
Jak ocenić stan i urodzajność gleby? 

I oto stajemy się szczęśliwym posiadaczem czy też dzierżawcą nowego kawałka ziemi. W 

głowie mamy już wstępny plan co zasadzimy czy też zasiejemy. W przypadku rolnictwa 

najlepszy biznes plan zależy jednak od stanu gleby i klimatu. Od czego zacząć? 

 

Na początku musimy dowiedzieć się nieco o historii ziemi, na której zamierzamy 

gospodarować. Od byłego właściciela, lub też od sąsiadów warto dowiedzieć się, co było w 

ostatnich latach uprawiane jeśli to możliwe to jakie były plony,  czy był dawany obornik lub 

gnojowica, kiedy ostatni raz wapnowano. 

Te informacje pozwolą nam zrewidować pogląd o żyzności gleby - w wypisie z ewidencji 

gruntów mamy co prawda podana klasę bonitacyjną, ale to nie wszystko. Gleba nawet dobrej 

klasy, zaniedbana, zakwaszona i zachwaszczona wymaga nawet kilku lat pracy, żeby osiągnąć 

możliwości wynikające z jej potencjału. 

Drugą czynnością jest zapoznanie się  z położeniem działki. Pomogą nam mapy, nieoceniony 

jest Internet. Zarówno na Google Map jak i na Geoportalu możemy znaleźć każdą działkę 

rolną i jej zdjęcie wykonane w trakcie oblotów. Zdjęcia są robione jesienią lub wiosną.  

Poniżej zdjęcie dwóch działek gospodarstwa pokazowego w Chwałowicach. 

 

  
 

Po lewej Google Maps, widok powierzchni ziemi z powietrza (tzw. Earth).  

Po prawej ortofotomapa z portalu Geoportal 2. 

 

Górne pole (około 5 ha) jest wyraźnie podzielone - faktycznie występują na nim dwa typy 

gleb. Prawa górna,  jaśniejsza strona to gleby brunatne na górce, lewa strona to czarne ziemie 

leżące w dołku nad strugą. Już sam wygląd pola z powietrza, pokazuje, że nie wszystko 

można na każdej części uprawiać. Na „ dołku” udadzą się koniczyna czerwona, zboża, 

warzywa, śliwa, krzewy owocowe, na „górce można uprawiać lucernę, zboża, drzewka 

owocowe.  

Bardzo ważnym badaniem jest pobranie próbek glebowych do laboratoryjnej oceny 

zasobności gleb. Próbki powinny jak najlepiej reprezentować pole. Optymalnym 

rozwiązaniem jest pobieranie próbek, co kilka metrów laską glebową, idąc po przekątnej pola, 



jeżeli jest ono zbliżone do kwadratu. W przypadku wąskich działek należy pobierać próbki 

zygzakiem od miedzy do miedzy na całej długości pola. Nie może być ich mniej, ponieważ 

próba nie będzie reprezentatywna. Pobrane z poszczególnych miejsc próbki mieszamy 

starannie ze sobą. Do analizy przygotowujemy ok. 0,5kg dobrze wymieszanej ziemi. 

Przygotowana tą metodą próbka poddana analizie odzwierciedli zasobność naszego 

stanowiska w składniki pokarmowe. W przypadku głęboko korzeniących się roślin 

sadowniczych jedna próbka powinna być pobrana z warstwy ornej do 20 cm a druga z 

głębszej 20-40 cm.  

Analizę można wykonać w  laboratoriach Stacji Chemiczno-Rolniczych, ODR-ów lub 

innych laboratoriach zajmujących się takimi analizami. Na podstawie wyników analiz, jak 

również biorąc pod uwagę wymagania konkretnych gatunków planowanych do nasadzeń, 

układamy plan nawożenia, który ma zapewnić dobre warunki do wzrostu. Nakłady ponoszone 

na badania chemiczne składu gleby zwracają się w postaci: 

- zaoszczędzonych drogich nawozów, 

- uniknięcia skutków przenawożenia (zasolenia gleb) i skażenia gleb, wód gruntowych i 

powierzchniowych, 

- obniżenia kosztów produkcji, 

- właściwego odżywienia roślin, poprawy ich zdrowotności, odporności na przemarzanie, a 

także jakości i ilości owoców. 

Po otrzymaniu wyników analizy należy przede wszystkim doprowadzić do poprawy 

zasobności w te składniki, które są w największym niedoborze. 

Zaczynamy od wapnowania. Wapno nie tylko reguluje odczyn gleby, ale także wpływa 

na jej własności fizyczne i biologiczne. Jeżeli gleba jest silnie zakwaszona, żadne inne 

działania nie przyczynia się do poprawy plonowania! Następnie staramy się tak opracować 

nawożenie, żeby zniknęły komunikaty o zawartości składnika „bardzo niskiej” i „niskiej”. 

