w prze-
mianach związków azotowych w glebie.
W glebach z niewielką ilością próchnicy przy 

braku nawożenia organicznego przyspieszają procesy 
zakwaszenia i nitryfikacji (przemiany jonów amono-
wych do azotanowych). 

Dlatego lepsze jest nawożenie obornikiem i resztkami 
pożniwnymi przy jednoczesnym nawożeniu słomy 
węglanami wapniowo-magnezowymi zamiast azotem. 
Wzmaga to wiązanie wolnego azotu i ogranicza nitryfi-
kację. To ważna zależność, ponieważ azotany, istotny 
składnik nawozowy, nie są wiązane w glebie i zostają 
wymywane w jej głąb. 

Co więcej, w glebach kwaśnych przy jednocześnie 
zaburzonych stosunkach powietrzno-wodnych, zlew-
nych, o zniszczonej strukturze, powstaje siarkowodór. 
Ten toksyczny związek uszkadza korzenie roślin 
ograniczając pobieranie składników pokarmowych 
i zwiększając ich podatność na patogeny systemu 
korzeniowego z rodzaju Fusarium i Rhizoctonia.

fot. prof. zw. dr hab. 
Stanisław J. Pietr, Bayer



Glony
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G
lony w uprawnych 
glebach ornych 
z reguły nie stanowią 
istotnego elementu. 
Ich intensywny wzrost 

najczęściej obserwujemy na 
podłożach inertnych (np. wełna 
mineralna, keramzyt) w upra-
wach pod osłonami, intensywnie 
nawadnianych. Często tworzą 
na nich biofilm porastający 
powierzchnię substratów oraz 
zasiedlają roztwory w uprawach 
hydroponicznych.

Zwierzęta glebowe dzielimy na dwie grupy 
ze względu na ich rozmiary. 

Mikro- i mezofauna to głównie nicienie, roztocza, 
pierwotniaki bytujące kosztem żywej i martwej biomasy 
roślinnej oraz żywych mikroorganizmów. W glebach 
uprawnych udział tej grupy nie przekracza 1–2% bio-
masy organizmów glebowych, podczas gdy w glebach 
leśnych i na naturalnych łąkach ich udział może wzros-
nąć nawet do 10%. 

Makrofauna to dżdżownice, ślimaki, myszy, krety, 
pareczniki, pseudoskorpiony. Wykonują pracę mecha-
niczną - szatkują i rozdrabniają materię organiczną 
pochodzenia roślinnego, zwierzęcego i z nawozów 
organicznych. Mieszają składniki gleby i wpływają na 
jej natlenienie. Ta grupa jest szczególnie wrażliwa na 
wszelkie zabiegi agrotechniczne. W miarę wzrostu 
częstości zabiegów mechanicznych obserwujemy jej 
bardzo wyraźny regres, nawet poniżej 0,1% biomasy 
organizmów glebowych. Tymczasem w glebach leś-
nych i na naturalnych łąkach udział tej grupy może 
wynosić nawet 15%. 

Zwierzęta glebowe



Przyczyny degradacji 
gleb oraz jej skutki 
ekonomiczne

Główne przyczyny spadku 
żyzności gleb uprawnych: 
• uproszczenia zmianowania,
•  intensywne nawożenie mineralne 

przy ograniczeniu stosowania 
nawozów organicznych,

• zaniedbanie wapnowania.

Za główny czynnik redukujący bioróżno-
rodność organizmów glebowych uważa się 
uprawę płużną. Dodatkowym problemem są 
erozja wodna i wietrzna, spływy powierzch-
niowe, zasolenie, zlewności i zaskorupianie 
gleb. Zjawiska te wprawdzie w znacznym 
stopniu kompensowane są intensyfikacją 
nawożenia, nawadnianiem, uprawą nowych 
odmian i stosowaniem środków ochrony 
roślin, jednak ich zdolność łagodzenia nega-
tywnych zjawisk jest ograniczona.  
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S
padek żyzności gleb 
wywołany ubytkiem 
próchnicy generuje 
dodatkowe koszty stoso-
wania coraz większych 

dawek nawozów mineralnych. 
Zmniejszenie zasobów próchnicy 
w glebach o 1% skutkuje dra-
stycznym spadkiem retencji wody 
nawet o 30%, szybszym zakwa-
szaniem gleb oraz zwiększonym 
wymywaniem składników nawo-
zowych sięgającym nawet 40% 
wprowadzonych nawozów mine-
ralnych, głównie azotowych.  

Zmniejszenie bioróżnorodności 
mikroorganizmów glebowych, 
które korzystają z resztek pożniw-
nych różnych roślin, na przykład 
w uproszczonych systemach 
zmianowań, ogranicza naturalne 
procesy eliminacji drobnoustro-
jów chorobotwórczych dla roślin. 
Co więcej, zwiększa się ryzyko 
pojawiania się form odpornych na 
środki ochrony roślin i w rezultacie 
konieczne są większe nakłady na 
ich zwalczanie. 

Nowe trendy  
na świecie w rolnictwie

We współczesnym rolnictwie obserwujemy 
szereg tendencji, których celem jest ogra-
niczenie negatywnych zjawisk związanych 
z dotychczasowymi technologiami upraw gleb:
•  uprawy bezpłużne, szczególnie na glebach 

lekkich, w celu ograniczenia procesów 
degradacji próchnicy glebowej,

•  precyzyjne i zrównoważone nawożenie pod 
zapotrzebowanie roślin, 

•  wprowadzenie do upraw odmian odpornych 
na zasolenie oraz suszę, 

•  wprowadzenie do upraw odmian odpornych 
na choroby i szkodniki w celu ograniczenia 
stosowania środków ochrony roślin.



