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Wprowadzenie 

 

Gleba jest podstawowym środkiem produkcji i trudnym do odzyskania zasobem naturalnym. 

Chociaż odżywianie ludności świata jest w ponad 90% zależne od ziemi, nie zachowujemy się 

odpowiedzialnie wobec gleby. Faktem jest, że 1 miliard ludzi, czyli około 1/7 światowej populacji, 

cierpi na niedobory żywności. Jest to związane głównie z dostępnością wystarczającej ilości 

gruntów rolnych, ponieważ potencjał produkcji rolnej jest logicznie ograniczony. Suche obszary 

pokrywają 42% powierzchni lądowej ziemi. Trwające zmiany klimatyczne jeszcze bardziej 

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

bardziej podatne na zagrożenia z powodu niedoboru wody. Według prognoz Organizacji 

Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) powierzchnia gruntów rolnych będzie musiała 

wzrosnąć z obecnych 40% do 50% powierzchni do 2030 r., prawdopodobnie kosztem 

ekosystemów leśnych. Do 2050 r. nakłady na gleby w postaci składników odżywczych będą 

musiały się potroić, a produkcja rolna będzie musiała wzrosnąć o co najmniej 50%, aby stanowić 

posyp rosnącej populacji świata. Potrzeba zwiększenia produkcji rolnej wymaga tak wielkiego 

przełomu, jak Zielona Rewolucja lat 1960-tych, a w nadchodzących dziesięcioleciach jest 

ogromnym wyzwaniem dla wszystkich zainteresowanych grup, w tym największych konsumentów 

żywności lub całej populacji świata. Ścisła ochrona podstawowych środków produkcji – gleby – 

jest warunkiem koniecznym, który obecnie jest niewystarczający. 

 

W Republice Czeskiej i na Słowacji od 1990 r. nastąpiły znaczące zmiany w gospodarowaniu 

gruntami rolnymi. Niestety, nie zawsze na lepsze. Najnowsze negatywne czynniki można 

konkretnie nazwać: 

• Orientacja na uprawy atrakcyjne ekonomicznie, prowadząca do nieprzestrzegania zasad dobrego 

płodozmianu (praktyki siewne) 

• Utrata produkcji zwierzęcej prowadząca do niewystarczającego bezpośredniego i pośredniego 

dostarczania materii organicznej do gleby 

• Niewyjaśnione stosunki własnościowe (około 75% powierzchni gruntów jest dzierżawionych), 

wśród właścicieli rosnąca grupa o powierzchni własnej ponad 100 ha (w Czechach ponad 50% 

właścicieli, co jest znacznie powyżej średniej w UE) 

• Wysoki odsetek oglądalności (nadal ponad 70%) i podatność gleby na erozję wodną (poważne 

zagrożenie do 35% terytorium), zwiększone zagęszczenie technogeniczne gleb (ponad połowa 

powierzchni gruntów rolnych), katastrofalny stan starych systemów odwadniających 

• Niska skłonność najemców do inwestowania w poprawę funduszu gruntów rolnych 

(zagospodarowanie gruntów, działania przeciwerozyjne, zazielenianie krajobrazu, zrównoważone 

nawożenie, poprawa bilansu węglowego) 

• Nadmierna orientacja tytułów dotacji i niewielkie zainteresowanie know-how i nowymi 

technologiami prowadzącymi do poprawy stanu gleby 

• Słabo rozwinięty system przekazywania wyników badań do praktyki rolniczej 

• Słaba świadomość społeczna na temat ziemi i jej znaczenia dla społeczeństwa 
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• Zmiany klimatyczne 

Ponieważ te problemy i ich przyczyny są znane, rozwiązania są konieczne. Obecnie dzieje się tak 

w przypadku wielu z nich, ale zmiany są stopniowe i zależą od szeregu innych okoliczności 

(zmiany w stosunkach własnościowych, przepustowość wniosków legislacyjnych, ustalenie zasad 

dobrej praktyki rolniczej – DZES, dawniej GAEC i ich związek z losowaniem tytułów subsydiów, 

ale także kara w przypadku naruszenia w następstwie Cross Compliance, wsparcie produkcji 

zwierzęcej,  odnowienie systemów nawadniających i rewitalizacja starych systemów 

odwadniających itp.) 

