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Wprowadzenie 

 

Ze względu na celowy rozwój technologii rolniczej i jej zastosowanie w praktyce, konieczne jest 

poznanie i uwzględnienie podstawowych relacji i specjalnych wymagań produkcji rolnej dla 

technologii. Ziemia eksploatowana rolniczo jest produktem naturalnego procesu glebotwórczego i 

wpływu człowieka. Rok 2015 został ogłoszony rokiem ziemi. Coraz częściej prezentowana jest 

idea zrównoważonego rozwoju. Ale jaka jest rzeczywistość? Brak materii organicznej w glebie, 

niewystarczające życie mikrobiologiczne, nieprawidłowy płodozmian, nadmierne przejścia 

ciężkich (wagowych) technik i inne negatywne czynniki powodują zmiany w fizycznych, 

chemicznych i biologicznych właściwościach gleby w kierunku jej degradacji. Jest to długotrwały 

proces, z którego nie zdajemy sobie sprawy, ale widzimy rzeczywistość w postaci np. stojącej 

wody w zapadających się liniach lub na wywrotach. Według szacunków ekspertów od 40 do 60% 

gleb cierpi z powodu zagęszczenia na obszarze 25-40 cm, w zależności od rodzaju gleby i 

zastosowanej technologii uprawy gruntów. 

Tak zwane właściwości technologiczne gleby mają ogromne znaczenie dla uprawy.  Są to cechy, 

które bezpośrednio wpływają na celowość i liczbę interwencji w pracy, ale także na wprowadzenie 

nowych technologii uprawy. Właściwości technologiczne gleby można wyrazić różnymi 

parametrami, takimi jak stosunek orki, konsystencja, spójność, wytrzymałość, pęcznienie, 

wargacja (przyczepność), higroskopijność itp. Są to bardzo ważne, ale nadal niedostatecznie 

stosowane cechy gleby w praktyce, szczególnie pod względem możliwych technologii jej uprawy. 

Gleby pozywne lub osiadające to właściwości związane ze zmianami objętościowymi, które są 

uwarunkowane zmieniającą się zawartością wody, a także wysoką zawartością koloidalna. 

Pochłaniając wodę, zderzenia oddzielają się od siebie, a tym samym zwiększają swoją objętość. 

Pozywanie jest naciskiem na otoczenie, więc wykrywamy go, mierząc ciśnienie. Może być również 

wyrażony ilością otrzymanej wody lub procentem wzrostu jej objętości. Osiadanie gleby jest 

wynikiem utraty wody, gdzie do 150 mm szerokości i 1-3 m głębokości szczelin mogą tworzyć się, 

gdy ciężkie gleby wysychają (HRAŠKO, J., BEDRNA, Z., 1988).  

Konsystencja gleby (zagęszczenie) jest wynikiem działania zestawu właściwości gleby, które 

wyrażają się stopniem spójności, lepkości i odporności na odkształcenia przy określonej 

wilgotności. Podczas oceny przetwarzania gleby liczba konsystencji jest ważną kotwicą. Numer 

konsystencji podaje się jako procent zawartości wody. Wraz ze wzrostem wartości liczby 

konsystencji wzrasta również trudność przetwarzania gleby i odwrotnie (LEDVINA, R. et al., 

2000). Spójność gleby (spójność) to zdolność gleby do tworzenia oporu, gdy ciała obce dostają się 

do gleby i do wytrzymywania nacisku zewnętrznego, który działa na kruszenie się kruszyw 

(DEMO, M., 2000). 

Przyczepność zależy od wzajemnego zaciśnięcia cząsteczek znajdujących się na powierzchni gleb 

ciał i cząstek. Przyczepność objawia się przyklejeniem masy gleby do ciała obcego, zwykle do 

narzędzia do obróbki narzędzi. (PEA, J., BEDRNA, Z., 1988).  

Twardość gleby wyraża się minimalną przyczepnością i maksymalną spójnością suchej gleby. 
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Plastyczność (odkształalność) to zdolność kruszyw glebowych do łączenia 

się w bardziej trwały kształt przy niezbędnej wilgotności. 

Tarcie gleby można wyjaśnić jako opór, który jest tworzony przez nierówności powierzchni 

dotykowych ruchu ślizgowego. Tarcie może być wewnętrzne, między powierzchnią narzędzia a 

glebą lub zewnętrzne - między częściami gleby. 

Opór pługa wyraża opór, który powoduje kruszenie się gleby, obracanie, krojenie, udar. W celu 

określenia oporu orki należy zbadać w jednym punkcie moc haka i potrzebę siły pociągowej. 

(DEMO, M., 1995) 

Gleba jest materiałem przetworzonym z punktu widzenia maszyn rolniczych. Jego cechy 

(charakter) muszą być szanowane zarówno w rozwoju, jak iw obsłudze maszyn. Przede wszystkim 

duża zmienność tych właściwości bardzo silnie wpływa na funkcję i użyteczność techniki. Chociaż 

znajomość ziemi w dziedzinie "mechaniki gleby" stwarza dobre podstawy do badania legalności 

gruntów rolnych, ziemia ta charakteryzuje się jednak osobliwościami, a mianowicie: 

duża różnorodność (niejednorodność) gleby i jej ciągle zmieniające się cechy spowodowane 

przejściami, uprawą, warunkami klimatycznymi, przerostem korzeni roślin itp., 

obecność życia w glebie, w szczególności mikroorganizmów, oraz ich funkcja jako nośników 

stałego krążenia procesów fizycznych, chemicznych i biologicznych. 

Spośród wielu cech gleby rozważmy te związane z uprawą w celu: 

celowe działanie istniejącego sprzętu roboczego do wymaganych zmian w charakterystyce gleby, 

systematyczny rozwój i budowa narzędzi roboczych i narzędzi do uprawy, 

wzajemna ocena cech charakterystycznych przed i po uprawie gruntu, w szczególności za pomocą 

tej techniki. 

Na niektóre cechy gleby z punktu widzenia jej uprawy za pomocą maszyn rolniczych wskazuje 

standard STN 465302 w zakresie użyteczności maszyn i określania warunków glebowych podczas 

ich badań.  

Gleba składa się z trzech podstawowych składników tak zwanego składnika stałego, wody i 

powietrza. Oprócz tak zwanego szkieletu (kamienie, żwir, gruby piasek), stały składnik gleby 

składa się z drobnej gleby, gdzie wielkość cząstek wynosi do 2 mm, a mianowicie piasku (0,063-

2,0 mm), gliny (< 0,002 mm) i pyłu (0,002 -0,063 mm). 

