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Warunki terenowe. Obecne praktyki technologiczne i dostęp do gruntów 

rolnych są w dużej mierze nadalnieadekwatne do obecnych warunków glebowych i klimatycznych. 

Niestabilne plony w Shuntnskw Czechach wynikają z pogarszającego się stanu gleb,   

spowodowanego długotrwałym zmniejszeniem zasobów węgla w glebie i związaną z tym niską 

aktywnością biologiczną w profilu glebowym. Jest to ściśle związane z pogorszeniem właściwości 

fizycznych i chemicznych gleby, naruszonym reżimem wody i powietrza, a także zmniejszającym 

się poziomem użyteczności składników odżywczych. Jeżeli rolnik, dla którego ziemia powinna 

być podstawowym środkiem produkcji, nie zacznie w ten sposób patrzeć na glebę i jej degradację 

i dostrzegać potrzeby zadośćuczynienia, nie można oczekiwać, że cele jego biznesplanów zostaną 

osiągnięte. Każdy rolnik musi mieć możliwość decydowania na swojej ziemi, jakiej troski 

potrzebuje w odniesieniu do produkcji, aby zapewnić samowystarczalność produkcji zdrowej 

żywności, ale także opłacalność produkcji we własnym gospodarstwie. Celem wykładu jest 

pokazanie możliwościi potwierdzenierozwiązaniatechnologii ochrony gleby w celu poprawy 

gospodarowania gruntami w praktyce. Korzenie roślin we współpracy i symbiozie z mikro i 

makroorganizmami są najlepszymi czynnikami  strukturalno-formującymie.   Praktyka rolnicza nie 

uwzględnia w wystarczającym stopniu tego faktu, a strukturalny efekt aktywnej biologii gleby nie 

jest wykorzystywany lub jest bardzo niewielki. "Większość polega na brutalnej sile mechanicznej."  

Zpoprawy stanu struktury gleby możemy dodać  nawozy organiczne, nie tylko obornik, osad czy 

kompost, ale  głównie poprzez wykorzystanie upraw pośrednich do zielonegonawożenia, w tym 

włączenie iguminozy  do systemu upraw polowych czy włączenie biostymulatorów glebowych. 

Jednak podstawą jest "biologiczne przetwarzanie gleby" zamiast obróbki mechanicznej. 
 
Wprowadzenie 
Chociaż odżywianie ludności świata jest w ponad 90% zależne od gleby, nie zachowujemy się 

odpowiedzialnie z glebą. Rzeczywistość jest taka, że 1 miliard ludzi, czyli około 1/7 światowej 

populacji, cierpi na niedobory żywności. Dotyczy to w szczególności dostępności wystarczającej 

powierzchni gruntów rolnych, ponieważ potencjał produkcji rolnej jest logicznie ograniczony. 

Suche obszary pokrywają 42% powierzchni lądowej Ziemi. Trwające zmiany klimatyczne jeszcze 

bardziej pogarszają sytuację. Do 35% światowej populacji żyje w suchych warunkach, które stają 

się coraz bardziej zagrożone z powodu niedoboru wody. Według prognoz Organizacji Współpracy 

Gospodarczej i Rozwoju (OECD) powierzchnia gruntów rolnych będzie musiała wzrosnąć z 

obecnych 40% do 50% powierzchni do 2030 r., być może kosztem ekosystemów leśnych. Do 2050 

r. nakłady na gleby ze składnikami odżywczymi będą musiały się potroić, a produkcja rolna będzie 

musiała wzrosnąć o co najmniej 50 %, aby wyżywić rosnącą populację świata (OBECNA tendencja 

UE w zakresie żywienia i ochrony głównie upraw polowych jest wówczasnielogiczna). Potrzeba 

zwiększenia produkcji rolnej wymaga tak wielkiego przełomu, jak Zielona Rewolucja w 1960 

roku, a w nadchodzących dziesięcioleciachjest to ogromne wyzwanie dla 

wszystkichzaangażowanych grup, w tym największego konsumenta żywności lub  całej populacji 

świata. Konsekwentna ochrona podstawowych środków produkcji - gleby- jest wtedy warunkiem 

koniecznym, aleniewystarczającym. 
Zakotwiczenie ochrony gleby w systemach prawnych jest jednym z niewielu instrumentów, dzięki 

którym gleby mogą być stosunkowo skutecznie chronione. Przede wszystkim trzeba poświęcić się 

edukacji i wychowaniu, które kształtuje stosunek człowieka do natury, a więc także do gleby. 

Konieczne jest jednak określenie konkretnych i wykonalnych instrumentów jego ochrony. 
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Dla rolników i konsumentów w UE nowa wspólna polityka rolna, a w 

szczególności strategie "od pola do stołu" i "od pola do stołu" i "od pola do stołu",dwa kluczowe 

etapypakietu Zielonego Ładu,oznaczają szereg ograniczeń i środków, które będą musiały zostać 

wdrożonew odpowiednim czasie w najbliższej przyszłości. Środki te mogą mieć pozytywny wpływ 

na grupy konsumentów, ale ograniczenia z pewnością będą miały negatywny wpływ na 

podstawową produkcję rolną i pewne jest, że będą miały pozytywny wpływna środowisko jako  

całość. 
 
Strategie te są szeroką polityką, która będzie miała wpływ na sektor rolny na kilka sposobów. 

Obejmują one cele (niskie według polityków), takie jak wykluczenie 10 % gruntów rolnych z 

produkcji, 20 % ograniczenie stosowania nawozów chemicznych, 50 % zmniejszenie zużycia 

pestycydów chemicznych, zarządzanie 25 % gruntami rolnymi w ramach reżimu ekologicznego i 

50 % ograniczenie preparatów przeciwdrobnoustrojowych dla zwierząt gospodarskich. 
Do tej pory tylko Departament Rolnictwa USA (USDA) bada możliwe skutki tej globalnej strategii 

rolnej, a Komisja Europejska nie zajęła się jeszcze wpływem nowych podejść. 
Zrównoważone gospodarowanie gruntami nie będzie możliwe, jeśli nie zmienimy radykalnie 

naszego podejścia do gruntów jako całości. A zmiana nie oznacza ani nowych maszyn, 

anipotężniejszych nasion,anisuper nawozów czy pestycydów. Oznacza to, że zaczniemy patrzeć 

na glebę jak na żywy organizm i odpowiednio ją traktować. 
 
Degradacja gleby od kilku lat przedstawiana jest jako kluczowy czynnik spadku żyzności gleby. 

Szczegółowo przeanalizowaliśmy i opisaliśmy wszystkie możliwe wpływy na właściwości gleby, 

ale nie są zdefiniowane i wdrożone skuteczne rozwiązania w celu zatrzymania procesów degradacji 

i poprawy jakości gleby. Gdyby praktykowane środki    były skuteczne,  to dzisiajnie musielibyśmy 

mówić o niskiejzdolności retencyjnej naszych gleb. Jak równieżuszkodzona     struktura gleby,     

utwardzanie  gleby lub zmniejszenie zawartościpróchnicy  i niska aktywnośćgleby.  
 
Naruszona różnorodność biologiczna jest zjawiskiem towarzyszącym w większości naszych 

dziedzin. W ciągu ostatnich 12 lat wykopaliśmy  około tysiąca profili glebowych od granicy 

ukraińskiej do Pilzna. Na palcach można policzyć, ile sond znaleźliśmy makrosensyjnie 

nieocenionych przejawów życia w glebie. I nawet w glebie istnieje jedna ważna naturalna zasada 

- tam, gdzienie można zobaczyć makro edafó n,nie ma nawet wystarczającej ilościgleby micro 

edafónu. W tej sytuacji pole staje się następnie substratem dla hydroponiki. 
Statystyki pokazują, że jesteśmy na średniej europejskiej pod względem spożycia nawozów i 

jesteśmy o połowę do dwóch trzecich mniej niż w porównaniu z europejskimi liderami rolnictwa. 

To pozytywna wiadomość dla urzędników europejskich i dla spokoju naszych przedstawicieli w 

Komisji Europejskiej. W rzeczywistości z zastosowanych nawozów, zwłaszcza azotowych, od 40 

do 50 % pre     płynie do wód gruntowych lub leci w powietrze. Innymi słowy, jeśli zmienimy tę  

sytuację i zaczniemy stosować technologie, które zapewniają użyteczność azotu na poziomie 90%, 

to nie musimy się martwić o środki redukcji korzyścina stole.  Tak, mamy tu też rezerwy. 
 
Powody są jednoznaczne: 
- długotrwała nieproporcjonalna intensywność kołysaniai gleby (miejsca do 4 razy więcej niż 

przejście przez pole po zebraniu przed zbiorem), 
- zmniejszenie zasobów węgla w glebie i związana z tym słaba aktywność biologiczna w glebie. 
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Sucha i zakurzona powierzchnia pól od wiosny nie była dlatego, że zimą 

brakowało opadów. Po zimie wilgotność gleby była dość wysoka pomimo niższej sumy opadów 

zimowych. Stało się tak dlatego, że oddziesięcioleci podlegamy zwyczajomagronomicznym i nie 

dostosowujemy siędo nowych warunków. Musimy "otworzyć" glebę na wiosnę, aby szybciej się 

przegrzać. Tak, przegrzewa się, ale jednocześnie wysycha. Suszenie jest wprost proporcjonalne do 

liczby operacji i głębokości przetwarzania. Ale co, jeśli nie ma opadów? Wysiewamy w suchą 

ziemię i nerwowo czekamy, aż spadnie deszcz. Ostatnia wiosna 2021 roku dodaje do tego 

niestandardowy przebieg temperatur, zwłaszcza nocnych, więc kiełkowanie i wzrost plantacji były 

bardzo nierówne. 
 
Węgiel jest paliwem dla życia w glebie 
Ślad węglowy jest kolejnym strachem na wróble w rolnictwie i w całym globalnym kompleksie 

rolno-spożywczyme. I to nie tylko z powoduprzesiedleńców i ogromnych ilości surowców i 

żywności na całej planecie. Chodzi również o to, że dzięki złej jakości towarów i nieodpowiednim 

procesomich przetwarzaniaoraz na żywności kończy się 30-40% tych często drapieżnych 

produktów o wysokiej wartości dodanej koszy na śmieci. W najlepszym razie są to kompost lub 

biogaz. 
Jeśli wszyscy stawiamy na jakość, to mamy wysokiej jakościi zdrową glebę, na której produkujemy 

wysokiej jakości i zdrową  paszę i żywność, a wtedy mamy szansę na lepsze i zdrowsze życie. 