 

Zapisanie ochrony gleby w systemach prawnych jest jednym z niewielu narzędzi, dzięki którym 

gleby mogą być stosunkowo skutecznie chronione. Konieczne jest przede wszystkim skupienie się 

na edukacji i wychowaniu, które kształtuje stosunek człowieka do natury, a tym samym do gleby. 

Konieczne jest jednak określenie konkretnych i egzekwowalnych instrumentów służących jego 

ochronie. 

 

Rolnictwo jest działalnością, która umożliwiła ludzkości poczynienie dalszych postępów 

cywilizacyjnych. Bez tego nadal bylibyśmy na etapie zbierania i polowania. Rolnictwo było 

częścią większości ludzkości, ale z czasem trend ten zmienił się, aż do obecnego stanu, kiedy, 

szczególnie w krajach rozwiniętych, niewielka liczba rolników nierolniczych "karmi" większość. 

Trend ten miał wiele skutków, ale jednym z największych było to, że całkowicie oderwał się od 

podświadomości znaczenia gleby. Ludzie natychmiast stracili poczucie, że potrzebują ziemi, a 

wręcz przeciwnie, zyskali poczucie, że są karmieni przez fabryki i przemysł. A potem zaczął się 

pojawiać przełom w podświadomości gleby. Rolnicy podzielili się na kilka grup, tych, którzy 

traktują swoje pole z wielkim szacunkiem, a następnie tych, którzy traktują rolnictwo jako biznes, 

który służy tylko do osiągania zysków. Gleba nie jest środkiem produkcji przeznaczonym do 

konsumpcji i wyczerpania, porzucenia. Gleba, podobnie jak powietrze, pełni wiele funkcji i w 

interesie państwa jest jej odpowiednia ochrona. Ziemia jest jednym z najcenniejszych zasobów 

naturalnych każdego państwa i nieodnawialnym zasobem naturalnym. Jest ważnym składnikiem 

środowiska o szerokim zakresie funkcji i jest niezbędnym środkiem produkcji w rolnictwie i 

leśnictwie. Jednak gleba nie tylko spełnia funkcje produkcyjne, ale także pełni równie ważne 

funkcje poza produkcją: akumulacja, filtrowanie, endany, transport, transformacja itp. Tworzenie 

się gleby jest wynikiem tak zwanego "tworzenia gleby". Procesy glebotwórcze, które zachodzą od 

setek do tysięcy lat, podczas których gleba przechodzi przez różne etapy rozwoju. Pokrywa 

glebowa wykazuje dużą szerokość i różnorodność, co wynika z różnorodności stosowania 

czynników i warunków procesów glebotwórczych. 

 

 

 

 

Gleba jest niezastąpioną podstawą do produkcji żywności! 
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Historycznie grunty były uważane głównie za środek produkcji w rolnictwie i leśnictwie lub jako 

źródło surowców lub jako obszar do rozwoju lub innego użytku. W czasach wysokiej wydajności 

rolniczej w krajach rozwiniętych i przy jednoczesnym uznaniu globalnych procesów naturalnych, 

potrzeba oceny gleby i jej funkcji wzrasta nie tylko pod względem cech produkcyjnych, ale także 

pod względem jej niezastąpionej roli w środowisku.  

 

W poszczególnych składnikach środowiska – wodzie, glebie i powietrzu – przeprowadzane są 

procesy, które są ze sobą powiązane i które pozwalają na całe życie. Dlatego, jeśli jesteśmy teraz 

świadomi znaczenia i konieczności wystarczającej ilości czystego powietrza i czystej wody i 

podejmujemy szereg środków w celu ich ochrony, niestety tego samego nie można powiedzieć o 

ochronie gleby. Chociaż mówi się o tym i wprowadza się prawa lub przynajmniej przygotowuje 

się je w wielu krajach i w naszym kraju, aby go chronić, prawdziwa praktyka jest nadal nieco inna. 

Firma traktuje glebę mniej więcej tak, jak robiła to z powietrzem lub wodą kilkadziesiąt lat temu. 