Gleba jest żywym ekosystemem, który pozwala na istnienie zawartych w niej organizmów dzięki 

niewielkiej proporcji składnika organicznego gleby ze znacznego źródła węgla, który zwykle nie 

przekracza 5 %. Węgiel jest najcenniejszym źródłem energii dla aktywności biologicznej w glebie. 

Aby osiągnąć dobre zbiory i wysoką jakość produkcji polowej, niezbędnym warunkiem wstępnym 

rewitalizacji gleby jest niezbędna. Od dziesięcioleci jednostronnie odżywiamy plantacje nawozami 

przemysłowymi i zapominamy o glebie. Żywienie mineralne jest źródłem składników odżywczych 

dla roślin lub dla mikrobiologii gleby. 
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Podstawowym warunkiem utrzymania żyzności gleby jest dbałość o 

aktywność biologiczną – życie w glebie. Podejście to przewiduje jednak ogólną zmianę w dostępie 

do gruntów, a obecnie zmiany technologiczne uwzględniające zmiany technologiczne 

uwzględniające obecne warunki glebowe i klimatyczne. 

 

Zadania związane z biologiczną aktywnością gleby 

Gleba kryje w sobie różnorodne fauny i flory, choć często niepozorne i mało widoczne. Zestaw 

żywych organizmów znalezionych w pierwszych dwudziestu centymetrach gleby to 10 DJ-ów 

poniżej hektara zboża i 50 DJ-ów poniżej hektara łąki. Chociaż 250 milionów organizmów 

żyjących na m2 stanowi tylko 0,25% całkowitej masy gleby, odgrywa ona niepowstrzymaną rolę 

w rozwoju, zdrowiu i żyzności ekosystemu glebowego. 

Ten żywy ekosystem jest ściśle związany z roślinami: 

•organizmy żywe biorą udział w tworzeniu i strukturyzowaniu gleby: tworzeniu korytarzy, kęp itp. 

Dobrze ustrukturyzowana gleba jest związana z wysokiej jakości aktywnością biologiczną. 

•aktywność biologiczna przetwarza substancje odpadowe ze świata roślin i zwierząt: (pozostałości 

pożniwne, wysięki zwierzęce, martwe zwierzęta) i zwraca minerały roślinom. Łańcuchy 

pokarmowe, a raczej sieci, zapewniają w ten sposób optymalne odżywianie roślin, ale także 

ochronę przed chorobami i szkodnikami. 

•duża liczba gatunków żyje z roślinami w symbiozie. Dają im pożywienie lub ochronę w zamian 

za węgiel. Tak jest w przypadku bakterii rurkowych dostarczających rośliny strączkowe do azotu 

lub grzybów, które dostarczają roślinom wodę i minerały w zamian za cukry. 

Gleba – żywe środowisko 

Zwyczajowo dzieli się faunę i florę glebową na trzy grupy wielkości. Każdy z nich odgrywa inną 

rolę w recyklingu materii organicznej i strukturyzacji gleby: 

•Makrofauna (ponad 2 mm) zapewnia podział i mieszanie resztek roślinnych, tworzenie 

makroporowatości umożliwia szybką cyrkulację wody i gazów, a także przenoszenie materii 

organicznej do głębszych stref glebowych. Robaki są ważną częścią tej grupy. Mogą tworzyć do 

4000 do 5000 km korytarzy na hektar i mieszać od 1 do 3 do 3 do 3 do totów ziemi dziennie w 

czasie aktywności, poza estywacją, suszą lub mrozem. Ich eksklawy (30 t/ha/rok z ton lasów 

deszczowych) tworzą stabilne i żyzne kępy.  

•mezofauna (0,1 mm do 2 mm) obejmuje głównie ogony, roztocza, nicienie, larwy owadów itp.  

•mikroflora (bakterie, grzyby i aktynobakterie) i mikrofauna (pierwotniaki i robaki). Mikrofauna 

to żywa mikroflora, która zapewnia ostateczny rozkład materii organicznej na minerały dostępne 

dla roślin. Grzyby i promienice zapewniają agregację ziaren gleby w agregaty. Interakcja między 

materią organiczną, materią mineralną i aktywnością drobnoustrojów zwiększa stabilność 

strukturalną gleby poprzez tworzenie drobnych kęp i mieszanie próchnicy i gliny. 
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Ryzosfera 

Wokół korzeni powstaje specyficzne biologiczne, chemiczne i fizyczne środowisko tak zwanej 

ryzosfery. W tej strefie, która może osiągnąć nawet 5 mm, roślina jest związana z różnymi 

organizmami, co pozwala jej zapewnić skuteczne odżywianie komórek, bronić się przed 

patogenami lub postęp we wzroście korzenia. Na przykład grzyby są w stanie przeniknąć do 

korzenia i dostarczyć roślinie wodę i sole mineralne w zamian za cukry, których nie mogą 

syntetyzować. Pod jednym hektarem kukurydzy znajduje się 150 milionów kilometrów 

fizjoterapeutów, czyli odległość od Ziemi do Słońca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rys.1 Rhizosphere 

Grzyby i glomalina 

Grzyb ma właściwość tworzenia specyficznej glomaliny glikoproteinowej, która jest bezpośrednio 

zaangażowana w przywracanie rezerw materii organicznej w glebie, ponieważ jest trudna do 

rozkładu, a tym samym tworzy część próchnicy poprzez zbieranie. Szacunki naukowe mówią 

nawet, że jedna trzecia węgla w glebie na planecie jest tego pochodzenia. Glomlina odgrywa istotną 

rolę w stabilności strukturalnej gleby. Działa jako klej, który stabilizuje cząstki gleby, a tym samym 

tworzy stabilne agregaty. Dzięki tym właściwościom ukorzenione złośliwie, chemicznie i 

biologicznie mikortyką uczestniczy w tworzeniu stabilności grudek glebowych, a także w 

zapewnieniu wystarczającej podaży materii organicznej, która sama w sobie jest ważnym 
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czynnikiem strukturalnym. Grzyby mikortyczne mogą również chronić 

korzenie przed chorobami i szkodnikami. Robią to na dwa sposoby: w siatce korzeniowej i 

ryzosferze. Im bardziej obserwujemy glebę, tym bardziej możemy zaobserwować synergiczne 

relacje między bakteriami glebowymi a mikorami, szczególnie w ochronie przed chorobami 

korzeni. Na przykład zmiany biochemiczne wywołane przez mikorzję przez kwas jasmonowy mają 

negatywny wpływ na larwy owadów fizykomatycznych spożywających liście.  

