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Wprowadzenie 

Zmiana klimatu, która niesie ze sobą niekorzystny rozkład opadów podczas wegetacji, jest jednym z 

problemów, który negatywnie wpływa na ostateczne wyniki produkcji. W kontekście tej zmiany klimatu 

można spodziewać się wzrostu częstotliwości ekstremalnych zjawisk pogodowych. Jednym z 

ekstremalnych przejawów pogody jest susza, która staje się realnym zagrożeniem dla rolnictwa. Decydujące 

znaczenie ma intensywność, rozkład opadów i temperatur. Niedobór wody był czynnikiem ograniczającym 

wzrost roślin i późniejszy rozkład w glebie w ostatnich latach.  Innym powiązanym problemem na glebach 

w Republice Czeskiej jest niewielka podaż materii organicznej i zagęszczanie.  Zagęszczanie zwiększa fakt, 

że potrzebujemy coraz więcej energii podczas przetwarzania gleby. W wyniku tych zaburzeń właściwości 

fizyczne gleby znacznie się pogarszają, a pierwsze założenie rodzi się z pogorszenia infiltracji wody 

deszczowej do gleby i jej utrzymania w profilu glebowym. Podstawowym warunkiem optymalnych 

właściwości fizycznych gleby jest intensywność aktywności biologii gleby. Do 100 miliardów osobników 

różnych rodzajów mikroorganizmów żyje w jednym gramie gleby. Znacząco przyczyniają się do wentylacji 

gleby i procesów glebotwórczych, a dzięki swojej aktywności enzymatycznej rozkładają pozostałości 

organiczne, uwalniają składniki odżywcze do roztworu glebowego i są współtwórcami próchnicy. Ze 

względu na degradację struktury gleby aktywność biologiczna w glebie zmniejsza się, a zdolność 

produkcyjna gleby znacznie spada. Kososalpova i Colo., 2016, stwierdzają, że podstawą optymalnych 

właściwości fizycznych gleby jest aktywność biologii gleby i intensywność aktywności edafonu gleby. 

Chociaż fizyczne i biologiczne właściwości gleby są wewnętrznie powiązane w środowisku glebowym, 

często są badane osobno. Gleba jest zrównoważonym ekosystemem, którego wydajność zależy od 

równowagi procesów biologicznych i chemicznych. Udział materii organicznej korzystnie wpływa na 

biologiczne, a w konsekwencji fizyczne właściwości gleby i użyteczność składników odżywczych. 

Głównymi przyczynami zmniejszenia różnorodności biologicznej w glebie i wokół gleby są 

niewłaściwe praktyki rolnicze, nadmiar stosowanych pestycydów, niezrównoważone nawożenie 

nawozami przemysłowymi. Wszystkie te wpływy stanowią zagrożenie dla rozwoju żyzności gleby i jej 

jakości. Brak nawozów ekonomicznych był w ostatnich latach problemem wielu krajów. W Republice 

Czeskiej jest to głównie spadek liczby zwierząt gospodarskich, zwłaszcza bydła i świń. Jest to poważny 

powód, dla którego rolnicy szukają alternatyw.  Celem jest zachowanie lub zwiększenie zawartości 

organicznego składnika gleby. Na działkach, na których nie jest dostępny materiał organiczny z pozostałości 

po zbiorach lub z powodu braku produkcji zwierzęcej i braku obornika, wzrasta stosowanie polepszaczy 

gleby - biostymulantów glebowych, które mogą wyeliminować te niedobory. W wyniku tych zaburzeń 

właściwości fizyczne gleby znacznie się pogarszają, a pierwsze założenie rodzi się z pogorszenia infiltracji 

wody deszczowej do gleby i jej utrzymania w profilu glebowym. Celem jest utrzymanie lub zwiększenie 

zawartości próchnicy w glebie. 

 

Z wiedzy naukowej wiemy, że nasza planeta ma około 4,5 miliarda lat. Tak jak wiemy, że życie wyszło na 

brzeg z morza około 450 milionów lat temu, czyli około 10% czasu od stworzenia planety. Najpierw zaczęło 

się od mikroskopijnych organizmów, a później ewoluowało w wyższe formy życia. Początkowo były to 

głównie rośliny, a później zwierzęta. Ale życie na kontynencie również przeszło wiele radykalnych zmian. 

Wraz z rozwojem roślin wyższych, a później z ich śmiercią we współpracy z życiem mikrobiologicznym, 

czysta powierzchnia mineralna złożona ze skał wzbogaconych o składnik organiczny. Gleba zaczęła się 

formować! 
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Stworzono nowy żywy ekosystem. A teraz trochę naszej historii. Nasi przodkowie zostali stworzeni, nie 

wiemy kiedy, ale wiemy, że na lądzie, to znaczy gleba spadła około 40 000 lat temu, jest to 0,009% czasu, 

odkąd powstało życie na lądzie. Zyskali solidną "ziemię" pod stopami. Początkowo zbierali, później 

polowali, a nawet później zaczęli "udomowiać" dziką przyrodę i uprawiać wybrane rośliny. Miało to 

miejsce około 12 000 lat temu, 0,3% czasu, kiedy weszli na solidny grunt. 

Najpierw rosły bez uprawy gleby, później za pomocą prymitywnych drewnianych narzędzi (niektóre 

"prymitywne" pnie do dziś), aż w końcu kuzyni Wiewiórki wynaleźli plecak w 1827 roku. Od tego momentu 

przeszliśmy przez kolejne 193 lata do intensywnego rolnictwa lądowego. Podsumowując w czasie - 

mechanicznie przetwarzamy glebę około 0,005% czasu od powstania naszych przodków i tylko 

0,000000043% od czasu powstania życia na lądzie. 

Okazuje się jednak, że droga intensywnej obróbki gleby nie jest drogą do przyszłości! 

 

Zrozummy profil gleby. Ścisłe połączenie aktywności biologicznej gleby, systemu korzeniowego roślin i 

kompleksu organiczno-mineralnego, który nazywamy glebą. Fotosynteza, podstawowe źródło energii 

wykorzystywanej przez wyższe rośliny, ma około 2 miliardów lat. Może, jeśli szanuje procesy, które 

uczyniły go na tej planecie. Zmiany środowiskowe, które kształtują się od miliardów lat, w porównaniu z 

pamięcią jednego pokolenia ludzkiego, są nieporównywalnym okresem czasu. Dlatego nie możemy sobie 

dziś wyobrazić wielu rzeczy. Człowiek nie stworzył środowiska, w którym ewoluował, człowiek nie 

stworzył gleby. Traktujmy więc krajobraz i ziemię, która jest jego częścią, jako coś bardzo cennego.  

Stan środowiska wskazuje nam na konieczną potrzebę zmiany naszego podejścia do gospodarowania 

gruntami - na lądzie. Należy poprawić gospodarkę wodną nie tylko na gruntach rolnych, ale także w lasach. 

Konieczne jest dostosowanie krajobrazu i zmniejszenie negatywnego wpływu cywilizacji na środowisko.  

 

Ekosystem w glebie musi być zasilany materią organiczną. Jeśli weźmiemy łyżeczkę gleby, będzie w niej 

tyle mikroorganizmów, ile jest ludzi na planecie Ziemia. Aktywny, żywy system korzeniowy zaopatruje to 

bogate życie mikrobiologiczne w glebie w życiodajniej energię. Synergie między roślinami i glebą opierają 

się na ich ciągłej komunikacji w strefie korzeniowej. Korzenie roślin są również źródłem węgla, który jest 

niezbędnym budulcem materii organicznej. Społeczności bakterii i grzybów glebowych ciężko pracują, aby 

woda i składniki odżywcze były dostępne dla roślin.  

 

Zrównoważona i wydajna ekonomicznie produkcja rolna zostanie osiągnięta w przyszłości jedynie poprzez 

stabilizację lub zwiększenie aktywności biologicznej w glebie. 

 

Za pomocą gleby można zarządzać wodą w krajobrazie. Dlatego należy podkreślić, że jedną z głównych 

funkcji gleby jest zapewnienie obiegu wody w krajobrazie. Zdrowa, zdegradowana gleba z 

technogenicznym zaciśnięciem i niewystarczającym udziałem składnika organicznego gleby ma 

zmniejszoną zdolność infiltracji nawet o30% w porównaniu ze zdrową glebą. Wilgotność w strukturalnym 

profilu glebowym w Republice Czeskiej stanowi rezerwę 10 razy więcej wody niż wszystkie jeziora i 

cieki wodne. WRepublice Czeskiej ponad 70% zasobów gruntów znajduje się w różnym stopniu degradacji. 

Znane są problemy związane z pogorszeniem infiltracji wody deszczowej do gleby lub jej utrzymaniem w 

profilu glebowym. Wlot wody deszczowej do gleby jest głównym źródłem odzysku wilgotności gleby i 

rezerw wód gruntowych. Dla ciekawości 1 m3 gleba strukturalna zatrzymuje około 200 500 l wody. Pod 
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względem 1 ha gleby o głębokości profilu glebowego 0,5 m gleba strukturalna może mieć zapas od 1 do 2,5 

mln litrów wody. Tym samym pojemność magazynowa gleby zmniejsza się znacząco poprzez zaburzenie 

parametrów fizycznych gleby, głównie przez jej masę objętościową – zagęszczenie i niekorzystną strukturę 

kruszyw glebowych spowodowaną właśnie słabą aktywnością biologiczną w glebie.  

