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Za bieg Êció∏ ko wa nia gle by jest zna ny i sto so wa ny od lat.
Obok upra wy ro Êlin okry wo wych to naj bar dziej 

po pu lar na me to da okry wa nia po wierzch ni 
gle by o ko rzyst nym wp∏y wie na gle b´ i upra wia ne ro Êli ny.

Polski Zwiàzek Działkowców
Krajowa Rada

dr hab. Zbigniew Jarosz, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie,
cz∏onek Kolegium Redakcyjnego miesi´cznika „dzia∏kowiec”

GLEBY
Âciółkowanie

Dlaczego warto Êció∏kowaç gleb´?
Okry wa jàc gle b´ Êció∏ kà, uzy sku je my wie le ko rzy Êci:  
m zmniej sze nie za chwasz cze nia upraw
m po pra wa wil got no Êci gle by
m po pra wa w∏a Êci wo Êci ter micz nych gle by
m po bu dze nie ˝y cia gle bo we go 
m ochro na gle by przed ero zjà 
m po pra wa od ̋ y wie nia ro Êlin.

Czym okrywaç gleb´?
1. Âció∏ ki or ga nicz ne 
Ma te ria ∏y u˝y wa ne ja ko Êció∏ ki or ga nicz ne sà

∏a two do st´p ne i ta nie, jed nak ich roz k∏ad mi kro -
bio lo gicz ny zmu sza do re gu lar ne go uzu pe∏ nia -
nia okry wy. 
m Ko ra – jest lek ka, prze wiew na, ∏a two prze -

pusz cza wo d´ opa do wà oraz jest wol na od
pa to ge nów i szkod ni ków. Âwie ̋ a ko ra so -

Âció∏ka z kory drzew na rabacie 
kwiatowej 

D. Taraska
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a sno wa mo ̋ e po sia daç od czyn lek -
ko kwa Êny lub na wet kwa Êny. Na le -
˝y jà roz k∏a daç war stwà co naj mniej
6–8 cm. S∏u ̋ y na wet przez 5–6 ko -
lej nych lat. 

m S∏o ma – to tra dy cyj na Êció∏ ka na za -
go nach tru skaw ki i po ziom ki. Jest
lek ka, prze pusz czal na, ma ma ∏à po -
jem noÊç wod nà, od czyn (pH) 7,0
oraz sze ro kà pro por cj´ w´ gla do
azo tu (C:N = 80–100). Jest ∏a two
roz k∏a da na przez mi kro or ga ni zmy,
war stwa gru bo Êci 10–15 cm mu si
byç co ro ku uzu pe∏ nia na. 

m Tro ci ny – sà lek kie (1 litr wa ̋ y 0,25–0,30 kg), ale po roz ∏o ̋ e niu szyb -
ko si´ za g´sz cza jà, two rzàc zwar tà okry w´. Ma jà kwa Êny od czyn
(pHKCl 3,8–4,5), przy dat ny w upra wie ro Êlin kwa so lub nych, zaÊ 
C:N = 500. Roz k∏a da ne sà zwy kle war stwà 8–10 cm.  

m Wió ry drzew ne – ma jà po dob ny sk∏ad i w∏a Êci wo Êci jak tro ci ny, jed -
nak ich roz k∏ad trwa d∏u ̋ ej. Wy ma ga jà za tem rzad sze go uzu pe∏ nia -
nia. Ze wzgl´ du na nie re gu lar ne kszta∏ ty i zró˝ ni co wa nà wiel koÊç,
wió ry sà prze wiew ne i ∏a two prze pusz cza jà wo d´. Naj lep sze efek ty
uzy sku je si´ przy war stwie 8–10 cm.

2. Mul cze – czy li Êció∏ ki z w∏a snej dzia∏ ki
m Kom post (doj rza ∏y lub Êwie ̋ y) – jest za sob ny w sk∏ad ni ki po kar mo we

i trwa ∏e po ∏à cze nia or ga nicz no -mi ne ral ne. Obo j´t ny lub lek ko al ka licz -
ny od czyn eli mi nu je mo˝ li woÊç je go wy ko rzy sta nia do Êció∏ ko wa nia
ro Êlin kwa so lub nych. Uk∏a da si´ go war stwà gru bo Êci 10–15 cm. 

m Tra wa – jest za sob na w sk∏ad ni ki po kar mo we o ko rzyst nym sto sun ku
w´ gla do azo tu (C:N=12), z du ̋ à za war to Êcià zwiàz ków bia∏ ko wych
i w´ glo wo da nów. Szyb ko si´ roz k∏a da i wy ma ga cz´ ste go uzu pe∏ nia -
nia. Przed roz ∏o ̋ e niem tra w´ na le ̋ y nie co pod su szyç, co za po bie gnie
bu twie niu i gni ciu jej dol nych par tii. Pod su szo nà tra w´ roz k∏a da si´
war stwà gru bo Êci 8–10 cm.