Najlepiej nanieść na plan pola informację o zasobności, stosując kolory. 

- brązowy skrajnie niski, konieczna natychmiastowa interwencja 

- czerwony, niski - należy dążyć  do podniesienia zasobności 

- żółty, średni -  to jest nasze „minimum przyzwoitości w stosunku do gleby” można 

prowadzić racjonalną uprawę, 

-  do tego stanu należy dążyć, jest to najlepsza zasobność gleb, przy której składniki będą 

dostępne dla roślin, 

 - zielony, bardzo wysoka zasobność - możemy oszczędzić na nawozach. W przypadku 

odczynu, fosforu i magnezu mogą się pojawić problemy z blokowaniem pobierania 

składników. 

 Dysponując mapką z naniesionymi kolrami szybko możemy zorientować się gdzie występują 

największe niedobory. 

Poniżej przykład analizy (z życia, z istniejącego gospodarstwa rolnego): 

Jak łatwo zauważyć, głównym problemem jest poważne zakwaszenie gleb. Pierwszą 

czynnością będzie więc wapnowanie. I to na jednym się nie skończy - aby doprowadzić do 

pożądanego odczynu powyżej 5,6 pH trzeba będzie wapnować dwa lata pod rząd. 

Zwiększonej dawki nawożenia fosforowego wymagają pola (bez drugiego, gdzie można w 

ogóle nie nawozić fosforem przez kilka lat).  

 



 

pH FOSFOR POTAS MAGNEZ 

w KCl wapnowanie mg zasobność mg zasobność mg zasobność 

3,9 konieczne 8,9 niska 6,2 niska 2,9 niska 

4,3 konieczne 23,3 b.wysoka 14 średnia 6 wysoka 

4 konieczne 7,5 niska 6,7 niska 3,5 średnia 

4,8 potrzebne 7 niska 11,7 średnia 7,8 b.wysoka 

4,4 konieczne 7,9 niska 4,7 b.niska 4 średnia 

 

 

Widok pola podpowiada nam natomiast jak pobierać próby glebowe. Pole powinno być 

podzielone na dwie części, gdyż będą  tam zupełnie inne warunki. Pole przechodzimy 

zygzakiem i pobieramy po drodze kilka próbek pojedynczych, z których po wymieszaniu 



uzyskamy jedną próbkę zbiorczą. Próbkę opisujemy tak, żebyśmy sami wiedzieli skąd 





Instrukcja pobierania próbek , którą otrzymujemy w 

stacjach chemiczno rolniczych, mówi, żeby pobierać 

jedną próbę z 4 ha gruntu, ale w miarę jednorodnego. 

Proszę pamiętać, że wyniki analizy gleby posłużą do 

ustalenia nawożenia. Jeśli pole jest niejednorodne, a 

tak jest w tym wypadku, to należy dobrać nawożenie 

do największych możliwie jednorodnych jego fragmentów. W tym wypadku są to części 

działki o powierzchniach po 2,5 ha. 

Na etapie planowania plantacji trwałych (sady, krzewy ) warto zapoznać się z jakością  

gleby, a tym samym stanowiska. Do tego celu służą odkrywki glebowe. 

Najlepsze miejsca do dokonania odkrywek zaznaczono niebieskimi kółkami. Liczba  

koniecznych odkrywek zależy od zróżnicowania terenu i gleby, w naszym wypadku 

wystarczą dwie. 

Odkrywki wykonuje się na głębokość od 1,5 do 2m, z jedną ścianą pionową. Pozwala to na 

poznanie poziomu wód gruntowych, ocenę jakości gleby i podglebia. Odkrywki te najlepiej 

jest kopać w maju, po spłynięciu wód na wiosnę a przed nadejściem letniej suszy: 

- tam, gdzie gleba na profilu ma barwę zgniłozieloną woda długo zalega, 

-  kolor jasnoceglasty świadczy o krótkotrwałym pobycie wody,   

 
www.deeproot.com 

- naprzemienna mozaika zielono-ceglasta świadczy o znacznej zmienności stosunków 

wodnych. Gleba jest jakiś czas zalana a potem przychodzi długi okres przesuszenia. 

- jednolita barwa jasna na przekroju może świadczyć o dobrym przewietrzaniu gleby,  

- szarozielona barwa oznacza brak powietrza, 

Jeżeli okaże się, że woda zalega na głębokości metra, to musimy wybić sobie z głowy jabłoń 

czy gruszę - młode drzewka będą rosły pięknie, aż w drugim-trzecim roku zaczną chorować i 

marnieć, przyczyna będzie zalanie korzeni. 

Przy pobieraniu próbek warto zwrócić 

uwagę na strukturę gleby - duża liczba  

dużych brył w warstwie ornej i podornej 

dowodzi złej struktury gleby. Najbardziej 

pożądana jest struktura drobnogruzełkowa i 

ciemna barwa, duża ilość dżdżownic, drobnej 

fauny, korzonków. 

