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W sytuacji, gdy nawet pług nie jest już kluczowym narzędziem rolnika, ale 

o możliwości założenia plantacji decyduje wysiew, a o jego budowie najwyższy czas się 

zastanowić. Jeśli do tej pory nie było zainteresowania, teraz trzeba pomyśleć o zmianie technologii 

uprawy. Podstawowym problemem tego czasu jest to, jak przygotować zbyt mokrą glebę, aby 

można ją było w niej zasiać. Nawet ścisłe przestrzeganie terminów agrotechnicznych podlega 

znacznemu przemyśleniom. Priorytetem stało się posiadanie przynajmniej jednego, termin ten nie 

jest już tak znaczący. Ale ta refleksja powinna mieć miejsce co najmniej dziesięć lat temu. 

Niemożność przygotowania gleby przed siewem mechanicznym rodzi pytanie, w jaki inny sposób? 

Jest tylko jeden właściwy sposób, i to jest sposób biologiczny. Tak jak natura wymyśliła miliony 

lat temu. Mieszanki międzyowocowe lub rośliny okrywowe, poprzez symbiozę systemu 

korzeniowego i mikroflorę glebową, skutecznie i łatwo radzą sobie z przygotowaniem gleby przed 

zasysaniem. Jednak najważniejszą korzyścią jest ich zdolność do poprawy i stabilizacji struktury 

gleby, a tym samym interferencji wody opadowej. Światowym trendem, zwłaszcza w świetle 

obecnej sytuacji na Słowacji i w Czechach, jest przejście na   bezpośrednią sedację z 

wykorzystaniem wyżej wymienionych międzyuprawnych, okrywowych i biostymulacji gleby.   . 

Korzyścisą liczne,korzyści sąróżne, potrzeba jest powszechna. Światowy trend, nie tylko pod 

względem efektywności ekonomicznej uprawy, odzysku gleby, sekwestracji węgla, gospodarki 

wodnej w profilu glebowym, ale przede wszystkim prostej możliwości jakości lochy, jest 

reprezentowany przez lochę bezpośrednią. A celem tego wykładu jest pokazanie, że to praca.  

 

Wprowadzenie 

Mity agronomiczne i niedostosowywanie technologii uprawy do zmienionych warunków 

glebowych i klimatycznych mają dziś znaczący negatywny wpływ na gospodarkę gruntami. 

Wybieramy nasze podejście do gleby i jej żyzności! Określamy, w jakiej ilości i jakim kosztem 

będą nakłady na produkcję. To my decydujemy, jaką technologię wykorzystamy do uprawy! Wręcz 

przeciwnie, nie określamy, jaka będzie pogoda, ani nie określamy ceny za produkcję. 

Ubiegły rok przyniósł więcej intensywnych opadów w całej Republice Słowackiej w porównaniu 

z rokiem ubiegłym. Niestety, dzięki temu, że gleby są zagęszczone i nieustrukturyzowane, 

większość tych opadów wypłynęła z pól, zabrała ze sobie również najcenniejszą wierzchnią 

warstwę gleby, a w wielu przypadkach nadal stoi na polu, nie sieje. 

 

Mamy powody do zmian 

Człowiek nie stworzył ziemi. Tak jak nie stworzył środowiska, w którym się rozwijał. Może jednak 

go przekształcić. Nie zawsze w pełni udane! Jednak zmiany w środowisku, które kształtowały się 

przez miliardy lat, w porównaniu z pamięcią jednego pokolenia ludzkiego, są nieporównywalnym 

okresem czasu. Dlatego nie możemy sobie dziś wyobrazić wielu rzeczy. 

Niestety, natura, nasze środowisko, ma znaczniedłuższą pamięć. Teraz daje nam to poczucie. 

Nazywamy to "zmianą klimatu", ale jest to nic innego jak nasza wielopokoleniowa niewłaściwa 

ingerencja w prawa naturalne. Niezrównoważone reżimy opadów, rosnąca intensywność opadów, 

przegrzanie gleby, spadek naturalnej żyzności gleby itp. Czy to powód do zmian!? 
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Zmiany w naszym otoczeniu wskazują nam na szczególną potrzebę zmiany podejścia do 

gospodarowania gruntami w celu poprawy gospodarki wodnej na gruntach rolnych, a także w 

lasach. Dostosuj krajobraz, aby zmniejszyć skutki, takie jak susza lub wilgotność gleby, powodzie, 

zmniejszenie rezerw wód gruntowych. 

Opierając się na założeniu, że praktyki rolnicze w rolnictwie powinny w jak największym stopniu 

powielać naturalne procesy, technologia bezpośredniego spiekania jest pokazana jako najbardziej 

obiecująca technologia na przyszłość. Cofasz się o kilka wieków? Nie, na drodze do "trwałej 

przyszłości" naszego drugiego pokolenia. 

"Nie wyobrażasz sobie?" Nieważne, na całym świecie jest wystarczająco dużo przykładów z 

doświadczeniem na przestrzeni kilku dekad. 

 

Wybór odpowiedniej technologii wpływa na właściwości gleby, a te mają wpływ na glebę. 

Zarówno czeskie, jak i słowackie rolnictwo koncentruje się na wysokiej intensyfikacji produkcji, 

a mniej na zrównoważonym dostępie do gleb.   

Zemną gotowy na zmianę? Czy chcemy się zmienić? Zacznijmy zmieniać nasze podejście. Nic nie 

jest bardziej ograniczające dla człowieka niż czas! W kontekście często wspominanego, 

popularnego tematu "Susza glebowa" czy "Gleba mokra" z żalem zauważamy, że czasy, kiedy 

decyzja o zmianie czegoś była wolnym wyborem, już dawno minęły. Dziś potrzeba zmiany czegoś 

w systemach uprawy i w dostępie do żywego ekosystemu ziemi jest już  koniecznością!   

W 2020 roku mieliśmy okazję uczestniczyć w konferencji w Kijowie w styczniu. Pierwszym 

interesującym faktem, który nas zaintrygował, było to, że podczas 2 dni konferencji, z udziałem 

około 1000 przedstawicieli praktyki rolniczej na Ukrainie, był to fakt, że przed swoimi kolegami z 

produkcji podstawowej, plantatorzy, a nie "obserwatorzy" w dziedzinie nauki i badań, przedstawili, 

z jednym wyjątkiem, plantatorów, a nie "obserwatorów", w dziedzinie nauki i badań. W związku 

z tym przedstawione informacje miały wysoki poziom uwagi! Zostały one nabyte przez ich własne 

doświadczenie według własnego uznania. 

 

Punktem wyjścia dla większości prezentacji było to, dlaczego i jak zmieniła się technologia 

uprawy. Opcje, kiedy zaczynamy od zmian, są ogólnie ważne i określone przez stopień 

dobrowolności: 

 

Pomyślmy naprawdę, przestańmy mówić i podejmijmy działania!   

Jak może doić zmianę w technologii uprawy?? 

 

Opcje, kiedy zaczynamy od zmian, są ogólnie ważne i określone przez stopień dobrowolności: 

 w chwili, gdy wiele się nauczyłem, 

 w chwili, gdy bardzo cierpiałem, 

 bo nie mam już wyboru! 
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Na jakim etapie jest powód zmiany dostępu do gruntów i technologii 

uprawy w związku ze zmianą warunków glebowych i klimatycznych, jesteśmy obecnie 

pozostawieni do indywidualnej oceny. 

 

Zmiana jest konieczna, co wydaje się być widoczne dla wszystkich zaangażowanych. Nic nie jest 

niezmienne, a wraz ze zmianą warunków glebo-klimatycznych konieczne jest dostosowanie 

technologii uprawy. Nikt nigdy wcześniej nie wygrał z naturą. Nie możemy jej pokonać,możemy 

tylko dostosować się do aktualnej wiedzy. Dziś jednak płacimy za nasze stanowisko, które zostało 

równie trafnie, ale bez przemocy przedstawione przez prelegentów na konferencji. Ponieważ lepiej 

jest zobaczyć raz niż 100 razy, aby usłyszeć lub przeczytać ten link. 

 

Jedną z bardzo ciekawych informacji od prezentujących się plantatorów była informacja, która 

osobiście doprowadziła ich do zmiany technologii uprawy. Wielokrotnie "Self-oborot" - luźno 

przetłumaczona zmiana jaźni, jej podejścia . Powody zostały również powtórzone i odczytane w 

następujący sposób: 

 małe możliwości wpływania na swoje wysiłki, 

 duża zależność od dostawców środków produkcji, 

 zmiana objętości i rozkładu opadów, gospodarka wodna. 

 

Prezentacje na konferencji nie niosły ze sobą przesłania, że tak musi być! Cała konferencja była w 

duchu, że jeśli jesteś zainteresowany poszukiwaniem rozwiązania, istnieje kilka sposobów, ale 

musisz wiedzieć, że naprawdę tego chcesz i dlaczego. A jak ci menedżerowie radzą sobie w tym 

czasie, więcej opadów?  

 

Inny prezenter podzielił się swoją wiedzą z podróży zagranicznej, poznając inne rozwiązania 

technologii uprawy w Argentynie. Pociągał go pług przy pomniku. Skomentował to jako 

przypomnienie przeszłości, ale jednocześnie jako przykład tego, że gdy dana technologia przestała 

być korzystna i konieczne było poszukiwanie nowych rozwiązań, ważne jest odejście od 

obyczajów i obranie nowej ścieżki. Szacunek dla tego, co było, ale nie modlił się o przyszłość. 

 

Dôvody, prowadzące do zmiany w zarządzaniu gruntami,  sąróżne. Niepotwierdza to jednak 

wyraźnie,że w   jakiś sposóbjest tokonieczne i odzwierciedla zmieniające się warunki produkcji. 

