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Cele zrównoważonej gospodarki glebami
Policy brief 1 – projekt SOIL4EU 

• Erozja wietrzna i wodna jest ograniczona

• Wprowadzanie zanieczyszczeń do gleby jest ograniczone, a ich poziomy są 

nietoksyczne dla ludzi i zwierząt

• Poziomy zanieczyszczeń w glebie umożliwiają produkcję zdrowej żywnosci

• Zmniejszenie przyrostu gleb zasklepionych i odpowiedzialny rozwój 

przestrzenny

• Materia organiczna w glebach mineralnych pozostaje co najmniej na 

stabilnym poziomie

• Ograniczenie strat materii organicznej w glebach organicznych

• Utrzymanie różnorodności biologicznej gleby w celu utrzymania 

biologicznych procesów

• Utrzymana jest zdolność gleby do zatrzymywania wody w glebie

• Emisje GHG z gleby są niskie i równoważy je sekwestracja C.

• Dobra struktura gleby i ograniczone zagęszczenie



Przejawy degradacji gleb

•Erozja

•Ubytek materii organicznej

•Zanieczyszczenia 

•Zagęszczenie

•Zasklepianie 

•Zasolenie

•Zakwaszenie



Powody i konsekwencje spadku 

zaw. próchnicy

 Czynniki: 

- Zwiększona mineralizacja

- Mniej resztek pożniwnych

- Zmiany w agrotechnice – degradacja struktury

- Specjalizacja produkcji rolniczej, koncentracja produkcji zwierzęcej

- Urbanizacja wysokiej jakości gleb – zmniejszona pula materii organicznej 

 Konsekwencje spadku zawartości 

- Emisja CO2 (GHG effect)

- Erozja gleb

- Zagęszczenie gleb

- Wymywanie składników 

- Spadek bioróżnorodności 

- Spadek produktywności

- Koszty remediacji



Spadek nawożenia organicznego
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Pogłowie bydła w Polsce 



Współczynniki reprodukcji i degradacji glebowej substancji 

organicznej 

[Kodeks Dobrej Praktyki Rolniczej, 2004]

Roślina,  

nawożenie 

organiczne 

Jednostka 

Współczynniki reprodukcji (+) 

lub degradacji (-) dla gleb 

lekkie średnie ciężkie 
czarne 

ziemie 

Okopowe 1ha -1,26 -1,40 -1,54 -1,02 

Kukurydza 1ha -1,12 -1,15 -1,22 -0,91 

Zboża, oleiste 1ha -0,49 -0,53 -0,56 -0,38 

Strączkowe 1ha +0,32 +0,35 +0,38 +0,38 

Trawy w polu 1ha +0,95 +1,05 +1,16 +1,16 

Motylkowe, 

mieszanki 
1ha +1,89 +1,96 +2,10 +2,10 

Obornik 10 t +0,70 

Gnojowica 10 t +0,28 

Słoma 10 t +1,80 

 



Rok Plon
C z 

resztkami 
C z obornikiem

Mg ha-1

1960 2.15 0.71 0.34

1969 2.84 0.81 0.44

1979 4.03 0.81 0.55

1989 4.08 0.95 0.36

1996 3.97 1.28 0.19

2002 4.30 1.56 0.12

2010 5.16 1.78 0.07

Plony i dopływ węgla w woj. dolnośląskim na przestrzeni lat 

Zmiany zawartości C w 

zależności od zawartości 

początkowej



Lista najbardziej korzystnych praktyk (uprawa roli, zmianowanie, egzogenna

materia organiczna) sprzyjających ochronie lub gromadzeniu materii

organicznej w glebach obejmuje:

 Dywersyfikacja rotacji roślin

 Rotacja z bobowatymi

 Stosowanie wsiewek

 Rotacja z międzyplonem

 Rotacja z zielonymi nawozami

 Trwałe użytki zielone

 Stosowanie biokompostu

 Stosowanie nawozów naturalnych

 Przyorywanie resztek pozbiorowych

 Uprawa bezorkowa i uproszczona  

Prof. Kuś: w celu zrównoważenia bilansu glebowej materii 

organicznej na każdy hektar gruntów pod zasiewami powinno się 

przeznaczać na cele nawozowe około 1 t słomy, czyli w skali kraju 

około 10 mln ton.
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Wyniki badań Ekstrapolacja

Zasoby węgla organicznego w glebie w różnych 

systemach uprawy roli (Arrouays i inni 2002)



Koncepcja rolnictwa mieszanego

 Łączenie roślinnej i zwierzęcej produkcji, dla
zoptymalizowania przepływu energii, węgla i
składników pokarmowych. W rezultacie
ochrona naturalnych zasobów i zrównoważona
produkcja.