Skuteczna aktywność biologiczna wymaga stałego odżywiania i stabilnego środowiska 

(temperatura, wilgotność, struktura). Produkcja świeżej biomasy roślin pośrednich (liści, 

korzeni...) odżywia i chroni organizmy glebowe. Fauna i flora glebowa mają zatem odpowiednie 

środowisko do życia, reprodukcji i utrzymania struktury i wzbogacenia gleby. Materia organiczna 

ulega serii przemian, w wyniku których całkowita dystrybucja na proste minerały (sole mineralne, 

woda, dwutlenek węgla ...) ponownie dostępne dla roślin. Ta ciągła odbudowa sprawia, że gleba 

jest żywym środowiskiem. 

Materia organiczna jest jak paliwo dla silnika, który jest ekosystemem glebowym. Stosując 

międzypłyny, pomagamy w optymalnym odzysku, co przede wszystkim zmniejsza straty 

składników pokarmowych (np. azotu), a po drugie uzupełnia zapasy materii organicznej potrzebnej 

do żyzności kolejnej uprawy. Ostatecznie poprawiamy żyzność gleby, oszczędzamy pieniądze i 

chronimy środowisko. 

Ilość biomasy wytworzonej przez nadrabianie zaległości wpływa na energię dostępną dla 

ekosystemu glebowego (jakość struktury, żyzność, równowaga biologiczna). Im więcej biomasy 

generuje nadrabianie zaległości, tym bardziej płodność wzrasta w czasie. 

Jakie są możliwości rozwiązywania problemów, przywracania naturalnych cech gleby i 

zwiększania żyzności? Zapobieganie, w przeszłości, podczas uprawy gleby nie uwzględniało stanu 

gleby, oranej w każdym stanie, gdzie często występowała struktura gleby. 

Maszyny do obróbki gleby są wykorzystywane w procedurach roboczych, które mogą być 

stosowane w wielu wariantach i modyfikacjach. Procedury uzdatniania gleby różnią się w 

zależności od różnych grup upraw, do których gleba jest przetwarzana, w zależności od stanu gleby 

po wstępnym nawożeniu i oczywiście w zależności od warunków siedliska. Przetwarzanie gleby 

ma zatem na celu zapewnienie nie tylko zakwaszenia gleby, ale także włączenia resztek roślinnych, 

nawozów i ma na celu stworzenie optymalnych warunków do wzrostu roślin (ryc. 2). 
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Rys.2 Cele w zakresie uzdatniania gleby 

W naszych warunkach spotykamy gleby o różnej żyzności naturalnej, co znajduje odzwierciedlenie 

w wyborze rodzaju obróbki gleby. Wybór technologii i maszyn do przetwarzania gleby znacząco 

wpływa na skład ziaren gleb. Wielkie problemy są spowodowane przetwarzaniem ciężkich, 

trudnych w obróbce gleb, gdzie występuje bardzo wąski zakres wilgoci, przy którym można je 

dobrze przetworzyć. Wręcz przeciwnie, lekkie gleby mogą być przetwarzane nawet przy wyższej 

wilgotności bez większego ryzyka uszkodzenia struktury gleby. Konieczne jest jednak bardzo 

ostrożne podejście do głębszego bukietu i głębokiej orki. W przypadku gleb lekkich istnieje 

niebezpieczeństwo nadmiernego przyspieszenia procesów mineralizacji podczas częstego 

napowietrzania, a tym samym utraty materii organicznej. 
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Rys.3 Stosowane metody i narzędzia do obróbki gleby 

 

Na wybór systemu uzdatniania gleby znaczący wpływ mają warunki klimatyczne. Na obszarach 

suchszych, gdzie zarządzanie wilgotnością gleby powinno być priorytetem, stosuje się procedury 

z ograniczoną obróbką gleby lub siać nieprzetworzone grunty. I odwrotnie, na chłodniejszych i 

dłuższych obszarach bardziej intensywne suwarowanie wierzchniej części gleby sprzyja pożądanej 

obróbce warunków cieplnych gleby i rozkładowi materii organicznej. 
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Ważnym aspektem przy wyborze technologii przetwarzania gleby jest 

stopień zagrożenia gleby erozją. Wybierając odpowiednie zabiegi, możemy znacznie ograniczyć 

erozję wodną, która zagraża zarówno nachylonemu terenowi, jak i erozji wiatrowej, która 

powoduje szkody. 

Procedury obróbki gleby (ryc. 3) można podzielić w zależności od intensywności, głębokości i 

metody orania gleby do konwencjonalnej obróbki gleby w oparciu o klasyczną orkę z pługiem 

radlicowym oraz procedury o różnym stopniu redukcji interwencji zakwaszania w glebie. Stąd 

oznaczenie zmniejszonego przetwarzania gleby, racjonalne przetwarzanie gleby (przeprowadzane 

są tylko naprawdę uzasadnione operacje), minimalne przetwarzanie gleby, bezpośredni siew (bez 

przetwarzania gleby). W profesjonalnej technologii ustalono wyznaczenie uprawy ochrony gleby 

(conservierende bodenbearbeitung) dla technologii, w których pozostałości roślinne pozostają na 

powierzchni gleby lub są tylko płytko włączone. Są to pozostałości nawozów wstępnych (np. 

ściernisko i rozdrobniona słoma zbóż) lub drzewostany międzyplonów, często mielone przez 

zamrożenie lub zastosowanie herbicydów. Ich celem jest ochrona gleby przed kompleksem 

niekorzystnych skutków.  

Do przetwarzania ochrony gleby stosuje się również termin przetwarzanie konserwacji gleby, który 

jest związany z przetwarzaniem gleby bez odwracania oceny gleby. Siew bezpośredni (siew bez 

obróbki gleby) ma szczególną pozycję w systemie przetwarzania gleby. Po zastosowaniu obróbka 

gleby jest tracona, ale ze względów praktycznych technologia ta jest zawarta w systemie 

przetwarzania ziemi. Niektórzy autorzy postrzegają siew w nieprzetworzonej glebie jako jedną z 

form ochrony gleby. 