Pświadectwo oparte na własnym doświadczeniu jest najważniejszą wiedzą, która w nas rezonuje. 

 

Różnorodność biologiczna i węgiel 

Bez niepotrzebnie uciążliwych informacji technicznych, ale w odniesieniu do zmiany warunków 

produkcji, a w szczególności zmiany mocy produkcyjnych podstawowego zakładu produkcyjnego 

– gleby, niesiono również informacji innych prelegentów. Ukraina, z 9% udziałem czarnych w 

całkowitej populacji czarnych na świecie, reprezentuje ostrą konkurencję w produkcji. Jednak w 

ciągu ostatnich 100 lat zawartość hummusu spadła z 10-12% do średnio 3,2%. Jak ujął to inny 
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prezenter. Jednocześnie stwierdził, że czarni ludzie są czarni, jeśli ich 

zawartość próchnicy przekracza 2,5%. Wynika z tego, że moce produkcyjne czarnych ludzi na 

Ukrainie również cierpią pod presją obecnych technologii i nie mają oni zbyt wiele czasu na zmianę 

tego procesu. Stwierdzenie, że straszenie Ukrainy, o którym wspomina się głównie w związku z 

wysoką jakością gleby i potencjałem produkcyjnym, ma takie same problemy jak nasi rolnicy, nie 

jest satysfakcją, ale wyzwaniem. Utrata węgla w glebie i nieporównywalność opadów, kluczowe 

czynniki zrównoważonego rozwoju żyzności gleby. Różnica między nami polega na tym, że wielu 

ukraińskich hodowców już nie mówi, ale działa! Wraz z ich obszarami gruntów ornych, pojawienie 

się nowych technologii uprawy jest czymś w rodzaju porównania szybkiego pociągu Shinkanzen i 

naszej lokalizacji. Nie dostaniemy połączenia tylko dlatego, że jesteśmy niezdecydowany. 

Rozwiązaniem, według wszystkich prezenterów, jest przywrócenie bioróżnorodności mikrobioty 

glebowej i roślin uprawnych, zmniejszenie intensywności zakwaszenia gleby i zwiększenie 

zawartości węgla w zasobach gleby przez rośliny okrywowe. 

Całe to doświadczenie i wiedza prezentujących się plantatorów mniej więcej łączyły również 

pragmatyczne problemy. Mianowicie brak czasu, brak wykwalifikowanej siły roboczej i 

oczywiście koszt uprawy w nie zawsze zadowalającej cenie wdrożenia. Waga różnych czynników 

w każdej prezentacji była inna. Niemniej jednak wnioski zawsze były takie same. Brak równowagi 

czynników w systemie uprawy, chęć wyrwania się z nałogu, odczuwanie potrzeby zmiany jego 

podejścia i konieczność zmiany technologii w odniesieniu do zmian warunków glebowych i 

klimatycznych oraz oczywiście ekonomiki produkcji. Będziemy nadal mówić o węglu. 

 

Prawa naturalne 

Dlaczego zmiana jest potrzebna? Zdaniem prezenterów, zwłaszcza, że zmiany w naszym otoczeniu 

wiążą się z potrzebą reakcji. Nic nie jest niezmienne w czasie. Tylko prawa naturalne! Wraz ze 

wzrostem wiedzy na temat tych praw, nadszedł najwyższy czas, aby dostosować i zmienić również 

nasze technologie uprawy. Jesteśmy wytworem natury, nawet jeśli myślimy, że dzięki naszemu 

uporowi zrobimy fundamentalną różnicę. Prawda jest taka, że nie pokonamy natury i jej praw, 

możemy tylko sprytnie wykorzystać je rozumem. Jeśli chcemy zapewnić nie tylko naszą obecność, 

ale także przyszłość przyszłym pokoleniom.  

Kluczem do sukcesu w tym wyzwaniu jest równowaga, szacunek i zdrowy rozsądek. To, czy 

nadszedł czas na zmianę, czy mamy jeszcze dużo czasu na odpoczynek, zależy prawdopodobnie 

od osobnej oceny każdego z nas. Jednak ostatecznym przesłaniem jest to, że niezależnie od tego, 

czy odpowiedź jest pozytywna, czy negatywna, ci, którzy nie są w stanie dostosować się do zmian, 

nie mają perspektywy lepszej przyszłości! 

 

Wybór odpowiedniej technologii wpływa na właściwości gleby, a te mają wpływ na glebę. 

Zarówno czeskie, jak i słowackie rolnictwo koncentruje się na wysokiej intensyfikacji produkcji, 

a mniej na zrównoważonym dostępie do gleb. Kiedy zadanie uprawy powolitraci na znaczeniu? 

Zadania związane z uprawą roli były zasadniczo podporządkowane jednemu celowi – zwiększeniu 

żyzności gleby w krótkim okresie oraz utrzymaniu lub poprawie jej w dłuższej perspektywie, bez 

negatywnego wpływu na środowisko. 
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Niedociągnięcia uprawy wynikają w mniejszym stopniu z nieznajomości 

wymagań poszczególnych roślin, ale w większym stopniu z różnorodności warunków glebowych i 

klimatycznych oraz szerokiego zakresu technik. 

 

Wymagania agrotechniczne i techniczne dotyczące uprawy rolnej muszą być podporządkowane 

głównemu celowi, jakim jest zwiększenie i poprawa żyzności gleby.  

 

Zadania te są następujące: 

-stworzenie i utrzymanie optymalnej struktury gleby dla utrzymania wody i powietrza, mobilizacji i 

transportu składników pokarmowych, aktywacji procesu mikrobiologicznego i dystrybucji systemu      

korzeniowegoroślin w procesie naturalnymmi 

-nie   włączać resztek roślinnych, nawozów organicznych i mineralnych do głębokich 

horyzontów gleby, ale pozostawić je na powierzchni lub płytko  i odkurzyć glebę w miarę 

możliwości 

-zwalczać szkodniki i choroby, naturalne procesy zachodzące w glebie (producent, konsument – 

zwiększona bioróżnorodność w glebie)  

-osiągnąć ważne warunki technologiczne, takie jak poziomowanie powierzchni, profilowanie 

powierzchni i inne.  

 

Te zadania związane z pracą na roli musząbyć wprowadzanedopraktyki rolniczej. I spróbować 

upewnić się, że obecne podejście do ziemi znacznie się zmieniło. Jeśli w niedawnej przeszłości 

chwasty były zwalczane głównie poprzez orkę i odchwaszczanie, herbicydy przejęły teraz tę rolę 

szerzej. Musimy również mieć świadomość, że uprawa gleby znacząco wpływa na jej przepustowość, 

zdolność infiltracji, a także na przepływ składników odżywczych, co musimy wziąć pod uwagę nie 

tylko w obszarach ochrony wody. Te wieloaspektowe wymagania wymagają, abygrunty    nie mogły 

być poddawane obróbce mechanicznej, niepotrzebnie odwracane i nie zakłócane w żaden sposób. W 

razie potrzeby uprawiaj glebę w  różnych warunkach na różnych głębokościach, z różną 

intensywnością biologicznego przetwarzania  gleby, a tym samym, oczywiście, różnymi 

technikami ochrony gleby. 

 

Aktualny stan zagrożenia zagęszczaniem gleby 

"Degradacja gleby osiągnęła stosunkowo wysoki stopień powodując straty ekonomiczne i 

ekologiczne. Około 50% powierzchni gleb rolniczychna Słowacji cierpi z powodu erozji wodnej, 

co najmniej 800 tysięcy ha gleby jest zagęszczone, około 150 tysięcy ha ma zwiększoną zawartość 

zanieczyszczeń, trend strat materii organicznej gleby opiera się na znacznym areału. Nawet w 

najbliższych latach nie można oczekiwać poprawy tej sytuacji, ale raczej wspomniane uszkodzenia 

gleby zostaną przedłużone. 
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Niekorzystny rozwój sytuacji w zakresie pogorszenia naturalnej żyzności 

gleby oraz zmiany strukturalne w glebie prowadzące do degradacji gleby pod względem 

parametrów fizyko-chemicznych skutkują znaczną niestabilnością zbiorów osiąganych w 

poszczególnych latach gospodarczych. Sytuacja ta jest znacznie wspomagana przez zmiany 

klimatu - nierówność rozkładu opadów i wahania temperatury. Jeden z podstawowych środków 

produkcji traci zdolność do odzyskiwania poniesionych kosztów i, w granicach swoich 

możliwości, eliminuje negatywne konsekwencje zmian w czasie pogody. Nadszedł czas, abyśmy 

zastanowili się, co chcemy zrobić, aby zatrzymać ten proces i zapewnić wymagany poziom jakości 

gleby na następny okres. 

 

Jestem rolnikiem. 

Wezmę światło słoneczne,  

dwutlenku węgla, a ja zamienię je w produkty rolne. 

 

Rośliny wyższe, poprzez fotosyntezę, tłumaczą energię słoneczną, której używają do produkcji 

cukrów. Podstawowe substancje organiczne służące jako źródło energii. Poprzez swój system 

korzeniowy wydzielają te substancje organiczne do gleby, aby nakarmić niezliczone miliardy 

mikroorganizmów glebowych. Wręcz przeciwnie, z wdzięcznością poprzez swoje enzymy 

uwalniają składniki odżywcze z mineralnej (niedostępnej) proporcji glebyi rozkładu martwej 

biomasy. I to w kółko. Jednocześnie pomagają budować strukturę gleby i utrzymywać ją razem za 

pomocą substancji krytycznych dla wodoszczelności agregatów. 

W ciągu 100 milionów lat w glebie nagromadziło się wiele związkówwęgla,  tak zwany składnik 

hmus gleby. Szkielet, który pomaga ustabilizować system. Kopalne i   węgiel! 