 Łączenie sposobów produkcji roślinnej
(rotacja, rośl. motylkowe, nawożenie
organiczne, etc.) i zwierzęcej (karmienie,
gospodarka obornikiem etc.) w systemy
mieszane



Potencjalne egzogenne źródła węgla

 Obornik

 Osady ściekowe

 Komposty

 Biowęgiel

 Odpad z biogazowni

 Odpady z przemysłu spożywczego

11



Utrata materii organicznej gleb pochodzenia 

organicznego



Czynniki chemiczne powodujące zakwaszenie gleb:

- zanieczyszczenia atmosferyczne (związki siarki, azotu, węgla)

- nawozy fizjologicznie kwaśne, azot w formie amonowej

Negatywne skutki:

- toksyczność glinu, manganu i wodoru dla roślin

- wymywanie kationów zasadowych 

- zwiększenie dostępności metali w glebach zanieczyszczonych 

- obniżenie aktywności mikrobiologicznej

- deficyty Ca, Mg i P u roślin

- pogorszenie struktury

Przeciwdziałanie:

- odpowiednie nawozy

- wapnowanie gleb (wapno węglanowe wapniowe i wapniowo-

magnezowe, wapno tlenkowe, substancje odpadowe)



Poziom stosowania nawozów azotowych i wapniowych w 

Polsce 



 Odczyn gleb użytkowanych rolniczo (pH) mierzony w 1 M

roztworze KCl w naturalnych warunkach z reguły zawiera się w

przedziale od 4,0 do 7,2.

 Jako kwaśne traktuje się gleby o pH w przedziale 4,5-5,5,

natomiast jako bardzo kwaśne gleby o pH poniżej 4,5.

 Optymalna wartość odczynu gleby dla przebiegu procesów

biologicznych w glebie i prawidłowego wzrostu roślin zawiera się

w zakresie pH od 5,5 do 7,2.

 W warunkach zbyt kwaśnego odczynu zmniejsza się pobranie

składników nawozowych przez rośliny, które w wyniku

wymywania przedostają się do wód gruntowych (azot) lub

ulegają uwstecznieniu (fosfor).

 Rośliny wrażliwe na zakwaszenie, do których należą pszenica i

burak cukrowy będą reagować znacznym spadkiem plonu.

 Nieco bardziej odporne na zakwaszenie gleby są takie rośliny jak

żyto, owies i ziemniaki, jednak również one plonują optymalnie

na glebach o odczynie obojętnym lub lekko kwaśnym (pH

powyżej 5,5)



 Gleby kwaśne należy zwapnować w celu poprawy warunków

uprawy roślin oraz ograniczenia degradacji tych gleb.

 Do wapnowania gleb stosuje się najczęściej skały węglanowe

wapniowe (wapień) lub wapniowo-magnezowe (dolomit). Nieco

rzadziej stosowane jest wapno tlenkowe.

Wapno węglanowe może być stosowane na wszystkie gleby

niezależnie od składu granulometrycznego. Wapno w formie

węglanowej powoli odkwasza glebę. Pełnego efektu

zastosowania wapna węglanowego należy spodziewać się nie

wcześniej niż w drugim roku po zastosowaniu.

Wapno tlenkowe działa znacznie szybciej, dlatego należy je

stosować na gleby cięższe, o lepszych zdolnościach buforowych,

aby uniknąć gwałtownych zmian odczynu, niekorzystnych dla

roślin i mikroorganizmów.

 Ilość wapna niezbędna dla neutralizacji gleby zależy od stopnia

jej zakwaszenia oraz jej właściwości buforowych związanych z

pojemnością sorpcyjną. W uproszczeniu, im gleba cięższa, tym

większa dawka wapna jest wymagana do jej odkwaszenia.