Skoszonà traw´ zamiast wyrzuciç, lepiej
podsuszyç i rozło˝yç wokół drzew

Z. Jarosz
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am Igli wie – ze wzgl´ du na kwa Êny od czyn (pH 4,0–4,5) jest jed nym 
z naj lep szych ma te ria ∏ów do Êció∏ ko wa nia ro Êlin kwa so lub nych. Za -
war toÊç zwiàz ków ˝y wicz nych i wo sko wych spra wia, i˝ sà od por ne
na roz k∏ad mi kro bio lo gicz ny. Ma te ria∏ ten ja ko Êció∏ k´ roz k∏a da si´ war -
stwà 5–7 cm.

m Li Êcie – naj trwal sza jest Êció∏ ka z li Êci bu ka, d´ bu, kasz ta na i orze cha.
Naj szyb ciej ule ga jà roz k∏a do wi okry wy z li Êci drzew i krze wów owo co -
wych, li py, gra bu, je sio nu, brzo zy, wià zu i klo nu. Li Êcie roz k∏a da si´
war stwà 10–15 cm gru bo Êci. Nie kie dy przed roz ∏o ̋ e niem mie sza si´
je z kom po stem, obor ni kiem lub in nym ma te ria ∏em za sob nym w azot,
co przy spie sza mi ne ra li za cj´ i chro ni przed roz wie wa niem.

m Chwa sty – ja ko Êció∏ ka naj le piej na da jà si´ m∏o de chwa sty jed no rocz -
ne, ale bez wzgl´d nie na le ̋ y uni kaç chwa stów, któ re zdo ∏a ∏y wy two -
rzyç na sio na. Chwa sty roz ∏o go we przed u˝y ciem w for mie Êció∏ ki
na le ̋ y do brze wy su szyç. 

3. Âció∏ ki syn te tycz ne
Ma te ria ∏y syn te tycz ne, w po rów na niu do Êció ∏ek or ga nicz nych, sà
dro˝ sze, jed nak okres ich u˝yt ko wa nia jest znacz nie d∏u˝ szy. 

m Fo lie – do st´p ne sà w ró˝ nej sze ro ko Êci i o ró˝ nej gru bo Êci (za zwy -
czaj 0,04–0,08 mm), co umo˝ li wia do pa so wa nie okry wy do bie ̋ à cych
po trzeb. Mu szà za wie raç sta bi li za to ry UV, chro nià ce je przed roz pa -
dem pod wp∏y wem pro mie nio wa nia s∏o necz ne go. Naj po pu lar niej sze
sà okry wy czar ne lub dwu barw ne (czar no -bia ∏e). Okry wa z fo lii sta no -
wi ba rie r´ dla wo dy opa do wej oraz sk∏ad ni ków po kar mo wych wno -
szo nych do gle by wraz z na wo za mi. Okry cie wi´k szej po wierzch ni
wià ̋ e si´ z ko niecz no Êcià in sta lo wa nia w´ ̋ y na wad nia jà cych. 

m Fo lie eko lo gicz ne – („bio fo lie”), sà ma te ria ∏a mi syn te tycz ny mi, przy -
ja zny mi dla Êro do wi ska i ule ga jà cy mi ca∏ ko wi tej bio de gra da cji. Wy -
twa rza ne na ba zie na tu ral nych bio po li me rów, któ rych je dy nym
sk∏adni kiem sà zwiàz ki or ga nicz ne (np. skro bia ziem nia cza na), po
okre Êlo nym cza sie ule ga jà roz k∏a do wi mi kro bio lo gicz ne mu bez ja kie -
go kol wiek wp∏y wu na Êro do wi sko.