 

W tym żywym ekosystemie równowaga powstaje na podstawie wzajemnej symbiozy hierarchii 

organizmów i roślin ze złożoną infrastrukturą. Wyższe rośliny tworzą równieżtarczę ochronną 

przed złą pogodą. Ich system korzeniowy służy również jako środek     transportu publicznego, a 

po ich śmierci jakosieć transportudrogowego.   Pory po martwych korzeniach tworząsię ipodstawa 

systemu suszenia na powietrzu i hydrauliki w glebie. 

 

Intensywność współpracy i niezakłócone oddziaływanie tych składników określają żyzność gleby. 

W jakim stopniu  energia i ukrycie się w jednym ziarnie, aby być częścią tego  cyklu, może być 

ocenione? Z naszego punktu widzenia, jakie zbiory jesteśmy w stanie osiągnąć przy pewnym 

wysiłku? 

 

Drobna struktura gleby 

"Gleba garé". Jest to stary termin rolniczy, który można obecnie uznać za archaiczny. I dosłownie! 

Dlaczego? Ponieważ termin ten kojarzy się ze zdrową i żyzną glebą. Aby gleba miała garé, musi 

mieć maleńką strukturę i dobre napowietrzanie, a następnie nie tworzy grudek podczas 

zarządzania. 
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Niemniej jednak gleba, która przez przetwarzanie przez orkę lub inną 

obróbkę, przez działanie mrozu, uzyskała niewielką strukturę, może jeszcze nie mieć garé. Tylko 

wtedy, gdy orka pozostaje maleńka przez cały sezon wegetacyjny, a woda jej nie zalewa, możemy 

mówić o glebie garé (Franz Sekera: Zdrowa i chora ziemia, 1951). Co więc zabezpiecza 

gwarantowane gleby? 

Obecny stan gruntów rolnych jest dosłownie potwierdzony przez fakt, że garé ziemi jest 

archaizmem. Jak do tego doszło? Po prostu! Przestaliśmy postrzegać glebę jako żywy ekosystem 

– organizm i zaczęliśmy patrzeć na nią jak na substrat wymienny.  

Niewielka struktura gleby przez cały sezon wegetacyjny, szczególnie w technologiach uprawy 

roślin szerokolinijnych, takich jak kukurydza, jest teraz utopią. Jak więc przywrócić glebę garé? 

 

Czynnikiem decydującym o maleńkiej strukturze gleby jest silna aktywność biologiczna gleby i 

wystarczająca podaż materii organicznej. Materia organiczna jest przede wszystkim źródłem 

energii w postaci węgla, niezbędnego budulca materii organicznej. Mikrobiota glebowa nabywa ją 

poprzez rozkład materii organicznej i symbiozę z korzeniami roślin wytwarzających wysięki. 

Złożone, a w szczególności wielokrotne procesy biochemiczne i mikrobiologiczne pozyskuje 

energię poprzez rozkład materii organicznej w glebie. Przeważają reakcje ektotermiczne, które 

uwalniają energię chemiczną dla wszystkich kolejnych reakcji umożliwiających wydobycie 

zasobów do życia i utrzymania mikrobioty glebowej. Aby grzyby i bakterie glebowe mogły 

pozyskiwać składniki odżywcze, wytwarzają różne enzymy, dostarczając im źródeł składników 

odżywczych i bloków budulcowych. Jeśli mają odpowiednie warunki i wystarczające zasoby, ich 

populacja szybko rośnie. Każda populacja początkowo się mnoży, a następnie starzeje i umiera. 

Martwe organizmy są wówczas źródłem utrzymania dla innej populacji, ale ich rozkładające się 

szczątki są źródłem tak zwanych ciemnych substancji "liofobicznych". 

Interakcja owłosionych korzeni, wysięków z korzeni roślin, substancji liofobowych i grzybów 

zapewnia tworzenie agregatów glebowych. Wystarczająca ilość tych substancji objawi się 

powstaniem niewielkiej struktury gleby, aw szczególności jej wodoszczelności. Niedobór objawia 

się awariami struktury gleby, a w konsekwencji negatywną zmianą reżimu wodno-powietrznego 

w glebie. Ostatecznie znajdzie to odzwierciedlenie w ogólnym zmniejszeniu zdolności 

produkcyjnych gruntów, a tym samym w opłacalności uprawy. 

 

Pomysł, że struktura gleby jest dostarczana przez człowieka przez jej mechaniczny bukiet, 

jest mitem. Osoba powinna przygotować tylko łóżko sejb poprzez przetwarzanie gleby. 

 

Mikrofory i makrofory 

Napowietrzanie jest drugim ważnym czynnikiem odbudowy gleby garé. Wrażliwość mikrobioty 

gleby jest dokładnie taka sama w kolejności ważności czynników, jak u ludzi. Ponieważ gleba jest 

również żywym systemem z hierarchią w znaczeniu potrzeb życiowych, wymagań i układu 

systemu. Tak więc kolejność ważności dla życia w glebie jest następująca od najwyższego 

priorytetu: Powietrze – Woda – Składniki odżywcze! Oprócz węgla niezwykle potrzebny jest 
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również tlen, który pozwala na przebieg reakcji oksydacyjnych - reakcji 

ektotermicznych. Źródło energii dla kolejnych reakcji biochemicznych. Niski poziom powietrza = 

mało tlenu! Dużo powietrza = dużo tlenu! Skrajności są zawsze szkodliwe z natury. 

Zagęszczanie i topnienie struktury gleby oznacza brak powietrza w glebie, czyli zmniejszenie 

źródła energii dla wszystkich procesów i czynności związanych z aktywnością biologiczną. 

Konsekwencją jest zmniejszenie efektywności transformacji wlotowej (nawozy, pestycydy) i 

jednoczesny spadek opłacalności produkcji. 

Wręcz przeciwnie, wysoka intensywność bukietu reprezentuje nadmiar powietrza w glebie. Dużo 

tlenu powoduje nadmierne utlenianie węgla. Jeśli nie zostanie zwrócony w wymaganej ilości, 

następuje popularnie mówi się "awaria organa". Ogień jest również utlenianiem materii 

organicznej wytwarzającej energię! Ale kiedy masa się pali i nie ma innego źródła, będzie zimno i 

zimno. W tym przypadku głód! Głód organizmów glebowych po węglu, podstawowym budulcu, 

którego potrzebują do życia. 

W glebach żywych i zdrowych proporcje te są zrównoważone na potrzeby edafonu w odniesieniu 

do warunków siedliskowych i glebo-klimatycznych. Hierarchia w glebie ekosystemu zapewnia 

tworzenie mikrostresorii i makroforów, które służą jako hydraulika i inżynieria powietrza. 

Jednocześnie są naturalnym sposobem dla roślin poprzez korzenie do domu i ożywienia profilu 

glebowego, ponieważ transportują składniki odżywcze i bloki budulcowe do miejsca 

przeznaczenia - do grzybów i bakterii glebowych. 

Oprócz zapewnienia ich transportu do nowych stref – pogłębienie fizjologicznie użytkowego 

profilu glebowego.  

 

Nadmierne interwencje mechanicznych szydzi, które za ile i w głębi profilu glebowego zakłócają 

ten system, zmniejszając tym samym jego funkcjonalność. Uszkodzona instalacja wodno-

kanalizacyjna i wentylacyjna z czasem zostaną naprawione przez organizmy glebowe. Ale zanim 

zakończą naprawy mikroforów i makroforów, istnieje potrzeba przetwarzania gleby dla kolejnej 

uprawy, a po mechanicznym zakwasieniu przez człowieka są ponownie na początku wysiłku. Co 

ciekawe, prace badawcze Karola Darwina w latach 1870-1872 wykazały, że dżdżownice mogą 

przemieszczać się od 10 do 45 ton ziemi na hektar rocznie. Ta objętość gleby jest identyczna z 

objętością makroforów w profilu glebowym. Jednak podstawowym warunkiem wstępnym jest to, 

że występują w glebie i mają czas i przestrzeń na zarodki i aeffite profil glebowy. 

Konsekwencja intensywnego szyderczania i niedostatecznej podaży materii organicznej jest 

obecnie powszechnie widoczna na polach w postaci zmniejszonej infiltracji lub tworzenia się 

proszku. Niestabilne agregaty glebowe i odlewnia gleby ograniczająca napowietrzanie w całym 

przetwarzanym profilu glebowym są dowodem na to, że gleba garé należy już do przeszłości! 

 

Innowacje w technologii 

 

Zmniejszenie intensywności suprenia 
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Obecne portfolio producentów maszyn rolniczych jest więcej niż 

wystarczające. Ważne jest jednak, aby wybrać odpowiednią technikę dla technologii uprawy, 

uwzględniając warunki produkcji oraz zmiany warunków glebowych i klimatycznych. Celem 

powinno być zmniejszenie liczby operacji, a także zmniejszenie głębokości przetwarzania gleby. 

Nowe perspektywy innowacji ukierunkowane są na technologie: 

- pozwy ściółkowe (MulchTill lub MinTill) 

- StripTill 

- bezpośrednia locha do nieprzetworowanego gruntu (NoTill) 

 

Każda z tych technologii ma jednak swoje ograniczenia, które są głównie związane z obecnym 

stanem strukturalnym gruntów na lądzie i regionalnym charakterem w kontekście zmian glebo-

klimatycznych. Jeśli do tej pory używałem orki jako podstawowego przygotowania gleby, nie 

mogę przejść na technologię NoTill. Konieczne jest dostosowanie gleby do zmiany technologii 

uprawy. 

Zmiany tej nie można wprowadzać z roku na rok, ale można ją przyspieszyć za pomocą środków 

uzupełniających, które pomogą w dostosowaniu gruntów do zmiany podejścia. Środki te opierają 

się na badaniu wilgotności gleby, zwiększonym rozkładzie resztek roślinnych i, co nie mniej 

ważne, dodaniu do nawożenia materią organiczną (systemy międzyowocowe) lub zastosowaniu 

pomocniczych biostymulatorów w celu wsparcia aktywności biologicznej w glebie lub procesów 

fizjologicznych w roślinie. 