Wtedy moglibyśmy znacznie ukraść z 30-40%, które teraz wyrzucamy. I to jest główny 

przewodnik po zmniejszeniu śladu węglowego w łańcuchach żywnościowych. 
 
Rolnictwo jest jednymz największych   konsumentów oleju napędowego. W gospodarstwie 

zużywasię średnio ponad100 litrów na hektar ziemi. I wracamy do początku. Zużycie oleju 

napędowego wzrasta proporcjonalnie do stopnia degradacji gleby. Nasza praktyka pokazuje, że 

jeśli postawimy glebę w optymalnymstanie, możemy zapewnić produkcję na polu z 80, a często 

mniejlitrów na hektar w zależności od rodzaju gleby i uprawianych roślin. Tak więc i tutaj mamy 

znaczne rezerwy. 
 
Globalnie gleba zawiera około trzy razy więcej węgla niż jest zawarta w atmosferze. Węgiel ten 

znajduje się głównie w materii organicznej gleby, która przybiera różne formy, od rozkładających 

się pozostałości organicznych na powierzchni gleby po substancje próchnicowe związane w glebie 

z minerałami ilastymi. Materia organiczna w glebie jest stale dekodowana przez aktywność 

organizmówglebowych, a dwutlenek węgla jest uwalniany do atmosfery. Ilość dwutlenku węgla 

wytwarzanego i uwalnianego w ten sposób z gleby jest około dziesięć razy większa niż ilość 

dwutlenku węgla wytwarzanego przez spalanie paliw kopalnych. Oprócz tego, że glebaimateria 

organiczna oraz jej degradacja mogą znacząco wpływaćna produkcję CO 2 i innychgazów cieplarnianych, 

wpływa również na zawartość materii organicznej w glebie, a także na szereg innych właściwości 

gleby, takich jak pH, reżim cieplny czy zdolność do zatrzymywania wody i składników 

odżywczych. 
 
Kiedyzmieniamy sposób, w jaki używamy i przetwarzamyorazglebę, zawartość materii 

organicznej w glebie może się znacznie zmienić. Niewłaściwe stosowanie orki,  ale także innych 

metod intensywnej uprawy gleby, może prowadzić do znacznej mineralizacjimaterii organicznej 

wpodobny sposób jak drenaż torfu. Inne zmiany mogą, wręcz przeciwnie, mieć pozytywny wpływ 

na gromadzenie się węgla w glebie. Na przykład prawidłowe stosowanie międzyplonów, uprawa 
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wieloletnich roślin uprawnych, stosowanie obornika, przejście na 

technologie ochrony gleby, stosowanie biostymulatorów gleby 

zwiększającychaktywnośćbiologiczną   w glebie, aw niektórych przypadkach zmiana kultur. Ta 

zdolność do gromadzenia węgla w glebie nie jest całkowicie nieistotna. W ten sposób w 

glebiemożna zdeponować do kilku ton węgla na hektarrocznie. Oczywiście akumulacja węgla nie 

może trwać w nieskończoność, każda gleba ma swoją granicę. Jednak w przypadku zdecydowanej 

większości naszych gleb rolniczych i leśnych możemy oczekiwać, że nie będą one całkowicie 

nasycone węglem i istnieje potencjał dalszej akumulacji węgla. Gdybyśmy założyli, że będziemy 

w stanie zwiększyć zawartość węgla w tych glebach o 0,05% rocznie (tj. o około 1500 kg/ha 

rocznie), emisja CO2zostałabyzmniejszona. 

 
Węgiel z punktu widzenia rolników 
Węgiel jest jednym z kamieni węgielnych materii organicznej gleby (POH). Na jednymhektarze i 

przy optymalnej strukturze  gleby     oraz bez zagęszczaniai gleby wynosi około 3,0 do 3,5 tysiąca 

ton orki, biorąc pod uwagę głębokość 20-25 cm.    Z czego około 10 %, tj. Ok. 10 t/ha organizmów 

żywych, bez korzeni roślin. Odpowiada to wadze 15 krów, czyli 22 VDJ. Grzyby (5 t/ha), bakterie 

(2 t/h a),promieniowce (2 t/ha) i zwierzęta (1 t/ha) są reprezentowane w tej grupie organizmów 

żywych. 
Główna część POH (ok. 90 %) składa się z korzeni roślin i nieożywzonej części materii organicznej 

gleby. Tutaj patria martwe pozostałości  roślinne (luźnepowierzchnie oczek, sierści 

soniki,ugorowane liście, ...).Ponadto martweciała zwierząt,  mikroorganizmy, odchody iodchody 

zwierząt, pozostałości nawozu organicznegoe. na różnych etapach przemianzmieszanych z 

proporcjami mineralnymi.  Próchnica, jakostabilny ułamek tej części poh, jest reprezentowana 

przez 60-80%. Jego okres rozkładu jest obliczany od dziesięcioleci do stuleci, chyba że podaż łatwo 

degradowalnego składnika poh zostaniezakłócona. 
 
Około 4,0-4,5 t materii organicznej (OL/ha) jest rozprowadzane rocznie w glebie, w zależności od 

warunków klimatycznych, a także "punktu widzenia". W ramach wewnętrznego cyklu w glebie 

może być nawet 2 razy więcej. Aby utrzymać bilans węglowy, zdolność produkcyjną gleby i 

poziom jej aktywności biologicznej, rozproszona ilość pierwotnej materii organicznej musi być 

stale zastępowana. 
Pierwotna materia organiczna jest niestabilną częścią poh. Okres rozkładu oblicza się na dni, 

miesiące do lat i ma na niego wpływ sposób uprawy na lądzie, w szczególności spektrum 

uprawianych roślin, nawożenie, a w szczególności sposób przetwarzania gleby. Metodami 

analitycznymi mierzymy zawartość pierwotnej materii organicznej w glebie i jej jakość. 
 
Materia organiczna jest niezbędnym źródłem pożywienia dla mikroorganizmów glebowych. 

Optymalny stosunek C:N wynosi 25:1 w mieszaninieorganicznej, ponieważ 2/3węgla znajduje się 

w glebie " dlafornierów", a wynikowy stosunek C:N zmniejsza się do 8:1, co odpowiada 

stosunkowi tych pierwiastków w mikroorganizmach. 
Około 2,0-2,5 t OL/ha   zastępuje     rośliny   uchwytami korzeniowymi,  resztkami i niezbywaczami 

zebranych pozostałości, takich jakściernisko, husa, filc,kolbywrzeciona, pustepochwy i inne części 

roślin w zależności od rodzaju i celu uprawy. Powrót materii organicznej do gleby przez działanie 

roślin jest trudny do oszacowania, ale może wynosić dziesiątki procent całkowitej ilości węgla 

wspomaganego przez rośliny. 
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Co warto wiedzieć 
• Gleba imateria organiczna są największym na świecie źródłem węgla na lądzie 
• Humus składa się w 58% z węgla 
• Zawartość węgla organicznego w naszych glebach rolniczych waha się od 1,5  do 7% (średnio 2-

3%)  
Zasoby próchnicy w profilu glebowym wahają się od 50-800 t na ha (średnio 100 -200 t.ha-1) 
 
Substancje próchnicze i  ich obecność w glebie prowadzą wówczas do wysokiej pielgrzymki w 

składnikach odżywczych, któresą od 6 do 7 razy wyższe niż np. minerały i ilaste (charakteryzują 

się one dużą powierzchnią, która może wiązać znaczną ilość składników odżywczych i innych 

substancji) i tym samym mają bezpośredni stymulujący wpływ na wzrost roślin. Oprócz substancji 

próchniczych do 30%materii organicznejstanowią polisacharydy   (które mają przewagę i 

odgrywają ważną rolę w tworzeniu agregatów glebowych), kwasy organiczne i substancje o 

charakterze białkowym. 
 
Stosunek węgla do azotu dla każdego gatunku uprawy 
Zrozumienie stosunku węgla do azotuw   danym materiale organicznym jest kluczem do 

zrozumienia zarządzania glebą oraz pokrycia i rozkładu resztek roślinnych. W procedurze siewu 

zdarzają się sytuacje, w których konieczne jest, aby resztki roślin szybko się rozprzestrzeniły i 

zniknęły z pola, a czasem odwrotnie, aby pozostać tak długo, jak to możliwe. Mikroorganizmy 

glebowe       wykorzystują węgiel jako źródło energii i potrzebują diety 24: 1 C: N do swojegożycia.   
Ogólnie rzecz biorąc,  im wyższa faza wzrostu, tym wyższy jest stosunek C: N i im dłużej potrwa 

rozkład materii organicznej i odwrotnie, tym bliższystosunek, tym szybciejrozkładają się 

pozostałości roślinne.  Stosunek ten jest również związany z ilością azotu dostępnego dla 

zniszczonej uprawy. Uprawy lub mieszanka międzypłonów o stosunku C:N większym niż 24:1 są 

powoli dekomorowanei powoli uwalniają azot, co może prowadzić do przejściowego deficytu, 

dopóki niektóredrobnoustroje nie umrą, a ich ciała nie zostaną zmineralizowane. I odwrotnie, 

plantacje o stosunku C:N poniżej 24:1   powodują bardzo szybki rozkład i jednoczesne uwalnianie 

azotu do gleby. 
 
Zmniejszenie gleby i materiiorganicznej  
Utrata materii organicznej w glebie, tak zwana dehumifi, występuje, gdy jej straty znacznie 

przekraczająnakłady jej pierwotnych źródeł. Materia organiczna, która dostaje się do gleby, 

gromadzi się tylko od 10 do 30% węgla organicznego podczas rozkładu w glebie. Reszta węgla 

jest spopielana, uwalniana w postaci CO2 do powietrza.  
Dehumifikácia może być spowodowane wieloma czynnikami. Zwiększone zakwaszenie i 

napowietrzanie gleby wraz z głębszym plądrem gleby podczas intensywnej uprawy spowalnia 

proces upokarzania pozostałości organicznych i przyspiesza proces mineralizacji.  Nadmierne 

napowietrzanie, a następnie zwiększona mineralizacja materii organicznej cierpi również z powodu 

połamanych łąk i pastwisk.  
 
Aby ekosystem biologiczny zwany"glebą" dobrze działał, konieczne jest wielokrotne zwiększenie 

podaży paszy i materii organicznej (np. rprzyprawy astro-ślinowe,  biostymulatory 

gleby,nawozyorganiczne)i zmniejszają intensywność mechanicznej obróbkigleby. Stworzenie 

spokojnych warunków do pracy i rozmnażania niezliczonych populacji oraz liczby organizmów 

glebowych. W tych warunkach ten żywy ekosystem może ustabilizować strukturęgleby, poprawić 
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metabolizm, zwiększyć i utrzymać kapawodną profilu glebowego. 