 

Mity agronomiczne i nieprzystosowanie się do technologii uprawy ze względu na zmienioną glebę i warunki 

klimatyczne mają obecnie znaczący negatywny wpływ na gospodarkę gruntami. Jednak odpowiedzialność 

nie spoczywa przede wszystkim na pogodzie, rządzie, UE. Jak staramy się to przedstawiać w mediach. To 

my decydujemy, jakiej technologii użyjemy do uprawy roślin! Wybieramy nasze podejście do gleby i jej 

żyzności! My, właściciele domów, określamy, w jakiej ilości i jakim ładunkiem będą nakłady do produkcji. 

Wręcz przeciwnie, nie określamy, jaka będzie pogoda i nawet nie określamy ceny produkcji.  

W 2020 r. i podobnie w 2021 r. przyniósł obfite opady deszczu w całej Republice Czeskiej i Czechach po 

krótkim okresie "wiosennej suszy polowej". Niestety, ponieważ gleby są zagęszczone i 

nieustrukturyzowane, większość tych opadów wypłynęła z pól i niosła ze sobą nawet najcenniejszą górną 

warstwę gleby lub woda stoi na polu czekającym na wysuszenie przez słońce. Tak więc przywrócenie 

rezerwy wilgotności gleby na zaciśniętej glebie jest skomplikowane jako całość, a uzupełnianie rezerw wód 

gruntowych jest nadal niewystarczające. Również jako koniec zbiorów. Ze względu na przechył 

powierzchnię pól, przestoje techniki zbioru występują niepotrzebnie w wielu miejscach. Tak, często pada 

deszcz i psuje zbiory. Stoiska szybko się zachwycają, tylko technika zbioru nie może wejść na pole i wiemy 

dlaczego. 

 

Jesteśmy uzależnieni od wody deszczowej. Kiedy nadejdą opady deszczu, nie jesteśmy w stanie utrzymać 

ich w profilu gleba. Nie jesteśmy przygotowani do stosowania ich w zdrowym profilu glebowym na inne 

suche dni. Dlaczego? Bo my go nie mamy. W glebie, po sezonie zimowym, zawsze znajduje się wilgoć. 

Znajdziemy go tuż pod strefą profilu glebowego, którą tak dokładnie przygotowaliśmy. Jednak zasysanie 

do suchego złoża ssącego zawsze wymaga aktywności strącania. Ponieważ w suchej glebie nasiona nie 

kiełkują! Gleba to nie tylko podłoże, w którym należy przechowywać nasiona i umieszczać nawóz. Gleba 

jest złożonym, dość złożonym, wrażliwym na zmiany żywym ekosystemem. Dla drzewostanów gleba jest 

przestrzenią życiową, w której rozwijają swój system korzeniowy, komunikują się z mikrobiotą gleby i są 

źródłem wody i składników odżywczych. Nie ma znaczenia, czy zmiany są naturalne, czy spowodowane 

przez człowieka. Każdy system ma swoje zasady. Nie szanując ich, naruszana jest równowaga, funkcja i 

brak komunikacji poszczególnych elementów systemu.  

 

Kwestia biologii gleby. Niewidoczny dla oka, a jednocześnie tak ważny. Intensywność jego działania jest 

podstawą sukcesu wszystkich systemów upraw w każdym warunku. Bakterie glebowe, wraz z grzybami 

kulturowymi, rozkładają organiczne pozostałości roślin i innych organizmów poprzez swoją aktywność 

enzymatyczną, uwalniają i udostępniają składniki odżywcze z gleby oraz są odpowiedzialne za obieg węgla 

w glebie. Następnie bakterie tlenowe działają jako policja zdrowia gleby. W szczególności promieniowce 

są w stanie spożywać całą biomasę, w tym zarazki grzybów chorobotwórczych, takich jak fuzaria.  

Aby ten system działał, stosunek między fazami gleby musi być zoptymalizowany w glebie: stały, ciekły, 

gazowy w całej roślinności. W tym zrównoważonym środowisku nie dochodzi do zaciśnięcia gleby, 

również dlatego, że zwiększa się i stabilizuje proporcja składnika organicznego gleby pochodzącego ze 
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źródeł naturalnych. Takie tereny mają wtedy wysoką zdolność retencyjną w zakresie gospodarki wodnej. 

Wyższa infiltracja oznacza nie tylko większą objętość wody deszczowej w profilu glebowym, ale także 

mniejszy drenaż powierzchniowy i mniejsze ryzyko erozji gleby.  

Lepsza struktura gleby z większym udziałem materii organicznej zatrzyma wodę w profilu glebowym i 

zapobiegnie nieproduktywnym oparom. Grawitacyjny ruch kapilarny wody zaczyna być optymaryzowany, 

gleba staje się przetoczona, więc nie będzie nierównowagi między fazami gleby. W glebie jest 

wystarczająca ilość wody w sezonie suszenia do fotosyntezy, ale także do chłodzenia organizmów 

roślinnych, ponieważ roślina zużywa do 95% wody potrzebnej do tej aktywności w temperaturach powyżej 

29 ° C.  

 

Eksperymenty są często wykorzystywane do monitorowania rozwoju środowiska glebowego, umożliwiając 

uzyskanie informacji na temat wpływu rolnictwa na cykle składników odżywczych, plony i stan żyzności 

gleby. Wyniki tych eksperymentów są przydatne nie tylko do dalszych badań, ale przede wszystkim 

powinny służyć praktyce rolniczej przy podejmowaniu decyzji o potrzebie nawożenia i innych interwencji 

agrotechnicznych. Najważniejsze w zakresie badania ruchu składników pokarmowych w glebie są 

eksperymenty długoterminowe ze względu na możliwość lepszego kontrolowania nakładów 

poszczególnych składników pokarmowych oraz określania wpływu różnych rodzajów nawozów na 

wzajemny bilans składników pokarmowych w glebie, plony roślin i jakość produkcji. Ważnym składnikiem 

dla utrzymania żyzności gleby i optymalnego wykorzystania składników pokarmowych przez rośliny jest 

materia organiczna, która zapewnia stopniowe uwalnianie tych składników pokarmowych z mniej 

dostępnych form do form dostępnych dla roślin. Odpowiednia ilość materii organicznej w glebie zapewnia 

jej dobry stan fizyczny, chemiczny i biologiczny. W sumie 2-5% objętości z fazy stałej gleby spada na 

udział organiczny. Optymalna ilość próchnicy (materii organicznej) w glebie wynosi 5%, ale w wyniku 

intensywnego rolnictwa gleba jest systematycznie podnadyskiwana. Dlatego tam, gdzie nie ma innego 

sposobu, konieczne jest zastąpienie przynajmniej częściowo materii organicznej polepszaczami gleby. 

Materia organiczna jest również ważna dla rozwoju mikroflory glebowej, niezbędnej dla równowagi 

procesów degradacji, a tym samym dla utrzymania stabilności żyzności gleby.  

Mikrobiologiczne oddychanie oddechowe jest uważane za jeden z głównych parametrów pomiaru jakości 

gleby. Biologiczna jakość gleb jest rozumiana jako ocena stanu społeczności drobnoustrojów w glebie. 

Odgrywają niezastąpioną rolę w energii i składnikach odżywczych. Ich znaczny udział jest widoczny w 

mineralizacji materii organicznej w glebie oraz w syntezie nowych ważnych związków. Mikroflora glebowa 

jest niezastąpiona w cyklach wielu pierwiastków – zwłaszcza C, N, S, P. Znacząco przyczynia się do 

powstawania próchnicy i ma do odegrania rolę w utrzymaniu struktury gleby. Stan składnika 

mikrobiologicznego gleby warunkował ogólny stan gleby, na przykład pod względem jakości (zdrowia) 

gleby.  

Mikrobiologiczne oddychanie oddechowe jest ogólnym wskaźnikiem zdolności mineralizacyjnej 

społeczności drobnoustrojów i jest wielokrotnie stosowane jako wskaźnik żyzności gleby. Oddychanie 

mikrobiologiczne gleby wyraża poziom mineralizacji materii organicznej w glebie. Koreluje silnie z 

intensywnością degradacji materii organicznej, ale jest bardzo zmienna i może wykazywać naturalne 

wahania w zależności od czynników środowiskowych, zwłaszcza dostępności podłoża wilgoci i 

temperatury.  
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Ilość biomasy mikrobiologicznej, jej aktywność i oddychanie w glebie są w dużym stopniu zależne od 

warunków fizjologicznych mikroorganizmów i innych czynników, takich jak zawartość wody w glebie, 

temperatura, pH, zagęszczenie gleby i rezerwa składników odżywczych. Jednocześnie jednak zależy to 

również od ilości użytecznego podłoża do stosowania w układzie oddechowym. Odzwierciedla zatem 

aktywność oddechową mikroflory i ogólny rozkład materiału organicznego. 