Pod wrażeniem, że jest wystarczająco dużo nadmiaru ziemi – zwłaszcza dla rolnictwa – występują 

nie tylko duże straty ilościowe gruntów, ale także szkody jakościowe, rozległe skutki degradacji, 

zarówno naturalne, jak i antropiczne. Erozja, zakwaszenie, zagęszczenie i inne wywołują reakcję 

łańcuchową w interakcji z wodą lub biologicznymi składnikami środowiska, a w konsekwencji 

wpływają na ludzi. 

Gleba staje się coraz bardziej środowiskiem do przechowywania różnych odpadów. To bardzo 

krótkowzroczne. Gleba jest bardzo konserwatywnym systemem, długotrwale ewoluującym, 

większość zmian manifestuje się powoli, ale ponieważ gleba jest związana ze stabilnym miejscem 

w przyrodzie, jej zdolność do samooczyszczania jest znacznie mniejsza niż zdolność regeneracyjna 

wody i powietrza, a niektóre zmiany degradacji stają się nieodwracalne. Tak więc w szybkim 

rozwoju społeczeństwa zapomina się, że gleba jest zasobem naturalnym, który jest niezastąpiony, 

ale niszczycielski i praktycznie nieodnawialny. 

Szybkość procesu formowania gleby zależy głównie od klimatu i składu skały macierzystej. W 

naszych szerokościach geograficznych średnio w ciągu 100 lat powinien powstać 1 cm ziemi. 

Tworzenie się całego profilu glebowego trwa wtedy do dziesięciu tysięcy lat. Jednak jeden ulewny 

deszcz może zniszczyć setki do tysięcy lat rozwoju w jednej chwili. "Gleba jest jedynym 

nieodnawianym zasobem naturalnym, jej degradacja lub niszczenie jest bardzo szybkie, a 

powstawanie jest niezwykle powolne." Źródło: Kompleksowe obrady Międzynarodowego Roku 

Gleby ASZ, 2015. Od 2000 roku każdego dnia w naszym kraju znika ponad 18 hektarów ziemi. 

Trend ten nabiera tempa i ostatnio jego wartość wynosi do 25 ha (vitejtenazemi.cz). Utrata gruntów 

ornych w Republice Czeskiej z całkowitej powierzchni Republiki Czeskiej jest w 11% zabudowana 

- betonowana (Zdeněk Žalud 2017). Uszczelnianie gleby zostało wykorzystane do tego zjawiska. 

Rozmnażamy się z niewytłumaczalną i nie do obrony inercją, bezpowrotnie zajmując i uszkadzając 

ziemię. Temat ten jest nie tylko istotny dla naukowców i profesjonalistów, ale dotyczy całego 

naszego społeczeństwa. 
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Ponieważ ziemia obejmuje znaczną część ekonomicznej i społecznie 

użytecznej przestrzeni Ziemi (i naszego państwa), jest koniecznie przedmiotem konfliktów 

interesów z różnych sektorów. Jednocześnie wymagania branży dotyczące przestrzeni są 

wymaganiami dotyczącymi gruntów. Zachowanie gleby i ochrona jej funkcji odgrywają wówczas 

kluczową rolę w ochronie środowiska, ponieważ tylko w ekologicznie stabilnym krajobrazie 

człowiek może korzystać z warunków naturalnej zdolności produkcyjnej gleby. Z tego punktu 

widzenia należy podkreślić, że chociaż niezbędne środki ochrony gleby muszą być realizowane 

przez jej właścicieli lub użytkowników, jest to również sprawa całego społeczeństwa, jak wynika 

z dwoistego charakteru gruntów. Satysfakcją jest fakt, że proponowana nowa ustawa o ochronie 

gruntów określa prawa i obowiązki właścicieli lub użytkowników oraz poszczególnych organów 

administracji, określa opłaty i kary za naruszenia obowiązków, a także zwrot kosztów 

wynikających z obowiązku ochrony gleby. Musimy zatem życzyć sobie, aby nowa proponowana 

ustawa wkrótce weszła w życie i była respektowana przez wszystkich. 