Rozwiązanie mechaniczne  i zapewnienie biologicznych potrzeb gleby nie istnieją i nigdy nie będą 

skuteczne. 
 
Zrównoważone podejście do zarządzaniai 
Pierwszą rzeczą jest uznanie   i przyznanie, że gleba jest domem dlasieci żywności glebowej, która 

oczywiście mapewne wymagania. Właściwy dom zapewnia mieszkańcom ochronę, wodę i 

żywność. Idealne środowisko dla organizmów glebowych obejmuje   jak najmniej gleby 

intruzyjnej,      ciągłą osłonę plantacji lub ich pozostałości oraz jaknajwięcej różnych gatunków 

roślinfitosanitarnych.  Abyprzywrócić ziemię do pełnej zdolności funkcjonalnej, musimy w jak 

największym stopniu naśladować naturę i jejlegalność. Naszym zadaniem powinno być zatem 

stworzenie idealnych warunków dla mikroorganizmów glebowych, które następnie mogą się 

rozwijać, budować dobrą strukturę gleby, przekształcać materię organiczną w próchnicę i 

współpracować z roślinami. 
Uprawa międzypłowców i utrzymywaniejak największej liczby pozostałości pożniwnychna polach 

jest kluczem do przywrócenia gleby, ponieważ jest to najbardziej ekonomiczne i jednocześnie 

najbardziejpraktyczne rozwiązanie. Wzrost interlodów chroni i odżywia glebę. Inne sposoby 

przywracania gleby i materii organicznej gleby,   jej biologicznego składnika, struktury i 

funkcjonalności poprzez stosowanie nawozów rolniczych lub przemysłowych, kompostulub 

innych źródeł węgla sąkosztowne lub nie takwydajne - opcje te są głównie odpowiednie jako 

uzupełniające. 
Wskazane jest włączenie międzypłowisk w sytuacji, gdy twoja gospodarka składa się z 

intensywnej obróbki gleby lub jest podobna w twoim systemiedo sytuacji, gdy gleba jest naga lub 

gdy masz do czynienia zpresją chwastów, chorób lub szkodników wtwoich głównych uprawach. 

W takim przypadku wskazane jest uwzględnienie stosowania wielu mieszanin składników  

interlodów.  
 
Systemy upraw międzyplodynowych i okrywowych 
Gleba zapewniaroślinom wszystko,   czego potrzebują,ale jednocześnie powstaje tusymbiotyczna 

aktywność mikroorganizmów.  Tak więc nie gleba tworzy rośliny, ale rośliny tworzą glebę. Tutaj 

bardzo ważne jest zbadanie związku 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. Skuteczne zapewnienie obu tych funkcji w produkcji rolnej podlega nowym procedurom 

i podejściom agrotechnicznym, które pozwalają zarówno na wymagane plony, jakość produktów 

roślinnych, jak i zachowanie i zachowanie zasobów naturalnych. Na przykład uprawa 

międzypłowców jest bardzo ważną i integralną częścią tych nowych podejść agrotechnicznych w 

systemach gospodarowania gruntami ornymi. 
 
Intensywne środki chemiczne i mechanizacyjne są niezbędne w uprawie monokultury, dogmat ten 

dominuje do dziś. Naraża to glebę na ciężką mechanizacjęi,wiatr, słońce i deszcz. Uprawiając te 

monokultury, wystawiamy glebę głównie na erozję. Powinniśmy skupić się na powiązaniu gleba-

roślina-żywność. 
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Rolnictwo przemysłowe ma dosłownie obsesję na punkcie ogromnych 

nakładów nawozów chemicznych i pestycydów, często bezużytecznego azotu syntetycznego, 

ponieważ bez niego produkcja roślinna byłaby znacznie niższa, dogmatycznie   często zgłasza ją 

ponad połowa. Nie mniej niebezpieczne są wycieki i wyciekipestycydów w glebach o malejącej 

liczbieorganizmów glebowych, których aktywność w przeciwnym razie pomogłaby w naturalnej 

degradacji tych pestycydów. Procesy naturalne – biologia i życie w glebie wciąż zastępowane są 

nienaturalną chemią. 
 
Pokrycie działek międzypłowiętami jest obecnie sprawdzonym i skutecznym rozwiązaniem, ale 

nie można w nim improwizować.   Jego zastosowanie wymaga doświadczenia i kompetencji. 

Zawiera on szereg istotnych zmian w praktykach rolniczych.  
Międzypłowy nie ograniczają się do pułapek mineralnych i ochrony gleby. Są podstawą 

produktywnych, przyjaznych dla środowiska plantacji. Przy odpowiednim włączeniu do procedur 

siewu umożliwiają produkcję azotu, zwiększają materię organiczną w glebie, pomagają w ochronie 

biologicznej przed szkodnikami i chorobami. Pomagają również w walce z chwastami. Włączenie 

międzypłowców do systemu zarządzania oznacza inwestowanie w jakość gleby i produkcję, 

ochronę środowiska przy jednoczesnym oszczędzaniu wydatków. 
 
Intensywna uprawa gleby spowodowała biologiczny Holokaust. Jeśliprzestaniemy agresywnie 

ingerować w glebę i pozwolimy roślinom pracować, zajmie to trochę czasu, aby ten Holokaust się 

skończył, a biologia w glebie została przywrócona. 
 
Również w tym przypadku musimy jednak wziąć pod uwagę optymalizację operacji przetwarzania 

gruntów oraz głębokość uprawy, a także liczbę operacji i intensywność szału. Pozostałości 

głównych upraw, między uprawami, ale także obornik, nawóz lub kompost i poferment powinny 

być łatwo mieszane z biologicznie najbardziej aktywną warstwą powierzchniową gleby, ale nie 

bezgłowe uderzać w dno najdalej na głębokość 25-30 cm.  
 
Mieszanie pozostałości organicznych i nawozów  z biologicznie aktywną glebą rozpocznie proces 

mineralizacji,  w którym głównie zaangażowane są tlenowe bakterie glebowe, grzyby i grzyby. W 

tym środowisku rozkładtych pozostałości trwa wraz z procesem upokarzania, który po  dłuższym 

okresie 3-5 lat ma  pozytywny wpływ na wzrost zawartości materii organicznej w glebie i na jej 

jakość. Oznacza to również zmniejszenie zużycia oleju napędowego, zmniejszenie 

zapotrzebowania na siłę rozciągającą i siłę roboczą, a jednocześnie znaczną poprawę jakości pracy 

maszyn i narzędzi.  
 
Materia organiczna: inwestycje 
Dzięki odpowiednio dobranej i uprawianej powierzchni zlewni zwiększenie biomasy roślinnej 

zmniejsza straty pierwiastków spowodowane warunkami atmosferycznymi (wypłukiwanie, 

osuszanie, rozpuszczanie) lub sposobem pracy (intensywna uprawa, zakwaszenie gleby).  
Produkcja biomasy zwiększa rezerwy minerałów dla plantacji.  
Ten wzrost zapasów, wraz ze wzrostem cykli recyklingu (poprzez interakcję kilku skutków 

ubocznych obszaru zlewni i jego pozostałości), pozwala na zwiększenie ilości dostępnych 

minerałów do wzrostu w ciągu kilku lat bez negatywnego wpływu na środowisko. 
 
Międzypłownie i gospodarka wodna 
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Roślina stale odprowadza wodę potrzebną do wytworzenia biomasy i jej 

przetrwania.  
W związku z tym obszar zlewni utrzymywany zbyt długo może negatywnie wpływać na potencjał 

wodny następnej uprawy.  
Dzieje się tak zwłaszcza wtedy, gdy gleba (głęboka, gliniasta lub kredowa...) ma dużą zdolność 

retencyjną, gdy dopływ wody jest powoli uzupełniany.  
W takich sytuacjach (stosunkowo rzadko) konieczne jest pozbycie się rośliny okrywowej w 

odpowiednim czasie. 
I odwrotnie, przy płytkiej glebie o niskiej zawartości łupków, zapasy mogą szybko się uzupełniać. 

W związku z tym zlewnia może pozostać dłuższa. Używajopadów, które nadal byłyby zmyte bez 

narażania zapasów wody dla następnej uprawy.  Jednak równowaga wody nie zawsze jest łatwa.  

Roślinność zmniejsza parowanie, jednocześnie zwiększając spożycie, pobieranie i zatrzymywanie 

wody. Istnieje wiele parametrów, które wchodzą w grę i często są sprzeczne. Konieczne jest zatem 

wybranie odpowiedniej strategii ze względu na peedoclimatyczny kontekst działki i realizowane 

cele. 
 
Produkuj maksymalną biomasę 
Połączenie kilku gatunków wybranych na podstawie ich komplementarności pomoże w 

rozwojupozytywnej konkurencji między roślinami. 
Znajdzie to odzwierciedlenie w większej ilości biomasy i związanych z tym korzyściach.  
Biomasa będzie większa, jeśli mieszadło zawiera iguminozę, która po reorganizacji dostępnego 

azotu w glebie może zaspokoić potrzeby plantacji podczas produkcji biomasy.  
Z praktycznego punktu widzenia konieczne jest przestrzeganie właściwych proporcji 

poszczególnych nasion i mieszanie więcej niż czterech gatunków w celu uniknięcia konkurencji 

między samymi roślinami. 
 
Wykorzystaj cały potencjał odżywczy gleby 
Różne gatunki lepiej wykorzystują ogólne zasoby wody. Ponieważ każda roślina specjalniewybiera 

składniki odżywcze i rozwijawłasną aktywność biologiczną, większa liczba elementówzostanie 

ponownie zintegrowana z glebą. 
 
Popraw strukturę gleby 
Rozwój biomasy korzeniowej  
Miksery promują konkurencję między korzeniami, nauką do głębszej i bardziej złożonej 

strukturyzacji  
Wysokie zużycie wody pod koniec lata poprawi szczeliny (boisko gliniane spowodowane suszą)  
Po zniszczeniu plantacji pozostawi sieć korzeniową w glebie, która będzie wykorzystywana przez 

uprawy kulturowe. 

 
Reorganizacja struktury gleby 
Wieloletnie przejścia heavy-tech i głęboka orka prowadzą do poziomego ułożenia gleby z 

oddzielnymi zaciśniętymi warstwami. Dla dobrej absorpcji wody, wzrostu korzeni i krążenia 

składników odżywczych w glebie konieczne jestustanowienie naturalnej pionowej struktury gleby. 