 

Poprawa struktury gleby poprzez procesy biologiczne. Obecnie praktyka rolnicza poszukuje głównie 

rozwiązań mechanicznych. Jednak w zdecydowanej większości przypadków wszystkie wysiłki kończą się na 

głębokości profilu glebowego około 20 cm, gdzie odbywa się do 80% komunikacji między rośliną a 

środowiskiem glebowym. Negatywnym przejawem wielokrotnej uprawy jest tworzenie technogentnie 

zaciśniętych warstw na głębokości każdej uprawy powtarzanych dwa razy z rzędu. To technogeniczne 

zaostrzenie często wiąże się z tworzeniem się struktury pyłu na powierzchni gleby, co z kolei ma wpływ na 

zmniejszenie infiltracji wody deszczowej, ryzyka erozji gleby przez wodę lub wiatr, ale także powstawanie 

zadrapania, które jest wówczas przeszkodą nie tylko dla infiltracji wody, ale także dla wzrostu i rozwoju 

roślin.  

Agresywna uprawa jest przyczyną redukcji składnika organicznego gleby, próchnicy i z kolei zawartości 

węgla z powodu intensywnego zakwaszania warstwy przetworzonej gleby. 

 

Podejście do poprawy struktury gleby. Dobra struktura gleby jest bardzo ważnym czynnikiem w zdolności 

produkcyjnej gleby. Jednocześnie znacząco wpływa na wszystkie właściwości gleby - fizyczne, chemiczne 

i głównie biologiczne.  Wpływa to następnie na reżim wodno-powietrzny w glebie, mineralizację i 

humifikację organicznych pozostałości roślinnych, zawartość i jakość próchnicy, a także równowagę 

procesów tlenowych i beztlenowych. Jest to ściśle związane z zawartością organicznego składnika gleby, 

który składa się z biomasy wszystkich organizmów żyjących w glebie, od bakterii po grzyby kulturowe i 

grzyby po makroedafon i system korzeniowy roślin. Na zdrowych glebach składnik ten może wynosić 5-

7% całkowitej masy gleby, co stanowi 200 300 t/ha dla gleby strukturalnej. Dla gleb zdegradowanych, w 

szczególności gleb, ta proporcja organiczna jest mniejsza niż 100 t/ha. 

 

Korzenie roślin we współpracy z mikro i makroorganizmami w symbiozie, która odbywa się w strefie 

komunikacyjnej korzeni roślin i gleby zwanej ryzosferą, są najlepszym środkiem strukturalno-formującym. 

Praktyka rolnicza nie jest wystarczająco świadoma tego faktu i nie wykorzystuje strukturalnego efektu 

formującego aktywnej biologii gleby. Poprawę stanu struktury gleby możemy osiągnąć poprzez dotowanie 

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

pośrednich do zielonego nawożenia, w tym włączenie roślin strączkowych do systemu uprawy roślin 

polowych. Również w tym przypadku musimy wziąć pod uwagę optymalizację procesów przetwarzania 

gleby, zarówno pod względem głębokości uprawy, jak i liczby operacji oraz intensywności uprawy. Resztki 

pożniwne głównych upraw, upraw pośrednich, ale także obornik, shil i poferment powinny być przeplatane 

z biologicznie najbardziej aktywną warstwą powierzchniową gleby, a nie składane na dno bruzdy na 

głębokość 20-25 cm. Łącząc pozostałości organiczne i nawozy z glebą biologicznie czynną, rozpoczynamy 

proces mineralizacji, w którym zaangażowane są głównie tlenowe bakterie glebowe, grzyby i grzyby. W 
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tym środowisku rozkład tych pozostałości trwa poprzez proces upokarzania, który po dłuższym cyklu 

czasowym 3-5 lat ma pozytywny wpływ na wzrost zawartości próchnicy i jej jakości.  

Szczególnie w gospodarstwach bez produkcji zwierzęcej w naszych warunkach sprawdza się również 

włączenie produktów o określonym działaniu zawierających substancje organicznie czynne oraz makro i 

mikroelementy, które działają jako bodziec do rozwoju mikroorganizmów glebowych i korzeni roślin 

(Badalíková a.d. 2012). Stosując biostymulanty glebowe, w pierwszej kolejności wesprzemy rozwój 

populacji tlenowych bakterii glebowych, grzybów i grzybów, które poprzez swoją aktywność enzymatyczną 

następnie rozkładają pozostałości organiczne w glebie i uwalniają składniki odżywcze w dostępnych 

formach do roztworu glebowego. Zarówno dla Twoich potrzeb, jak i dla potrzeb roślin. Rośliny zaopatrują 

głównie te populacje mikroorganizmów glebowych i wyższych w substancje energetyczne, a umierająca 

kora starszych korzeni roślin jest również źródłem węgla jako pożywienia dla tych organizmów glebowych.  

 

Aktywność biologiczna gleb 

Gleba jest złożonym ekosystemem z różnorodną społecznością organizmów. Zestaw organizmów 

glebowych, których poszczególne grupy są różne biologicznie zależne od siebie, nazywany jest edafonem. 

Edafon składa się z organizmów o różnych rozmiarach, od mikroskopijnych organizmów po większe 

organizmy. Edafon jest dalej rozkładany na fitoedafon (organizmy roślinne) i zooedafon (organizmy 

zwierzęce). 

Gleba jest miejscem, w którym mikroorganizmy w największym stopniu spełniają swoją funkcję 

biologiczną, które w cyklu substancji na świecie pełnią funkcję reduktorów. W tej funkcjisą one 

ubezpieczającei krok po kroku, ponieważ bez drobnoustrojów cykl substancji wkrótce by się 

skończył, ażycie na naszej planecie wymarłoby. Organizmy glebowe są zatem niezbędne dla cyklu życia 

na Ziemi, dlatego ich aktywność biologiczna i różnorodność w glebie muszą być zachowane. 

Pod względem wielkości i objętości biomasy w glebie oraz pod względem funkcji ekologicznych 

najważniejszą grupą organizmów glebowych jest fitoedafon, a z niego głównie mikroflora glebowa (czyli 

bakterie, actionomycetes, grzyby, glony, cylifiery), które pełnią dość ważne funkcje niż małe zwierzęta 

glebowe – mikrofauna (pierwotniaki, nicienie, wiry, żółwie itp.). Bardzo ważne funkcje w glebie pełni 

również makrofauna glebowa, reprezentowana głównie przez dżdżownice, duże gatunki stawonogów 

glebowych (stonogi, dwunożne, pająki i owady) oraz. Nie ma wątpliwości, że dżdżownice są 

najważniejszym funkcjonalnie składnikiem makroedafonu. W naszych glebach zwykle osiągają około 1 

tony żywej wagi na 1 ha, co jest największą ilością zwierząt glebowych. Włączają materię organiczną do 

gleby, ich wydaliny przyczyniają się do tworzenia struktury gleby, wzbogacają połkniętą materię organiczną 

w przewodzie pokarmowym i cząstki ziemi węglanem wapnia, mechanicznie symitują i zakłócają masę 

gleby. W profilu strychu korytarze dżdżownic są bardzo zauważalne. 

Pod względem liczby na 1 m2 znajduje się 1 - 200 tysięcy osobników makrofauny i miliardy osobników 

mikrofauny. Na 1 ha jest 2 -10 t żywej  masy gleby, co stanowi około 0,05-0,5% masy gleby. Pozytywna 

rola organizmów w glebie polega głównie na rozkładzie materii organicznej i transformacji 

substancji nieorganicznych, wiązaniu azotu (symbiotyczne wiązanie azotu - Rhizobium), ochronie 

korzeni roślin przed pasożytami i patogenamioraz rozkładziesubstancji toksycznych, które dostają 

się do gleby(chemikaliamicdoochrony roślin, zanieczyszczenia środowiska z przemysłu itp.). W zdrowej 

glebie wiele obecnych gatunków jest w stanie zrealizować szereg procesów enzymatycznych, fizycznych i 

innych prowadzących do stabilności i odporności ekosystemu na poziomie dziennym. Jeśli gleba jest 
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zdrowa i nie jest dotknięta niepożądanymi substancjami, różnorodność populacji drobnoustrojów jest duża, 

a liczba mikroorganizmów wysoka. Różnorodność jest znacznie zmniejszona, jeśli na przykład gleba jest 

zanieczyszczona zanieczyszczeniami toksycznymi dla mikroorganizmów. Obecność zanieczyszczenia 

powoduje, że znaczna część gatunków znika i przeżywa tylko te, które są w stanie wykorzystać 

zanieczyszczenie jako źródło energii do wzrostu i namnażania. Różnorodność w glebie zostaje 

przywrócona po zniknięciu zanieczyszczenia, tj. po jego zużyciu przez mikroorganizmy. Mikroorganizmy 

te są wykorzystywane do biologicznego oczyszczania skażonej gleby (bioremediacja) 

 

Co wpływa na aktywność biologiczną gleby? 

Mikroby w glebie działają niezależnie od ludzkich celów i wysiłków. Można jednak wykorzystać ich 

działania na swoją korzyść, jeśli może kierować tą działalnością. Na przykład rozkład resztek roślinnych, 

gdy odbywa się w nieodpowiednim czasie, może prowadzić do tymczasowej utraty składników 

odżywczych do gleby, której następnie brakuje roślinom. Jeśli jednak ma to miejsce w czasie, gdy gleba 

jest wolna od okrywy roślinnej, może, przeciwnie, służyć jako proces przechowywania składników 

odżywczych w biomasie drobnoustrojów, a tym samym chronić je przed wypłukiwaniem z gleby. Jednak 

aktywność drobnoustrojów w glebie może być kontrolowana tylko za pomocą czynników środowiskowych. 