Gleba to życie 

Gleba odgrywa kluczową rolę na Ziemi. Często używamy terminu jak w organizmie człowieka, 

zdrowa gleba. Głównym warunkiem optymalnego funkcjonowania systemów glebowych jest gleba 

zdrowa – jakościowa, która jest decydującym czynnikiem wpływającym na zdrowie roślin i 

zdrowie konsumentów żywności z tych roślin. Jakość gleby była historycznie związana z 

produktywnością systemów rolniczych. Na jakość gleby w danym siedlisku wpływa przede 

wszystkim wybrany system uprawy roślin pozwalający na przejawy degradacji gleby, w 

szczególności jej zacieśnienie i erozję. Jednak niektóre systemy rolnicze stanowią zagrożenie dla 

gleby, głównie dla żyzności gleby. 

 

Rosyjski geolog i mineralog Wasilij WasilijEwicz Dokuczajew zdefiniował glebę w następujący 

sposób: "Gleba jest naturalnie zróżnicowana w horyzonty genetyczne, utworzone na styku różnych 

sfer, mniej lub bardziej łatwo odłączone i ożywione". Żyzność gleby charakteryzuje się zdolnością 

gleby do zapewnienia roślinom odpowiednich warunków do ich wzrostu i rozwoju, co jest 

bezpośrednio związane z osiągnięciem plonów w wymaganej ilości i jakości. Ważne jest, aby 

pamiętać, że gleba jest największym bogactwem dla człowieka, a zatem dla całej ludzkości, a to 

jest żyzna gleba (Justus von Liebig). Żyzność gleby nie może być określona przez jedną lub więcej 

właściwości, ale jest to kompleks znaków, które oddziałują ze sobą. Żyzność gleby zależy od 

czynników, na które gospodarz nie może mieć wpływu, są to - skały macierzyste, warunki 

klimatyczne i, co nie mniej ważne, warunki wilgotności siedliska. Dzięki temu czynnikowi każdy 

rolnik musi dostosować wybór interwencji agrotechnicznych (technologie ochrony gleby, 

bezpośrednie suacje), procedury uprawy, planu nawożenia, integracji produkcji roślinnej i 

zwierzęcej i innych. To prowadzi nas do obszernej listy czynników, na które osoba, jeśli chce być 

dobrym menedżerem, znacząco wpływa. 
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Gleba jest jednym z podstawowych składników środowiska, integralną 

częścią ekosystemów agroekosystemów, lasów i traw i obejmuje przestrzenie życiowe dla wielu 

organizmów. Jest to środowisko cyklu wody i składników odżywczych, a tam odbywają się 

znaczące marsze życia. Bez przesady możemy stwierdzić, że zdrowa gleba jest niezbędnym 

warunkiem najważniejszej reakcji biochemicznej - fotosyntezy pod względem znaczenia dla ludzi. 

Dzięki fotosyntezie rośliny wytwarzają materię organiczną, którą wykorzystujemy jako 

pożywienie, surowiec i zwracamy jej część do gleby, gdzie jest narażona na inne reakcje 

biochemiczne promujące żyzność gleby. 

 

Gleba podlega ciągłemu rozwojowi, podczas którego wpływają na nią różne naturalne wpływy, 

które mogą być zarówno pozytywne, jak i negatywne. Czasami zdarza się, że aktywność danej 

osoby wzmacnia skutki naturalnych negatywnych wpływów. 

Uszkodzona gleba nie może być zdrowa, tj. nawet dobrej jakości. Wszystko, co uszkadza glebę, 

można włączyć do koncepcji - degradacji. Najważniejszym ilościowym czynnikiem degradacji jest 

erozja, która wynika głównie z systemu gospodarowania gruntami (polowania rolnicze na dużą 

skalę - erozja wiatrowa) oraz braku materii organicznej gleby i gleby. Brak materii organicznej 

gleby zmniejsza zdolność infiltracji wody, co prowadzi do drenażu powierzchniowego i erozji 

wodnej. Ponadto wynikająca z tego erozja prowadzi do dalszej utraty materii organicznej. Erozję 

gleby można zatem nazwać śmiertelnym procesem rozkładu, ponieważ jej konsekwencją jest 

nieodwracalna utrata orki. 