 

Jaka jest istota obróbki pasowej gleby i jakie są jej zalety i wady? 

W obróbce taśmowej gleby gleba piszczy tylko w strefach przyszłych rzędów, a strefa pośrednia 

nie jest w ogóle przetwarzana. Nawóz może być osadzany w strefach gnojowicy. Specjalne 

prostowniki tarczowe wahań pasowychzapobiegają przesuwaniu się gleby z wahających się 

pasków podczas cysprenu, dziękiczemuniepowstajewłaściwy hro rob.  Chociaż gleba wpasach 

może najpierw sprawiać wrażenie grubości w niektórych warunkach, wkrótce odpadnie, a 

grobowiec zniknie. Jest to zasadnicza różnica w stosunku do przetwarzania grobowca  gleby, a 

także determinuje zastosowanie tej technologii. Technologia ta jest szczególnie odpowiednia w 

warunkach gleb średnich i lżejszych i może być przeprowadzana zarówno jesienią, jak i wiosną. 

W warunkach lżejszych gleb nawet wiosennaobróbkapasów wykazuje lepsze wyniki niż jesień. W 

przypadku gleb ciężkich technologia jest szczególnie odpowiednia tam, gdzie brakuje opadów. 

Obróbka pasowa gleby znacznie zmniejsza powierzchnioweopary wody winterpori stomobdobí, 

apodczas wegetacji, wręcz przeciwnie, poprawia wzrost wódgruntowych do korzeni. Na zboczach, 

jeśli obróbka taśmy odbywa się w kierunku konturów, działa silnie przeciwko erozji wodnej. 

Ogólnie rzecz biorąc, obróbka taśmowa ma również znaczący wpływ na erozję wiatrową. Oprócz 

grobowców przetwarzających glebę, zaleca się przeprowadzenie obróbki pasowej gleby za 

pomocą ciągnika autopilota, a zarchiwizowane trajektorie przejażdżek następnie wykorzystują do 

prowadzenia loch, jeśli nie jest używanakombinacja ssaniaz jednym przejściem. 

 



 
  

www.visegradfund.org   12  

Zalety obróbki pasowej gleby: 

 Coraz więcej oszczędzam na przygotowaniu gruntów 

 Zmniejszenie liczby operacji 

 Poprawiam gospodarkę wodną 

 Zwiększam pewność coming outu 

 Poprawa życia w glebie 

 

Wady obróbki taśmy: 

Menej nadaje się do obszarów o ciężkich glebach i dużych sumach opadów - gleba w 

przereklamowanych pasach na wiosnę jest mniejniedokrwistości, a co gorsza jest przegrzana 

Taśmowa obróbka gleby może być również stosowana jako wstępnie wysiewany preparat. Gleba 

jest przetwarzana tylkowpaski, przestrzenie zamka błyskawicznego nie są przetwarzane. Eliminuje 

to zarówno parowanie wody, jak i rozwój chwastów. 

Obróbka taśmowa gruntów może być również stosowana lokalnie, np. ni krawędzie działek z 

możliwymi zagrożeniami  erozji. Ważna jest orientacja o przetwarzanych taśm w kierunku linii 

konturowych. W takich przypadkach pomiar VÚMOP wykazał prawie zerowy spływ wody i 

gleby. 

 

Jak poruszają się dawki nawozów nakładanych na paski lochy? 

Oczywiście wskazane jest wybranie rodzaju i dawki nawozuw oparciu o zapas gleby i   ogólną 

strategię żywieniową. W każdym razie doskonałe doświadczenie jest szczególnie z połączonymi 

nawozami typu NPK, Amofos lub mieszaninami P, K lub innych pierwiastków (Mg, S). Dawki 

nawozów wahają się od 100-150 kg/ha. Jest to również korzystne z punktu widzenia logistyki 

orazmaszyny do farszu i ssania. Posiadamy również wieloletnie doświadczenie w stosowaniu 

biostymulatorów glebowychpod piętą. 

 

Czy strip-till ma sens przy siewie rzepaku bez użycia nawozów? 

Tak, jestem pewien, że tak! Jak już powiedziano, przeczes ma zauważalny wpływ na szybki, a 

nawet wzrost i tworzenie długiego korzenia. Dlatego zalecamy stosowanie technologii sedacji 

nasion rzepaku StripTill nawet bez stosowania nawozów. 

 

Co się stanie, jeśli w sezonie pozwów wystąpi duża susza?  

Szczególnie w suchych rocznikach technologiai StripTill sejby wykazują znaczące zalety. Pri strip 

kyprení podczas ssania jest wilgotna gleba wyniesiona na powierzchnię. To znacznie poprawia 

pobudzenie i późniejszą jednolitość plantacji. Tak powstałe stanowiska są bardzo wyważone w 

wyniku i pozwalają na znacznie łatwiejsze późniejsze prowadzenie agronomiczne oraz wyższą 

skuteczność interwencji agrochemicznych. Należy jednak pamiętać, że pozostawiając resztki roślin 

na powierzchni gleby, należy zachować ostrożność, aby chronić się przed ślimakami. 

 

Co jeśli, przeciwnie, występuje nadmiar opadów? 
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Technologia StripleTill sejby ma  również pewne zalety w rocznikach, 

kiedy występuje okres piszczącego, a następnie wzrostuinadmiaru opadów. Plantacje oparte na 

technologii TripTill wydają się być zdrowsze i bardziej istotne ze względu na lepsze lokalne 

napowietrzanie w przetworzonym pasie gleby. 

 

Możemy więc powtórzyć, że technologia StripTill loch, z naszego doświadczenia, znacznie 

eliminuje ekstremalnewarunki pogodowe i znacząco przyczynia się do zwiększenia plonów i ich 

stabilnościz roku na rok.  

 

• Dokładne nadsugowanie strefy korzeniowej z możliwością nawożenia 

• Umieszczenie nasion na środku rozwartych pasków 

• Rozstaw rzędów 25 lub 30 cm 

• Osadzanie nasion w świeżo przetworzonej glebie 

• Znacznie lepsze wyjście nawet w suchych latach 

• Doskonały wzrost i rozwój korzeni 

•Możliwość zmiennego zasięgu siewu  

• Wyrównanie powierzchni stoiska 

• Równomierny rozwój poszczególnych roślin 

• Lżejsze dodatkowe linie plantacji agronomicznych 

• Działanie przeciwerozyjne  

 

W związku z powyższym technologie stosowane obecnie w uprawie roślin szerokoekspłowych, w 

szczególności w odniesieniu do zmieniających się warunków glebowych i klimatycznych, powinny 

być zgodne z następującymi podstawowymi zasadami: 

- zmniejszona intensywność zakwaszania 

- konsekwentne gospodarowanie pozostałościami roślinnymi w warunkach tlenowych 

- zwiększona intensywność uzupełniania materii organicznej 

- wspomaganie aktywności biologicznej 

 

W przeszłości stosowane technologie, oparte na intensywnym wysiewaniu, takie jak orka i 

późniejsze kilkuetapowe przygotowanie podłoża siewnego, powinny znajdować się w odwrocie w 

gospodarstwach bez produkcji zwierzęcej lub na obszarach z nawracającą suszą glebową. 

Innowacyjne rozwiązania w rozwoju technologii ochrony gleby dają wystarczające możliwości do 

wyboru odpowiednich narzędzi i maszyny ssącej. 

 

Zarządzanie pozostałościami roślinnymi 

Dla pomyślnego przejścia od wysokiej intensywności kwasu w przygotowaniu gleby konieczne 

jest zarządzanie zarządzaniem pozostałościami roślinnymi zgodnie z wymogami ich rozkładu 

tlenowego. W tym przypadku niezbędne jest ich kruszenie, a nawet równomierne rozłożenie na 

powierzchni gleby. Jednocześnie należy pamiętać, że największa intensywność aktywności 
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biologicznej występuje pod wpływem powietrza. Oznacza to, że na glebach 

ciężkich osadzamy pozostałości tak gładko, jak to możliwe około 5 cm, na glebach lżejszych 

włączamy resztki tylko przez odkurzanie bramkami prętowymi. Większa głębokość wbudowania 

zmniejsza efektywność mineralizacji i humifikacji resztek roślinnych. 

 

Technologia StripTill zakłada przede wszystkim opanowanie jednorodności rozprowadzania 

pozostałości po powierzchni, lub ich bardzo płytkiego przygotowania do gleby, około 3-7 cm. Na 

przykład wiklinowe bramylub lekkienarzędzie. 

W przypadku technologii No Till konstrukcja koralika siewnego jest szczególnie ważna, aby 

poradzić sobie z większą ilością resztek roślinnych lub musi być wyposażona w narzędzie do 

czyszczenia linii z pozostałości. Ściółka resztek roślinnych umożliwia ochronę powierzchni gleby 

przed nieproduktywnymi oparami i mikrobiotą przed promieniowaniem ultrafioletowym. 

Przejście od konwencjonalnej orki lub intensywnej technologii minimalizacji do technologii 

ochrony gleby StripTill i NoTill jest pierwszym krokiem do poprawy zarządzania wilgotnością 

gleby, zwiększenia aktywności biologicznej w glebie i gromadzenia się substancji stabilnych 

ekologicznie w glebie. Następnie właściwości fizykochemiczne gleby również zostaną zmienione. 

 

Prostoi siać - NoTill 

Technologia uprawy zwana bezpośrednią lochą, więc NoTill wymaga podejścia systemowego. 