Reorganizacja struktury gleby musi być spowodowana głównie przez uprawy okrywowe, które: 
• fragmentacja utwardzonych części ich korzeniami, 
• dostarczać składników odżywczych z fotosyntezą, 
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• dostarczać materię organiczną do gleby. 
Przywrócenie dobrej struktury gleby jest sprawą codzienną i długoterminową. 
 
Zalecenie: 
Ważne jest, aby unikać interwencji rolniczych w wilgotnych warunkach i brać pod uwagę jak 

najmniej materiału materialnego maszyn pracujących w polu w celu zminimalizowania  ryzyka 

zaciśnięcia gleby,oraz.   
 
Wprowadzenietrwałej pokrywy glebowej : Gleba musibyć stale pokrytaroślinami. Każdego 

dnia niezabezpieczonegleby rozwijają szybsze parowanie wody, erozję e-,niszczenieżycia   

biologicznego w glebie i zwiększa ryzyko wzrostu chwastów. 
 
Zalecenie: 
• Siać rośliny okrywowe natychmiast po zbiorach, aby wykorzystać wilgotną glebę i długie ciepłe 

dni odpowiednie do wzrostu. 
• Dbaj o rośliny okrywowe z taką samą starannością, z jaką dbamy o główną uprawę. 
To inwestycja w przyszłość. Tylko właściwie zarządzana inwestycja przynosi dobre rezultaty. 
• Utwórzmieszankę co najmniej 5 upraw. Każdy z nich ma swoje własne cechy, które zapewnią 

maksymalne wykorzystanie pokrycia terenu, pracę z korzeniami i produkcję biomasy. 

Różnorodność sprzyja również lepszym wynikom w przypadku ekstremalnych warunków 

pogodowych. 
• Uwzględnij co najmniej 50% roślin strączkowych w mieszaninie. Mają zdolność wiązania azotu 

powietrznego w glebie, a tym samym udostępniania go następującym roślinom. Są również 

doskonałe do dostarczania składników odżywczych do pokrycia upraw. 
• Usuwamy rośliny okrywowe, gdysą używane.  W tym czasie rośliny są najbardziej wrażliwe i 

mogą byćłatwo zniszczone przezwalcowanie, płytkie włączenie do glebylub najlepiej przez 

zamrożenie (w zależności od rodzaju rośliny i charakterumieszaniny   interplodinacyjnej).     
 
Zapewnienie rozwoju plantacji w każdych warunkach  
Jednocześnie wprowadzenie kilku gatunków ogranicza ryzyko związane z: 

• Wraz z pogodą (w różnych latach niektóre rośliny będą rozwijać się lepiej niż inne) 

• Z rodzajem gleby i żyznością (kapusta będzie dominująca, jeśli dostępny jest azot, a 

igumioza jest bardziej widoczna w odwrotnej sytuacji) 

• Ze szkodnikami (gnocchi, larwy, mszyce i inne szkodniki mogą atakować więcej na 

określoną roślinę i pozostawiać innym, aby to zrobić) 

• Z poprzednimi  nieumarłymi (niektóre rośliny mogą zostać uszkodzone przezpozostałości 

herbicydów) 

• Nie ma mechanicznej ścieżki dla trwałego zapewnienia biologicznych funkcji gleby! 

• Korzenie roślin przetwarzają glebę na naszą korzyść! 

• Różnorodność biologiczna życia w glebie leczy glebę! 

• Gospodarka wodna w glebie znacznie się poprawia! 

• Zwiększenie dostępności składników odżywczych z gleby i stosowanych nawozów! 

• Stabilizacja struktury agregatów glebowych! 
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Jakość biomasy - podiel C:N 
Skuteczność    uwalniania Nz obszaru zlewni wynosi dinszereg  czynników,w tymdatatransportu, 

szybkość mineralizacji, zależy również od właściwości materiiorganicznej.  
N jest związany wobszarze zlewni do końca sezonu wegetacyjnego.    Następnie mineralizacjajest 

uwalniana do następujących wuprawie.  
 
Strategia nawożeniaoraz:Celem nawożenia jakościowego powinno być utrzymanie składników 

pokarmowych w glebie w formie akceptowalnej dla roślin, zapobieganie stratom azotu i innych 

składników pokarmowych, np. poprzez wypłukiwanie. 
 
Zalecenie: 
• Ponad połowa azotu otrzymywanego przez roślinę pochodzi z organicznej masy gleby, a nie z 

dostarczanych nawozów. 
• Zawartość materii organicznej w glebie wspomaga regularne dostawy resztek roślinnych oraz 

wspomaganie aktywności mikrobiologicznej. 
• W odżywianiu mikroorganizmów i mineralizacji   pomaga przekorzenieniegleby prowadzące do 

naprawy struktury gleby inapowietrzania u,pozostawienia pozostałościpożniwnych na powierzchni 

lub zastosowania zielonego nawożenia.   
              • Prawidłowy stosunek azotu do fosforu stosowany przez rośliny wynosi od 2:1 do 4:1, 

jest to zabezpieczone głównie przez mikroorganizmy i grzyby we współpracy z roślinami w 

symbiozie z bakteriami zdolnymi do wiązania azotu z powietrza.  
• Obornik można częściowo zastąpić nawozami granulowanymi zawierającymi obornik kurzylub 

wieprzowy.   
• W przejściu na technologie sedacji  bezpośredniej, dawka nawozów N musi zostać   

redystrybuowana czasowo,ze względu na zwiększone zużyciemikroorganizmów i  wolniejszą 

ograniczoną mineralizację, inwestycja ta zostanie zwrócona w najbliższych latach. 
 
Jak wybrać odpowiednią zlewnię 
Różnorodnośćgatunków uprawnych jest najbardziej niedocenianą i najmniej stosowanąpraktyką w 

rekultywacji gruntów. Najprostszymsposobem nazwiększenie różnorodności gatunków roślin w 

gospodarstwie jest włączeniehodowców   i międzypłowisk. Dzieje się tak dlatego,      że każdy 

gatunek rośliny ma określony skład chemiczny wysięków korzeniowych, które są odpowiednie dla 

niektórych grup mikroorganizmów glebowych, a im szersza podaż żywności, tymbardziej 

zróżnicowane życie w glebie Różnorodność w glebie jest zatem tworzona przez różnorodność nad 

ziemią. Większa różnorodność gatunkowa roślin uprawnych zwiększa również ogólną masę roślin 

i między innymi maksymalizuje pobór energii ze słońca. 
 
Wybór gatunków 
Zanim nastąpi locha interlodów, konieczne jest określenie, co jest wymagane od stojaka. Czy 

ogranicza wpływ erozji, zachłania utwardzania gleby, zwalczania chorób,wiązania azotu 

powietrznego, długotrwałego wiązaniaskładników odżywczych w postaci materiału organicznego 

lub odwrotnie, jego szybkiego rozkładu? Przy wyborze gatunku lub rodzajów 

międzypłowiskistotne jestrównież,co następuje główna uprawa wprocedurze siewu. Jeżeli 

proponuje się mieszankę wielkoskładnikową międzypłowców, właściwe jest włączenie do 

mieszanki lipidów, roślin szerokolistnych i innych gatunków roślin o przeważających liściach, 

podczas gdy  pożądane jest posiadanie w mieszance składnika z każdej grupy. 
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Tworząc mieszankę interlodów, konieczne jest zatem łączenie gatunków, 

które szybko rosną i ograniczają konkurencję chwastów z tymi, które są głównie zaangażowane w 

tworzenie struktury gleby i wzbogacanie gleby w składniki odżywcze. 50 % mieszaniny składa się 

z iguminozy zdolnej do wiązania azotu powietrznego. 
Zasadą jest połączenieco najmniej 5 rodzajów  owoców   w mieszance, abyutworzyć 

zrównoważoną mieszankę funkcjonalną. 
 
Znaczeniekoniczyny inovine jako poprawy upraw: 
• są głęboko pikantne -tworzą się tak strukturalniew glebie z wystarczającą ilością porów 
• stwarza to przestrzeń do dalszego wzrostu korzeni roślin i rozwoju mikroorganizmów glebowych, 

które mają łatwiejszy dostęp do składników odżywczych 
• wysoka zawartość masy korzeniowej pozostającej w glebie 
• azot pozyskiwany jest przez pielgrzymkę przy użyciu bakterii Rhizobium,dzięki czemu dłużej 

utrzymuje się w czasie suszy. 
 
Wybór procedur siewu i kontrola wyglądu chwastów: Aby prawidłowo wybrać międzypłowiny, 

konieczne jest poznanie zalet i wad poszczególnych typów. 
Orekomendacji: 
• Międzypłownie siewne wysiewa się   równocześnie lub krótko po wysianiu do uprawy głównej, 

a herbicyd w strategii obróbki uprawy głównejpowinien zostać dostosowany. 
• Krótkoterminowe międzyplony są szyte tak szybko, jak to możliwe po zebraniu głównej uprawy, 

aby wytworzyć jak najwięcej biomasy i ograniczyć konkurencję o chwasty. Produkując wysokiej 

jakości zieloną materię, zapewniamy dostawę azotu i cukrów prostych   do wspomagania 

organizmów glebowych i odżywiania w kolejnych uprawach(sprzyjają one rozkładowi 

pozostałości pożniwnych idostarczająpoczątkowych  składników odżywczych). 
• Średnioterminowe międzypłowce są stosowane przed bardzo wczesną wiosną. Dobrze oszczędza 

glebęi możemy sobie pozwolić na większą różnorodność gatunków w mieszance. 

Mieszankabardziej elastycznegoskładu i terminu siatii. Wytwarza wystarczającą ilość węgla, aby 

chronić glebę i wytwarzać wysokiej jakości materię organiczną. Wykorzystując kilka gatunków, 

zapewnimy różnorodność w masie korzeni i nadziemnej. Celem jestzniszczenie upraw. 
• Długoterminowe międzypłowy są pobierane przed późniejszymi zasianymi źródłami, takimi jak 

kukurydza, słonecznik i soja (odpowiednie również dla technologii StripT). Tworzą zarówno 

biomasę, jak i długotrwałą   pokrywę glebową. Możliwe jest łączeniezarówno wiosennych, jak i 

ozimnowych form międzypłowni z późniejszym wiosennym wysuszaniem lub mechanicznym 

usuwaniem.  Celem jest stworzenie wystarczającej ilości biomasy i pokrywy glebowej od jesieni 

do wiosny. Mieszaniny mogą być łatwo stosowane, ale także z wysoką reprezentacją składników. 
Musimy wziąć pod uwagę międzypłownie już w momencie wyboru i daty obróbki 

herbicydowejgłównej uprawy,funkcjonalne międzypłowcetworzą dobrąkonkurencję przeciwko 

rozprzestrzenianiu się chwastów w okresie międzysiewnymi100 sezonach. 
 