Na przykład metody przetwarzania gleby zmieniają zawartość wody w glebie, temperaturę gleby, 

napowietrzanie gleby i stopień mieszania gleby z pozostałościami pożniwnymi. Wszystko to znajduje 

odzwierciedlenie w aktywności biologicznej gleby (w imieniu organizmów glebowych i mikroorganizmów, 

w aktywności mikroorganizmów i aktywności enzymów). Z tego powodu konieczne jest poznanie zarówno 

poszczególnych czynników środowiskowych, czyli czynników ekologicznych, które wpływają na 

mikroflorę, jak i tego, jak zarządza ona swoją aktywnością. Czynniki regulujące intensywność mikr    2000s 

obejmują wilgotność, temperaturę i napowietrzanie, a także  ziarnistość gleby i strukturę gleby. Gleby 

strukturalne mają większą aktywność biologiczną niż gleby niestrukturalne, zwłaszcza, że są lepiej 

nawietne. W glebach rolniczych stosowany w szczególności system rolniczy jest ważnym czynnikiem dla 

życia w glebie i rozwoju edafonu.  Na organizmy w glebach zarządzanych rolniczo wpływają 

czynniki, które często mają negatywny wpływ na ich liczbę i różnorodność gatunkową, a tym 

samym wpływają również na procesy zachodzące w glebie. W tym kontekście nie chodzi tylko o 

nakłady chemiczne, ale także o selekcję upraw w procesie siewu i interwencje agrotechniczne w 

agroekosystemie. Monokulturowe systemy rolnicze zapewniają niską różnorodność pozostałości 

organicznych i organizmów towarzyszących biorących udział w ich rozkładzie. Wiadomo, że uprawa gleb 

leśnych zmniejszyła liczbę grzybów i zwiększyła liczbę bakterii. Stosunek biomasy grzybów  do biomasy 

bakteryjnej wynosi około 1: 1 w glebach uprawnych i około 3: 1 na obszarach o minimalnej obróbce 

gleby i ponad 100: 1 na obszarach leśnych. Systemy monokulturowe, w szczególności w których 

pozostałości pożniwne są usuwane lub spalane, zmniejszają liczbę dżdżownic i innych makroorganizmów 

w porównaniu z ich liczbą na glebach o płodozmianie. 

 

Podczas naprawy resztek roślinnych wpływ ma również wybrana technologia.  Przy zminimalizowanych 

nasadzeniach agrotechnicznych materia organiczna  pozostaje na powierzchni gleby, parowanie jest 

ograniczone, a wilgoć w tej warstwie wzrasta. 



Talajvédelm vedelmi művelési gyakorlatok and talajprofil szerkezetének javításanak érdekében 
Hely és giveum 

  

www.visegradfund.org   10  

Nawożenie ma również znaczący wpływ na edafon. Porównując obszary nawożone i niezrealizowane, 

w badaniach na obszarach nawożonych obornikiem i głównie nawozami przemysłowymi 

odnotowano większą liczbę organizmów w porównaniu do wariantów nieświętych. Jednak rozwój 

edafonu jest ograniczony dawkami nawozów. Racjonalne nawożenie może zwiększyć produkcję roślinną i 

biomasę korzeniową, liczba pierwotnych konsumentów może wzrosnąć, aktywność drobnoustrojów i 

populacje bakterii w ryzosferze mogą wzrosnąć, a następnie mogą rozwinąć się populacje innych 

konsumentów. 

 

Odczyn gleby ma również duży wpływ na edafon. Wysoka kwasowość lub wysoka zawartość alkalitów 

często prowadzi do zahamowania wzrostu wielu powszechnych bakterii. Rolnicze interwencje 

agrotechniczne, które modyfikują odczyn gleby, takie jak wapno, zatrzymują wzrost większości bakterii. 

Stosowanie pestycydów jest osobnym problemem, ponieważ wiele z nich zabija organizmy niebędące 

przedmiotem zwalczania w glebie, a także gatunki docelowe. Ich wpływ na organizmy może być zarówno 

bezpośredni, jak i pośredni. W wielu przypadkach pośredni wpływ pestycydów 

nabezkręgowceglebowemoże mieć większy i trwalszy wpływ niż skutki bezpośrednie. 

Na przykład oczywiste jest, że dżdżownice korzystają z minimalizacji interwencji w uprawie, technologii 

notill, niestosowania pestycydów i innych ksenobiotyków, wystarczającej podaży w glebie materii 

organicznej z powstałej biomasy lub pozostałości po zbiorach, korzystnej reakcji gleby i stałej 

odpowiedniej wilgotności gleby, przy braku częstszego odsadzania. 

 

I to korzenie roślin, w tym mikroorganizmy w strefie ryzosfery, a także makroorganizmy, takie jak ich 

najsłynniejsi przedstawiciele dżdżownic, znacznie poprawiają strukturę gleby do głębokości całego profilu 

glebowego. Odchody dżdżownic są bardzo cennym źródłem składników odżywczych i energii dla 

mikroorganizmów i roślin oraz są bardzo cennym prekursorem próchnicy. Tworząc korytarze, powstaje 

pionowy system makro porów przechodzących z powierzchni do niższych warstw gleby. Dzięki tym makro 

porom więcej wody może przeniknąć do gleby, która dzięki rosnącemu udziałowi składnika organicznego 

jest lepiej zatrzymywana w glebie. Ponadto ten system korytarzy poprawia napowietrzanie gleby, co jest 

kolejnym warunkiem wstępnym rozwoju aktywności biologicznej gleby. Korytarze to poszukiwane 

przestrzenie do wzrostu korzeni roślin i rozwoju mikroorganizmów glebowych, które tutaj mają łatwiejszy 

dostęp do składników odżywczych. Dżdżownice żyją zatem w ścisłej symbiozie z korzeniami roślin, 

grzybami glebowymi i innymi mikroorganizmami.  

 

Na glebach w Czechach możemy znaleźć do 300 osobników dżdżownic na metr kwadratowy. Po 

przeliczeniu na biomasę odpowiada to 500-1000 kg/ha. Populacja ta może produkować 40 ton lub więcej 

odchodów (koprolitu) rocznie, jeśli rośliny strączkowe są uprawiane kilkakrotnie większą objętość.  

 

Gleba strukturalna pozwala na zmniejszenie liczby operacji uprawy, a także zmniejszenie niezbędnej 

głębokiej uprawy lub podważenia. Obejmuje to zmniejszenie zużycia oleju napędowego, zmniejszenie 

zapotrzebowania na siłę rozciągającą i pracę, przy jednoczesnej znacznej poprawie jakości pracy maszyn i 

narzędzi. Ponadto poprawia się dostępność gruntów dla wszystkich rodzajów podróży w działalności 

agrotechnicznej, w tym zbiorów, co wpływa również na plon i jakość produkcji. Zmniejszenie liczby 
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przemieszczeń na działkach prowadzi również do zmniejszenia zagęszczenia gleby i eliminacji stref 

zagęszczania technogenicznego na większych głębokościach profilu glebowego.  

 

Właściwości fizyczne i związek z biologią w glebie  

 

Właściwości fizyczne gleby 

Dzielimy według postaci na trzy grupy: 

(1) właściwości spowodowane działaniem sił fizycznych na cząstki stałej gleby 

(2) właściwości warunkowej zależności między fazą stałą, ciekłą i gazową gleby 

(3) charakterystyka warunkowych relacji gleby z czynnikami zewnętrznymi i warunkami środowiskowymi 

 

Można je również podzielić na:  

podstawowy - waga objętościowa, ciężar właściwy 

b) pochodne - porowatość, właściwości hydrofizyczne, woda, powietrze i tryb termiczny, struktura itp.  

 

Optymalny stosunek porów kapilarnych i nienaczyniowych 

Upraw 

Optymalny stosunek porów 

Kapilarnej nie-hepilar 

% całkowitej porowatości 

rośliny uprawne, 

warzywa 
75 – 85 15 – 25 

wzrok 70 – 80 20 – 30 

zboża 60 - 70 30 – 40 

 

Pojemność wodna gleby 

- to zdolność gleby do przyjmowania i utrzymywania wody. Woda glebowa jest kompleksowym 

wskazaniem dla wszystkich wód zawartych w glebie 

Rozpoznajemy a) aktualne wartości wilgotności gleby (% obj.)  

              b) wilgotność gleby (% masy) 

 

Ważna jest dynamika wody w glebie - pływalność, infiltracja, wyciek 

Przetwarzanie gleby znacząco wpływa na reżim wodny gleby:  

(1) zarządzanie bankomatem. Opad atmosferyczny 

2) redukcja parowania 

 

Organiczny składnik gleby 

• Materia organiczna gleby edafon (organizmy glebowe), pozostałości roślinne i zwierzęce oraz 

martwe komórki mikroorganizmów, które znajdują się na różnych etapach rozkładu i 

przekształcania w nowe substancje, a wreszcie substancje próchnicze.  
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• Związki organiczne, a w szczególności substancje próchnicze, pomagają w tworzeniu agregatów 

cząstek mineralnych, są rezerwuarem składników odżywczych dla roślin, a także mikroorganizmów 

i źródłem energii.  

• Znacząco wpływają na reżim wodny gleby. 