Obrabiarki wykorzystywane są w różnych technologiach w wielu wariantach i modyfikacjach. 

Praktyki uprawy różnią się w zależności od uprawy, w zależności od rodzaju i stanu gruntu po 

poprzedniej uprawie, a także w zależności od warunków lokalnych. Ciężka obróbka gleby 

powoduje poważne problemy, które mogą być dobrze uprawiane tylko w wąskim zakresie 

wilgotności, wręcz przeciwnie, lekkie gleby mogą być uprawiane nawet przy wyższej wilgotności 

bez ryzyka uszkodzenia struktury gleby. 

Na wybór odpowiedniej technologii obróbki wpływają również warunki klimatyczne. Na bardziej 

suchych obszarach, gdzie zarządzanie wilgotnością gleby powinno być priorytetem, znajdują 

zastosowanie technologii z ograniczonym zarządzaniem gruntami lub bezpośrednią lochą. I 

odwrotnie, w chłodniejszych i bardziej wilgotnych obszarach, intensywniejsze sąkanie gleby 

sprzyja pożądanej obróbce warunków cieplnych gleby i rozkładowi materii organicznej. 

Wyrywanie wierzchniej warstwy gleby pozwala w tych warunkach również na wcześniejszy 

początek wiosennych prac w uprawach jarych. 

Rozwój technologii uprawy, siewu i uprawy roślin w niedawnej przeszłości wymusił pojawienie 

się nowych terminów technicznych, które często pokrywały się ze sobą ze względu na swoje 

znaczenie i powodowały zamieszanie i błędną interpretację. Weźmy za przykład termin "locha 

bezpośrednia". W klasycznym pojęciu mamy na myśli pozwanie, przed którym mamy do niewoli 

uprawę ziemi. Jednak często błędnie określa się ją zarówno jako lochę bezpośrednią, jak i lochę w 
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zlewni, która mogłaby być intensywnie uprawiana, lub siać bezpośrednio 

po orce, ale bez przygotowania gleby przed lochą. 

Te nowe procesy technologiczne zostały określone jako: 

•uprawa konwencjonalna; 

• zmniejszona uprawa; 

• racjonalna uprawa ziemi; 

• minimalizacja uprawy;  

• ochrona gleby, 

• ochrona gleby gruntów,  

•siew bezpośredni i inne. 

Następnie zróbmy ich krótką specyfikację. Czyniąc to, celowo naśliczmy część warunku, w której 

nie ma problemów z definicją, a warunek może być stosowany w różnych technologiach. 

Konwencjonalna uprawa jest określana przez coroczne zupy i odwracanie profilu ornipa ornipa, a 

następnie przedsiewne przygotowanie gleby i siew. W naszych warunkach jest to nadal najczęściej 

stosowana technologia. 

Termin zmniejszona uprawa oznacza zasadniczo technologię, w której liczba interwencji (przejść) 

technologii jest zmniejszana przez użycie połączonych maszyn lub zestawów lub przez pominięcie 

niektórych interwencji. Ma to zastosowanie przez cały cykl produkcyjny, niezależnie od tego, czy 

użyto pługa. Zbliża się do tego wysiłek mający na celu zmniejszenie specyficznego zużycia energii 

przy użyciu maszyn o mniejszej energochłonność itp. 

Ograniczenie uprawy roli do racjonalnego (rozsądnego) stopnia jest zawarte w koncepcji 

racjonalnej uprawy ziemi. W ten sposób uwzględniamy również wymagania upraw następców w 

ramach procesu siewu, zarówno pod względem charakterystyki gleby, jak i redukcji kosztów 

(uprawa energooszczędna). 

W naszych warunkach zastosowano koncepcję tzw. minimalizacji (minimum) uprawy. 

Technologia ta obejmuje zarówno zmniejszenie intensywności uprawy, jak i powiązanie 

interwencji w zakresie pracy z ograniczeniem przejazdów z głównym celem minimalizacji 

kosztów. Może być skoncentrowany na obszarze uprawy gruntów podstawowych i wstępnie 

obsianych oraz obsianych. Wybór techniki opiera się na uprawach i warunkach glebowych. 

Nazwa ochrona gleby oznacza proces technologiczny, w którym pozostałości roślinne częściowo 

lub całkowicie pokrywają powierzchnię gleby. Koncepcja uprawy ochronnej gruntów (KTBL, 

1993) obejmuje również tzw. uprawę zredukowaną, technologię ściółkowania, taśmowanie, 

uprawę roli i lochę bezpośrednią. W naszej fachowej terminologii termin uprawa ochrony gleby 

został użyty w technologii konserwacji.  
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Szczególną pozycją w technologiach uprawy gruntów jest siew 

bezpośredni, czyli siew na nieprzetworzoną glebę. Jego zastosowanie nie powoduje uprawy, ale ze 

względów praktycznych technologia ta jest zawarta w technologii uprawy. 

 

Rysunek 4: Klasyfikacja technologii uprawy 

 

Precyzyjne definicje poszczególnych technologii uprawy gruntów są niezbędne, aby uniknąć 

nieścisłości i nieporozumień w tym zakresie. Użyte terminy, takie jak minimalizacja uprawy roli, 

racjonalna uprawa ziemi itp., Są bardzo trudne do precyzyjnego rozróżnienia z definicji. 

Zmniejszona lub racjonalna uprawa ziemi zależy od specyficznych warunków i jest wykonalna w 
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ramach każdej technologii. Czyniąc to, musimy mieć świadomość, że 

złożone nazwy, które odzwierciedlają technologię, nie mają szans na wprowadzenie w życie. 

Dalsze stosowanie tych terminów jest niewłaściwe i nie ma na celu z obecnego punktu widzenia 

etykietowania technologii uprawy gruntów, zarówno ze względu na nieścisłości, jak i dalszy 

rozwój terminologii w tej dziedzinie. W Europie wprowadzono nowe sortowanie technologii 

uprawy, dzieląc je na (rys. 4): 

1. Uprawa konwencjonalna (z pługiem), 

Uprawa ochrony gleby (konserwująca) (bez warstwy),  

3. Locha bezpośrednia (bez uprawy). 

 

Strip till – jest to system ochrony gleby uprawy, który dąży do osiągnięcia minimalnego zasięgu 

obszaru. Naprzemiennie obrobione paski gleby z niewykonane.   Łączy w sobie zalety 

konwencjonalnej technologii (pozyskiwanie, napowietrzanie, przelot i przegrzewanie gleby) z tzw. 

technologią ochrony gleby, która zapobiega erozji gleby na skutek resztek roślinnych na 

powierzchni (jednocześnie, dzięki pozostałościom roślinnym, później przegrzewa się i tym samym 

hamuje rozwój chwastów). 