Podejście systemowe do zarządzaniai gruntami. Dlatego wszelkie elementy 

konwencjonalnegosystemu wyrwane z kontekstu iporównane bez wzajemnych powiązań nie dają 

perspektywyi utrudniają i osiągają korzyści płynące z technologii siewu bezpośredniego.  

Zasadnicza różnica polega na tym, że w systemie zarządzania NoTill budujemy technologię na 

"biologicznym przygotowaniu gleby", a niemechanicznym.  Poprzez symbiozę systemu 

korzeniowego roślin i glebyj biota. NoTill opiera się na funkcjonalnym   i ukierunkowanym 

zaradenie interlodów i / lub roślin okrywowych dlatechnologiiuprawy.  Następnie istnieje 

rozwiązanie techniczne, a mianowicie maszyna sejac, która może minimalnie zabezpieczyć zasiane 

łóżko i pracować z wysoką drożnością resztek roślinnych na powierzchni działki. Ponieważ ta 

technologia nie koliduje z profilem glebowym. Używamy dziś ciężkiego tweedui nie zawsze 

jeździmy po ziemi w odpowiednich warunkach wilgotności. Istotnymwymogiem siewników jest 

ich zdolność do kopiowanianierówności na działce, aby utrzymać równomierną głębokość siewu i 

wymagany nacisk na koralik siewnyu. Obecnie na świecie jest wystarczająco dużo rozwiązań 

projektowych. Ale jeśli priorytetem ma być tylko masywność i ciśnienie, ta maszyna 

ssącazakleszcza się w, wówczas krytycznie musimyodpowiedzieć: 

 

Czy naprawdę istnieje potrzeba uderzania w, czy to daje nam dobrą wydajność? 

 

Korzyści z NoTill 

Wszystko, co dziś wiąże się z kwestią uprawy na lądzie, można poprawić poprzez odpowiedzialne 

przestrzeganie technologii bezpośredniegoszycia  i rewitalizacji profilu glebowego za pomocą 



 
  

www.visegradfund.org   15  

środków biologicznych. Korzyści płynące z technologii NoTill przy 

jednoczesnym przestrzeganiu podejścia systemowego i dyscypliny technologicznej są złożone.  

 

Niektóre natychmiastowe, takie jak: 

- zmniejszenie urabialności przygotowania gleby, 

- zmniejszenie zużycia PHM, 

- zmniejszenie zapotrzebowania na czas, 

- zmniejszenie zapotrzebowania na płaskie nawożenie mineralne (aplikacja pod  piętą). 

 

Inne mają charakter długoterminowy, takie jak: 

- zmniejszenie zużycia pestycydów, 

- stabilizacjakruszywi zomtyki profilu glebowego,    

- zwiększenie wydajności nawozów, 

- harmonizacja różnorodności biologicznej = poprawa stanu zdrowia gleb i plantacji, 

-lepsza  woda opadowa wglebie, adaptacja do suszy glebowej.  

 

Jednym z najczęstszych powtarzających się argumentów jest niezdolność powszechnie używanych 

widzów do popijania większej ilości resztek roślinnych. Na przykład siew po kukurydzy zboża. 

Obecny projekt i maszynydla NoTill już mają ten problem multi-name dobrze zarządzany. 

Dlaczego więc niepotrzebnie włączać skorupiaki do  gleby? Tylko dlatego, że wielu jeszcze sobie 

tego nie wyobraża. W końcu najszybszy rozkład resztek roślinnych następuje na powierzchni gleby 

pod osłoną roślin. Na przykład tegoroczny sezon dosłownie zmusza jesienną pogodę do szukania 

innego rozwiązania. Nie ma czasu, aby powiedzieć. Dlaczego więcnie umieścićzim bezpośrednio 

wskorupie kukurydzy?    

 

Podejście systemowe i systemowe z dyscypliną technologiczną, która znacznie różni się od 

dzisiejszych konwencjonalnych podejść, są nieodzowną podstawą bezpośredniego sequealingu.  

Dlatego nie jest możliwe porównanie tej technologii w różnych elementach systemu z 

konwencjonalnym zarządzaniem. Jest to zmiana filozofii,spojrzenia na uprawę roślin i glebę jako 

taką. Korzyści wynikają z podążaniazasystemem i niełączenia elementów NoTill z 

konwencjonalnym podejściem. Zasadniczo bądź przekonany o słuszności wyboru i wytrwaj na 

nowej drodze! Bezpośrednia locha nie jest kulą u uchy   w nagłych   wypadkach z powodu zmiany 

zarządzania na ziemi. Jest to nowa systemowa technologia zarządzania w harmonii z naturą. 

 

Korzenie roślin, w tym mikroorganizmy w strefie ryzosfery, ale także makroorganizmy, takie jak 

ich najsłynniejsi przedstawiciele dżdżownic, znacznie poprawiają strukturę gleby do głębokości 

całego profilu glebowego. Konstrukcja igleba pozwala nam zmniejszyć liczbę operacji uprawy, a   

także zmniejszyć niezbędne głębokie zawieszenie i podwykopem.  Obejmuje to zmniejszenie 

zużycia oleju napędowego, zmniejszenie zapotrzebowania na siłę rozciągającą i pracę, a także 

znaczną poprawę jakości pracy maszyn i narzędzi. Ponadto poprawia się dostępność gruntów dla 
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wszystkich rodzajów eksploatacji w podstawowych operacjach 

agrotechnicznych, w tym zbiorów, co ma również wpływ na plon i jakość produkcji. Zmniejszenie 

liczby wybiegów prowadzi równieżdo zmniejszenia zagęszczeniai gleby oraz eliminacji stref 

technogénnezacieśniai na większych głębokościach profilu glebowego. 

 

Wreszcie, co nie mniej ważne, istnieją korzyści i korzyści ekonomiczne. Ale te korzyści są w 

dużym stopniu zależne od innych czynników. Zwłaszcza na czynnik ludzki,tj. j. wrandze wyboru 

maszyny ssącej, działki, dostosowania elementów żywienia i ochrony itp. . Krótkoterminowe 

korzyści płynące z technologii NoTill to w zasadzie obniżone koszty. Długoterminowymi 

korzyściami są inwestycje w wyższą rentowność produkcji. Ogólne korzyści ekonomiczne są 

następnie oparte na zarządzaniuzmianą  podejścia do produkcji. Nie ma jednak potrzeby 

ujmowania korzyści ekonomicznych z ilością zbiorów pomnożoną przez cenę towaru. NoTill jest 

tani, ale produkcja (zbiory) zależy odogólnegoopanowania przejścia z konwencjonalnej 

technologii. Łącznie jednak zawsze jest to bardziej opłacalne. 

 

Dlaczego zacząłem od No-Till?  

1. Bo nie miałem wyboru!  

2. Chcę pomóc moim kolegom!  

3. Myślę o przyszłości naszych dzieci!  

 

Trend lub potrzeba mody 

Istnieje już wiele funkcjonalnych modelitechnologii   na świecie i bezpośrednich pozwów na kilku 

kontynentach. Podstawową różnicą jest ich dostosowanie do warunków glebowych i 

klimatycznych, wymagań rynku oraz rozwiązania technicznego sejaes. Międzypłownie i/lub 

rośliny okrywowe stanowią zasadniczą podstawę. Wyróżniają się składem gatunków roślin w 

zależności od przydatności do strefy klimatycznej lub rodzaju gleb. 

 

Różnice konstrukcyjnetechniki siewu dla NoTillpolegają głównie na systemiesiewu  koralikai 

odporności materiałówużytych do produkcji zużytegosprzętu roboczego. Rozsądna masywność, 

ciśnienie, kopiowanie i przepustowość są mniej więcej identycznymi wymaganiami dla wszystkich 

maszyn pozywających. Niektóre z tych wymagań spełniają bardziejzrównoważoną skalę, niektóre 

w mniejszym stopniu. Jednak wszystkie one działają, jeśli zostaną stworzone wymagania wstępne 

w ustawieniach systemu bezpośredniego pozywania w celu ich efektywnego wykorzystania. 

 

Najczęściejużywany   na świecie i jest monodisc Seeding unit siewny   z lekkim siewem do 

kierunku siewu i gięcia. Równoległoboki lubzawieszenie i/lub w połączeniu z jedno- lub 

dwukołowym systemem kopiowania. Rośnie udział maszyn z ciśnieniem hydraulicznym na   

koraliku. Gruntowanie od pięty do pięty lub innowacja zwanamid row band  (MRB),gruntowanie 

w rzędach pośrednich. Liderem w rozwoju są   firmy północnoamerykańskie, takie jak The 

Washington Project. kAnadská firma Bourgault, lider w rozwoju areału z technologiami NoTill to 
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państwa AmerykiPołudniowej i państwa Europy Wschodniej (Ukraina, 

Rosja, Kazachstan itp.). Kto wie dlaczego? 

Codzienna wydajność, koszty produkcji, brak opadów, brak personelu? Te aspekty świata również 

zyskują na znaczeniu dzięki argumentom na rzecz technologii NoTill. Są one również bardziej 

omawiane w naszym kraju. 

 

Tak więc jakośćplantacji jest podstawą sukcesu hodowców i upraw. Dobrze ugruntowana i 

zaangażowana roślinność jest warunkiem naturalnie zdrowego wzrostu i rozwoju roślin oraz 

zwiększa pewność dobregozimowaniai. Każdy błąd w przygotowaniu gleby i siw w konsekwencji 

wymaga zwiększonego wysiłku i kosztów. Zrównoważone i kompaktowestojaki  można łatwiej  

dokręcić, aby uzyskać udane zbiory. 

