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Âciółkowanie

GLEBY

Zabieg Êció∏kowania gleby jest znany i stosowany od lat.
Obok uprawy roÊlin okrywowych to najbardziej
popularna metoda okrywania powierzchni
gleby o korzystnym wp∏ywie na gleb´ i uprawiane roÊliny.

Dlaczego warto Êció∏kowaç gleb´?
Okrywajàc gleb´ Êció∏kà, uzyskujemy wiele korzyÊci:
m zmniejszenie zachwaszczenia upraw
m poprawa wilgotnoÊci gleby
m poprawa w∏aÊciwoÊci termicznych gleby
m pobudzenie ˝ycia glebowego
m ochrona gleby przed erozjà
m poprawa od˝ywienia roÊlin.

D. Taraska

Czym okrywaç gleb´?
1. Âció∏ki organiczne
Materia∏y u˝ywane jako Êció∏ki organiczne sà
∏atwo dost´pne i tanie, jednak ich rozk∏ad mikrobiologiczny zmusza do regularnego uzupe∏niania okrywy.
m Kora – jest lekka, przewiewna, ∏atwo przepuszcza wod´ opadowà oraz jest wolna od
patogenów i szkodników. Âwie˝a kora so-

Âció∏ka z kory drzew na rabacie
kwiatowej
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snowa mo˝e posiadaç odczyn lekko kwaÊny lub nawet kwaÊny. Nale˝y jà rozk∏adaç warstwà co najmniej
6–8 cm. S∏u˝y nawet przez 5–6 kolejnych lat.
m S∏oma – to tradycyjna Êció∏ka na zagonach truskawki i poziomki. Jest
lekka, przepuszczalna, ma ma∏à pojemnoÊç wodnà, odczyn (pH) 7,0
oraz szerokà proporcj´ w´gla do
azotu (C:N = 80–100). Jest ∏atwo
rozk∏adana przez mikroorganizmy, Skoszonà traw´ zamiast wyrzuciç, lepiej
warstwa gruboÊci 10–15 cm musi podsuszyç i rozło˝yç wokół drzew
byç co roku uzupe∏niana.
m Trociny – sà lekkie (1 litr wa˝y 0,25–0,30 kg), ale po roz∏o˝eniu szybko si´ zag´szczajà, tworzàc zwartà okryw´. Majà kwaÊny odczyn
(pHKCl 3,8–4,5), przydatny w uprawie roÊlin kwasolubnych, zaÊ
C:N = 500. Rozk∏adane sà zwykle warstwà 8–10 cm.
m Wióry drzewne – majà podobny sk∏ad i w∏aÊciwoÊci jak trociny, jednak ich rozk∏ad trwa d∏u˝ej. Wymagajà zatem rzadszego uzupe∏niania. Ze wzgl´du na nieregularne kszta∏ty i zró˝nicowanà wielkoÊç,
wióry sà przewiewne i ∏atwo przepuszczajà wod´. Najlepsze efekty
uzyskuje si´ przy warstwie 8–10 cm.
2. Mulcze – czyli Êció∏ki z w∏asnej dzia∏ki
m Kompost (dojrza∏y lub Êwie˝y) – jest zasobny w sk∏adniki pokarmowe
i trwa∏e po∏àczenia organiczno-mineralne. Oboj´tny lub lekko alkaliczny odczyn eliminuje mo˝liwoÊç jego wykorzystania do Êció∏kowania
roÊlin kwasolubnych. Uk∏ada si´ go warstwà gruboÊci 10–15 cm.
m Trawa – jest zasobna w sk∏adniki pokarmowe o korzystnym stosunku
w´gla do azotu (C:N=12), z du˝à zawartoÊcià zwiàzków bia∏kowych
i w´glowodanów. Szybko si´ rozk∏ada i wymaga cz´stego uzupe∏niania. Przed roz∏o˝eniem traw´ nale˝y nieco podsuszyç, co zapobiegnie
butwieniu i gniciu jej dolnych partii. Podsuszonà traw´ rozk∏ada si´
warstwà gruboÊci 8–10 cm.
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3. Âció∏ki syntetyczne
Materia∏y syntetyczne, w porównaniu do Êció∏ek organicznych, sà
dro˝sze, jednak okres ich u˝ytkowania jest znacznie d∏u˝szy.
m Folie – dost´pne sà w ró˝nej szerokoÊci i o ró˝nej gruboÊci (zazwyczaj 0,04–0,08 mm), co umo˝liwia dopasowanie okrywy do bie˝àcych
potrzeb. Muszà zawieraç stabilizatory UV, chroniàce je przed rozpadem pod wp∏ywem promieniowania s∏onecznego. Najpopularniejsze
sà okrywy czarne lub dwubarwne (czarno-bia∏e). Okrywa z folii stanowi barier´ dla wody opadowej oraz sk∏adników pokarmowych wnoszonych do gleby wraz z nawozami. Okrycie wi´kszej powierzchni