Ten rodzaj uprawy odbywa się za pomocą specjalnych maszyn, może wymagać obróbki taśmy 

nawet kilka razy, w zależności od warunków panujących na polu i uprawach. 

Na amerykańskich obszarach zbożowych intensywna uprawa spowodowana uprawą pługa w 1930 

roku 

W 1920 roku, ekstremalne występowanie erozji wiatrowej. Efektem była dewastacja całych 

obszarów i degradacja gleb – utrata żyzności dużych obszarów wcześniej żyznych obszarów. 

Doprowadziło to do inwazyjnej debaty na temat stosowania konwencjonalnych technologii i 

dalszego rozwoju uprawy bez pluch. 

Około 1990 roku naukowcy i rolnicy próbowali wprowadzić przetwarzanie pasków gleby w 

praktyce. W tamtym czasie obróbka taśm w praktyce wyglądała obiecująco, ale przyniosła też 

wiele problemów. Kluczem do sukcesu było pogodzenie jesiennego nawożenia i uprawy na 

wiosnę, kiedy konieczne było wizualne wyrównanie pasków przetworzonej gleby i dostarczenie 

niezbędnych składników odżywczych oraz zasianie nasion bezpośrednio do zaprawianych pasków. 

Chociaż system przyniósł niezaprzeczalne korzyści środowiskowe i ekonomiczne, z powodu 

błędów w kierowaniu technologią w innych operacjach roboczych, nie został wprowadzony w 

życie. Jednak na przełomie tysiącleci w rolnictwie dokonano wielu postępów zarówno w 

technologii, jak i wiedzy. W niektórych przypadkach, że tak powiem, zawrotne postępy. Rolnictwo 

precyzyjne z wieloma opcjami, takimi jak zmienne nawożenie, pełne monitorowanie ruchu 

maszyny i, oczywiście, automatyczne prowadzenie technologii. Najwyższa dokładność 

naprowadzania dzięki RTK (Real Time Kinematics). Podstawowa koncepcja jest prosta. RTK 

zapewnia większą dokładność pozycjonowania – dzięki złożonym procesom korekcji sygnału GPS 
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pozwala określić aktualną pozycję na centymetr, co na bieżąco 

aktualizowało śledzony system obróbki. 

 

Rys.5 Szczegóły śledzonych systemów uprawy 

 

Korzyści z obróbki taśmowej polegają głównie na szybszym przegrzaniu gleby przez słońce, 

napowietrzaniu gleby, redukcji erozji. Lepsze przesączanie wody w pasach roboczych w 

porównaniu do siewu bezpośredniego (bez kasy). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rys.6 Widok obrazu termowizyjnego linii 

 

Jedną z zalet lochy bezpośredniej jest to, że w przypadku niekorzystnych warunków 

klimatycznych, gdy gleby są mokre i zimne, jesteśmy w stanie stworzyć lepsze warunki dzięki 

temu systemowi. W USA system ten jest stosowany głównie do siewu kukurydzy i soi. Paski do 

pozywania w okresie wiosennym są przygotowywane już jesienią. W Europie metoda ta jest 

stosowana do sukulacji różnych upraw (kukurydza, burak cukrowy, rzepak, fasola, soja) oraz w 

różnych warunkach, na przykład do zagłuszania w ściernisko po lucernie lub succulx z 

międzyowoców. 
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Rys. 7 Strip till jest przeprowadzany w dwóch operacjach przygotowania gleby i lochy 

 

Jako dodatkowy pozytyw, szczególnie w porze suchej, uważa się, że nieprzetworzywiona gleba 

między liniami zatrzymuje wilgoć gleby i zapobiega parowaniu, wręcz przeciwnie, ze względu na 

nieuszkodzoną strukturę gleby w kolejności pośredniej w przypadku deszczy spłukujących, gleba 

przecieka szybciej. 

 

 

Rysunek 8 Dwa badania z Niemiec po 8 mm deszczu i pchniętej wodzie po 15 minutach. Gleba po 

lewej stronie nie była w stanie zobaczyć opadów, po prawej ze względu na dołączoną strukturę 

gleby w obszarze między liniami, deszcz może być infiltrowany przez przenikanie do gleby. 

(Hermann, 2013) 
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Stosując rolnictwo taśmowe, jesteśmy w stanie osiągnąć takie same zbiory, 

jak w przypadku konwencjonalnej technologii użytkowania gruntów. Nie pracując na całej glebie, 

oszczędza się paliwo. W pośredniej odległości 75 cm przetwarza się tylko 30 % powierzchni. W 

pośredniej odległości 45 cm przetwarza się 50 % powierzchni. 

Podczas przetwarzania gleby natychmiast stosuje się nawóz, który jest później dostępny dla 

systemu korzeniowego z niewielkimi stratami składników odżywczych. 

Stosując rolnictwo taśmowe, jesteśmy w stanie osiągnąć takie same zbiory, jak w przypadku 

konwencjonalnej technologii użytkowania gruntów. Nie pracując na całej glebie, oszczędza się 

paliwo. W pośredniej odległości 75 cm przetwarza się tylko 30 % powierzchni. W pośredniej 

odległości 45 cm przetwarza się 50 % powierzchni. 

Podczas przetwarzania gleby natychmiast stosuje się nawóz, który jest później dostępny dla 

systemu korzeniowego z niewielkimi stratami składników odżywczych. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rys.9 Główne części maszyny do obróbki gąsienicowej 

 

Rolnicy, biorąc pod uwagę radę, która pracuje na większej głębokości, są myleni z 

niedostatecznym żerowaniem, co jest nieporozumieniem. Oczywiście obróbka taśm ma również 

swoje wady i ukryte zagrożenia. 