m Tka ni na po li pro py le no wa (PP) – (agrot ka ni na), dzi´ ki spe cy ficz nej
bu do wie, w po sta ci sple cio nych krzy ̋ o wo wà skich pa sków po li pro py -
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a le nu, do brze prze pusz cza wo d´ i jest bar dzo od por na na uszko dze -
nia me cha nicz ne. Ma te ria∏ ten jest obo j´t ny che micz nie dla gle by 
i ro Êlin, jak rów nie˝ dla wno szo nych wraz z na wo za mi sk∏ad ni ków po -
kar mo wych. Roz miar ma te ria ∏u na le ̋ y do k∏ad nie do pa so waç do upra -
wy, po nie wa˝ przy ci na nie po wo du je strz´ pie nie brze gów okry wy. Do
Êció∏ ko wa nia naj le piej sto so waç tka ni ny o g´ sto Êci 70–130 g/m2. Wa˝ -
nym pa ra me trem de cy du jà cym o przy dat no Êci agrot ka ni ny jest za -
war toÊç do dat ków za bez pie cza jà cych przed fo to de gra da cjà. Ma te ria ∏y
sta bi li zo wa ne, przy w∏a Êci wym u˝yt ko wa niu, pra wi d∏o wo spe∏ nia jà ro -
l´ Êció∏ ki na wet 6–7 lat. 

m W∏ók ni na po li pro py le no wa – na zy wa na te˝ agrow ∏ók ni nà, ∏a two
prze pusz cza wo d´ i sk∏ad ni ki po kar mo we i nie ha mu je wy mia ny ga -
zo wej po mi´ dzy gle bà a oto cze niem. Do Êció∏ ko wa nia naj le piej sto so -
waç czar nà agrow ∏ók ni n´ (50–100 g/m2). Mo˝ na jà przy ci naç i for-
mo waç według ak tu al nych po -
trzeb. Dzi´ ki za war to Êci sta bi li -
za to rów UV jest od por na na
fo to de gra da cj´. Przy pra wi d∏o -
wym u˝yt ko wa niu ma te ria∏ ten
mo ̋ e s∏u ̋ yç na wet 5–6 lat.

Jak rozkładaç Êciółk´?
m Ma te ria ∏y syn te tycz ne – roz -

k∏a da si´ na gle b´ od po wied -
nio na wie zio nà, spulch nio nà 
i wy rów na nà, za zwy czaj na kil -
ka dni przed sa dze niem lub
sie wem ro Êlin. Fo li´ uk∏a da si´
w miej scu pla no wa nej upra wy
(rza dziej w mie dzy rz´ dziach),
pa sem o sze ro ko Êci nie prze -
kra cza jà cej 1,2 me tra. Sto so -
wa nie szer szych pa sów wy -
ma ga u˝y cia in sta la cji na wad -

Kapusta i por Êció∏kowane folià

D. Taraska
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ania jà cej. W∏ók ni n´ i tka ni n´ po li pro py le no wà mo˝ na sto so waç w do -
wol nych roz mia rach, do pa so wa nych do ilo Êci rz´ dów lub wiel ko Êci
grzà dek. Âció∏ ki syn te tycz ne roz k∏a da si´ na rów nej po wierzch ni („na
p∏ask”) lub w mia r´ po trze by na ufor mo wa nych wcze Êniej, pod wy˝ -
szo nych za go nach. Brze gi ma te ria ∏ów na le ̋ y nie co za g∏´ biç i do k∏ad -
nie ob sy paç zie mià na sze ro ko Êci 10–15 cm. Po kil ku dnio wym na-
grza niu gle by w miej scu pla no wa ne go sa dze nia ro Êlin, ma te ria∏ na ci -
na si´ krzy ̋ o wo lub w kszta∏ cie li te ry „V” na d∏u goÊç 10–15 cm. Po
od chy le niu na ci´ç mo˝ na swo bod nie sa dziç ro Êli ny. 

m Âció∏ ki or ga nicz ne – roz k∏a da si´ póê nà wio snà na gle b´ od po wied -
nio na grza nà, do k∏ad nie od chwasz czo nà i spulch nio nà. Ich gru boÊç
po win na uwzgl´d niaç ce chy fi zycz ne ma te ria ∏u oraz ro dzaj gle by –
zwy kle jest to 8–15 cm. Wy jàt kiem sà gle by pod mo k∏e, na któ rych war -
stwa Êció∏ ki nie po win na prze kra czaç 5–8 cm. Grub sza okry wa zbyt -
nio ogra ni cza do st´p po wie trza, co mo ̋ e skut ko waç gni ciem dol nych
par tii ma te ria ∏u. Przed zi mà ro Êli ny Êció∏ ko wa ne na le ̋ y za bez pie czyç
przez gry zo nia mi, ch´t nie zi mu jà cy mi w cie p∏ej okry wie. 

Âciółki w ogrodach ekologicznych
Od po wied nio do bra na Êció∏ ka, obok ty po wych funk cji, s∏u ̋ y rów nie˝

ogra ni cza niu wy st´ po wa nia cho rób i szkod ni ków, eli mi nu jàc ko niecz noÊç
do dat ko wej ochro ny ro Êlin. 