 

Produkcja roślinna jest złożonymsystemem, ale jej doskonała wiedza jest podstawą spekulacji i 

fikcji oraz późniejszego świadczenia nie tylko produkcji,ale także nieprodukcyjnych funkcji 

rolnictwa. Skuteczne zapewnienie tych funkcji w produkcji rolnej jest    uzależnione od powstającej 

nowej agrotechnikioraz procedury i dostępu domnie, które pozwalają zarówno osiągnąć 

wymaganeplony, jakość produktów roślinnych, jak i zachować i chronić zasoby naturalne. Na 

przykład uprawa mieszanek mezoplodyny, włączenie biostymulacji glebyjest   bardzo ważną i 

integralną częścią tych nowych podejść agrotechnicznych w systemach zarządzania gruntami 

ornymi. Długotrwałe stosowanie międzypłowni umożliwia nie tylko zwiększenie żyzności w 

postaci wychwyconych pierwiastków mineralnych w materii organicznej, ale także poprawę 

struktury gleby. Gdy gleba jest w dobrym stanie, żyzność jest bardziej stabilna,a zatem rośliny 

potrzebują mniej nakładów mechanicznych i chemicznych. 

Intensywne, a w szczególności niepotrzebneprzygotowanie gleby w wyniku niewłaściwego 

dostępu spowodowałoniepożądany efekt, w szczególności utratę porów gleby = utratę 

zdolnościnacięcia gleby. Woda opadowa następnie zmywa   lekkie, niezagęszczone       

powierzchnie gleby i wypłuka nierozpuszczalną    materię organiczną z nawożenia wstępnego. 

Łagodne nachylenie i gleba nie są gotowe i nie są w stanie utrzymać nawet objętości opadów 35 

mm. Obecnie liczymy deficyty na poziomie około 50 mm lub więcej na sezon wegetacyjny do 500 

mm łącznie w ciągu ostatnich 5 lat. Jak to możliwe? Gleba o braku aktywności 

biologicznejizasobach niskoemisyjnych  do odżywiania flory glebowej traciwodoszczelne  

agregaty. Zagęszczenie spowodowane częstymi przeprawamimi.  Intensywne zakwaszanie prawie 

w całym profilu ulegnie degradacji struktury gleby, szczególnie z punktu widzenia makro i 

mikroforów. Ta wysokiej jakości przetworzona gleba do głębokości przetwarzania staje się gruzem 

budowlanym bez struktury i systemu - bez ziemiożyciu. Bez możliwości zatrzymania większej 

ilości wody opadowej i możliwości oddychania po wystąpieniu opadów. Brak porów w profilu jest 

jak dom bez funkcjonalnej instalacji wodno-kanalizacyjnej i wentylacji! W takim środowisku po 

prostu nie można się rozwijać. 
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Oprócz powtarzającego się długotrwałego "prawidłowego" dostępu do 

ekosystemu glebowego, w szczególności tworzona jest bariera. Bariery w komunikacji 2 strefy 

profilu glebowego. Strefy różnią sięstrukturągleby pod względem wielkości kruszyw, ciężaru 

właściwego i porowatości. Zagęszczanie i całkowite niszczenie makroforów w strefie 

podstawowego przygotowania gleby poniżej 10 cm oraz nienaturalne zakwaszenie powierzchni w 

celu zabezpieczenia złoża ssącego na głębokość 10 cm. Oznacza to,że opady o niskiej 

intensywności nie mogą  wsiąknąć głębiej w profil, a warstwa powierzchniowa jest nasiąknięty.    

Bezpowrotnie! Nikt nigdy nie sprowadzi jej z powrotem. 

Jeden z wielu przykładów. Czy z więc nasze ziemie są gotowe do spełnienia jednej ze swoich 

podstawowych funkcji, a mianowicie retencji wody w kraju i odbudowy zasobów wód 

podziemnych? Czy są gotowi zaopatrywać nasze plantacje na kolejną suszę, która na pewno 

nastąpi, czego mieliśmy okazję doświadczyć wielokrotnie? Czy woda zasysa wystarczająco 

szybko, aby zbiory były wolne od niepotrzebnych problemów z dopasowaniem techniki? 

 

Czy jest to abstrakcyjność zmianklimatycznych, gleba lub osoba, która jest tego świadoma? 

Powtarzające się przejawy "suszy glebowej"  czy "gleby mokrej" wciąż nie zmuszają nas dozmiany 

podejścia do gospodarowania gruntami, do zmiany technologii produkcji w kontekście 

zmieniającego się środowiska. 

 

Czy skutki będą nieprzyjemne dla "Suszy glebowej - mokrej"lub "Zmiany klimatu"? Nie, skutki 

będą musiały być ponoszone przez nas, ludzi. Każdy, niezależnie od tego, czy jest to moja ziemia, 

na której jestemosobiście, czy sąsiad na wynajmowanej nieruchomości. Albo jestem "tylko 

obywatelem" państwa, które utraciło samowystarczalność żywnościową, jego gleba przegrzewa 

się pod stopami i zamiast normalnych opadów jest zmywana przez ulewne deszcze we własnym 

domu! 

 

Podstawą technologii ochrony gleby jest pokrycie powierzchni gleby roślinamii 

zebranymipozostałościami. Technika przejścia od konwencjonalnej obróbki gleby do ochrony 

glebyjest 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. To nie polityka subsydiowania,nie wielkość bloków, 

nie rzepak, nie zazielenianie i prawodawstwo UE, nie cenyśrodków produkcji i towarów, ale UE 

chce zmienić postrzeganie ziemi i podejście do uprawy roślin. 

 

Wiedza, doświadczenie i funkcjonalne rozwiązanie  
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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 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.   

 

"Gatunek, który nie dostosowuje się do zmian w środowisku, wyginie. Tonaturalna legalność". 

 

Wpływ obróbki gleby na jej funkcjonalność 

Przetwarzanie gleby wiąże się z wysiłkami człowieka w celu stworzenia jak najlepszych warunków 

do wzrostu wymaganych roślin. W przeszłości przetwarzanie gleby było ograniczone zarówno 

przez możliwości materialne w tym czasie,jak i przez dostępną siłę,zarówno ludzką, jak izwierzęcą.  

Celem każdegozabiegu powinno być zapewnienie optymalnych warunków do wzrostu plonówprzy 

jednoczesnym zachowaniu jakości gleby izapobieganiu jej degradacji. 

Po każdym przetworzeniu gleba znajduje się zwykle w niestabilnym  stanie nakyprenu. Struktura 

gleby, makro i mikro pory, agregaty glebowe i pory kapilarne, które powstały do tej pory, ulegają 

zniszczeniu. Dochodzi również do zakłócenia stabilnego i pożądanego stosunku powietrza do 

wody, który jest niezbędny dla flory glebowej. 

 

Mechanicznie zakłócając glebę, agregaty glebowe rozkładają się,  umożliwiając zużycie substancji 

biologicznych, które utrzymują te cząstki razem. Napowietrzanie gleby będzie wykorzystywane 

przez bakterie do spożywania najbardziej delikatnych frakcji materii organicznej gleby, czyli 

biologicznych slili utrzymujących mikroagregaty glebowe społeczności. Dzięki temu gleby są w 

stanie niestabilnym, który jest w stanie pogłębić się wraz z nadchodzącymi opadami. Woda porywa 

cząstki gleby z zakłóconych agregatów     i zalewa drogi, które w przeciwnym razie mogłyby dostać 

wodę głębiej do gleby, prowadząc do wody stojącej na powierzchni gleby i zboczy do erozji 

wodnej. Na gruntach ornych problemem jest stabilność kruszyw glebowych, a nie erozja,która jest  

prostąkonsekwencją, choć często wymieniana jest jako przyczyna problemu. Zmniejszona 

zdolność gleby do wykonywania podstawowych funkcji, takich jak infiltracjai gospodarka wodna, 

jest objawem dysfunkcyjnejniezdrowej gleby.  

 

Inny sposób przetwarzania gleby 



 
  

www.visegradfund.org   20  

Jeśli chcemy promować życie w glebie i oddawać się sprzyjać sprzyjaniu 

warunkom, musimy w jak największym stopniu ograniczyć ingerencję mechaniczną ichemiczną w 

glebę. Ponieważ obecna trawa rolnicza w walce z erozją gleby i degradacją gleby, mniej 

intensywne przetwarzanie, które ma wyraźne skutki przeciwerozyjne, jest zwycięstwem obu stron. 

Idealnie jest rozpocząć minimalną obróbkę gleby i siew lub siew  głównejuprawy na ściółkę, 

ściernisko lub bezpośrednio na drzewostan między uprawami lub ich pozostałościami roślinnymi.   

 

System wzajemnej symbiozy 

Włączając rośliny okrywowe, systemy mezoplodyny lub praktyki uprawy rozwiązująten problem 

poprzez naturalny sposób symbiozy systemu korzeniowego roślin ibiologii gleby.  Procedury te 

przewidują następnie rozwiązania techniczne z  możliwością siewupłytko przetworzonej gleby lub 

resztek roślinnych w większych ilościach. Ale symbiozasystemu korzeniowego           i bioty 

glebowej umożliwia również poprawę kruchości gleby, a tym samym zwiększenie jakości skulacji, 

szczególnie w przypadku wyginięciamieszanek 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 podejścia douprawy następują glebę poprzez zwiększenie porowatości, poprawę 

poziomu wody w kruszywach, 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 pozwolići nie spieszyć się z włączaniem nawet zielonej materii do orki lub 

dyskówiním, jakma to miejsce w zdecydowanej większości przypadków! Bardziej skuteczne jest 

przywrócenie techniki pozywania i wykorzystanie praw naturalnych na swoją korzyść. 

 

Biostymulacja gleby 

Włączenie biostymulatorów gleby jest skutecznym sposobem na zmianę dostępudo ziemi. 