 

Składnik mineralny gleby 

• Zawartość minerałów składa się z różnych związków nieorganicznych i cząstek o różnych 

rozmiarach. 

• Od dużych fragmentów skał i głazów po cząstki koloidalne mniejsze niż 0,2 μm.  

• Pewna reprezentacja różnych grup wielkości cząstek mineralnych określa teksturę gleby.  

• Cząstki gleby są zawsze ułożone w określony sposób, występują w glebie w izolacji lub częściej 

tworzą agregaty wraz z innymi cząstkami, które mogą mieć np. kształt granulek, płyt, bloków 

pryzmatów czy kolumn.  

• Tworzy to strukturę gleby. 

 

 

Stan strukturalny horyzontu próchnicy 

Stan strukturalny 
Objętość suchej 

gleby (g.cm-3) 
Porowatość 
(%) 

Doskonałe 1,2 54 

dobry 1,2-1,4 46-54 

niewygodny 1,4-1,6 39-46 

niestrukturalne 1,6-1,8 31-39 

 

Pogorszenie aktywności biologicznej gleby 

• zmniejszające się poziomy życia biologicznego w glebie są związane z niedoborami powietrza  

• związana z tym przewaga procesów beztlenowych w profilu glebowym 

• w rezultacie istnieje niezdrowe środowisko, w którym pozostałości organiczne są rozkładane przez 

myszy i procesy gnicia, co powoduje utratę składników odżywczych, a także pojawienie się 

wrogiego środowiska dla rozwoju korzeni, a następnie całych roślin.  

 

Redukcja porowatości 

• Brak makro porów i dysproporcja do porów kapilarnych  

• w rezultacie oznacza to pogorszenie infiltracji wody, drenaż dużej powierzchni, a wraz z nim 

zwiększone ryzyko erozji gleby. 

    Paradoksalnie, późniejszy niestrukturalny profil glebowy bardzo szybko, nawet po intensywnych 

opadach deszczu, może cierpieć z powodu braku wilgotności gleby.  
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Topnienie kruszyw glebowych 

• W biologicznie nieuaktywnej glebie jest zaciśnięty 

• bardzo często bloki o ostrych krawędziach powstają już na głębokości 12-15 cm  

• powstają zwarte płyty gruntowe.  

• Zaciśnięcie gleby silnie ogranicza rozwój korzeni roślin i często jest przyczyną ich hydromorfii.  

Bez aktywnego suggingu korzeni ryzosfera nie działa i istnieje minimalny poziom metabolizmu między 

rośliną a glebą, co jest jedną z głównych przyczyn spadku plonów! 

 

Utrata struktury miękiszu 

• Jest to konsekwencja wyżej wymienionego zjawiska i najwygodniej przejawiająca się w obróbce 

gleby.  

• Poszczególne operacje są bardziej energochłonne, często o 50% 

• jakość obróbki gleby znacznie spada, powierzchnia pola jest grudkowata, co ma również negatywny 

wpływ na jakość siewu, podsiewu i bilans drzewostanów  

 

Współczynnik strukturalności (KS) jest obliczoną wartością, za pomocą której wyrażana jest jakość 

struktury gleby. Jest to stosunek cząstek strukturalnych (agregatów) do reszty gleby w profilu gleba. 

Wartości współczynnika strukturalności zaobserwowane w latach 2011-2015 są wyrażone na wykresie. 

Średnie wartości współczynnika strukturalności po zastosowaniu PRP SOL 

w sprawie monitorowanych wariantów w latach 2011-2015 (Badalíková, etc., 2015) 

 
 

Ograniczmy przetwarzanie gleby przez mechanizację 

• Gleba strukturalna o optymalnym stosunku aktywnego składnika organicznego gleby może bardzo 

dobrze zarządzać wodą. 

• Z jednej strony może wchłonąć 25-30% więcej wody deszczowej, a następnie zmniejsza się spływ 

powierzchniowy na zboczach lub tworzenie się lagun na równinach.  

• Jednak bardzo ważne jest również, aby na tych glebach było do 30% mniej nieproduktywnych 

oparów. Gromadzi to do 50% większy dopływ wody w glebie, co wystarcza nawet na dłuższy okres 

suszenia.  
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• Dzięki głębokiemu ukorzenieniu zapewniony jest wysoki poziom aktywności biologicznej w 

profilu glebowym i znacznie zwiększa się użyteczność składników odżywczych.  

• Jednocześnie poprawia się bilans węglowy i ogólny stan gleby. 

• Są to podstawowe warunki dobrej zbioru i jakości produkcji    

 

Zdolność retencyjna Funduszu Kraju Związkowego Republiki Czeskiej 

 

Infiltracja (infiltracja) wody deszczowej do gleby jest głównym źródłem odzyskiwania wilgoci w glebie i 

rezerw wód gruntowych. Dla ciekawości 1 m3 gleba strukturalna zatrzymuje około 200 do 500 l wody. 

Oznacza to, że 1 ha gleby konstrukcyjnej o głębokości profilu 0,5 m może mieć zapas 1 - 2,5 mln litrów 

wody. Poprzez zaburzenie parametrów fizycznych gleby, zwłaszcza jej masy objętościowej przez 

zagęszczenie oraz niekorzystnej struktury agregatów glebowych o niskiej wodności, a tym samym tendencji 

do nagrzewania się z powodu słabej aktywności biologicznej w glebie, zdolność zaopatrzenia gleby 

znacznie się zmniejsza. Wynika to głównie z faktu, że w zaciśniętej glebie udział frakcji gleby stałej 

(składnik mineralny) jest znacznie zwiększony ze szkodą dla frakcji gazowych i ciekłych (wykresy 3 i 4) 

Zmniejsza się również zdolność siewu (retencji) wody. Dlatego gleba niestrukturalnych znacząco 

negatywnie wpływa na gospodarkę wodną w profilu glebowym, nie wspominając o problemie erozji, 

bezproduktywnego parowania i ukorzeniania do głębokości profilu glebowego. Słaba aktywność 

biologiczna gleby powoduje problemy w odbudowie agregatów strukturalnych.  

 

Jeśli przestrzeń na wodę w glebie zostanie zmniejszona o 10% z powodu zagęszczenia, oznacza to objętość 

wody 300 000 litrów na hektar w horyzoncie ornitycznym 30 cm. Odpowiada to 30 mm opadów, które 

całkowicie wsiąkłyby w glebę. Jednak profil glebowy jest w stanie przyjąć wodę do głębokości 1 metra. 

Wtedy zmniejszenie pojemności wodnej gleby osiągnęłoby wartość 1 000 000 litrów, a to odpowiada 100 

mm opadów. 

Biorąc pod uwagę te fakty, zdolność retencji wody Funduszu Gleby Rolniczej Republiki Czeskiej stanowi 

8 400 000 000 litrów wody. Jednak innym, w tym przypadku negatywnym, faktem jest, że 70% gleb w 

naszym kraju jest uszkodzonych przez degradację, cierpi z powodu różnych stopni zagęszczenia, erozji, 

osuszania i utraty aktywności biologicznej. Z tych powodów rzeczywista zdolność retencyjna naszych gleb 

jest zmniejszona do 5 040 000 000 litrów. Różnica wynosi zatem 3 360 000 000 litrów. Jeśli całkowite 

zużycie wody w Republice Czeskiej w 2013 r. wynosiło 1 700 000 000 litrów, to woda brakująca w glebie 

stanowi pokrycie tego zużycia przez okres dwóch lat. (Vo repair, 2016)  

 

Opcje rozwiązania  

Dostarczając materię organiczną do gleby zgodnie z www.organickahmota.cz kolejności, rozszerzając 

zastosowanie technologii ochrony gleby, wspierając i rozszerzając uprawę wieloletnich zwierząt żerowych 

itp., Możemy spodziewać się poprawy stanu i zdolności retencyjnej Czeskiego Funduszu Glebowego z 

pierwotnych 5 040 000 000 m3 wody w następujący sposób:  

 

 W ciągu roku: 6 500 000 000 m3 wody 

 W ciągu trzech lat: 6 800 000 000 m3 wody 

 W ciągu dziesięciu lat: 7 100 000 000 m3 wody 
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Oszacowanie wpływu optymalizacji gospodarki na zdolność retencji gleby opiera się na wynikach 

pomiarów przeprowadzonych w warunkach pracy w wybranych gospodarstwach w Republice Czeskiej. Z 

pozytywnej strony, najwyższy efekt natychmiast po zastosowaniu środka poprawiającego osiąga się już w 

pierwszym roku. 

 

Znajdowanie rozwiązań w praktyce 

Celem praktyki jest znalezienie systemowego rozwiązania, które spełnia potrzeby dbałości o glebę, interesy 

i potrzeby hodowców. Zapewnia to ochronę funduszu gruntów i w pełni respektuje warunki ochrony 

środowiska. Zapewnij lepszą produkcję prowadzącą do lepszej kondycji upraw. Poszukuje innowacyjnych 

rozwiązań, które odegrają znaczącą rolę w realizacji celów światowego trendu – zdrowej gleby, zdrowych 

roślin, zdrowego trybu życia. Lepsze zdrowie kultur będzie miało również bardzo pozytywny wpływ na 

redukcję mikotoksyn, zarówno w powietrzu, jak iw łańcuchach pokarmowych.  