Zio∏a na Êció∏ce organicznej

E
. S

ik
or

a
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Aksamitka Pobudza wzrost i plonowanie pomidorów, fasoli karłowej, cebuli, 
(Tagetes) marchwi i warzyw kapustnych; ogranicza wyst´powanie nicieni

Bez czarny Wydzielajàcy si´ przy rozkładzie kwiatów, liÊci i korowiny kwas
(Sambucus nigra) pruski odstrasza gryzonie (krety, myszy), rolnice, bielinka 

kapustnika, mszyce, wielkopàkowca porzeczkowego; stymuluje
procesy tworzenia si´ próchnicy 

Hyzop lekarski Niszczy chorobotwórcze bakterie; odstrasza rolnice, ba˝anty, 
(Hyssopus officinalis) wrony, zajàce

Kozłek lekarski Stymuluje wzrost warzyw; wzbogaca gleb´ w fosfor; przywabia  
(Valeriana officinalis) d˝d˝ownice przyczyniajàce się do poprawy struktury gleby

Krwawnik pospolity Zwi´ksza odpornoÊç roÊlin uprawnych na choroby; przyspiesza
(Achillea millefolium) tworzenie si´ próchnicy w glebie

Majeranek ogrodowy Odstrasza szkodniki marchwi, cebuli i warzyw kapustnych
(Majorana hortensis)

Mniszek pospolity Stymuluje wzrost roÊlin; przyspiesza proces tworzenia si´ próchnicy 
(Taraxacum officinale) w glebie; przywabia d˝d˝ownice poprawiajàce struktur´ gleby

Nagietek lekarski Działa wzmacniajàco na kapust´ i pomidory
(Calendula officinalis)

Nasturcja Poprawia wzrost rzodkiewki, kalafiora, brokułu; odstrasza Êlimaki,
(Tropaeolum majus) mrówki i gryzonie

Ostrzeƒ pospolity  Odstrasza gryzonie (myszy, szczury)
(Cynoglossum officinale)

Pokrzywa zwyczajna Zwi´ksza odpornoÊç roÊlin na choroby;  poprawia plonowanie roÊlin 
(Urtica dioica) bobowatych i pomidorów; przyspiesza tworzenie próchnicy w glebie

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

Skrzyp polny Wzbogaca gleb´ w łatwo dost´pne dla roÊlin koloidalne zwiàzki
(Equisetum arvense) krzemu, wapno, siark´, potas i mangan, co prowadzi do wzmoc-

nienia roÊlin; niszczy grzyby chorobotwórcze znajdujàce si´ w glebie

Szałwia lekarska Odstrasza gàsienice, mszyce, rolnice i Êlimaki; korzystnie działa 
(Salvia officinalis) na kapust´, marchew

Wrotycz pospolity Odstrasza gàsienice i motyle bielinków, stonk´ ziemniaczanà,
(Tanacetum vulgare) p´draki, pchełki, opuchlaka truskawkowca, kwieciaki, roztocza

truskawkowego, Êmietk´ cebulank´, wgryzk´ szczypiork´, mszyce;
wzbogaca gleb´ w potas; przyspiesza tworzenie się próchnicy

˚ywokost lekarski Pobudza wzrost i rozwój roÊlin; wzbogaca gleb´ w azot i potas
(Symphytum officinale)

RoÊlina u˝yta do
Êciółkowania

W∏a Êci wo Êci fi to sa ni tar ne ro Êlin przy dat nych do Êció∏ ko wa nia

Wpływ Êciółki na gleb´  i roÊliny
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Spe cy ficz ne sub stan cje pro du ko wa ne w ro Êli nach o dzia ∏a niu fi to sa ni tar nym prze -
do sta jà si´ do gle by w wy ni ku mi kro bio lo gicz ne go roz k∏a du Êció∏ ki. Okry wa z ro Êlin
o przy dat nych w∏a Êci wo Êciach al le lo pa tycz nych cz´ sto jest sku tecz niej sza ni˝ ich
wspó∏ rz´d na upra wa. 

W∏a Êci wo Êci po pra wia jà ce stan fi to sa ni tar ny ro Êlin ma jà na przy k∏ad
Êció∏ ki z tra wy i s∏o my, wcià˝ nie do ce nia ne w wie lu tra dy cyj nych upra wach.
Ma te ria ∏y te za wie ra jà znacz ne ilo Êci kwa su krze mo we go, któ ry dzia ∏a bak -
te rio statycz nie i grzy bo bój czo, ogra ni cza jàc wy st´ po wa nie wie lu pa to ge -
nów ro Êlin upraw nych. Dzi´ ki te mu s∏o ma lub tra wa roz ∏o ̋ o ne na za go nach
tru skaw ki i po ziom ki, obok ty po wych za let okry wy gle bo wej ogra ni cza jà
wy st´ po wa nie sza rej ple Êni na owo cach. 