Gleba bez struktury gruzełkowatej jest trudna w uprawie, zbryla się i łatwiej podlega 

erozji. Struktura wpływa na stosunki wodno-powietrzne w glebie. 

Czynniki naturalne - uziarnienie gleby, poziom i intensywność opadów, rodzaj skały 

macierzystej gleby. Struktura jest niszczona przez nadmierne uwilgotnienie a także 

przez silne deszcze, których krople rozmywają agregaty glebowe.

Im mniej intensywna jest uprawa roli, tym lepszy jest stan struktury gleby. Im bogatszy 

system korzeniowy, tym korzystniejsza struktura gleby. 

Na strukturę gleby można wpływać poprzez regulację odczynu. 

Korzystnie wpływa odpowiednie zmianowanie, z udziałem roślin strukturo-twórczych. 

Należą do nich rośliny bobowate (np. groch, łubin, koniczyny, lucerna, seradela). 

Uprawę należy przeprowadzić podczas takiej wilgotności, przy której zachodzi dobra 

agregacja warstwy uprawnej oraz jej spulchnienie. Uprawa gleby zbyt suchej lub 

nadmiernie uwilgotnionej degraduje strukturę gleby. 

Korzystnie na strukturę gleby wpływa dbałość o poziom materii organicznej w glebie. 

Zastosowanie okrywy glebowej w postaci poplonów lub mulczu przez jak największą 

część roku przeciwdziała degradującym wpływom intensywnych opadów na strukturę 

gleby.  

Struktura gleby



Gruzełkowa struktura gleby



Proces erozji wodnej (Fot.: R. Wawer)

Erozja gleb jest fizycznym zjawiskiem, które polega na 

przenoszeniu cząstek glebowych na skutek działania wody lub 

wiatru i ich transportem do innych miejsc (miejsca sedymentacji). 

W warunkach Polski największe znaczenie ma erozja wodna



Czynniki wywołujące erozję można podzielić na dwie grupy: 

• czynniki naturalne (ukształtowanie powierzchni, gleba, opad 

atmosferyczny, wiatr) 

• oraz antropogeniczne (struktura użytkowania, system 

gospodarowania, struktura upraw, wielkość i układ działek, drogi i 

elementy krajobrazu). 

Intensyfikacji erozji sprzyja przekształcanie łąk i pastwisk 

lub upraw wieloletnich, np. sadów, w grunty orne.  

Duże znaczenie dla nasilenia zjawisk erozyjnych posiada struktura 

zasiewów. Za najbardziej sprzyjające rozwojowi erozji uważa się 

rośliny uprawiane rzędowo, m.in. ziemniaki, buraki cukrowe oraz 

kukurydza. 



Do praktyk zwiększających ryzyko erozji należą również: 

• niedostosowanie sposobu użytkowania gruntów do warunków naturalnych, 

• stosowanie dużej ilości zabiegów uprawowych oraz zagęszczenie gleby,

• negatywny bilans materii organicznej,

• likwidacja elementów ochronnych w postaci miedz, tarasów, zadrzewień i 

zakrzaczeń; 

• uprawa roli i siew roślin wzdłuż stoków;

• brak agrotechniki przeciwerozyjnej (uprawa bezorkowa, mulczowanie), 

• planowanie dróg rolniczych bez uwzględnienia rzeźby terenu, 

• pozostawianie gleby bez okrywy roślinnej w zimie,

• uprawa zbóż jarych zamiast ozimych,

• brak stosowania międzyplonów i poplonów, 

• zbyt późny termin siewu. 



Ryzyko erozji wodnej 



Zagrożenia środowiskowe związane z erozją nie ograniczają się 

jedynie do miejsca jej powstania i samej gleby. Materiał glebowy 

wyerodowany w wyniku erozji przemieszczany jest poza pole uprawne i 

dostaje się do wód powierzchniowych, powodując ich zanieczyszczenie, 

przede wszystkim związkami azotu i fosforu oraz środkami ochrony 

roślin. Innym ważnym elementem jest zamulanie dróg, poboczy oraz 

cieków wodnych.