Metodologia projektu na suchym obszarze Moraw Południowych - wyniki profili glebowych 

W kolejnych akapitach opiszemy monitorowanie rozwiązania systemowego w praktyce na suchym obszarze 

Moraw Południowych. Dzięki tym interesującym wynikom chcemy pokazać, jak bardzo jesteśmy w stanie 

zaoszczędzić wilgotność gleby, jeśli poprawimy strukturę gleby. 

Na podstawie badań ortofotomap, map typów gleb i zdjęć satelitarnych dokonano wyboru siedlisk w 

katastrze gminy Litobratřice należącej do obszaru klimatycznego VT – bardzo ciepłego obszaru produkcji 

suchej kukurydzy. Wysokość Stosuje się tu cień deszczowy Wyżyny Czesko-Morawskiej. Całoroczne 

opady deszczu na monitorowanym terenie w 2017 roku wyniosły 380 mm, z czego tylko 66,2 mm spadło 

podczas wegetacji. W 2019 roku opady wynosiły 487 mm, a podczas wegetacji spadło 360 mm opadów. 

Średnia roczna temperatura wynosi 9-10 °C, z czego w sezonie wegetacyjnym 15,3 °C. 210 m. 

Warunki glebowe: czerń modalna na pyle, średnia do ciężkiej, ziarnista glina do gliniastej gleby, horyzont 

próchnicy osiąga głębokość 40 cm, z czego 30 cm jest uprawiane. 

 

Wiosną 2017 r. przeprowadzono eksperyment półoperacyjny w odniesieniu do interwencji 

agrotechnicznych w przedsiębiorstwie gospodarczym. Po wysianiu pszenicy jarej 150 kg/ha granulek 

biostymulatorów glebowych naniesiewaczem płaskim rozsiewaczem przemysłowym. Jesienią 2017 r., po 

wysianiu pszenicy ozimej, przeprowadzono drugą identyczną aplikację kocowych biostymulatorów 

glebowych. Po pszenicy ozimej rzepak wysiewano przy kolejnym trzecim zastosowaniu biostymulatorów 

glebowych w takiej samej dawce jak w latach ubiegłych. Do eksperymentu wykorzystano również 2 

warianty biostymulatorów liści, które zastosowano w dawce 1,5 l.ha-1,podczas wegetacji (1x w roku) w 

ramach agrotechnicznej obróbki uprawy w zbiorniku mieszanym z herbicydami. Warianty te zostaną 

wymienione tylko w sekcji plonów, chociaż charakterystyka gleby jest również monitorowana tutaj.  

 

W ramach projektu, który dotyczy badania zastosowania biostymulatorów glebowych przed kontrolą w 

suchym obszarze, przeprowadzono wykopy profili glebowych w dniach 9 listopada 2017 r., 5 listopada 

2018 r. i 31 października 2019 r. Ten bardziej szczegółowy monitoring koncentrował się tylko na wariantach 

kontrolnych i Neosol. Neosol, biostymulator gleby, został wybrany jako produkt strategiczny, w którym 

efekty długoterminowych zmian właściwości gleby były monitorowane na tym i kontrolnych wariantach 

już trzeci rok z rzędu.  
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Aktualną wilgotność gleby zmierzono na siedmiu głębokościach w pięciu 

powtórzeniach(wilgotnościomierzdelta T DevicesHH2). W 2017 roku tylko pięć głębokości z powodu 

suszy. Jednocześnie pobrano próbki na dwóch głębokościach w pięciu powtórzeniach 0-20 cm i 20-40 cm 

w celuokreślenia podstawowych właściwości fizycznych gleby (analiza wałka kopeckiego –masa 

objętościowa, porowatość, maksymalna pojemność kapilarna, obliczenie minimalnej przewiewności).  

 

Właściwości fizyczne gleby 

Wpływ biostymulatora glebowego – granulatu neosolu, był ściśle monitorowany w ramach projektu, w 

oparciu o węglany wapnia i magnezu z domieszką makroelementów (Ca, Mg, N, P, K, S, Na) oraz 

mikroelementami Fe, Zn, Mn, B, Cu, I), zgodnie z systemem MIP – Mineral Inducer Process, jako opcja 

prowadząca do poprawy właściwości gleby w przypadku braku materii organicznej (dalej OH) w glebie. 

Ilość i wytrzymałość wiązania wody w glebie zależy od właściwości fizycznych, fizykomechanicznych i 

chemicznych gleby, od zawartości i jakości organicznego składnika gleby. Wartości właściwości 

fizycznych gleby podano w tabeli 1. Zmniejszona waga objętości jest bezpośrednim wskaźnikiem 

zaciśnięcia gleby. Dla gleb strukturalnych i niestałych wartość ta waha się od 1,30-1,45 g.cm-3. Wartości 

powyżej 1,45 g.cm-3 pokazują średnie zacieśnienie gleby, a wartości powyżej 1,5g.cm-3 pokazują grunty 

mocno zaciśniętej. (Napraw kolędę 2010) 

Dokręcanie gleby wpływa na reżim wodny  

W większości przypadków strukturę gleby zakłóca brak substancji organicznych, niska aktywność 

biologiczna gleby i znaczny wpływ zaciśnięcia spowodowany częstymi podróżami bardzo ciężkiej 

mechanizacji w nieodpowiednich warunkach wilgotności. W wyniku tych zaburzeń właściwości fizyczne 

gleby znacznie się pogarszają. Pierwsze założenie rodzi się z pogorszenia infiltracji wody deszczowej do 

gleby i jej utrzymania w profilu glebowym.  

 

Całkowita porowatość – pojemność kapilarna pola, wyraża maksymalną ilość kapilarnej wody 

podwieszanej, którą gleba zatrzymuje porami kapilarnymi. Maksymalna pojemność wody kapilarnej to 

zdolność gleby do zatrzymywania wody na potrzeby roślin, co jest warunkiem wstępnym wyższego 

plonu. 

 

Wartości właściwości fizycznych gleby podano w tabeli. 

 

Wartości bazowe w 2017 r. odpowiadają wariantom bazowym.  Już w 2018 roku z wartości wynika, że 

warianty z zastosowanym biostymulatorem gleby wykazywały niższy poziom zaciśnięcia gleby, o czym 

świadczą wartości OHR. Dla wariantu 1 - kontrola, wysoki OHR wynosił 1,51g.cm-3, a niska porowatość 

wynosiła 41,9%, co korelowało z innymi monitorowanymi właściwościami fizycznymi gleby. Rok 2019 

potwierdził trend z 2018 r., dla wariantu 1 wykazał statystycznie rozstrzygający spadek oraz wzrost OHR i 

porowatości w porównaniu do wariantu kontrolnego.  

 

Określenie właściwości fizycznych gleby Litobratřice 2017, 2018 i 2019 

2017 2018 2019 
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0-20 1,13 57,9 0-20 1,49 42,9 0-20 1,39 41,4 

20-40 1,39 47,1 20-40 1,53 40,9 20-40 1,54 39,2 

Średnica 1,27oraz 51,5oraz Średnica 1,51b 41,9oraz Średnica 1,46b 40,3oraz 
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io

st
y
m

u
la

to
r
 

g
le

b
y
 

0-20 1,12 57,7 0-20 1,31 49,9 0-20 1,21 58,9 

20-40 1,44 45 0-40 1,26 51,9 20-40 1,34 55,4 

Średnica 1.28oraz 51.4oraz Średnica 1.29oraz 50.9b Średnica 1.28oraz 57,15b 

 

Tabele i wykresy pokazują przebieg aktualnej wilgotności gleby podczas odkrywania całego profilu 

glebowego w pierwszym roku monitorowania 2017. Po pierwszym roku monitorowania zauważalną różnicę 

można zaobserwować już jesienią między wariantem kontrolnym a wariantem z biostymulatorem gleby, 

gdzie wariant z biostymulatorem gleby ma bardziej równomierny rozkład wilgoci i płynność infiltracji.  

Zgodnie z obliczeniami możemy stwierdzić, że w 2017 roku na wariancie z biostymulatorem gleby 

dodatkowo dostępnych było 10,9 mm opadów w porównaniu do wariantu kontrolnego.  

 

 

Pomiar wilgotności Litobratřice 9 listopada 2017 

 

Ponadto obecną wilgotność gleby zmierzono na siedmiu głębokościach w pięciu powtórzeniach 

(wilgotnościomierz Delta T Devices HH2). W 2017 r. tylko pięć głębokości z powodu suszy, kiedy pomiary 

nie były możliwe do większych głębokości. 