Sto su jàc okry w´ z wy bra nych ro Êlin mo˝ na osià gnàç wy mier ne ko rzy -
Êci upra wo we. Jest to tym bar dziej uza sad nio ne, i˝ nie któ re ga tun ki ja ko
chwa sty sà usu wa ne pod czas pie l´ gna cji.

Specyfika nawo˝enia przy Êció∏kowaniu upraw
Nawo˝enie Êció∏kowanych upraw wymaga uwzgl´dnienia w∏aÊciwoÊci

okrywy: 
m w∏ók ni ny i tka ni ny po li pro py le no we – sà oboj´tne wzgl´dem wno szo -

nych sk∏ad ni ków po kar mo wych a ich u˝ycie nie wy ma ga zmian daw -
ki ani ter mi nu wy sie wu na wo zów; 

m fo lie – sta no wiàc ba rier´ dla na wo zów sto so wa nych pog∏ów nie, zmu -

Âció∏ka z folii biodegradowalnej 

E
. Sikora
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Wy daw ca: Wy daw nic two „dzia∏ ko wiec” Sp. z o. o. 
ul. Bo bro wiec ka 1, 00–728 War sza wa, tel. 22 101 34 00, 
www.dzial ko wiec.com.pl, www.fa ce bo ok.com/per fek cyj ny ogrod

Wy da no na zle ce nie KR PZD z sie dzi bà w War sza wie.
Na k∏ad: 150 tys. egz.
ISBN 978-83-63544-20-1

Broszurka bezp∏atna przeznaczona dla dzia∏kowców w PZD

Chcesz wie dzieç wi´ cej? 
Czy taj mie si´czni ki „dzia∏ ko wiec” i „Mój Ogró dek!”, w któ rych za war ta jest rze -

tel na i ak tu al na wie dza na te mat za go spo da ro wa nia i piel´gna cji dzia∏ek. Uwa ga,
za ma wiajàc te raz pa kiet pre nu me rat oby dwu cza so pism, zy sku jesz 6 mie si´cy pre -
nu me ra ty  „Mój Ogró dek” gra tis, plus ra ba ty w www.dzial ko wiec sklep.pl
tel. 22 101 34 34! 

szajà do bar dzo dok∏ad ne go przy go to wa nia gle by przed roz∏o˝eniem
okry wy;

m kom post i obor ni ki – w pierw szym ro ku po roz∏o˝eniu po zwa lajà
zmniej szyç daw ki na wo zów wy sie wa nych pog∏ów nie o po∏ow´; 

m ma te ria∏y ubo gie w azot (tro ci ny, wió ry drzew ne, ko ra, s∏oma), ze
wzgl´du na in ten sywnà sorpcj´ bio lo gicznà, wy ma gajà zwi´kszo ne go
na wo˝enia tym sk∏ad ni kiem (o ok. 20–30%); 

m gru ba war stwa ma te ria∏u or ga nicz ne go wyd∏u˝a czas prze miesz cze -
nia si´ sk∏ad ni ków po kar mo wych w po bli˝e ko rze ni roÊlin. Przy sto -
so wa niu Êció∏ek or ga nicz nych le piej za tem sto so waç na wo zy w po s-
ta ci ich wod ne go roz two ru, lub po wy sie wie na wo zu dok∏ad nie pod -
laç na wo˝one miej sca.

Co zrobiç ze zu˝ytà Êció∏kà?
Âció∏k´ or ga nicznà wy star czy lek ko roz drob niç, rów no mier nie po roz -

su waç na po wierzch ni i prze ko paç z glebà ja ko na wóz. Nad miar ma te ria∏u
mo˝na ze braç i prze zna czyç na kom po stow nik.

Okry wy syn te tycz ne (fo lie, agrot ka ni ny) na le˝y dok∏ad nie ze braç z za -
go nów, po se gre go waç i umieÊciç w spe cjal nym po jem ni ku (na tzw. od pa -
dy su che) z prze zna cze niem do re cy klin gu. 

Okry wy syn te tycz ne nie mogà po zo sta waç w gle bie. Nie mogà byç te˝ spa la ne.
Post´po wa nie ta kie pro wa dzi do po wa˝ne go ska˝enia Êro do wi ska na tu ral ne go.