Płytkie przetwarzanie gleby i metody p zmniejszają zapas   nasion chwastów w glebie i pozwalają 

na stopniowe pomijanie herbicydu, jeśli półprodukty podszywające są całkowicie stosowane, 

chwasty są wystarczająco tłumione przez siew. 
 
Locha interlodów 
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Najważniejszą rzeczą  jest, aby zszytemiędzywyznaniowe przeprowadziły 

je tak szybko, jak to możliwe od zbiorów głównej uprawy,najbiedniejszej w ciągu 48 godzin. 

Najwłaściwszym sposobem założenia plantacji jest zasiew bez uprzedniego przetwarzania gleby 

lub ewentualnie po prostu bardzopłytkiej huśtawki do głębokości lochy.  Podczas siewuw 

ścierniskupreferowany  jest wyższy ściernisko   (15-25  cm) dla lepszejpracy lochy i 

lepszegowzrostu e, co jednocześnie zapewnia cień iprzede wszystkim ogranicza prędkość wiatru 

na poziomie gruntu, co jest jednym z głównych czynników ewakuacjie. Wcześnie zasiane zlewnie 

w pełni wysiewają  długi dzień, sumy temperatur,rezerw wilgotności gleby, letnie opady deszczu, 

atakże żywą mineralizację do produkcji biomasy.   W przypadku opóźnionegopozwu  wygodnie 

jest  stworzyćwarunek usunięcia zawiesin i chwastów dopiero tuż przed nim. 
 
Koniec plantacji 
Wzrost międzypłowców można zakończyć  chemicznie za pomocą herbicydu,mechanicznie 

toczących się cylindrów tnących lub ściółki,zamrażaćw zimie lubratować bydło. 

Międzywyznaniowe   z korzeniami i ich korzeniamidbają o strukturę gleby itworzą kanały, w 

których woda może zajrzeć do gleby. Dlatego przy ich usuwaniu  idealnie  jest wybrać tylko płytką 

obróbkę powierzchniową ich biomasy lub tylko zamrażanie (mieszaniny zamarzających 

interlodówprzed wiosną), ponieważ orka lub głębsza obróbka gleby całkowicie zniszczy pracę 

wykonywaną przez korzenie i organizmy glebowe.   
Cylindry tnące ( RolkiCrimper ) działają szybko, lekko przecinają delikatną masę i zapewniają jej 

kontakt z glebą, dzięki czemu szybko rozpoczyna się rozkład materii organicznej.  Nienaruszone 

kanały pozostają w glebie wzdłuż korzeni interlodów i robaków, dzięki czemu następuje lepsze 

wykorzystanie opadów, a jednocześnie powierzchnia gleby jest chroniona przez materię roślinną. 

Inną opcją jest ściółkowanie interlodów, co jest bardziej czasochłonne i energochłonne,ale 

większość masy pozostaje na powierzchni, gdzie chroni również glebę i organizmy glebowe, aby 

zapewnić jejrozkład i zmieszanie z glebą. Możliwa korekcji międzycząstek za pomocą narzędzi 

tarczowych (idealne 5cm max 10cm) jest szybka i zapewnia dobre wymieszanie zielonej materii z 

górną warstwą gleby. Jednak międzypłowce mogą stopniowo całkowicie zastąpić mechaniczną 

obróbkę gleby,gdy    są właściwie używane, gdy uprawa jest sadzona,  a następnie można wybrać 

technologię bezpośredniego siania.   
 
Jak z powodzeniem robić międzypłowię? 
Podstawą jest eksperymentowanie, ponieważ różne gatunki pasują do każdego środowiska. 

Wybierz międzypłyty pod względem: włączenia do procesu siewu, długości okresu pośredniego 

głównych upraw, tempa ich wzrostu, stosunku C:N i r szybkiego rozkładui ujawniania  składników 

pokarmowych, wrażliwości na zamarzanie, działania fitosanitarnego i zdolności do tłumienia 

chwastów. 
 
Korzenie roślindziałają naturalnie , ta wyjątkowość "żelaza roboczego" go nie zastąpi. 
Przezintensywną uprawę  gleby dosłownie spowodowaliśmy "biologiczny Lockdown". Kiedy 

przestajemy agresywnie ingerować w glebę i pozwalamy roślinompracować, potrzeba czasu, aby 

ten Lockdown się zatrzymał ibiologia w glebie  została przywrócona. Podstawą zrozumienia świata 

gleby jest skupienie uwagi na interakcjach między korzeniem rośliny, żywymi i nieożywianymi 

składnikami gleby. Intensywność ich oddziaływania w bezpośredniej mierze wpływa na aktywność 

biologiczną gleby, tj.objętość biomasy glebowej, metabolizm i obieg węgla w glebie,a także reżim 

wodno-powietrzny. Aby mikro i makroorganizmy glebowe mogły się rozmnażać, potrzebują 
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wystarczającej ilości tlenu, wody i żywności (energii i węgla). Rośliny i 

mikroorganizmy komunikują się ze środowiskiem glebowym za pomocą ryzosfery.    Roślina 

dostarcza energię bakteriom, grzybom kulturowym i grzybom, a   jednocześnie jej rosnący korzeń 

jest źródłem węgla dla innych organizmów glebowych. Działania te odbywająsię na końcach 

korzeni naczyń włosowatych, czyli na obszarach o wielkości do 1 mm. Bakterie, grzyby i grzyby 

uwalniają do roztworuglebowego składniki odżywczezarówno ze źródeł organicznych, jak i 

nieorganicznych, a w ten sposób naturalnie przyjmują zarówno makro, jak imikroelementy rośliny. 

Z całkowitej ilości składników odżywczych w roślinach 95% stanowią składniki odżywcze 

pobierane przez przyprawy w roztworze gleba. 
 
Żywe korzenie przez cały rok 
Utrzymując żywe korzenie w glebie, to znaczy staływzrost jest ważny,ponieważ żywe korzenie 

żyjąi mikroby glebowe, a wręcz przeciwnie, promują wzrost roślin. Maksymalizuje to możliwe 

dostarczanie węgla do gleby w postaci różnych metabolitów roślinnych. Jednak proces ten działa 

tylko wtedy, gdy nad ziemią roślina fotosyntetyzuje. Tylko w ten sposób, z pierwotnej energii 

słońca w postaci związków węgla, energia dostaje się przez korzenie do gleby do 

mikroorganizmów. Dlatego konieczne jest wyeliminowanie okresu, w którym brak wzrostu rośnie 

do minimum na działce. 
 
Korzenie roślin we współpracy i symbiozie z mikro i makroorganizmami ami      

,sąnajlepszączęściąwspólnego czynnika. Praktyka rolnicza nie jest wystarczająco świadoma tego      

faktu i nie wykorzystuje efektu aktywnejbiologii gleby lub bardzo niewiele. "Opiera się tylko na 

brutalnej sile mechanicznej!" Poprawęstruktury gleby możemy osiągnąćpoprzez dotowanie 

nawozów organicznych, nie tylko obornika, obornika czy kompostu, ale także poprzez 

wykorzystanie międzyplonów do zielonego nawożenia, w tym włączenie roślin strączkowych do 

systemu upraw polowych. Również w tym przypadku musimy jednak wziąć pod uwagę 

optymalizację operacji przetwarzania gruntów,zarówno pod względem głębokości uprawy, jak i 

liczby operacji oraz intensywności kyprenii. Pozostałości pożniwne głównych upraw, ale także    

obornik,  obornik i poferment należyłatwo mieszać z najbardziej aktywną biologicznie warstwą 

powierzchniową gleby, ale nie stukać bezradnie na dno powłoki futrzanej na głębokość 25-30 

cm.Mieszając pozostałości organiczne i nawozy z glebą biologicznie czynną, rozpoczniemy proces 

mineralizacji, w którym  zaangażowane są głównie gleby tlenowe.  grzyby i pleśń. W tym 

środowisku rozkład tych pozostałości następuje następnie wraz z procesem humifikacji, który po 

dłuższym cyklu czasowym 3-5 lat ma pozytywny wpływ na wzrost zawartości materii organicznej 

w glebie i jej jakości. 
 
Współpraca poszczególnych społeczeństw organizmów  w glebie w symbiozie z zaopatrzeniem 

wmateriały budowlane, energię i odżywianie poprzez rośliny jest złożonym żywym 

ekosystememopartym  naprodukcji i,strukturze gleby, rezerwach składników odżywczych 

irezerwach wody. Dlatego,   aby ten system działał, potrzebuje jak najwięcej spokoju ducha, aby 

pracować bez nadmiernego wtargnięcia, odwracania i gleby (orki). Armia "robotników" wglebie 

potrzebuje tylko odpowiedniego środowiska pracy, wystarczającej ilości materiałów budowlanych 

(substancje organicznie stabilne), żywności iwody, aby zbudować strukturalny profil gleby. I 

zrelaksuj się. Spokój ducha do pracy i reprodukcji. "A nie walczyć o przetrwanie z panem 

stworzenia!" Natura buduje długoterminowo, stopniowo i nieprzerwanie. 
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Jednak mechanicznie przetwarzając glebę, przywracamy cały ten proces do 

początku. Dlaczego? Ponieważ zdecydowaliśmy, że struktura gleby będzie taka, jak chcemy i 

kiedy. Nie obchodzi mnie, czy nam się to podoba, czy nie. 
 
Dlatego nadal łamiemy glebę, kruszymy się i obracamy za pomocą "żelaza". Niestety, nie 

szanujemy tego, że nie możemy podłączyć żelaza. "Możemy się przenieść, stworzyć więcej 

przestrzeni (napowietrzać), ale nie możemy przywrócić struktury gleby!" Rozkład kruszyw, 

wielkość i liczba mikro i makro porów, tworzenie maleńkiej struktury gleby.  Tylko organizmy 

glebowe mogą to zrobić we współpracy z korzeniami roślin. Ale budowanie z sute jest ogromnym 

problemem, a ponieważ mamy coraz więcej (coraz większe zagęszczenie) w naszym profilu 

glebowym, potrzebujemy coraz potężniejszych maszyn, podobnie jak zużycie energii (PHM). 

Jednak maszyny te są cięższe i lepiej "kompaktowe,kruszą się i pękają", więc cały cykl powtarza 

się nam. Bardziej niezbędna mocu do strzału tego potężnego narzędzia , wyższe zużyciedo operacji 

przygotowaniagleby. Jak długo jeszcze? Dopóki nie zdamy sobie sprawy, że mechanicznie 

używając metalowych narzędzi nieorganicznych, nie możemy zbudować i przywrócić 

organicznego systemu życia. "Żelazo nigdy nie zostało stworzone i stworzone w przeszłości ani 

teraz!" Nie oznacza to, że nie musimy przygotowywać gleby, ale technologia musi szanować stan 

gleby, promować aktywność biologiczną w glebie i minimalizować liczbę mechanicznych 

interwencji w ekosystemie gleby. 
 