 

Aktualna wilgotność gleby, Litobratřice 2017, w porządku. % 

Głębokość 

Średnia wilgotność w celu % RÓŻNICA 

Sprawdzić Biostymulator gleby  % 
Woda m3 

na 1 ha 

Ekwiwalent 

opadów (mm) 

10 cm 24,94 oraz 24.10 oraz -0,84 -10,95 -1,09 

20 cm 23,86 oraz 26.14 b 2,29 29,72 2,97 

30 cm 25,66 oraz 26,46 oraz 0,81 10,48 1,05 

40 cm 22,53 oraz 26.31b  3,77 49,04 4,90 

50 cm 11,40 a 13,76 oraz 13,76 30,73 3,07 

Suma w profilu gleb 109,02 10,90 
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W drugim roku monitorowania profili glebowych 2018 pokazują przebieg aktualnej wilgotności gleby. W 

wariancie kontrolnym w warstwie powierzchniowej 10 cm część wilgoci z ciężkich wrześniowych opadów 

jest odstraszana przez wciąż wegetatywny rzepak. W warstwie 10-20 cm więcej opadów zgromadziło się 

powyżej pierwszej technologicznie dokręconej warstwy. W warstwie 20-30 cm brakuje opadów ze względu 

na mniejszą zdolność retencyjną spowodowaną technogenicznym zaciśnięciem objawiającym się 

poliedrystym kruszywem glebowym. W warstwie 30-40 cm wilgotność jest ponownie nieco wyższa, 

podobna do tej w strefie 10-20 cm; stan ten jest spowodowany szybszym mydłem wody przez pęknięcia w 

drugiej zaciśniętej strefie, która nie została jeszcze pozbawiona inspiracji korzeniami roślin. 

 

Pomiar wilgotności Litobratřice 5 listopada 2018 

 

Wariant z biostymulatorem gleby ma bardziej równomierny rozkład wilgoci i lepszą płynność infiltracji 

wody. Powstaje tu stały dopływ wilgoci w glebie. Krucha struktura gleby w warstwie do 10 cm pozwala 

wodzie przeniknąć na głębokość. Wartości mierzone w warstwach 20-70 cm dokumentują bardziej 

równomierną infiltrację opadów do całej głębokości profilu glebowego, potwierdzając fakt, że gleba 

strukturalna przy braku stref zacieśniania technogenicznego może lepiej zarządzać wilgocią nawet w 

suchych warunkach. Zgodnie z obliczeniami, w 2018 roku na wariancie z biostymulatorem gleby, 

dodatkowo dostępne było 28,2 mm opadów w porównaniu z wariantem kontrolnym. 
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Głębokość 

Średnia wilgotność w celu % RÓŻNICA 

Sprawdzić Biostymulator gleby % 
Woda m3 

na 1 ha 

Ekwiwalent 

opadów (mm) 

10 cm 15,56 oraz 15,76 oraz 0,20 2,6 0,26 

20 cm 16,62 oraz 18.32b  1,70 22,1 2,21 

30 cm 13,92 oraz 19.90 b 5,98 77,74 7,77 

40 cm 16.32 oraz 18,96 b 2,64 34,32 3,43 

50 cm 14,66 oraz 17,44 b 2,78 36,14 3,61 

60 cm 12.60 oraz 17.24b  4,64 60,32 6,03 

70 cm 12,82 oraz 16,54 b 3,72 48,36 4,84 

Suma w profilu gleb  281,58 28,16 
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Aktualna wilgotność gleby, Litobratřice 2018, w porządku. % 

 

W 2019 roku przeprowadzono trzeci monitoring profili glebowych. Różnice między wariantami dość 

wyraźnie wskazują na przebieg aktualnej wilgotności gleby w profilu glebowym. Fakt, że rok 2019 

przyniósł więcej opadów niż lata poprzednie potwierdził funkcjonalność monitorowanego systemu. Opcja 

sterowania nie była w stanie poprawnie powstrzymać i wykorzystać tych cennych kolizji. Potwierdzono, że 

wariant z biostymulatorem glebowym był w stanie zatrzymać średnio o 34,4 mm więcej opadów na hektar 

niż wariant kontrolny ze względu na lepszą strukturę gleby. 

 

Pomiar wilgotności Litobratřice 31 października 2019 

Gleba vlhbone, Litobratřice 2019, vj. % 
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Średnia wilgotność w celu % RÓŻNICA 

Sprawdzić Biostymulator gleby % 
Woda m3 

na 1 ha 

Ekwiwalent 

opadów (mm) 

10 cm 19.48 oraz 24.12 b 4,64 60,32 6,03 

20 cm 25.46 b 24,96 oraz -0,50 -6,50 -0,65 

30 cm 26,80 oraz 28,62 b 1,82 23,66 2,37 

40 cm 24,72 oraz 28.14 b 3,42 44,46 4,45 

50 cm 24.34 oraz 26.96 b 2,62 34,06 3,41 

60 cm 20.34 oraz 25.06 b 4,72 61,36 6,14 

70 cm 17.46 oraz 27.22b  9,76 126,88 12,69 

Suma w profilu gleb  344,24 34,40 
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Z wartości jasno wynika, że biostymulator gleby ma pozytywny wpływ na napowietrzanie gleby dzięki 

wsparciu biologii gleby, która działa w tak naturalny sposób w glebie. Potwierdził to Miller and Co. (1990), 

którzy w swojej pracy opisują poprawę właściwości gleby poprzez zastosowanie odżywek glebowych i 

innych substancji pomocniczych. 

 

Podczas monitorowanego eksperymentu operacyjnego na obszarze suchych Moraw Południowych o 

pomiarze OHR, porowatości i aktualnej wilgotności gleby świadczy tendencja do zwiększania zdolności 

profilu glebowego do gromadzenia większej ilości wody deszczowej o 314%.  Jest to trzykrotna poprawa 

w stosunku do pierwszego roku monitorowania. Strukturalny profil gleby jest zatem w stanie powstrzymać 

opady deszczu i lepiej je wykorzystać. Szczególnie w strefie poniżej 30 cm, która jest mniej podatna na per 

siesing, pozwala to na zwiększenie rezerwy wody glebowej dla nadchodzących drzewostanów. Możemy 

stwierdzić, że systemowe zastosowanie naturalnego biostymulatora gleby pomaga w ten sposób zapewnić 

uzupełnienie zaopatrzenia gleby w wodę. 
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Porównanie wariantu kontrolnego (po lewej) i wariantu z biostymulatorem glebowym 

 

 

Monitorowanie wpływu biostymulacji na plon rzepaku 

Wyniki pokazują, że w przypadku wariantów z zastosowanymi  biostymulantami, zarówno gleby, jak i 

liści, plony były znacznie wyższe niż te zastosowane. Dzięki bardziej strukturalnej glebie, lepszej funkcji 

korzeni (potwierdzonej pomiarem aktywności korzeni i lepszego wykorzystania wilgotności gleby, 

a tym samym składników odżywczych, następnie objawiał się wzrost plonów. Z powyższych 

wyników można wywnioskować, że poszczególne warianty metody leczenia doprowadziły do 

poprawy tworzenia i funkcjonalności korzeni w badanych latach, a także bezpośredniego wzrostu 

ilości pierwiastków dających w porównaniu z nieleczonym wariantem kontrolnym. 

 



Talajvédelm vedelmi művelési gyakorlatok and talajprofil szerkezetének javításanak érdekében 
Hely és giveum 

  

www.visegradfund.org   22  

 
Plon rzepaku w 2019 roku w t.ha-1 

 

Ważne jest, aby podkreślić, że pomimo wzrostu wydajności w porównaniu z wariantem kontrolnym, nie 

stwierdzono zmniejszenia oleistości w poszczególnych wariantach. Oleistość wynosiła 41% we wszystkich 

monitorowanych wariantach.  

Oleistość rzepaku zależy od ilości nasion w każdej szopie, liczby szop na roślinę oraz ilości roślin na danym 

obszarze. Aby osiągnąć dobrą jakość ziarna o wymaganej oleistości, konieczne jest zmaksymalizowanie 

aktywności fotosyntetycznej roślin. I wracamy do punktu wyjścia. Tutaj bardzo ważne jest ustalenie 

drzewostanów i sedacji na jednostkę obszaru w czasie nieodpowiednich warunków wilgotności. Kiedy 

każda silniejsza roślina pobiera zarówno wilgoć, jak i składniki odżywcze kosztem słabszych roślin, a plony 

są konieczne, aby się zmniejszyć. W przypadku suszy przy mniejszym siewie uzyskamy taki sam plon, ale 

zaoszczędzimy na nakładach.  

 

Jednym z największych problemów jest dziś zły reżim wodny w glebie.  

Wiemy, jak poprawić reżim wodny w glebie. 

 

Inne praktyczne wyniki 

Gaiago, śledzenie biostymulatora Nutrigeo. Podstawową funkcją biostymulatora gleby Nutrigeo jest 

aktywacja i szybki wzrost 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 można zobaczyć 

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

usuwana 45 dni po aplikacji. Stopień degradacji substancji bawełnianej wyraźnie wskazuje na wzrost 

aktywności gleby w wariancie poddanym obróbce Nutrigeo.  

 

Wodnistość kruszyw glebowych 

Trzy eksperymenty półoperacyjne w Czechach w 2020 r. wykazały wzrost wodnistości kruszyw glebowych. 

Wałki kopeckie zostały usunięte na dwóch głębokościach i 4 powtórzeniach. Wyniki badań wskazują na 

wzrost łącznej wodnistości gleby o 13 do 24%. Jest to bardzo dobry środek przeciwerozerozyjny. W 
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kontekście szybko zmieniających się warunków klimatycznych pewne jest, że również rolnictwo potrzebuje 

szybkiej i skutecznej reakcji na te zmiany. Stymulacja gleby produktami nutrigeo wydaje się być bardzo 

szybkim i skutecznym rozwiązaniem dla współczesnych rolników. 