Erozja może również wystąpić w śledzonych uprawach gleby, dlatego konieczne jest 

poprowadzenie techniki prostopadle do zbocza. W przypadku wszystkich technologii ochrony 

gleby konieczne jest regulowanie szkodników, na przykład sulives. Możliwe pojawienie się 

gryzoni, w nieprzetworzenionych paskach, korytarze i gniazda pozostają nienaruszone, a ponadto 

ułatwiły ruch w pasach, dlatego konieczne jest ich dobre zagęszczenie. 
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Przejścia przez pola podczas wykonywania operacji roboczych są normalną 

częścią naszego życia, nawet jeśli zależy to od punktu widzenia, z który na nie patrzymy. Z punktu 

widzenia ucisku gleby częstotliwość przejść jest wprost proporcjonalna do składu gleby. Ich 

działanie powinno być monitorowane z punktu widzenia wielu czynników takich jak ciśnienie w 

oponach, bieżnik, częstotliwość przejazdu, rozkład poziomy, prędkość przejazdu i poślizg kół 

pojazdu energetycznego. Uciskając glebę, działamy głównie w pionie na glebie i zagęszczamy ją 

nie tylko na powierzchni, ale także w głębszych horyzontach. Częste przejścia energii oznaczają, 

że przy wynikającym z tego nacisku na glebę 2,50-5 kg na cm 2 zagęszcza glebę znacznie do 

głębokości 45 cm i słabszą do głębokości 65-70 cm. Szczegółowo ocenia się kwestię, czy lepiej 

jest, aby przejścia nadal były w tych samych miejscach, czy najlepiej zawsze w nowych 

lokalizacjach. Drugi sposób prowadzi do mniejszego zagęszczenia, ale na prawie całym obszarze. 

Z drugiej strony powtarzające się przejścia powodują zagęszczenie mniejszej powierzchni pola. 

Liczba skrzyżowań pośrednio zależy od zagęszczenia, maksymalne zagęszczenie wynosi od 1-5 

przejść, bardzo słabe między 10 a 15 skrzyżowaniami. Inne wyniki pokazują, że zagęszczenie 

przejawia się w warstwie 0-30 cm przy małej liczbie skrzyżowań na tym samym torze, z wieloma 

skrzyżowaniami w warstwie 20-70 cm (Šařec, 1989). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rys.10 Demonstracja wpływu zagęszczania gleby na rozwój systemu korzeniowego 

Główną przyczyną mechanicznej przyczyny zagęszczenia gleby są powtarzające się przejścia 

środków mechanizacyjnych. Na to gleba jest narażona prawie z wyjątkiem miesięcy zimowych. 

Odkształcenie przez koła lub pasy powoduje nacisk kontaktowy na powierzchni siedzenia. 

Ciśnienie to działa prostopadle do powierzchni gleby i siły równoległej do powierzchni gleby. Ta 

siła z kolei działa przeciwko poślizgowi kół lub pasa. Innym problemem z deformacją gleby jest 

wysoki nacisk właściwy systemu podwozia na powierzchnię gleby i wysoka częstotliwość przejść 
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na nim. Naciski przenoszone są poprzez deformację gleby na głębsze 

warstwy, a zatem przy płytkim przygotowaniu gleby przed lochą często nie rozwiązujemy 

problemu, który tam powstał. Ta niejednorodnie przetworzona gleba poprzez uprawy wrażliwe na 

zagęszczenie gleby objawia się następnie zmniejszeniem zbiorów. Na przykład burak cukrowy jest 

konserowany przez buliev, a tym samym zmniejsza się jego wartość technologiczna (Hůla, 1988). 

Redukcja nacisku kontaktowego na glebę 

Ważnym czynnikiem jest rozwiązanie problemu zagęszczania gleby, który jest również wspierany 

przez ustawę nr 220 z 2004 r. o ochronie gleby. Główną przyczyną mechanicznej przyczyny 

zagęszczenia gleby są powtarzające się przejścia środków mechanizacyjnych. Na to gleba jest 

narażona prawie z wyjątkiem miesięcy zimowych. Odkształcenie przez koła lub pasy powoduje 

nacisk kontaktowy na powierzchni siedzenia. Ciśnienie to działa prostopadle do powierzchni gleby 

i siły równoległej do powierzchni gleby. Ta siła z kolei działa przeciwko poślizgowi kół lub pasa, 

komplikując go. 

Zmniejszenie nacisku kontaktowego po wciśnięciu mechanizmów na podłoże jest jednym z 

kluczowych zadań w zmniejszaniu zagęszczania poniżej. 

Specyficzne naciski maszyn na glebę można zmniejszyć za pomocą następujących środków: 

- montaż na dwóch kołach, 

- opony niskociśnieniowe, 

- podwozie gąsienicowe. 

Innym rozwiązaniem jest wybór odpowiedniego odcienia opony lub dwóch zespołów. Obecnie 

producenci zezwalają na mocowanie innej opony do kół nośnych. Niektórzy producenci rozwiązują 

ten problem za pomocą opon o szerokim profilu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rys.11 Szczegóły montażu na dwóch oponach 
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Jednak nawet to rozwiązanie przy wysokich klasach energetycznych środków energetycznych 

związanych z dużą masą maszyny nie przynosi pożądanego efektu. Dlatego niektórzy producenci 

dopuszczają oddzielne jazdy poszczególnych kół poza torem sąsiedniego koła tak zwanego biegu 

kraba. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rys.12 Widok plantatora buraków cukrowych w tzw. biegu kraba 

 

Dzięki temu wyrzuceniu tylnej osi i jej bocznemu przemieszczeniu obszar jest prawie całkowicie 

wykorzystany, a specyficzny nacisk na powierzchnię gleby jest niższy. Jeszcze lepsze rozwiązanie 

i idealny rozkład nacisku powierzchniowego na glebę uzyskuje się poprzez taśmowanie 

rozwiązania podwozia maszyny. W przeszłości materiały pasowe były metaliczne i uszkadzały 

drogę podczas przechodzenia przez drogę. Obecnie sytuacja jest inna, stosuje się wysokiej jakości 

materiały gumowe. 
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Rys.13 Konstrukcja techniczna wózków gąsienicowych może się różnić 

 

 

 

Zmniejszenie ciśnienia właściwego można również osiągnąć w przypadku ciągników kołowych, 

które mają większy poślizg kół w porównaniu z ciągnikami gąsienicowymi. Rozwiązuje się to 

poprzez niedopompowanie opon. System ten został zaczerpnięty z technologii wojskowej. 