Technologie biostymulujące 
Biostymulacja to metody, które wykorzystują wsparcie naturalnych procesów biologicznych do 

harmonizacji marszów (procesów) w przyrodzie. Biostymulatory stosowane w rolnictwie obejmują 

różne pierwiastki, związki i mikroorganizmy, które są stosowane do roślin lub gleby w celu 

poprawy jej żyzności, plonów i jakości produkcji oraz tolerancji roślin zarówno na stres 

abiotyczny, jak i biotyczny. W szczególności w przedsiębiorstwach z brakiem produkcji zwierzęcej 

ważne są rozwiązania, które są w stanie  ocenić w szczególności materię organiczną wytwarzaną 

w glebieprzezśrodowisko roślin przyprawowych oraz makro i mikro biosferę.   
 
Biostymulatory w produkcji roślinnej to substancje lubprodukty, które przede wszystkim   

wpływają na rozwój organizmów żywych żyjących naturalnie w glebie (biostymulatory glebowe).  
 
Biostymulatory promują zatem zarówno poprawę środowiska  glebowego, jak i wzrost i rozwój 

roślin w całym cyklu ich życia od kiełkowania i nasion do stadium dojrzałości, na wiele sposobów, 

w tym w szczególności: 
- zwiększenie efektywności wodnej (poprawa gospodarki wodnej), 
- zwiększenie efektywności metabolizmu roślin w celu zwiększenia plonów i jakości produkcji, 
- zwiększenie tolerancji i poprawa regeneracji roślin w warunkach stresowych, 

ułatwienieprzyswajania, transportu, stosowaniaoraz składników odżywczych i metabolitów, 
- poprawa parametrów jakościowych produktu, w tym zawartości cukru, barwy, właściwości 

owocowych i smakowych, a także stanu zdrowotnego produktów końcowych, 
- poprawa żyzności gleby, w szczególności poprzez wspieranie rozwoju społeczności 

mikroorganizmów glebowych i rozwoju ryzosfery. 
 
Biostymulatory gleby to preparaty zawierające substancje wspomagające mikroorganizmy 

glebowe naturalnie  występujące w glebie, które po nałożeniu na glebę stymulują podstawowe 
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naturalne procesy ważne dlakomunikacji gleba-roślina oraz sprzyjają 

optymalnemu wzrostowi i rozwojowi roślin. Biostymulatory gleby są stosowane główniena 

powierzchni gleby. Mogą być płytko przygotowane lub stosowane podczas siewu w obszarze 

podłoża nasiennego.  
 
Ich podstawowym zadaniem jest zwiększenie poziomu funkcjonowania ryzosfery w 

celuusprawnienia procesów asymilacji w roślinach, zwiększenia zużycia wody i składników 

odżywczych oraz poprawy odporności zarówno na abiotyczne, jak i biotyczne czynniki stresowe. 

Ostatecznym i najważniejszym celem jest zawsze osiągnięcie lepszych plonów ilepszej jakości 

produkcji.  Wszystko to bez uzależnienia od ich efektu nawozowegom, jeśli zawierają znaczną 

część niezbędnych składników odżywczych. 
 
Biostymulatory gleby bardzo szybko po aplikacji inicjują wzrost aktywności biologicznej w glebie. 

W związku z tym degradacja   gleby poprawiawłaściwości fizycznegleby, w szczególności poprzez 

poprawę struktury gleby, zmniejszenie  zagęszczenia gleby i poprawę porowatości. W zakresie 

właściwości chemicznych jest to głównie wzrost udziału organicznych składników gleby.  
W rezultacie oznacza to optymalizację reprezentacji frakcji gleby w celu poprawy reżimów 

wodnych i powietrznych. 
 
W przypadku stosowania biostymulatorów glebowych wykazano, że udział organicznego 

składnika gleby wzrasta, głównie ze względu na wzrost objętości biomasy korzeniowej (do 300 %) 

i wzrost do 200 % udziału mikroorganizmów i makroorganizmów w glebie. 
Zastosowania biostymulatorów gleby są strategicznym rozwiązaniem. Produkty te dotyczą 

wybranych działek, niezależnie od uprawianych roślin, rodzaju gleby czy gatunku gleby, ani nie 

są ograniczone przez system gospodarowania gruntami lub przetwarzania. 
Ich użycie jest bardzo proste, a zatem nie wymaga żadnej specjalnej techniki. Ponieważ możliwe 

jest zmniejszenie dawek konwencjonalnych nawozów podczas stosowania, nie wymagają one 

dodatkowych kosztów. Są one kompensowane przez spadek podstawowych wejść. 
Ponieważ zarządzanie gospodarstwem rolnym w Republice Słowackiej nadal postrzega stosowanie 

biostymulaży glebowych jako niepotrzebne inwestycje, a ja cytuję fakt, że ziemia jest dzierżawiona 

i nie widzi wartości dodanej tej technologii, korzystamy z wyników firm za granicą, zwłaszcza w 

Republice Czeskiej. 
 
Korzyści ze stymulacji ryzosfery 
Przede wszystkim jest to poprawa głębokości ukorzenienia profilu glebowego. Jest to ściśle 

związane ze wzrostem biomasy korzeni, lepszym rozgałęzieniem i większą gęstościąkorzeni 

pokazów włosów.  Jednocześnie wzrasta aktywność biologiczna gleby, zwłaszcza funkcjonalność 

mikorozy, która jest symbiozą roślin i grzybów kulturowych, w której odbywa się większość 

metabolizmu i konsumpcja składników odżywczych. Rezultatem jest wtedy bardziej dostępne 

składniki odżywcze w roztworze gleby i lepsze wykorzystanie wody. Zapewnia to również bardziej 

efektywne wykorzystanie składników odżywczych z zastosowanych nawozów i obornika. Dzięki 

niewielkim stratom składników odżywczych znajduje to również pozytywne odzwierciedlenie w 

obszarze ochrony środowiska. 
Najlepsze wyniki osiągają rolnicy przy stosowaniu biostymulatora - stymulatora aktywności 

biologicznejryzosfery y podczas siewu pod piętą. 
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Stymulacja aktywności biologicznej ryzosfery 
              Za pomocą  krajowych technologii ochrony w dziedzinie środowiska i wspierania rozwoju 

i systemów korzeniowych roślin następuje stymulacja aktywności biologicznej ryzosfery.   

Explorer 20 si stosowany podczas siewu roślin w pobliżu nasion (pod ä      tutaj)za pomocą maszyny 

dowytrysku mi wyposażonej w aplikator   mi obornik granulowanyv. Natychmiast po 

zastosowaniucii,  ze względu na zawartość substancji organicznych, zaczyna stymulować spiace  

mikroorganizmyz nas i grzyby kulturowe,odpowiedzialne zauwalnianie nawet e składników 

odżywczych do rozpuszczalnych w wodzie dlaiem poprzez zwiększenie ichstężeniawglebie 

omroztwór. Młode rośliny lub ich korzenie  natychmiast mają do dyspozycjibogato zaostrzony stół 

z wystarczającą ilością makro i mikroelementuov w  najwyższej jakości i strawności. Jest to 

podstawa do późniejszego intensywnegorozwoju    i systemu korzeniowego,  intensywnego 

metabolizmuroślinigleby   oraz podstawowy warunek wstępny pewności maksymalnych plonów.    

Korzenie w obfitej pomocy    organizmów glebowych  i rozwijają się zarówno poziomo, jak i 

pionowo. I to właśnie pionowy           rozwój co-ňova na długośćprofiluglebowego zapewnia 

roślinom lepszy dostęp do gleby vlahe w biegu całejroślinności.  
Explorer 20, stosowany, gdy sejbe pod  pięść tutaj,jest zawsze substytutem powszechnie 

stosowanego nawozu. 
          Potwierdziły ten fakt eksperymenty terenowe, ale głównie zastosowania operacyjne w 

klimacie rolniczym wdrożone w latach 2013-2020 w Czechach i na Słowacji.   
 
Lepszy rozwójkorzeni systemu po zastosowaniu biostymulatoragleby EXPLORERprzynosi:   

- lepszewykorzystanie i dostępnośćminerałów z gleby oraz nawozów przemysłowych i 

ekonomicznych  do roślin 

- lepszy dostęp do wody 

- odporność na abiotyczne czynniki stresowe, w tym suszęi wysokie temperatury  

- WYŻSZE  PLONY 

 
Zwiększenie udziału materii organicznej w glebie poprzez biostymulację 
Biostymulacja jest również   światowym trendem w produkcji rolnej, który, jak wykazano, 

zapewnia ogólną poprawę wydajności gleby, wzrost potencjału produkcyjnego gleby i 

zrównoważony sposób uprawy na lądzie. Praktyczne doświadczenia i wyniki 

stosowaniatechnologii biostymulacji są doświadczane przez rolników w Czechach i na Słowacji 

od ponad 12     lat i w tym czasie ich rozprzestrzenianie się wzrosło ponad dwudziestokrotnie. 
Szczegółowe testy z maksymalnym wykorzystaniem współpracy z zakładami badawczymi w 

Czechach,Slovensku i na Węgrzech są przeprowadzane w formie długoterminowych projektów w 

praktycznych warunkach w dziedzinach, a częściowe wyniki i rozwiązania są operacyjnie 

przekładane na praktykę w gospodarstwach rolnych. W ramach tych projektów weryfikujemy 

nasze technologie w warunkach eksploatacji na dużych działkach (min. 3 ha), czas trwania wynosi 

co najmniej 3 lata w stabilnej jednostce, ale obecnie mamy wyniki również w okresie 5, 7 i 10 lat. 
Opisane powyżej legalności i problemy  związane z organicznym składnikiem gleb   oraz 

możliwością poprawy niezadowalającej sytuacji podane są na przykładzie porównania 

standardowych technologii z wykorzystaniem nawozów itechnologii  biostymulatorówz 

zastosowaniem funkcji życiowych biostymululatora gleby neosolowej. 
 