Ukierunkowane systemowe ponowne zastosowanie naturalnych biostymulatorówpozwala na  

uzyskanie efektu ulepszonych struktur profilu glebowego wkrótszym czasie. Nastąpi odrodzenie 

naturalnej żyzności, poprawy zdolności zatrzymywania(zatrzymywania wody)gleby.     W 

połączeniu z technologiami ochrony glebylub z systemem uprawy, w którym zawarte są 

międzyplony lub rośliny okrywowe, biostymulatory gleby mogąznacznie przyspieszyć proces 

uzdrawiania profilu glebowego. Eksperyment systemowy z biostymulatorem gleby 

przeprowadzono  4 lata w Litobratřicach na południowych Morawach.  To wyraźnie pokazuje, że 

możliwe jest pozytywne wpływaniena  strukturę gleby, kipienie   wody, a w konsekwencji 

zatrzymywanie gleby poprzez biostymulacje.  

 

Wyniki eksperymentu "Ocena technologii różnych plantacji z wykorzystaniem preparatu 

'PRP SOL' Neosol. 
Z punktu widzenia utrzymania jakości gleby działanie preparatu glebowego prp SOL, który jest 

mieszaniną węglanów wapnia i magnezu, zaobserwowano w eksperymencie w zrównoważonym 
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stosunku pierwiastków do spoiwa ziołowego. Eksperyment był 

monitorowany w latach 2009-2011 w warunkach półoperacyjnych na gruntach Agrocentra, s.r.o. 

w Hrušovany nad Jevišovkou, w ważniejszymregionieobszaru produkcji kukurydzy. 

Oceniono wpływ preparatu na właściwości fizykochemiczne gleby.  

W ramach procesu  siewu oceniono trzy warianty z różnymi zabiegami glebowymi – (przed 

pszenicą ozimą), kukurydzą, pszenicą jarą, jęczmieniami – oceniono trzy warianty z różną obróbką 

gleby: 

 I. klasyczny – z orką do 0,22 m 

 II. głębokość podszycie do 0,35-0,40 m  

 III. minimalizacja z płytkimi procami do 0,15 m 

 PRP SOL naniesiono na część działki rozrzutnikiem w dawce 150 kg.ha-1 przed siewem 

plonu i płytko przygotowanym. 

 

Powody zmiany 

Człowiek nie stworzył ziemi. Tak jak nie stworzył środowiska, w którym się rozwijał. Może jednak 

go przekształcić. Nie zawsze całkiem udane! Jednak zmiany w środowisku, które kształtowały się 

przez miliardy lat, w porównaniu z pamięcią jednego pokolenia ludzkiego, są nieporównywalnym 

okresem czasu. Dlatego nie możemy sobie dziś wyobrazić wielu rzeczy. 

Niestety, natura, nasze środowisko, ma znaczniedłuższą pamięć. W ostatnich latach sprawiło to, że 

poczuliśmy się bardzo uspokojeni. Nazywamy to "zmianą klimatu",ale    jest to nic innego 

jakpokoleniowa ingerencja w prawa naturalne. Niezrównoważone reżimy opadów, rosnąca 

intensywność opadów, przegrzaniegleby, spadek naturalnej   żyzności gleby itp. Powódzmiany!? 

Raczej pasuje tu nazwa "błąd klimatyczny", stworzony przez człowieka. 

 

Zmiany w naszym otoczeniu wskazują nam na szczególną potrzebę zmiany podejścia do 

gospodarowania gruntami w celu poprawy gospodarki wodnej na gruntach rolnych, a także w 

lasach. Dostosuj krajobraz, aby zmniejszyć wpływ, taki jak susza glebowa, powodzie, spadek 

rezerw wód gruntowych. 

Załóżmy, że praktyki rolnicze w rolnictwie powinny w jak największym stopniu powielać 

naturalne procesy,  jako najbardziej obiecującą technologię, ana  przyszłość pokazana jest 

technologia bezpośredniego uwodzenia.   Cofasz się o kilka wieków? Nie, na drodze do 

"zrównoważonej przyszłości" dla innychpokoleń.   

 

"Nie wyobrażasz sobie?" Nieważne, na całym świecie jest wystarczająco dużo przykładów z 

doświadczeniem na przestrzeni kilku dekad. 

 

Porównanie nowościprocedur, aktualnego stanu wiedzy i dotychczasowych rozwiązań 

Gdyby wszystkie obecnerozwiązania  przedstawione w konwencjonalnym gospodarowaniu 

gruntami i rolnictwie    precyzyjnym były skuteczne - todegradacjagleby nie mogłaby być na takim 

poziomie, najaki jest w rzeczywistości. 
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Od częściowych innowacji po rozwiązania systemowe 

1. Obecne rozwiązania techniczne w dziedzinie obróbki gleby zmierzają w kierunkudoskonalszego 

pogłębienia profilu glebowego. W technologiach orki stara się doskonale włączyć pozostałości 

pożniwne (organiczne) i rozdrobnienie powłoki futra. 

W przypadku technologii pozabranżowych trendem jest łączenie kilku operacji w jedną 

jazdę,tj.kombinację różnych narządów roboczych na ramie jednejmaszyny. Prawie wszystkie nowe 

konstrukcje tego typu są prezentowane w związku z rolnictwem precyzyjnym. Chociaż nowe 

technologie przetwarzania gleby są często określane jako ochrona gleby, nie można powiedzieć, 

że jest to zawsze prawdą. Gdyby tak było, degradacja gleby nie nabrałaby takiego tempa. 

 

2. Ponadto większość podstawowych nakładów w   nasiona, nawozy, pestycydy  określa się 

uinnowacyjność  i dążenie dowyższych plonów,   oszczędności gleby i zwiększenia rentowności 

produkcji. Byłoby to realne, gdyby ziemia była w porządku. Obecnie jednak ceny tych nakładów 

wzrosły o 200-300 % w porównaniu z cenami około 2000 r., ale zarównoplony głównych upraw, 

jak i ceny towarów wzrosły tylko o 10-30 %, a produkcja rolna jestopłacalna w większości 

przypadków tylko dzięki subsydiom. 

 

3. Praktycznie nie ma kompleksowego systemu pielęgnacji gleby jako żywego ekosystemu. 

Zarówno bilans węglowy, jak i równowaga wszystkich naturalnych procesów glebowych są 

osłabione. W tej sytuacji wszystkie innowacje w technologii rolniczej, nasionach, nawozach i 

pestycydach przynoszą efekt przeciwny do zamierzonego. 

 

4. Innowacyjne w naszym rozwiązaniu jest systemowe połączenie wszystkich powyższych 

nakładów i kategorii przy jednoczesnym poszanowaniuspecyficznych warunków glebowo-

klimatycznych,koncentrując się przede wszystkim na poprawie wszystkich ważnych właściwości 

gleby poprzez znaczny wzrostaktywności biologicznej w   glebie. Zarówno w dziedzinie 

mikrobiologii, jak i makrobiologii, stosując wybrane systemy innowacji gleby. 

 

W rezultacie realistyczne jest również oczekiwanie poprawy właściwości fizycznych gleby, w 

szczególności reżimów wodnych i powietrznych, a także poprawy gospodarki wodnej w glebie i 

użyteczności składników odżywczych, zwłaszcza ze źródeł naturalnych. Wtedy wszystkie 

częściowe innowacjew zakresie podstawowych nakładów i technologii rolniczej będą oceniane 

skuteczniej. W przyszłości takie podejście jest realistycznie jedną z realnych wszechstronnych 

możliwości poprawy rentowności produkcji rolnej i zmniejszenia zależności od dotacji. 

 

Zalecenia dotyczące praktyki 

Obecnie dostępne i stosowane technologie uprawy rozwiązujące problemy związane z degradacją 

gleby mają głównie charakter operacyjny i nierozwiązują sytuacji oraz są systemem 

zrównoważonym. Konieczne jest poszukiwanie bardziej naturalnych i regeneracyjnych podejść i 

włączenie ich do systemów uprawy. Celem jest zastosowanie rozwiązania systemowego, które 
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szanuje naturalne funkcjonowanie gleby, interesy i potrzeby plantatorów, 

przy jednoczesnym zapewnieniu ochrony funduszu glebowego i poszanowaniu warunków ochrony 

środowiska. 

Aktywnyy,żywy system korzeniowy dostarcza mikrobiologicznegożycia wglebie życiodajną  

energię. Węgiel, który jest niezbędnym budulcem materii organicznej. Nasycone społeczności 

bakterii i grzybów glebowych pracują ciężej, dzięki czemu rośliny mają więcej składników 

odżywczych i wody. Zwiększona produkcja ciemnych kales przezmikrobiotę wspiera 

wodoszczelność kruszyw. Kwitnący i zakorzeniony system rozwija się szybciej i głębiej. Rośliny 

rozwijają się zatem i lepiej radzą sobiez funkcją zaopatrzenia w energię i ochrony gleby. Redukują 

nieproduktywne opary i przegrzewają  powierzchnię gleby, jednocześnie chroniąc glebę przed 

erozją. Prosty. Wystarczy nie pozostawiać gleby bez roślinności. System korzeniowy roślin 

przetworzy dla nas glebę. 

 

Systematyczne podejście do uprawy bez zakwaszania umożliwia stałe wykorzystanie wytworzonej 

porowatości w glebie, zapewniając w ten sposób szybkie osiadanie profilu glebowego przez system 

korzeniowy następnej uprawy. Pory gleby pozwalają na wszechstronne   skuteczne zwiększenie 

spożycia wody opadowej, zwiększenie wilgotności gleby i ciągły dopływ powietrza. 

 

Rozkładający się system korzeniowy jest źródłem szybko akceptowanych składników odżywczych 

w postaci organicznej.  Zmniejsza to potrzebę zewnętrznego subsydiowania składników 

pokarmowych w postaci mineralnej przez nawozy przemysłowe. Stan spoczynkowy profilu 

glebowego w poszczególnych strefach zwiększa bioróżnorodność szczepów bakterii i grzybów 

glebowych. Nie prowadzi to do znacznych eksplozji populacji niepożądanych szczepów grzybów, 

a tym samym zmniejsza presję choroby. 