Zagęszczenie gleby jest efektem jej mechanicznego ugniatania przez 

ciężki sprzęt lub podczas wypasu zwierząt, szczególnie w warunkach 

nadmiernego uwilgotnienia. Można wyróżnić:

• zagęszczenie powierzchniowych warstw gleby

• zagęszczenie podglebia. 

Powierzchniowe zagęszczenie może być dość łatwo usunięte poprzez 

zastosowanie zabiegów spulchniających glebę (orka, kultywatorowanie, 

itp.) i nie stanowi trwałego zagrożenia dla środowiska i żyzności gleby. Z 

kolei zagęszczenie podglebia jest trudniejsze i kosztowniejsze do 

wyeliminowania i wymaga zabiegów głęboszowania. Najbardziej 

narażone na zagęszczenie są gleby ciężkie, gliniaste. 



Zagęszczenie warstw powierzchniowych

- Struktura płytkowa -zagęszczenie



Zagęszczenie gleby wpływa na:

- strukturę

- porowatość

- aerację

- zwięzłość

- wzrost i rozwój roślin



Skutki nadmiernego zagęszczenia gleb



Do praktyk sprzyjających zagęszczeniu gleby należą: 

• prowadzenie prac agrotechnicznych przy nadmiernej wilgotności 

gleby, 

• nadmierna liczba zabiegów z udziałem sprzętu ciężkiego, 

• niedostosowanie wielkości sprzętu i ciśnienia w ogumieniu do 

warunków glebowych, 

• brak dbałości o poziom materii organicznej w glebie

• wielokrotne, ciągłe wykonywanie orki na tej samej głębokości 

(tworzy się „podeszwa płużna” w podglebiu). 



Zasklepianie gleb

Okres 1990 - 2000, w EU urbanizowano około 1 000 km² rocznie 

i zabudowa wzrosła o prawie 6 %. W okresie 2000 - 2006, tempo 

urbanizacji 920 km² rocznie. 

Pomiędzy 1990 a 2006 przybyło 9% obszarów przejętych pod 

zabudowę.

Zachowując ten trend po 100 latach – przejęcie obszaru Francji i 

Hiszpanii

250 ha dziennie



Poziom zasklepienia
Tempo przejmowania pod zabudowę 
2000 - 2006



Zasklepianie gleb









Wyłączenia gruntów z produkcji 

rolniczej i leśnej  
Zmiany liczby ludności 

Presja urbanizacji na zasoby glebowe

Obecnie prawie 10 ha UR dziennie



JAK OGRANICZAĆ STRATY SKŁADNIKÓW NAWOZOWYCH?
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Produkcja światowa pestycydów
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Produkcja światowa plastiku

Zagrożenia mniej rozpoznane

W 2015r. 55% plastiku składowano, 25% spalono, 20% recykling



Antybiotyki

W USA 80% sprzedanych antybiotyków jest wykorzystywana w produkcji 

zwierzęcej

Drogi narażenia człowieka – pozostałości antybiotyków i antybiotykooporność



Podsumowanie

Właściwe gospodarowanie glebami powinno mieć następujące cele:

 ograniczenie erozji wodnej i wietrznej gleby, 

 ograniczenie wprowadzania zanieczyszczeń do gleby, umożliwiające 

produkcję zdrowej żywności, 

 utrzymanie poziomu materii organicznej przynajmniej na stałym poziomie,

 utrzymanie zdolności gleby do zatrzymywania wody, 

 ograniczenie emisji gazów cieplarnianych z gleby,

 utrzymanie dobrej struktury gleby i unikanie zagęszczenia gleby,

 unikanie zakwaszenia gleb. 



• Dla osiągniecia wymienionych celów niezmiernie istotne jest 

dostosowanie agrotechniki i rodzaju upraw do warunków w 

gospodarstwie, w tym uziarnienia gleby i ukształtowania 

powierzchni. Do praktyk najbardziej niekorzystnie oddziałujących 

na glebę należą: 

• niewłaściwa struktura i kierunek upraw na stokach, 

• negatywny bilans materii organicznej w glebie, 

• wieloletni brak wapnowania gleb, 

• nadmierne dawki nawozów mineralnych i naturalnych 

• nadmierne stosowanie pestycydów. 

Podsumowanie




