
Rośliny strączkowe przyjazne klimatowi 
 

Wielkość plonów i ich jakość uzależniona jest w dużej mierze od klimatu (temperatury i opadów), 

w którym na co dzień obserwujemy poważne zmiany. Jedną z ich przyczyn jest emisja do atmosfery 

tzw. gazów cieplarnianych (pary wodnej, tlenków azotu, metanu, dwutlenku węgla). Swój udział  

w pogarszaniu się klimatu bierze również rolnictwo, które oprócz ograniczenia emisję tych gazów, 

powinno być mu jak najbardziej przyjazne. Można to osiągnąć na wiele sposobów – np. poprzez 

stosowanie roślin strączkowych, które charakteryzują się wieloma pozytywnymi cechami,  

a mianowicie:  

1. Do wytwarzania plonu wykorzystują azot związany symbiotycznie przez bakterie z atmosfery. 

2. Pozostawiają roślinie następczej 60-80 kgN/ha, dzięki czemu można zmniejszyć nawożenie 

azotem i pośrednio emisje związków azotu do atmosfery (związki azotu tlenki i podtlenki są 

300 razy bardziej szkodliwe dla atmosfery niż CO2). 

3. Wzbogacają glebę w substancje organiczną (związki węgla), dzięki czemu występuje dodatni 

współczynnik reprodukcji materii organicznej. Więcej materii organicznej w glebie to więcej 

wody glebowej co widać w okresach suszy. 

4. Stymulują rozwój mikroorganizmów glebowych, które uczestniczą w tworzeniu związków 

próchnicznych i korzystnie wpływają na tzw. sekwestrację węgla w glebie. 

5. Zwiększają plonowanie roślin następczych o 20-30% w stosunku do plonów uzyskiwanych  

w monokulturze (wyższy plon to więcej CO2 zgromadzonego w roślinach w procesie 

fotosyntezy w postaci związków organicznych). 

6. Przerywając monokultury zbożowe zmniejszają zagrożenie chorobami i szkodnikami, dzięki 

czemu możemy zmniejszyć liczbę wykonanych zabiegów ochrony roślin. 

7. Zwiększają ilość pasz białkowych, co wpływa na efektywność tuczu w chowie zwierząt 

(krótszy okres tuczu to mniej metanu emitowanego do atmosfery). 

8. Rośliny strączkowe mogą być uprawiane na tak zwany „zielony nawóz” w siewie głównym lub 

w poplonach dzięki czemu możemy poprawić żyzności gleby. 

 

Oprócz przedstawionych zalet roślin strączkowych, mogących mieć wpływ na zmiany klimatyczne, 

mają one właściwości prozdrowotne, odgrywają role w zachowaniu bioróżnorodności oraz 

stanowią pożytki pszczele. Określenie „rolnictwo przyjazne klimatowi” jest jednym z głównych 

haseł w Unii Europejskiej. Propagowanie uprawy roślin strączkowych oraz zachęty w postaci 

dodatkowych dopłat jest jak najbardziej celowe i powinno być nadal utrzymane. 
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