 

 

Źródło: www.indianstonesupplies.co.uk 

 



Bardzo korzystne jest pogłębienie warstwy uprawnej przy zastosowaniu głębosza, 

który niszczy podeszwę płużną. Na zimę sprawdzoną uprawą jest mieszanka żyta z wyką 

ozimą. Można też siać rzepak ozimy. Do roślin wykazujących właściwości fitosanitarne i 

dostarczających dużo masy organicznej należy gorczyca, facelia, gryka i inne. Po co najmniej 

dwukrotnym siewie roślin na zielony nawóz powinniśmy osiągnąć zdecydowana poprawę 

struktury gleby oraz jej zasobności w substancje organiczne 

 

Zwracamy uwagę na faunę - dużo korytarzy dżdżownic świadczy o żyzności gleby, 

brak dżdżownic mówi nam, że jest jakaś wada gleby.  

Piękne tłuste pędraki to poważny problem. Duże, pięciocentymetrowe należą do chrabąszcza 

majowego - mogą przebywać w glebie do 5 lat, mniejsze mogą należeć do ogrodnicy 

niszczylistki lub guniaka czerwczyka, te przebywają w glebie do 3 lat. Pędraki są bardzo 

żarłoczne a zwalczanie ich dosyć trudne. Należy kilkakrotnie przeorywać glebę, wyrzucając 

larwy na wierzch, zasiewać i przyorywać poplony np. gorczycę 

 

 
Źródło: www.downgardenservices.org.uk 

 

Przed rozpoczęciem produkcji dobrze jest rozwiązać kilka problemów: 

Usunąć chwasty uporczywe. Każda uprawa ma swoje ulubione chwasty - terminy i sposoby 

uprawy powodują, że inne chwasty wystąpią w uprawach ozimych, inne w jarych, inne w 

zbożach a inne w uprawach szerokorzędowych: 

Roślina 

uprawna 

Towarzyszące chwasty 

Zboża ozime bratek polny, gorczyca polna, przytulia czepna, jasnoty, rumianowate, 

miotła zbożowa, ostrożeń polny, samosiewy rzepaku 

Zboża jare owies głuchy, jasnoty, rumianowate, rzodkiew świrzepa, ostrożeń polny 

Kukurydza owies głuchy, prosowate, rzodkiew świrzepa, komosa biała, rdesty, szarłat 

szorstki, rumianowate 

Ziemniak prosowate, gorczyca polna, komosa biała, gwiazdnica posp., rdesty 

Burak owies głuchy, prosowate, bratek polny, rumianowate, szarłat 

Rzepak miotła zbożowa, rumianowate, bratek polny, przytulia czepna, mak polny, 

samosiewy zbóż 

Strączkowe owies głuchy, bratek polny, komosa biała, rumianowate, przytulia czepna, 



rzodkiew świrzepa,  

Wszystkie 

uprawy 

perz, gwiazdnica pospolita, tobołki, tasznik 

Żródło: I. Duer IUNG PIB Puławy 

  

Występuje jednak grupa chwastów szczególnie uciążliwych i trwałych : perz, ostrożeń, 

szczaw tępolistny, powój polny, trzcina, skrzyp, bylice. Jednorazowe usuniecie takich 

chwastów nie daje efektów, gdyż odbijają dzięki rozbudowanemu systemowi korzeniowemu. 

 

 
Źródło: gardeninggonewild.com 

Ostrożeń polny - jeden z groźnych chwastów trwałych 

 

 
Źródło: gardeninggonewild.com 

Wiotki i delikatny powój polny ma pod ziemią cały zespół korzeni i bulwek 

spichrzowych. Proste wycięcie nic nie daje, gdyż może odbijać z korzeni wielokrotnie. 

 

 Najlepiej i najtaniej wykonać jeden -  dwa zabiegi pochodnymi glifosatu (Roundup). 

Stosujemy regułę: opryskujemy chwasty gdy odbiją i mają kilkanaście centymetrów ponieważ 

preparaty glifozatu są pobierane przez liście! Potem zostawiamy pole na co najmniej tydzień 

bez zabiegów uprawowych, dając czas na zniszczenie części podziemnej. 

Często pierwszy zabieg nie wywoła oczekiwanych skutków, na słomiasto-bladym polu 

pozostaną wyspy zieleni. Należy je  wtedy ponownie opryskać. Po oprysku musimy dać 

preparatom czas na działanie - muszą dotrzeć do korzeni i rozłogów, tam ulegają rozkładowi 

do właściwych metabolitów, które zniszczą chwasty.  

 



Nawet gleba zaniedbana, po wykonaniu wszystkich tych czynności odwdzięczy się 

właścicielowi dobrym plonem.  

 

 Marek Krysztoforski 

CDR O Radom 


