
Akumulacja substancji organicznej (MO) w glebie
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Procesy degradacji materii organicznej zachodzą wówczas gdy bilans 
materii organicznej jest ujemny i prowadzi do nadmiernego zmniejszenia 
tzw. próchnicy „stabilnej, trwałej”) 

Warunki sprzyjaj ące degradacji zasobów próchnicy:
1. Jednostronny system następstwa roślin  (monokultura jednogatunkowa, 

monokultura jednej rodziny np. zbóż [b] , okopowych [a])
2. Przeważa ciągły eksport składników mineralnych z pola – poza 

rolnicze wykorzystanie plonu ubocznego słomy [b], liści buraczanych 
[a]

3. Preferowanie intensywnej uprawy płużnej (z modyfikacjami) 
sprzyjającej utlenianiu materii organicznej oraz warunki sprzyjające 
wystąpieniu erozji – w zależności od natężenia procesów [a] lub [b]
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Warunki odbudowy zasobów materii organicznej:
1. Opracowanie zmianowania dostosowanego do warunków naturalnych i 

agrotechnicznych produkcji [c]
2. Regulacja wielkości produkowanej biomasy roślinnej (= nawożenie,

ochrona łanu) [c]
3. Zmiana sposobu zagospodarowania resztek pożniwnych (słoma, 

liście buraczane pozostawiona na polu) [c lub d]
4. Stosowanie nawozów naturalnych jako substratu do powstania 

materii organicznej [c/d]
5. Uprawa roślin na nawozy zielone [c/d]
6. Zmiana systemu użytkowania pola z ornego na przemienny czyli orno-

pastwiskowy [d]
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100% N-NH4

Stężenie N w środowisku wzrostu

Reakcja rośliny na wzrastające stężenie azotu amonowego (N-NH4) i azotanowego 
(N-NO3) w środowisku wzrostu rośliny oraz synergizm N-NH4 + N-NO3, za Olsenem (1986)

Rośliny uprawne mogą pobierać azot mineralny 
z gleby w formie kationów amonowych lub 
anionów azotanowych. Zakres działania obu 
form azotu jest różny. Generalnie forma 
amonowa (N-NH4) silnie oddziałuje na wzrost 
rośliny, lecz w małych stężeniach (nadmiar 
formy NH4

+ jest toksyczny). 
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100% N-NH4

N-NO3

Stężenie N w środowisku wzrostu

Reakcja rośliny na wzrastające stężenie azotu amonowego (N-NH4) i azotanowego 
(N-NO3) w środowisku wzrostu rośliny oraz synergizm N-NH4 + N-NO3, za Olsenem (1986)

Zdecydowanie szersze spektrum działania 
wykazuje forma azotanowa (N-NO3), jednak 
przy określonym maksimum (oś Y).
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100% N-NH4
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N-NH4 + N-NO3

Stężenie N w środowisku wzrostu

Reakcja rośliny na wzrastające stężenie azotu amonowego (N-NH4) i azotanowego 
(N-NO3) w środowisku wzrostu rośliny oraz synergizm N-NH4 + N-NO3, za Olsenem (1986)

Synergistyczne działanie obu form prowadzi do 
stymulowania wzrostu rośliny (zielona krzywa).
Warunek ten jest spełniony między innymi w 
przypadku stosowania nawozów naturalnych i 
organicznych, co jest jednym z argumentów 
tłumaczących efekt resztkowy. 