Pozostałości roślinne dekomosują najszybciej pod wpływem powietrza. Tak więc dogłębna korekta 

wydłuża  okres rozkładu, zmniejszając   ich wykorzystanie jako cięcia składników odżywczych i 

podstawy stabilizacji struktury gleby. 

 

Wszystko ma związek ze wszystkim. To podstawowa zasada w ekosystemie glebowym. 

Cokolwiek w jakiś sposób wpadniemy w nierównowagę, powoduje następnie niechciane zmiany. 

W końcu wysiłek jest bez efektu lub wydatku bez odpowiedniej wydajności. 

 

Powrót dobiologicznego przetwarzania gleby leży u podstaw świadomości. Zastosowanie 

systemów mezoplodynyto złożone procesy uprawy, które naturalnierozwiązują symbiozę systemu 

korzeniowego poprzez mieszankęróżnych roślin przyprawowych i biologii gleby. Jednak nadal 

wydaje się to rolnikom dodatkowym kosztem. Gdy potencjał międzypłowców jest dokładnie 

wykorzystywany, jest to przede wszystkim inwestycja w przyszłość, która ma swoje zalety i wielki 

wkład w glebę. Bez niepotrzebnej interwencji mechanicznej najrozsądniejszymsposobem, aby nie 

tworzyć żywej gleby, jest zrobienie martwej gleby. Mechaniczniewybity interplodynaw orce lub 

przedwczesne mechaniczne zakończenie zdegraduje znaczną część energii wprowadzonej do tego 
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systemu, a wynik będzie małoefektywny.  Ciągła plantacja   

womnaturalniepowiększa różnorodność organizmów glebowych ich symbioza z systemem 

korzeniowym, wrażliwe podejście do odżywiania gleby, a co za tym idzie witalność plantacji. To 

jest sposób, aby to naprawić. Mamy rozwiązanie, które sama natura oferuje nam swoimi prawami. 

Proste, wydajne, kompleksowe i przede wszystkim zrównoważone. Nic nie rób. Zmieńmy nasze 

podejście i zainspirujmymnie, abym nie musiałwalczyćprzedprzyszłymi pokoleniami. 

 

Zmiana technologii jest niezbędna 

Jeśli nie było jeszcze zainteresowania, to już teraz trzeba pomyśleć o zmianie technologii uprawy. 

Podstawowym problemem zeszłej jesieni było to, jak przygotować zbyt mokrą glebę, aby w niej 

zasiać. Nawet ścisłe przestrzeganie terminów agrotechnicznych podlega znacznemu 

przemyśleniom. Priorytetem było posiadanie przynajmniej zasianego, termin ten nie był już tak 

znaczący. Wiosną ten problem, jak siać w tak namoczonej utwardzonej glebie, prawdopodobnie 

się utrzyma. Ale refleksja miała nastąpić co najmniej dziesięć lat temu. Niemożność przygotowania 

gleby przed siewem mechanicznym rodzi pytanie, w jaki inny sposób? Jest tylko jeden odpowiedni 

i to jest biologiczny sposób. Tak jak natura wymyśliła miliony lat temu. Mieszanki 

międzyowocowe lub rośliny okrywowe, poprzez symbiozę systemu korzeniowego i mikroflorę 

glebową, skutecznie i łatwo rozwiązują wstępnie zasiane przygotowanie gleby. Jednak 

najważniejszą korzyścią jest ich zdolność do poprawy i stabilizacji struktury gleby, a tym samym 

ingerencji w wodę opadową. Nie możemy jednak użyć większości obecnie najczęściej 

stosowanych technik siewu do siewu w mechanicznie nieprzetworzonym glebie z dużą ilością 

resztek roślinnych. 

 

"Nie szukajmy winowajców, nie szukajmyodpowiedzialności-nie oczekujmy, że ktoś inny  

zaproponuje nam rozsądne rozwiązanie!" Zacznijmy od siebie na naszych ziemiach. To nie 

zadziała bez wody. Nawet przy ulewnych upadkach to nie zadziała. Wiemy o tym! Wyrazy i 

komentarze nieprofesjonalnychświeckich i "niechłonnych" profesjonalnych odbiorcównie 

postawiły nas nigdzie w ostatniej dekadzie. Z wyłączeniem urzędników ministerialnych i 

ministrów,hydrologów,klimatologów,zarządców wód, działaczy obywatelskich i pracowników 

rolnych zgrupy obywateli itp. 

Rozwiązaniem jest zmiana nas samych. Zmiana naszego postrzegania gleby i praw naturalnych. 

Nie chodzi tylko o naszą gospodarkę, ale także o jakość naszego życia, a także jakość życia i 

niezależność naszych dzieci! 

 

Odpowiedzialne przejęcie w świecie sprawdzonego podejścia do uprawy, technologii 

bezpośredniejsedacji,jej ekspansji i ustawienia dla warunkówRepubliki Słowackiej, Republiki 

Czeskiej,stało się niezbędną potrzebą w świetle powtarzających się problemów związanych 

zezmianami klimatu lądowegoi kosztami ekonomicznymi konwencjonalnego podejścia do uprawy. 

Powodem zmiany jest również planowane prawodawstwo dotyczące "ekologii" produkcji rolnej w 

UE. Pozostaje wierzyć, że przy drugiej próbie w Republice Słowackiej, przyjęcia technologii 
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bezpośredniej sedacji, będzie większy konsensus i chęć zmiany ustalonych 

procedur, które przygotowują nas na możliwość ożywienia "przemysłu chlebowego"! 

 

Za prawidłowąstrukturą i funkcjonalnością gleby stoi aktywność i aktywność mikroorganizmów 

glebowych, grzybów,korzeni roślin i innych zwierząt. Konieczne jest wspieranie tych ważnych 

mieszkańców gleby, przy jednoczesnym zapewnieniu, że mają oni odpowiednie środowisko do 

życia, tak aby zarówno oni, jak i gleba mogli funkcjonować tak, jak powinni. Wiemy, że system 

działa poprzez magazynowanie węgla w glebie, co znajdzie odzwierciedlenie w poprawie żyzności 

i między innymi zwiększonej odporności na powodzie i susze. Organizmy glebowe, którenie mają 

wystarczającego zaopatrzenia w żywność w postaci wysięków korzeniowych,zaczynają zużywać 

inne dostępne źródła energii, a mianowicie materię organiczną i próchnicę, co ma fatalne 

konsekwencje dla gleby i jej żyzności oraz innych funkcji. Jeśli system jestdysfunkcyjny,proces 

odzyskiwania zajmuje trochę czasu i musi byćponownie uruchamiany za każdym razem, gdy 

zostanie zakłócony. 

 

Zintegrowana ochrona roślin w innowacyjnych technologiach 

Głównymi elementami zintegrowanych systemów ochrony roślin są:  

• Wiarygodna prognoza propagacji 

• Ewolucja liczby organizmów szkodliwych 

• Liczenie liczby szkodników i rozwój chorób w uprawach 

• Przejście od ciągłej obróbki chemicznej do selektywnego, prawidłowego doborukopalń 

ter i wzorców ich stosowania 

• Powszechne stosowanie biologicznych środków ochrony roślin 

• Wybór odpowiedniego płodozmianu, przy użyciu trwałych odmian / hybryd. 

• Włączenie upraw okrywowych (zielone nawożenie) do płodozmianu. 

 

I dopiero teraz może pojawić się środek owadobójczy (chyba że punkty w górę działają). 

Im większa różnorodność roślin w glebie, tym więcej życia jest w glebie i na glebie.  

 

Podsumowanie aktualnych problemów związanych z glebą: 

- Żyzność gleby wciąż maleje. 

- Zacieśnianie gleby wzrasta. 

- Aktywność biologiczna gleby maleje. 

- Zawartość próchnicy zmniejsza się przez długi czas. 

- Ryzyko erozji gleby znacznie wzrosło. 

- Retencja wody w glebie i kraju jest na niskim poziomie. 

-Procesy degradacji na naszych glebach nabierają tempa. 

- Zmniejsza się efektywność wykorzystania środków produkcji roślinnej. 

- Wykorzystanie niezbędnych składników odżywczych zmniejszyło się o połowę w ciągu 

ostatnich 20 lat. 
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Rolnictwo to złożony system procesów, które współdziałają ze sobą. 

Jak zauważył Archambeaud "... w momencie, gdy umieszczamy ziemię i jej żyzność w sercu 

systemu zarządzania, stwierdzamy, że pozytywne zmiany znajdują również odzwierciedlenie w 

pozostałej części systemu: 

- Klimat 

- Zanieczyszczenie 

- jakość wody 

- erozja gleby itp. 

"Aby prawidłowo pracować z glebą, a tym samym z całym systemem, ważne jest, aby postępować 

zgodnie z podstawowymi krokami filozofii NoTill poniżej. 

 

Celem rozwiązania jestzrównoważenie biologicznych systemów glebowych w celu optymalizacji 

promocji naturalnych procesów glebowych, które będą systemowo zintegrowane z technologiami 

uprawy. Są szybkim i skutecznym naturalnym rozwiązaniem. W praktyce te środki systemowe 

potwierdzają poprawę wszystkich właściwości gleby, zwłaszcza biologicznych, a następnie 

zgodnie z właściwościami fizycznymi, chemicznymi, a w konsekwencji mechanicznymi. Zdrowe 

rośliny rozwijają się na zdrowej glebie. Zdrowsze,mniejzanieczyszczone chemicznie, smaczniejsze 

i bardziej pożywne produkty będą bardziej pożądane przez konsumentów.  Poprawi to 

równieżogólny wpływrolnictwa pod względem wpływu zarządzania na środowisko. 