wià˝e si´ z koniecznoÊcià instalowania w´˝y nawadniajàcych.
m Folie ekologiczne – („biofolie”), sà materia∏ami syntetycznymi, przyjaznymi dla Êrodowiska i ulegajàcymi ca∏kowitej biodegradacji. Wytwarzane na bazie naturalnych biopolimerów, których jedynym
sk∏adnikiem sà zwiàzki organiczne (np. skrobia ziemniaczana), po
okreÊlonym czasie ulegajà rozk∏adowi mikrobiologicznemu bez jakiegokolwiek wp∏ywu na Êrodowisko.
m Tkanina polipropylenowa (PP) – (agrotkanina), dzi´ki specyficznej
budowie, w postaci splecionych krzy˝owo wàskich pasków polipropy-
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m Igliwie – ze wzgl´du na kwaÊny odczyn (pH 4,0–4,5) jest jednym
z najlepszych materia∏ów do Êció∏kowania roÊlin kwasolubnych. ZawartoÊç zwiàzków ˝ywicznych i woskowych sprawia, i˝ sà odporne
na rozk∏ad mikrobiologiczny. Materia∏ ten jako Êció∏k´ rozk∏ada si´ warstwà 5–7 cm.
m LiÊcie – najtrwalsza jest Êció∏ka z liÊci buka, d´bu, kasztana i orzecha.
Najszybciej ulegajà rozk∏adowi okrywy z liÊci drzew i krzewów owocowych, lipy, grabu, jesionu, brzozy, wiàzu i klonu. LiÊcie rozk∏ada si´
warstwà 10–15 cm gruboÊci. Niekiedy przed roz∏o˝eniem miesza si´
je z kompostem, obornikiem lub innym materia∏em zasobnym w azot,
co przyspiesza mineralizacj´ i chroni przed rozwiewaniem.
m Chwasty – jako Êció∏ka najlepiej nadajà si´ m∏ode chwasty jednoroczne, ale bezwzgl´dnie nale˝y unikaç chwastów, które zdo∏a∏y wytworzyç nasiona. Chwasty roz∏ogowe przed u˝yciem w formie Êció∏ki
nale˝y dobrze wysuszyç.
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lenu, dobrze przepuszcza wod´ i jest bardzo odporna na uszkodzenia mechaniczne. Materia∏ ten jest oboj´tny chemicznie dla gleby
i roÊlin, jak równie˝ dla wnoszonych wraz z nawozami sk∏adników pokarmowych. Rozmiar materia∏u nale˝y dok∏adnie dopasowaç do uprawy, poniewa˝ przycinanie powoduje strz´pienie brzegów okrywy. Do
Êció∏kowania najlepiej stosowaç tkaniny o g´stoÊci 70–130 g/m2. Wa˝nym parametrem decydujàcym o przydatnoÊci agrotkaniny jest zawartoÊç dodatków zabezpieczajàcych przed fotodegradacjà. Materia∏y
stabilizowane, przy w∏aÊciwym u˝ytkowaniu, prawid∏owo spe∏niajà rol´ Êció∏ki nawet 6–7 lat.
m W∏óknina polipropylenowa – nazywana te˝ agrow∏ókninà, ∏atwo
przepuszcza wod´ i sk∏adniki pokarmowe i nie hamuje wymiany gazowej pomi´dzy glebà a otoczeniem. Do Êció∏kowania najlepiej stosowaç czarnà agrow∏óknin´ (50–100 g/m2). Mo˝na jà przycinaç i formowaç według aktualnych poD. Taraska
trzeb. Dzi´ki zawartoÊci stabilizatorów UV jest odporna na
fotodegradacj´. Przy prawid∏owym u˝ytkowaniu materia∏ ten
mo˝e s∏u˝yç nawet 5–6 lat.

Jak rozkładaç Êciółk´?
m Materia∏y syntetyczne – rozk∏ada si´ na gleb´ odpowiednio nawiezionà, spulchnionà
i wyrównanà, zazwyczaj na kilka dni przed sadzeniem lub
siewem roÊlin. Foli´ uk∏ada si´
w miejscu planowanej uprawy
(rzadziej w miedzyrz´dziach),
pasem o szerokoÊci nie przekraczajàcej 1,2 metra. Stosowanie szerszych pasów wymaga u˝ycia instalacji nawadKapusta i por Êció∏kowane folià
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Âciółki w ogrodach ekologicznych
Odpowiednio dobrana Êció∏ka, obok typowych funkcji, s∏u˝y równie˝
ograniczaniu wyst´powania chorób i szkodników, eliminujàc koniecznoÊç
dodatkowej ochrony roÊlin.