Oznacza to, że podczas jazdy po polu mamy opony podhajane, a podczas przejeżdżania po 

utwardzonych drogach zagęszczamy je przez sprężarkę, aby opór toczenia był jak najmniejszy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rys.14 Rozwiązanie techniczne do pompowania opon ciągników Fendt 

 

Jednak w wielu przypadkach problem zwiększonego ucisku gleby może być również 

spowodowany niewłaściwym rozmieszczeniem techniki na ciągniku. Często istnieje rozwiązanie 

techniczne do zawieszenia techniki na tylnych ramionach ciągnika i konieczne jest uzupełnienie 

przodu ciągnika dodatkowymi ciężarami. Można to jednak rozwiązać, na przykład, umieszczając 

magazynek na przednich ramionach hydrauliki ciągnika. 
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Rys.15 Odpowiedni układ techniki sedacji na ciągniku 

 

 

Organizacja pracy w niepełnym wymiarze godzin 

W tej sekcji potrzebne są następujące środki, aby zapobiec zagęszczeniu gleby: 

- zmniejszenie liczby przejść lądowych, 

- unikanie przejść o podwyższonej wilgotności gleby, szczególnie wiosną. 

Potrzeba zmniejszenia liczby skrzyżowań na lądzie jest praktycznie realizowana albo poprzez 

zwiększenie trakcji roboczej maszyn, albo poprzez połączenie kilku operacji roboczych, tj. 

kombinacji narzędzi. 

Ze względu na potrzebę zwiększenia wydajności pracy taka tendencja jest uzasadniona. jeśli chodzi 

o konsekwencje dla fizycznego stanu gleby, możemy raczej powiedzieć coś przeciwnego. 

Zwiększenie mechanizmów zwiększa również ich wagę i zapotrzebowanie na zużycie energii, 

tworząc zapotrzebowanie na mocniejsze ciągniki o większej masie. W rezultacie, chociaż na polu 

jest mniej śladów, gleba jest w nich zagęszczana znacznie bardziej i na większą głębokość niż 

normalnie można to zrobić, aby przywrócić ją do pierwotnego stanu. 

Szczególnie wysokimi wymaganiami wobec pracy organizatora jest konieczność zapobiegania 

zagęszczaniu pod wyższą zawartością cząstek gliny, szczególnie wiosną i przy zwiększonej 

wilgotności, gdy gleby te są bardzo podatne na zagęszczanie, podczas gdy konsekwencje 

zagęszczania w celu zmniejszenia zbiorów są najbardziej widoczne na tych glebach. 

Ciężkie i wydajne maszyny mają negatywny wpływ na właściwości gleby i samej gleby, ponieważ 

uciskają glebę przez stałe i regularne przejścia. W najczęściej stosowanych procedurach 

technologicznych orki powierzchnia przełęczy polowej wynosi do 95%, a w ciągu roku przejścia 

są kilkakrotnie. Ucisk można wyeliminować poprzez podszycie lub orkę, które zaliczamy pod 

względem energii do bardzo wymagających operacji w terenie. Ten powtarzający się proces ucisku 
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gleby i późniejszej regeneracji jest charakterystyczny dla dzisiejszego 

rolnictwa, ale wiąże się z nieefektywnym wydatkowanie środków finansowych.  

Osobnym rozdziałem w kontrolowanym ruchu technologii w terenie było precyzyjne rolnictwo lub 

prowadzenie maszyn za pomocą GPS. Rama robocza jest używana przez technika w 100%, co 

oznacza, że nie ma duplikacji lub pominięcia nieprzetworzenionej przestrzeni na polu. Może być 

stosowany praktycznie we wszystkich operacjach roboczych. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rys.16 Monitoring GPS maszyn pozwala kierownikowi zdalnie monitorować technikę 

Zorganizowany przepływ technologii po polu pozwala nam oddzielić obszar jazdy od obszaru 

produkcyjnego, na którym uprawiamy rośliny. Idealnie byłoby, aby obszar jazdy był procentowo 

mały w porównaniu z obszarem produkcyjnym. W przeszłości rozwiązywano to poprzez tworzenie 

linii tramwajowych, które jednak były wymieniane co roku. Dzisiaj, dzięki wkładowi technologii 

ochrony gleby lub wymianie warstwy warstwowej, jesteśmy w stanie poprowadzić technologię 

przez kilka lat na te same tory. Jednak ten system przynosi również pewne pęknięcia, zastosowana 

technika musi być wielokrotnością modułu, który wybieramy na początku. Przynosi pozytywne 

wyniki pod względem stanu gleby, jednocześnie przynosi niewielki wzrost zbiorów. Zastępując 

pług pługiem, zapewnia również oszczędności PHM. System Controlled Traffic Farming (CTF) 

jest używany praktycznie na całym świecie. W warunkach słowackich projekt pilotażowy jest 

testowany pod kątem VPP Kolíňany w ramach projektu ITEPAG, ale jest uzależniony od 

zastosowania systemów nawigacyjnych we wszystkich ciągnikach. 
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Moduł Rys.17 CTF System 6 m (Rataj, 2017) 

 

Rozwiązanie tego problemu jest możliwe dzięki tzw. kontrolowanemu ruchowi maszyn w terenie 

(CTF). Ta metoda kontrolowanego ruchu łączy się z tradycyjną mechanizacją uprawy. 

Podstawowym warunkiem wstępnym jest pogodzenie ujęć roboczych maszyn. Ruch maszyny 

sterowany jest przez nawigację satelitarną z dokładnością do 0,02m tzw. RTK. Ten precyzyjny 

system nawigacji pozwala prowadzić maszyny i zestawy maszyn na stale powtarzające się tory 

przez cały sezon wegetacyjny, ale także w kolejnych latach. CTF ma maksymalne zastosowanie, 

gdy powierzchnia collie jest całkowicie oddzielona od samego obszaru uprawy, a ścieżki te są 

wykorzystywane corocznie. 

Efekty CTF  

   CTF ma pozytywny wpływ na osiągnięcie zbiorów. Wybrane gospodarstwa w Niemczech, Anglii 

i Holandii wykazały wzrost zbiorów do 25% przy zastosowaniu systemu CTF - w zależności od 

uprawianych roślin i warunków.  

   Problem zmniejszonej infiltracji wody (infiltracji) spowodowany jest stopniem stwardnienia 

gleby, co powoduje problem szczególnie w zakresie porów w glebie. Konsekwencją jest 

odprowadzanie wody po powierzchni pola, co z kolei wywołuje erozję gleby lub możemy 

obserwować całe części zalanych działek. Problem ten dotyczy głównie lat o większych opadach, 

kiedy woda nie może przesączać się przez ściśniętą warstwę gleby.  
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   CTF można zatem postrzegać nie tylko jako system zwiększania żyzności, 

ale przede wszystkim jako kompleksowy system zapobiegania stwardnieniu gleby. 