Jak dbać  
o bioróżnorodność  
i żyzność gleby? 

Zachowanie bioróżnorodności organizmów gle-
bowych zwiększa produkcyjność gleb. W celu jej 
zachowania należy: 
•  ograniczyć w uprawie gleb orkę, szczególnie na gle-

bach lekkich, 
•  zwiększyć różnorodność gatunków uprawianych roślin 

poprzez uprawę poplonów i międzyplonów,
•  przy braku obornika zachować całą masę resztek 

pożniwnych jako substratów do produkcji próchnicy 
mieszając ją z glebą, 

•  stosować węglanowe nawozy wapniowo-magnezowe 
do nawożenia słomy zamiast nawozów azotowych. 
Stymuluje to procesy syntezy próchnicy, 

•  nawozić makro- i mikroskładnikami pod zapotrzebo-
wanie roślin na podstawie analiz gleb,

•  nawozić nawozami azotowymi dzieląc je na 3–4 dawki, 
•  wykorzystywać w ochronie roślin zarejestrowane 

biologiczne środki ochrony w celu zwiększenia 
bioróżnorodności.
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Analiza gleby

Szczególnie wartościowe 
są mieszanki traw lub żyta 
z roślinami bobowatymi 
(łubin, peluszka, wyka), które, 
dzięki symbiozie z bakteriami 
brodawkowymi, zwiększają 
zawartość azotu w glebie. 
Cennym gatunkiem jest facelia 
błękitna bardzo szybko ros-
nąca i wytwarzająca znaczne 
ilości biomasy. Rzodkiew 
oleista oraz gorczyca mają 
natomiast oddziaływanie 
fitosanitarne. 

Uprawa międzyplonów po 
wcześnie schodzących plo-
nach głównych zabezpiecza 
glebę przed erozją wodną 
i wietrzną oraz ogranicza 
rozwój chwastów. Dodatkowo 
wprowadza do gleby znaczne 
ilości masy organicznej roślin 
gatunków nie uprawianych 
w plonie głównym. Zwiększa 
to bioróżnorodność organi-
zmów glebowych i procesy 
próchnicotwórcze.

Podstawowe analizy odczynu 
oraz zawartości przyswajal-
nych makroskładników N, P, K, 
Mg powinny być wykonywane 
corocznie przed siewem kolej-
nych roślin.   
W przypadku upraw jarych 
najlepiej wykonać analizy 
wiosną przed siewem. W przy-
padku upraw ozimych jesienią 
przed siewem, a jeśli nie jest 
to możliwe, wiosną przed 

ruszeniem wegetacji. Analizy 
poziomu mikroelementów 
(cynku, manganu, miedzi, boru) 
oraz zawartości węgla orga-
nicznego trzeba wykonywać 
co 3-4 lata. Znając zawartość 
składników makro- i mikro-
składników pokarmowych 
możemy zwiększyć efektyw-
ność plonotwórczą nawożenia 
przy jednoczesnym ogranicze-
niu kosztów.
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Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa.  
Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu.  

Zwróć uwagę na zwroty wskazujące na rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj zalecanych środków bezpieczeństwa.

Stosując uproszczone metody uprawy, 
pamiętaj o dostosowaniu programu 
ochrony roślin. Zmiana technologii 
uprawy wpływa na natężenie wystąpienia 
chwastów, chorób i szkodników.

Czytaj etykiety rejestracyjne produktów. 
Przestrzeganie zapisów etykietowych 
zapewnia bezpieczeństwo uprawie, 
środowisku i Tobie.

Nie stosuj niezalecanych 
i nieprzebadanych mieszanin 
środków ochrony roślin. Komponowanie 
własnych mieszanin, np. środków 
owado-bójczych i grzybobójczych, 
może zmienić ich wpływ na pszczoły.

Bądź szczególnie ostrożny stosując środki 
owadobójcze w uprawach atrakcyjnych 
dla pszczół (rzepak, uprawy sadownicze). 
Pamiętaj, że nie wszystkie środki wolno 
stosować w okresie kwitnienia upraw, aby 
nie stwarzać ryzyka dla pszczół. Kwitnące 
chwasty a także spadź są również 
atrakcyjne dla pszczół.

Stosuj oryginalne środki ochrony roślin – 
tylko wtedy możesz być pewien efektów 
ich działania. Kupuj je w zaufanych 
punktach sprzedaży. Pamiętaj, że 
oryginalny środek sprzedawany na terenie 
Polski musi mieć polską etykietę.

Przestrzegaj okresu prewencji dla 
pszczół, czyli czasu, który musi upłynąć 
od zakończenia zabiegu do oblotu 
pszczół. Zabiegi ochrony roślin zawsze 
wykonuj po oblocie pszczół.

Unikaj punktowych skażeń gleby podczas 
sporządzania cieczy roboczej i w miejscu 
mycia opryskiwacza po zabiegu. 

Dobieraj stosowane środki ochrony roślin 
i ich dawki do rodzaju gleby. Typ gleby 
wpływa na aktywność doglebowych 
środków ochrony roślin. 

Więcej informacji: www.grunttobezpieczenstwo.pl
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