 

Ekosystem omplex żywy oparty na produkcji, strukturze gleby, rezerwie składników odżywczych i 

zaopatrzeniu w wodę to współpracaposzczególnych społeczności organizmów w glebie, w symbiozie z 

dostarczaniem substancji budowlanych, energii i pożywienia poprzez rośliny. Aby ten system działał, 

potrzebuje jak najwięcej spokoju ducha, aby pracować bez nadmiernych zakłóceń, obracania (orki). Często 

powtarzane, nieproporcjonalne interwencje mechaniczne, mozolnie tworzona struktura gleby niszczy.  

Sposób uprawy gleby wpływa na gospodarkę wodną w glebie i jej napowietrzanie. Jest to kolejny ważny 

czynnik, który wpływa na wzrost i rozwój rośliny oraz późniejszą jakość ziarna. Zaburzenia struktury gleby 

i nierówne zarządzanie wilgocią dotykają obecnie większość upraw i kultur nie tylko w Republice Czeskiej. 

Ten problem jest dziś globalny. Ale to nie jest nierozwiązywalne. Konieczne jest przywrócenie gleby do 

naturalnej równowagi. Doprowadź cały system rolnictwa do harmonii życia. Nie zapominajmy, że my, 

ludzie, jesteśmy również częścią cyklu życia, a dzięki naszym działaniom możemy i możemy wiele zmienić. 

 

 

 

Mechanicznie jesteśmy w stanie wpływać tylko na górne warstwy gleby do 30 cm. Jednak przy ciężkiej 

technologii niemożliwe jest obliczenie poprawy właściwości gleby na większą głębokość. 

 

Wydajne rozwiązanie 

Potrzeba uporządkowania podstawowych procesów glebowych jest jasna, ale jak to zapewnić, nie jest wcale 

trudne. Ważne jest, aby odżywianie i nawożenie wszystkich upraw mogło efektywnie wykorzystywać 

składniki odżywcze ze źródeł produkowanych w gospodarstwie, a nie tylko ze względów ekonomicznych. 

Nawet przemysłowy nawóz azotowy jest dopuszczalny dla roślin tylko w roztworze glebowym (Záhora, 

2017). Głównym powodem i jednym z fundamentów zrównoważonego systemu gospodarowania gruntami 

jest zmniejszenie obciążenia chemicznego środowiska glebowego oraz przywrócenie aktywności 

biologicznej gleby, jako podstawy żyzności gleby i rentowności systemów upraw. Wtedy nasz podstawowy 

i najważniejszy środek produkcji – GLEBA – odwdzięczy się nam zdolnością do eliminowania 

negatywnych skutków zmian klimatu, dobrych plonów i zysków z produkcji rolnej.  
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W ostatnich latach coraz szersze zastosowanie stały się produkty wspomagające glebę - biostymulatory, 

których zadaniem jest poprawa mineralizacji organicznych resztek roślinnych, zwiększenie aktywności 

mikroorganizmów glebowych, poprawa struktury gleby, a tym samym poprawa reżimu wodnego w glebie. 

Produkty te są szczególnie ważne tam, gdzie zarządza się hodowlą wolną od zwierząt gospodarskich. Ich 

osiągnięcia, zwłaszcza w ostatnich latach, potwierdzają te korzyści. 

Znajdźmy rezerwy ukryte w glebie! Gdzie? W dostępie. Podstawowym warunkiem wstępnym jest 

zapobieganie lub eliminacja negatywnych skutków warunków klimatycznych, w wysokiej jakości 

pielęgnacji struktury gleby. Nie wspominając już o tym, że dzisiejsze niestrukturalne zdegradowane gleby 

potrzebują nie tylko jednego sezonu, ale nowego systemu zarządzania odbudową. A to zajmuje trochę czasu. 

Takie podejście oznacza jednak zmianę w dostępie do gleby i często zmiany technologiczne z 

poszanowaniem obecnych warunków glebo-klimatycznych. 

Wszystkie rezerwy ukryte w glebie można znaleźć, jeśli zaczniemy postrzegać glebę jako zrównoważony 

ekosystem - żywy organizm, którego wydajność zależy od równowagi procesów biologicznych i 

chemicznych, czyli jego stanu zdrowia. Analogicznie w stosunku do ludzi - jeśli jesteśmy zdrowi, mamy 

zbilansowaną dietę i dobrze żyjemy, dajemy również dobrą wydajność pracy. 

 

Znajdźmy prosty system, który doprowadzi naturalne procesy biologiczne w glebie tak zrównoważone, jak 

to możliwe, symbiozę gleba - roślina - atmosfera, wraz z naturalnym traktowaniem produkowanych 

nawozów rolniczych, aby przywrócić glebie jej naturalną żyzność i poprawić wyniki rolnictwa, 

nowocześnie określane jako zrównoważone, poprzez podejście systemowe. Jednak rozwiązania operacyjne 

o krótkoterminowym efekcie są nam bliższe. Jednak intensywność powtarzania się ekstremalnych wzorców 

pogodowych zmusi nas do poszukiwania rozwiązań, które będą oparte na zarządzaniu wilgotnością gleby, 

a także gospodarką wodną w drzewostanach. 

 

Zasady przywracania życia w glebie i poprawy gospodarki wodnej gleby: 

- stosować technologie w celu zmniejszenia intensywności przetwarzania gleby, 

- utrzymywać roślinność na gruntach ornych, najlepiej przez cały rok, 

- naprzemiennie uprawę docelową z mieszanką pośrednią bogatą w gatunki, 

- nadziemna biomasa roślin pośrednich i pozostałości pożniwne najlepiej pozostawić na powierzchni lub 

naprawić do 10 cm, 

- dostarczać azot do  glebypodczas instalacji wiązaniaazotu, 

- promowanie biologii gleby poprzez biostymulację gleby lub poprzez włączanie oparów pośrednich wraz 

z wykorzystaniem biostymulacji. 

 

Potencjalny wpływ i korzyści dla praktyki: 

-wyższa produktywność i areał efektywnie nadających się do uprawy gruntów pod systemy uprawy roślin, 

-zmniejszenie negatywnego wpływu na środowisko poprzez zmniejszenie nakładów (pestycydy, nawozy 

przemysłowe, energia i woda), 

-bogatsza różnorodność biologiczna gleby dla większej żyzności gleby, lepszej kontroli szkodników, 

skuteczniejszej ochrony wód gruntowych i powierzchniowych, 

- wyższe dochody rolników o niższym ryzyku gospodarczym, 

-zaopatrywania rynku w zdrowszą żywność i pasze. 
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Wniosek - Wizja  

Myślmy zawsze, że Czechy i Słowacja są dachem Europy i z tego dachu spływa cała woda. To od nas 

zależy, jak zmodyfikujemy powierzchnię tego dachu, aby cała nasza woda nie wyczerpała granic. I na 

pewno nie rozwiąże tego za nas, podobnie jak Bruksela czy populistyczne programy, takie jak woda 

deszczowa. Nie ma uniwersalnego rozwiązania do zarządzania wodą w glebie. Jednak potrzeba poprawy 

struktury gleby i reżimów wodno-powietrznych stała się już niezbędna. Bez wody nie możemy, a jeśli 

chcemy utrzymać intensywność produkcji rolnej, musimy zacząć szukać rozwiązań chroniących    naszą  

glebę wodną. Z pewnością nie będzie to programowalna pogoda i nawadnianie na całej długości. Pozostaje 

nam intensywnie zainteresować się stanem strukturalnym gleby, aby móc wytrzymać ekstremalne wzorce 

pogodowe z ostatnich lat. Opanowanie kwestii oszczędzania wody w glebie jest podstawą sukcesu, 

ponieważ tam, gdzie jest woda, jest życie. Znajdźmy w każdym z nas, w naszym sumieniu, to, co jest dla 

nas priorytetem, niezależnie od tego, czy podążamy tylko naszymi oczami, czy sercem. Ziemia jest naszym 

największym bogactwem, zarówno w teraźniejszości, jak i w przyszłości. 

Cały ten system powinien prowadzić przede wszystkim do zrównoważonego gospodarowania gruntami, do 

zatrzymania procesów degradacji, do zmniejszenia obciążenia chemicznego środowiska i łańcuchów 

pokarmowych, do poprawy różnorodności biologicznej i gospodarki wodnej w glebie i krajobrazie. 

Umożliwi to rolnikom poprawę wykorzystania składników odżywczych, skuteczniejszą ochronę roślin i 

utrzymanie poziomu produkcji przy jednoczesnej poprawie rentowności produkcji. 

Szacunek dla ziemi był okazywany przez ludzkość od najwcześniejszych cywilizacji. W tym czasie 

człowiek dostrzegł swój solidny fundament zakotwiczenia w glebie lub ziemi i przypisał mu stabilność, 

trwałość, niezmienność, lojalność i był gotów oddać za to życie. 

Matka Żywiciel Rodziny, Matka Ziemia. Jednak wraz z nadejściem czasów współczesnych współczesny 

człowiek uczynił ziemię materialną, materią, ziemią budowlaną, środkami produkcji i towarami. W ten 

sposób gleba - Matka Żywiciel Rodziny - dawczyni zboża, stała się chwiejną łodzią, zagrożoną przez 

człowieka - nieodpowiedzialnego pilota. "Jeśli mnie opuścisz, nie zginie. Jeśli mnie opuścisz, zginiesz!" 

Wiktor. 

 

 

  

 

 

 
 
 