Neosol i aktywność biologiczna gleby 
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W ramach pięcioletniego projektu badawczego,   którego głównym celem 

było określenie optymalnej metody aplikacji i dawkowania neosolowego biostymulatora 

glebowego,poza przedstawionymi już obszarami badawczymi, zmierzyliśmy również mikrobiá á 

y   węgla, odpowiednio jego zawartość w glebie. W czasie trwania tego projektu operacyjnego 

monokultura kukurydzy znajdowała się na działce ze względu na wykluczenie wpływu 

płodozmianu. Projekt został zlokalizowany w bardzo suchym i bardzociepłymobszarze na terenach 

agrocentrumi Hrušovany, a badaczem był Agricultural Research Troubsko.  
 
Wykres slajdu 64 pokazuje średnie wartości biomasy gleby węgla mikrobiologicznego (CMIC). 

Biomasa korzeni roślinna, biomasa zwierzęca i biomasa mikroorganizmów są ważnym 

składnikiem prawidłowego funkcjonowania ekosystemu. Zwiększona dostępność węgla zwiększa 

potencjał rozwoju mikroorganizmów, a tym samym większe ilościobfitości i węgla 

mikrobiologicznego. 
W biomasie mikrobiologicznej stwierdzono statystycznie istotne wartości węgla w biomasie 

glebowej dla wariantu A w porównaniu z innymi wariantami. Prawdopodobnie najwyższe wartości 

zmierzono dla wariantu C, w porównaniu z innymiwariantami. Wyższe wartości CMIC w 2013 i 

2014 roku odpowiadają wyższym opadom w maju i czerwcu w obu klasach. 
Wpływpoprawy warunków glebowych na gospodarkę rolną 
Operacyjna weryfikacja zastosowania biostymulatorów  glebowych jako substytutu nawozów 

podstawowych i nawozów 
 
W ramach projektu eksperymentu operacyjnegowcześniej zaplanowana baza agroinżynierii była 

jednolita dla wszystkich upraw przez cały czas trwania projektu. 
Poza monitorowaniem plonów w poszczególnych wariantach, wybrane wskaźniki ekonomiczne 

oceniały głównie produkcję i zjednego hektara w SKK, koszty w SKK/ha, zużycie oleju 

napędowego w litrach/ha oraz zysk brutto w SKK/ha. Jednostka gospodarcza obliczyła wewnętrzne 

ceny fakturowe operacji. 
Wyniki graficzne z kategorii ekonomicznych w poszczególnych latach (uprawy) i wariantach 

podsumowane są na wykresach slajdów od 66 do 68. 
Zmniejszenie  zużycia oleju napędowego w uprawie gleby wynika zpoprawy i właściwości 

fizycznych gleby,w szczególności lepszej strukturyw całym profilu glebowym,bardziej 

zrównoważonej wilgotności i lepszej stabilności kruszyw glebowych. 
 
Ocena ekonomiczna 
Uzyskane obliczenia według roku pokazują, żezastosowanie  biostymulatorówglebyjest 

skutecznym rozwiązaniem strategicznym. Ich zastosowanie jest proste i nie wymaga żadnej 

specjalnej techniki, czyli jest również praktyczne. Biorąc pod uwagę, że możliwe jest zmniejszenie 

dawek konwencjonalnych nawozów podczas ich stosowania, nie wymagają one również 

dodatkowych kosztów. Są one kompensowane przez zapisywanie podstawowych danych 

wejściowych. Biostymulatoryto inwestycje w przyszłość. 
 
Strategia Technologii PRP (OLMIX GROUP) 
Co w szczególności wpływa na parametry fizyko-chemiczne gleby? Oprócz cech genetycznych 

związanych z typem gleby, jest to głównie aktywność biologiczna gleby. Aktywność biologiczna 

w glebie zapewnia przemianę składników odżywczych, tworzenie materii organicznej gleby, 

proces formowania struktury i stabilizację agregatów. Strategiczne podejście do zrównoważonej 
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produkcji gleby musi zatem opierać się na promowaniu biocenozy 

występującej w glebie. Z tego powodu Olmix Group opracowała technologię dostępu do ziemi i 

stymulacji fizjologicznej w oparciu o proces induktora minerałów (MIP). Celem tego podejścia 

jest zwiększenie aktywności biologicznej w glebie i kompleksowe zrównoważenie procesów 

fizjologicznych w roślinach poprzez określony stosunek ilości znaczników w postaci mineralnej. 

Aktywator funkcji życiowych w glebie – NEOSOL dawniej – PRP SOL korzystnie wpływa na 

intensywność aktywności biologicznej wglebie, a fizjologiczny stymulator funkcji wegetatywnych  

agroptim sunset roślin dawniej – PRP EBV  korzystnie wpływa na ich wzrost i rozwój. 
 
Inne wyniki z praktyki 
Gaiago, a  następnie biostymulator gleby Nutrigeo. Podstawową funkcją biostymulatora  gleby 

nutrigeo jest aktywacja i szybkie zwiększenie żywotności gleby, zwłaszcza składników grzybów, 

które są obecne w każdej glebie w postaci nieaktywnych zarodników. 
Wynik rozkładu substancji bawełnianej w różnych dawkach aplikacji 45 dni po aplikacji jest 

widoczny tutaj. Tkanina bawełniana jest umieszczana na głębokości 20 cm w każdym wariancie i 

jest ponownie wyciągana 45 dni po aplikacji. Stopień rozkładu substancji bawełnianej wyraźnie 

wskazuje na wzrost aktywności gleby w wariancie poddanym obróbce Nutrigeo. 
 
Przetwarzanie gleby – skuteczny czynnik w walce z suszą glebową 
"Susza glebowa, sucha!" Mokry. Nie tylko w profesjonalnej publiczności, ale także w 

społeczeństwie w ogóle, zbyt często w kwiatostanie. Niemniej jednak bez fundamentalnych 

stanowisk lub propozycji praktyki realnych rozwiązań. Patrząc jednak na zarządzanie krajem jako 

całością,z przykrością stwierdzam, żenie mampojęcia, o jakiej suszy wciąż mówią. Jeśli problem 

"suszy glebowej" jest realny, czy "rozsądny człowiek" podejmie środki ochronne i naprawcze? 

Wciąż mamy dużo czasu, aby po prostu o tym porozmawiać i omówić to, i nie ma zmiany w 

naszym podejściu do rolnictwa w kierunku oszczędzania wilgoci w glebie na naszych polach. 

Pogarszająca się struktura gleby i jej stopniowa degradacja powodują zakłócenia naturalnej 

gospodarki wodnej w kraju, powodując "suszę glebową". Nie nastąpiły jednak żadne zmiany w 

podejściu do ochrony struktury gleby i różnorodności biologicznej ekosystemu glebowego. Wtedy 

prawdopodobnie nie mamy realnego problemu z suszą, ale "sucho", więc nie mamy problemu! W 

tym kontekście "susza glebowa" nie jest prawdziwym problemem, a wręcz symbolem 

wieloznacznym uzasadniającą naszą niechęć do zmiany naszego podejścia do gospodarowania 

gruntami! Istniejące procedury przestają być ekonomicznie wydajne i opłacalne w wyniku gleby i 

zmian klimatu. Zmiany, które są naturalnym rozwojem, ale których nie chcemy dostosowywać z 

wygody. Spróbujmy odpowiedzieć na pytanie, co było wcześniej? Susza glebowa – mokre lub 

intensywne rolnictwo przemysłowe! 
 
Technologia przygotowania i przetwarzania gleby jest decydującym czynnikiem w zakresie 

zrównoważonego zarządzania. Na zdrowej glebie strukturalnej występuje naturalny sposób 

przemieszczania się wody, jej utrzymywanie w profilu – gromadzenie zapasów, zrównoważona i 

intensywna aktywność biologiczna, bardziej efektywna wymiana składników odżywczych 

pochodzenia organicznego lub mineralnego. Wszystko, co jest niezbędne do udanego 

ekonomicznie efektywnego gospodarowania gruntami. Wręcz przeciwnie, niewłaściwe podejście 

do ochrony struktury gleby (zagęszczanie, brak nawożenia organicznego, tłumienie różnorodności 

biologicznej, nadmierna chemizacja ...) pogarsza wydajność produkcji, a ponadto znacznie szkodzi 
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reżimowi hydrologicznemu krajobrazu i funkcjonalności gleby jako 

ważnego biologicznie aktywnego ekosystemu. Od czego więc zacząć? 
 
Ekosystem biologiczny - Gleba 
Do prawidłowego funkcjonowania ekosystemu biologicznego zwanego "Glebą" konieczne jest 

zmniejszenie intensywności mechanicznej obróbki gleby, zwiększenie podaży paszy ekologicznej, 

stworzenie warunków odpoczynku do pracy i rozmnażania niezliczonych populacji oraz liczby 

organizmów. W tych warunkach ekosystem ten może ustabilizować strukturę gleby, poprawić 

metabolizm, zwiększyć lub utrzymać pojemność wodną profilu glebowego. Oznacza to 

wyeliminowanie negatywnych przejawów zmian klimatu gleby i klimatu, które są wytwarzane 

przez człowieka. Zrównoważona i ekonomicznie wydajna produkcja gleby będzie możliwa w 

przyszłości tylko poprzez utrzymanie lub zwiększenie aktywności biologicznej w glebie. 

Rozwiązania mechaniczne zaspokajania potrzeb biologicznych nie są i nie będą skuteczne. 

 
Przetwarzanie gleby 
W ciągu niespełna dwóch stuleci zużyliśmy większość tysiącleci nagromadzonego węgla 

kopalnego w mniej niż dwa stulecia, w odniesieniu do gleby i żyzności gleby. Nie węgiel, węgiel, 

który był częścią materii organicznej gleby. Wysoka intensywność zakwaszenia gleby powoduje 

nieodpowiednie utlenianie związków węgla, spadek materii organicznej gleby, a w systemach 

upraw bez odpowiedniego bilansu węglowego wynikającą z tego degradację struktury gleby i 

zmniejszenie jej zdolności retencji. W rezultacie gleba utraciła i traci strukturę, aktywność 

biologiczna w glebie, która jest jedyną, która jest w stanie przywrócić strukturalne agregaty gleby, 

maleje, a gleba traci zdolność do tworzenia i przywracania zaopatrzenia gleby w wodę z 

aktywności opadowej. W ten sposób, podczas rozwoju historycznego, jesteśmy bezpośrednio 

zaangażowani w powstawanie "suszy glebowej". Skutki są bardziej widoczne dzięki 

niezrównoważonemu reżimowi opadów, dzięki czemu możemy zdać sobie sprawę, że nadszedł 

czas. Nie dla środków zapobiegawczych, ale dla ratunku! 
 