E. Sikora

Zio∏a na Êció∏ce organicznej
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niajàcej. W∏óknin´ i tkanin´ polipropylenowà mo˝na stosowaç w dowolnych rozmiarach, dopasowanych do iloÊci rz´dów lub wielkoÊci
grzàdek. Âció∏ki syntetyczne rozk∏ada si´ na równej powierzchni („na
p∏ask”) lub w miar´ potrzeby na uformowanych wczeÊniej, podwy˝szonych zagonach. Brzegi materia∏ów nale˝y nieco zag∏´biç i dok∏adnie obsypaç ziemià na szerokoÊci 10–15 cm. Po kilkudniowym nagrzaniu gleby w miejscu planowanego sadzenia roÊlin, materia∏ nacina si´ krzy˝owo lub w kszta∏cie litery „V” na d∏ugoÊç 10–15 cm. Po
odchyleniu naci´ç mo˝na swobodnie sadziç roÊliny.
m Âció∏ki organiczne – rozk∏ada si´ póênà wiosnà na gleb´ odpowiednio nagrzanà, dok∏adnie odchwaszczonà i spulchnionà. Ich gruboÊç
powinna uwzgl´dniaç cechy fizyczne materia∏u oraz rodzaj gleby –
zwykle jest to 8–15 cm. Wyjàtkiem sà gleby podmok∏e, na których warstwa Êció∏ki nie powinna przekraczaç 5–8 cm. Grubsza okrywa zbytnio ogranicza dost´p powietrza, co mo˝e skutkowaç gniciem dolnych
partii materia∏u. Przed zimà roÊliny Êció∏kowane nale˝y zabezpieczyç
przez gryzoniami, ch´tnie zimujàcymi w ciep∏ej okrywie.
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W∏aÊciwoÊci fitosanitarne roÊlin przydatnych do Êció∏kowania
RoÊlina u˝yta do
Êciółkowania

Wpływ Êciółki na gleb´ i roÊliny

Aksamitka
(Tagetes)

Pobudza wzrost i plonowanie pomidorów, fasoli karłowej, cebuli,
marchwi i warzyw kapustnych; ogranicza wyst´powanie nicieni

Bez czarny
(Sambucus nigra)

Wydzielajàcy si´ przy rozkładzie kwiatów, liÊci i korowiny kwas
pruski odstrasza gryzonie (krety, myszy), rolnice, bielinka
kapustnika, mszyce, wielkopàkowca porzeczkowego; stymuluje
procesy tworzenia si´ próchnicy

Hyzop lekarski
(Hyssopus officinalis)

Niszczy chorobotwórcze bakterie; odstrasza rolnice, ba˝anty,
wrony, zajàce

Kozłek lekarski
(Valeriana officinalis)

Stymuluje wzrost warzyw; wzbogaca gleb´ w fosfor; przywabia
d˝d˝ownice przyczyniajàce się do poprawy struktury gleby

Krwawnik pospolity
(Achillea millefolium)

Zwi´ksza odpornoÊç roÊlin uprawnych na choroby; przyspiesza
tworzenie si´ próchnicy w glebie

Majeranek ogrodowy
(Majorana hortensis)

Odstrasza szkodniki marchwi, cebuli i warzyw kapustnych

Mniszek pospolity
(Taraxacum officinale)

Stymuluje wzrost roÊlin; przyspiesza proces tworzenia si´ próchnicy
w glebie; przywabia d˝d˝ownice poprawiajàce struktur´ gleby

Nagietek lekarski
(Calendula officinalis)

Działa wzmacniajàco na kapust´ i pomidory

Nasturcja
(Tropaeolum majus)

Poprawia wzrost rzodkiewki, kalafiora, brokułu; odstrasza Êlimaki,
mrówki i gryzonie

Ostrzeƒ pospolity
Odstrasza gryzonie (myszy, szczury)
(Cynoglossum officinale)
Pokrzywa zwyczajna
(Urtica dioica)

Zwi´ksza odpornoÊç roÊlin na choroby; poprawia plonowanie roÊlin
bobowatych i pomidorów; przyspiesza tworzenie próchnicy w glebie

Rumianek pospolity
(Matricaria chamomilla)

Stymuluje wzrost roÊlin (np. warzywa kapustne, cebula, mi´ta);
przyspiesza tworzenie się próchnicy w glebie

Skrzyp polny
(Equisetum arvense)

Wzbogaca gleb´ w łatwo dost´pne dla roÊlin koloidalne zwiàzki
krzemu, wapno, siark´, potas i mangan, co prowadzi do wzmocnienia roÊlin; niszczy grzyby chorobotwórcze znajdujàce si´ w glebie

Szałwia lekarska
(Salvia officinalis)