   Jednocześnie system CTF pozwala również na bardziej efektywne rozmieszczenie sprzętu 

rolniczego. Niewystarczająca ilość wody przesączającej się do gleby i zagęszczającej się gleby 

powoduje skrócenie dostępnego czasu na wykonanie prac polowych. Kontrolowany ruch maszyn 

pozwoli maszynie, poprzez stałe gąsienice, na lepszy dostęp do działki, a jednocześnie mniejsze 

wymagania są wywierane na wydajność maszyn (ciągników). Kilku autorów zgadza się, że ten 

spadek wydajności może wynieść do 30%, w zależności od warunków i rodzaju gleby. 

   Niezwykłe wyniki można zaobserwować w ocenie energochłonnego. Według opublikowanych 

wyników CTF Europe, oszczędność energii została udowodniona do 70%. Wartości te zostały 

osiągnięte przy użyciu minimalnej liczby operacji roboczych, spłycenia gleby i niższych wymagań 

dotyczących siły rozciągającej ciągnika.  

   W naszych warunkach należy pamiętać, że zastosowanie nawigacji satelitarnej CTF z 

dokładnością do kilku centymetrów pozwala na wykonywanie prac terenowych bez zbędnego 

nakładania się obrazów. W szczególności za znaczne uznaje się oszczędności na paliwie, 

preparatach chemicznych i nawozach.  

   Można argumentować, że najlepszym, a zatem najbardziej znaczącym efektem osiągniętym 

dzięki wprowadzeniu CTF jest wzrost porowatości, zmniejszenie ciężaru właściwego, poprawa 

struktury gleby i wylewne wykorzystanie maszyn. 

Obecnie najtańszym i niezawodnym sposobem melioracji struktury gleby ciężkich gleb są drogi 

biologiczne. Działają samodzielnie i są jednocześnie integralną częścią i towarzyszącym 

składnikiem wszystkich innych (mechanicznych, chemicznych, fizycznych) środków melioracji 

struktury gleby. Podstawą jest odpowiednia struktura upraw z wystarczającą reprezentacją roślin 

strączkowych o głębokich przyprawach, wydajny płodozmian w procesie siewu oraz wystarczające 

dostarczanie materii organicznej do gleby, w tym zielone nawożenie (ścierniszki, niedieszki). Ich 

wspólne działanie tworzy stabilną strukturę wtórną z niestabilnej struktury pierwotnej (Hlušičková 

i Lhotský, 1994).  

Gleba jest podstawowym i najważniejszym środowiskiem do oceny wszystkich nakładów uprawy 

roślin. Ze względu na swój stan gleba ma zasadniczy wpływ na trudność i ekonomię uprawy. Gleba 

nieustrukturyzowana bez odpowiedniej aktywności biologicznej traci zdolność radzenia sobie i 

eliminowania niekorzystnych warunków opadowych. Błędne założenie, że żyzność gleby 

zapewnia szydzenie na glebach zdegradowanych z brakiem aktywności biologicznej negatywnie 

pogłębia ten stan. Gleby tracą zdolność do zarządzania wodą opadów. Konsekwencją działań 

naprawczych w postaci obróbki liści jest tylko znaczny stres plantacji. Ponadto zmniejsza się 

skuteczność stosowania stosowanego odżywiania plantacji z punktu widzenia stanu zdrowia. To 

nieproporcjonalnie i nieefektywnie zwiększa zużycie nawozów i pestycydów w systemach uprawy, 

a gospodarka jest nierentowna. 

Włączenie biostymulacji gleby jest skutecznym i innowacyjnym sposobem na zmianę podejścia do 

uprawy roślin, ale także do gleby. Wdrożenie systemu biostymulacji umożliwia uzyskanie efektu 



 
  

www.visegradfund.org   25  

strukturalnego profilu gleby i przywrócenia naturalnej żyzności, a także 

poprawę jej zdolności retencyjnych. W połączeniu z technologiami ochrony gleby lub z systemem 

uprawy, w którym zawarte są uprawy pośrednie lub biostymulacja gleby roślin okrywowych, 

proces uzdrawiania profilu glebowego znacznie przyspieszy. Praktyczne i badawcze wyniki w 

stosowanych technologiach pokazują jednocześnie najbardziej efektywne wyniki biostymulacji 

gleby w technologiach pozaużywkowych. W technologiach o zmniejszonej intensywności 

huśtawki i mniejszej głębokości obróbki gleby. 

 

 

Rys.18 Wyniki aktualnej wilgotności gleby dla poszczególnych wariantów 

 

Dbanie o glebę i jej bioróżnorodność jest bardzo ważną częścią rolnictwa. Gleba zapewnia 

roślinom wszystko, czego potrzebują, jednocześnie tworząc przestrzeń życiową dla aktywności 

mikrobioty glebowej i makrobioty. Tak więc gleba tworzy przestrzeń życiową dla roślin i zapewnia 

odżywianie. System korzeniowy roślin w symbiozie z biotą glebową z kolei tworzy glebę 

strukturalną. Tutaj bardzo ważne jest zbadanie - związek między różnymi roślinami, roślinami i 

glebą oraz otaczającymi je wpływami naturalnymi. 

Produkcja roślinna jest złożonym systemem, którego doskonała znajomość jest podstawą do 

specyfikacji i późniejszego zapewnienia nie tylko produkcji, ale także nieprodukcyjnych funkcji 

rolnictwa. 

KONKLUZJA 

Obecnie praktyka rolnicza ma na celu utrzymanie właściwości gleby poprzez rozwiązania 

mechaniczne. Intensywne środki chemiczne i mechanizacyjne są niezbędne w uprawie 

monokultury, dogmat ten dominuje do dziś. Naraża to glebę na silną mechanizację, wiatr, słońce i 

deszcz. Uprawiając te monokultury, wystawiamy glebę głównie na erozję. Powinniśmy skupić się 

na powiązaniu gleba-roślina-żywność. Musimy zmienić konwencjonalne praktyki i przyjąć 

technologie, które uwzględniają zmiany klimatyczne wokół nas. 

 