Wraz ze spadkiem składnika organicznego gleby z ujemnym bilansem węglowym następuje 

spadek aktywności biologicznej w glebie, co w tym przypadku pogarsza kruszonkę kruszyw. Z 

kolei zmniejszona kruchość kruszyw upośledza przetwarzanie gleby. Zamknięty cykl, w którym 

pracujemy bezmyślnie, aby zapewnić strukturę gleby poprzez intensywne kołysanie, jeśli nie w 

liczbie operacji, to w głębi przetwarzania. Dążymy do utrzymania wydajności operacji 

przetwarzania gleby ze względu na gorsze warunki strukturalne poprzez zwiększenie trakcji 

narzędzia, a w konsekwencji poprzez zwiększenie wydajności produktów energetycznych o 

wyższej masie. Powoduje to wzrost zagęszczenia ze względu na większą wagę maszyn i w kółko. 
Brakuje nam podstawowej wiedzy, a mianowicie, że gleba, aby była żyzna, musi być zdrowa pod 

względem stanu struktury i żywa pod względem intensywności aktywności biologicznej. 

Zrównoważone odżywianie mikrobioty gleby jest niezbędne do utrzymania ekosystemu gleby w 

zdrowiu i energetyce do uformowania! Jak z ludźmi. 
 
Biostymulacja i przetwarzanie gleby 
System biologiczny może być ożywiony tylko środkami biologicznymi! Dlatego jedną z 

obiecujących ścieżek jest ukierunkowane, świadome technologicznie, technicznie wykonalne, 

systematycznie powtarzalne stosowanie produktów o działaniu biostymulującym. W porze suchej 
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oczywiście najlepszym biostymulemjest woda. Czy jednak nawadnianie 

jest wykonalne technologicznie, technicznie i systemowo dla zasięgu powierzchni gruntów ornych 

w kraju? 
 
W przypadku  gleby dobry biostymul antropopodobny obornik lub kompost. Czy można sobie 

jednak wyobrazić liczbę stad w CES lub budowę niezbędnych zdolności do produkcji obornika i 

kompostu w ilości i jakości niezbędnej dla obszaru gruntów ornych w kraju? Ponadto, ile 

powierzchni gruntów ornych musiałoby zostać przekierowane z żywienia ludności na żywienie 

zwierząt i produkcję biomasy nadającej się do kompostowania? Tylko po to, aby utrzymać żyzność 

naszych gleb w obecnych warunkach! 
 
W kontekście wielu ograniczeń i odwrotnie, wymagania wolumenu, potrzeby ilościowe i skala 

intensywności inwestycji są podstawowe, a stosowane wcześniej biostymulatory (woda, obornik, 

kompost ....) są bardzo trudne do wdrożenia rozwiązania. Technicznie i ekonomicznie! Istnieją 

jednak inne rozwiązania, które pomogą nam odwrócić pogarszający się stan pól: 
- rozwiązania techniczne technologii o minimalnej ingerencji w profil gruntowy, 

- systemy nadrabiania zaległości lub praktyki uprawy z włączeniem upraw okrywowych, 

- aktualne praktyki technologiczne z włączeniem międzypłowni i preparatów biostymulujących. 

 

Prosta zmiana, najlepsze połączenie powyższych rozwiązań, w podejściu do obróbki gleby pomoże 

nam utrzymać i zwiększyć żyzność naszych gleb, dzięki czemu oprócz produkcji źródeł żywności, 

osiągniemy również jakość i efektywność ekonomiczną. 
Wszystkie dostępne rozwiązania są równie ważne z punktu widzenia ochrony funduszu 

gruntowego i jego możliwości produkcyjnych na przyszłość. Jednak z ekonomicznego punktu 

widzenia i bez potrzeby bardziej wymagających inwestycji najbardziej wykonalne włączenie 

międzypłowni i preparatów biostymulujących do obecnych praktyk uprawy z odpowiednim 

zastąpieniem wybranych nakładów w technologiach uprawy jest najbardziej wykonalne. 
 
Połączenie systemów interplodynacji izastosowaniebiostymulatorów pomoże nam zwiększyć 

aktywność biologiczną w glebie, co pozytywnie wpłynie na podroby glebowe. Podroby glebowe 

staną się łatwiejsze w obróbce, co pozwoli nam poprawić jakość operacji przygotowania gleby i 

zmniejszyć energochłonść, a także całkowitą liczbę tych operacji. Zmniejszając zapotrzebowanie 

na intensywność przetwarzania gleby, damy przestrzeń do naturalnego przywrócenia struktury 

gleby, utworzenia systemu makroporacji, przyspieszenia interferencji wody opadowej i poprawy 

metabolizmu w zrównoważonym środowisku oraz, co nie mniej ważne, zmniejszenia całkowitego 

bezproduktywnego parowania zebranych opadów. Zmniejszenie liczby wykonywanych 

niepotrzebnych operacji roboczych. Poprawa przetwarzania gleby jest kluczowym czynnikiem 

obniżającym koszty, oszczędzającym wilgotność gleby i efektywnym wykorzystaniem nakładów 

do systemów produkcyjnych. Jedyną naprawdę ważną operacją z technicznym wymogiem jakości 

w przetwarzaniu gleby jest utworzenie złoża sejb. Zdrowy ekosystem glebowy sam się snaging! 
 
W przypadku braku wiedzy, doświadczenia i funkcjonalnego rozwiązania powinniśmy być 

zaniepokojeni. Na szczęście jednak na całym świecie istnieją również funkcjonalne technologie i 

rozwiązania, które mogą wyeliminować negatywne skutki zmian w czasie pogody. Jednocześnie 

spełniają one również wymóg zapewnienia wydajności i, co nie mniej ważne, wymóg efektywności 
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ekonomicznej. Bez negatywnego wpływu na samowystarczalność 

żywnościową i środowisko. Więc wszystko, co musicie zrobić, to zacząć dostosowywać swoje 

praktyki kultywacyjne do nowych warunków. Każdy dla nas, bo to od nas zależy, czy chcemy się 

dostosować i znaleźć rozwiązanie. Czy chcemy zmian? Zacznijmy więc od siebie i zmieńmy 

siebie! 
 
Podejście do zarządzania gruntami w zakresie ochrony gleby jest znane na świecie od 80 lat i po 

raz pierwszy zastosowane w Czechach i Shuntnsk   30 lattemu.   
 
Podstawą technologii ochrony gleby jest pokrycie powierzchni gleby roślinamii 

zebranymipozostałościami. Technika przejścia od konwencjonalnego przetwarzania gleby do 

technologii ochrony gleby jest powszechnie dostępna na rynku. Technologie takie zakładają 

zdolność techniki do zapewnienia jakości lochy nawet w przypadku znacznej ilości resztek 

roślinnych na powierzchni lub w ich płytkimtransporcie. W tym przypadku zmniejsza się potrzeba 

wyraźniejszego kyprenii profiluglebowego, wystarczy lekko zakwasić tylko powierzchnię gleby, 

odpowiednio łóżko nasienne. Obecnie, szczególnie w celu ochrony gleby przed erozją i 

niepożądanymi oparami rosnącymi proporcjonalnie do wzrostu średniej temperatury dobowej. 

Potrzebne są zmiany w podejściu do uprawy, zmiana sposobu przetwarzania gleby! Jest to 

najbardziej podstawowy problem dzisiejszej produkcji podstawowej. Nie polityka subsydiowania, 

nie wielkość bloku, nie rzepak, nie zazielenianiei prawodawstwo UE, nie ceny nakładów i 

towarów, ale ZMIANA w postrzeganiu ziemi i dostępie douprawy roślin.  
 
Gatunek, który nie dostosowuje się do zmian w środowisku, wyginie. To naturalna legalność".   
 
System wzajemnej symbiozy 
Systemy mezoplodyńskie i/ lub praktyki uprawowe   z włączeniem roślin okrywowychrozwiązują 

i rozwiązują ten problem poprzez naturalną symbiozęsystemu korzeniowego roślin i biologii gleby. 

Procedury te przewidują następnie rozwiązania techniczne z  możliwością siewupłytko 

przetworzonej gleby lub resztek roślinnych w większych ilościach. Ale symbioza systemu 

korzeniowego ibioty glebowej umożliwia również poprawę kruchości  gleby, zwiększając w ten 

sposób jakość skulacji, szczególnie w przypadku mieszanek gazów w okresie wiosennym. 
To nie wina maszyny ssącej, że nie zamyka ona dobrze ssącego.  Błąd znajduje się w strukturze 

gleby na danej działce, co nie pozwoli na zamknięcie łóżka sejb, ponieważ gleba nie jest 

wystarczająco krucha. 
Innowacyjne podejście douprawy aete glebę poprzez zwiększenie porowatości,poprawę poziomu 

wody,a tym samym kruszenie się w przetwórstwie, zwiększając jej zdolność zatrzymywania wody. 

Symbioza korzenia rośliny i gleby może wykonać pracę za nas. Musimy im na to pozwolić i nie 

spieszyć się z włączaniem nawet zielonej materii poprzez orkę lub dyskotekę, jak ma to miejsce w 

zdecydowanej większości przypadków! Bardziej skuteczne jest inseeersejaci z techniką i używać 

praw naturalnych na swoją korzyść. Uzyskane wyniki potwierdzają wiedzę jako rozwiązanie. 
 
Zalecenia dotyczące poprawy status quo 
Możliwośćuzupełnienia systemu i zapasów węgla w przypadku braku nawozu organicznegoia. 
       Łatwiej jest również zająć się tym, jak kompleksowo i kompleksowo zastąpić brak nawożenia 

organicznego w celu zwiększenia zasobów węgla w glebie, bardziej intensywne jest kibicowanie 

biostymulatorowi ov lub w połączeniu z systemami ziplodin.        Pod tym względem systemy 
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mezyplodynowe powinny być ważnym źródłem materii organicznej, a 

biostymulatory glebowe narzędziem do silniejszych korzeni i szybszego rozkładu resztek 

roślinnych. 
Celem jest ustabilizowanie i zwiększenie zasobów węgla w glebie jako paliwa do życia w glebie. 

W oparciu o długoterminowe wyniki osiągnięte w projektach badawczych, a także w praktyce w 

warunkach Republiki Czeskiej i Słowacji,znaczną poprawę struktury gleby i jej aktywności 

biologicznej można osiągnąć poprzez zastosowanie biostymulatorówglebowych. 
Na podstawie trzyletnich wyników osiągniętych w ramach badawczego projektu 

operacyjnegomożemy stwierdzić, że zastosowanie biostymulatorów glebowych    może osiągnąć 

znacznąpoprawę struktury gleby i jej aktywności biologicznej, pozwalając tym samym na 

złagodzenie negatywów braku nawożenia organicznego. W wyniku ich stosowania pogłębia się 

aktywny fizjologicznie użytkowy horyzont gleby. 