Odstrasza gàsienice, mszyce, rolnice i Êlimaki; korzystnie działa
na kapust´, marchew

Wrotycz pospolity
(Tanacetum vulgare)

Odstrasza gàsienice i motyle bielinków, stonk´ ziemniaczanà,
p´draki, pchełki, opuchlaka truskawkowca, kwieciaki, roztocza
truskawkowego, Êmietk´ cebulank´, wgryzk´ szczypiork´, mszyce;
wzbogaca gleb´ w potas; przyspiesza tworzenie się próchnicy

˚ywokost lekarski
(Symphytum officinale)

Pobudza wzrost i rozwój roÊlin; wzbogaca gleb´ w azot i potas
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Specyficzne substancje produkowane w roÊlinach o dzia∏aniu fitosanitarnym przedostajà si´ do gleby w wyniku mikrobiologicznego rozk∏adu Êció∏ki. Okrywa z roÊlin
o przydatnych w∏aÊciwoÊciach allelopatycznych cz´sto jest skuteczniejsza ni˝ ich
wspó∏rz´dna uprawa.
W∏aÊciwoÊci poprawiajàce stan fitosanitarny roÊlin majà na przyk∏ad
Êció∏ki z trawy i s∏omy, wcià˝ niedoceniane w wielu tradycyjnych uprawach.
Materia∏y te zawierajà znaczne iloÊci kwasu krzemowego, który dzia∏a bakteriostatycznie i grzybobójczo, ograniczajàc wyst´powanie wielu patogenów roÊlin uprawnych. Dzi´ki temu s∏oma lub trawa roz∏o˝one na zagonach
truskawki i poziomki, obok typowych zalet okrywy glebowej ograniczajà
wyst´powanie szarej pleÊni na owocach.
Stosujàc okryw´ z wybranych roÊlin mo˝na osiàgnàç wymierne korzyÊci uprawowe. Jest to tym bardziej uzasadnione, i˝ niektóre gatunki jako
chwasty sà usuwane podczas piel´gnacji.

Specyfika nawo˝enia przy Êció∏kowaniu upraw
Nawo˝enie Êció∏kowanych upraw wymaga uwzgl´dnienia w∏aÊciwoÊci
okrywy:
m w∏ókniny i tkaniny polipropylenowe – sà oboj´tne wzgl´dem wnoszonych sk∏adników pokarmowych a ich u˝ycie nie wymaga zmian dawki ani terminu wysiewu nawozów;
m folie – stanowiàc barier´ dla nawozów stosowanych pog∏ównie, zmu7
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Âció∏ka z folii biodegradowalnej
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szajà do bardzo dok∏adnego przygotowania gleby przed roz∏o˝eniem
okrywy;
m kompost i oborniki – w pierwszym roku po roz∏o˝eniu pozwalajà
zmniejszyç dawki nawozów wysiewanych pog∏ównie o po∏ow´;
m materia∏y ubogie w azot (trociny, wióry drzewne, kora, s∏oma), ze
wzgl´du na intensywnà sorpcj´ biologicznà, wymagajà zwi´kszonego
nawo˝enia tym sk∏adnikiem (o ok. 20–30%);
m gruba warstwa materia∏u organicznego wyd∏u˝a czas przemieszczenia si´ sk∏adników pokarmowych w pobli˝e korzeni roÊlin. Przy stosowaniu Êció∏ek organicznych lepiej zatem stosowaç nawozy w postaci ich wodnego roztworu, lub po wysiewie nawozu dok∏adnie podlaç nawo˝one miejsca.

Co zrobiç ze zu˝ytà Êció∏kà?
Âció∏k´ organicznà wystarczy lekko rozdrobniç, równomiernie porozsuwaç na powierzchni i przekopaç z glebà jako nawóz. Nadmiar materia∏u
mo˝na zebraç i przeznaczyç na kompostownik.
Okrywy syntetyczne (folie, agrotkaniny) nale˝y dok∏adnie zebraç z zagonów, posegregowaç i umieÊciç w specjalnym pojemniku (na tzw. odpady suche) z przeznaczeniem do recyklingu.
Okrywy syntetyczne nie mogà pozostawaç w glebie. Nie mogà byç te˝ spalane.
Post´powanie takie prowadzi do powa˝nego ska˝enia Êrodowiska naturalnego.

Chcesz wiedzieç wi´cej?
Czytaj miesi´czniki „dzia∏kowiec” i „Mój Ogródek!”, w których zawarta jest rzetelna i aktualna wiedza na temat zagospodarowania i piel´gnacji dzia∏ek. Uwaga,
zamawiajàc teraz pakiet prenumerat obydwu czasopism, zyskujesz 6 miesi´cy prenumeraty „Mój Ogródek” gratis, plus rabaty w www.dzialkowiecsklep.pl
tel. 22 101 34 34!
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