Jakościowe czynniki degradacji wpływają na gleby, które nie zostały jeszcze porwane przez erozję. 

Degradacja właściwości fizycznych gleby, wśród których znajdują się (zagęszczenie - 

zagęszczenie gleby, gdzie struktura gleby jest zniszczeniem - zmniejszenie porowatości, wzrost 

masy objętości gleby), zmniejszenie przepuszczalności wody i powietrza, ekstremalny reżim 

wodny (susza, nadpara). 

 

Biologiczna degradacja gleby jest spowodowana niewystarczającą podażą pierwotnej materii 

organicznej do gleby, takiej jak pokarm dla mikroorganizmów glebowych i prekursor próchnicy. 

Następuje zanik edafonu glebowego, dzięki czemu następuje dostęp składników odżywczych do 

roślin, wzbogacenie gleby w próchnicę, wiązanie azotu, działanie rhizobakterii, ochrona korzeni 

roślin przed pasożytami i patogenami, rozkład substancji toksycznych. Ogólnie rzecz biorąc, nie 

jest niedoceniane, że ze wszystkich geosfer gleba ma największą gęstość organizmów, które 

inicjują bardzo intensywne procesy biologiczne, które określają przydatność do zamieszkania na 

kuli ziemskiej. 

 

Chemiczna degradacja gleby nazywana jest soleniem, zakwaszaniem (zakwaszaniem), alkalizacją. 

Na właściwości chemiczne gleb wpływa zastosowana agrochemia. Pozostałości pestycydów lub, 

na przykład, fizjologicznie kwaśne nawozy, które negatywnie wpływają na zdolności buforujące 

glebę (uszkodzenie kompleksu sorpcyjnego) - ważne właściwości gleby, które pozwalają 
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zatrzymać jony pierwiastków i dynamicznie uwolnić je do roztworu 

glebowego, jeśli to konieczne, z którymi są następnie łatwo odbierane przez rośliny. 

 

Możemy ograniczyć procesy degradacji gleby, unikając prostych praktyk siewnych, stosując w 

procedurach siewnych rośliny strączkowe w celu pomocy właściwościom gleby za pomocą 

środków biologicznych, a następnie wybierając odpowiednią agrotechnikę i regularnie 

dostarczając materię organiczną do gleby. Ponieważ materia organiczna gleby może pomóc 

złagodzić lub zapobiec negatywnym skutkom, jednocześnie zwiększając lub stabilizując 

podstawową produkcję roślinną. 

Dla celowego rozwoju technologii rolniczej i jej zastosowania w praktyce konieczne jest poznanie i 

uwzględnienie podstawowych relacji i specjalnych wymagań produkcji rolnej dla technologii. Grunty 

użytkowane rolniczo są produktem naturalnego procesu glebotwórczego i wpływu człowieka. Jest to 

zasadniczo trójskładnikowa mieszanina (składnik stały, ciekły i gazowy) składająca się głównie z 

cząstek mineralnych i organicznych, a także wody i powietrza. 

 

Várallyay (1994) wyróżnia 8 rodzajów degradacji gleby: 

1. erozja gleby (woda, wiatr) 

2. zakwaszenie gleby 

3. zasolenie i zasadowość gleby 

4. degradacja właściwości fizycznych gleby (uszkodzenie konstrukcji, dokręcenie, odlewnia 

powierzchni) 

5. ekstremalny reżim wodny (przeczesywanie, powodzie, susza) 

6. degradacja biologiczna (zmniejszenie zawartości i jakości materii organicznej, uszkodzenie 

populacji organizmów glebowych) 

7. niepożądane zmiany zawartości składników pokarmowych w glebie (wymywanie, 

unieruchomienie biologiczne i abiotyczne) 

8. zmniejszenie zdolności buforowej (uszkodzenie kompleksu sorpcyjnego) i zanieczyszczenia 

gleby zanieczyszczeniami. 

 

Zdefiniowano 5 głównych mechanizmów (przyczyn) związanych z działalnością człowieka, 

które spowodowały degradację gleby 

1. wylesianie i usuwanie rodzimej roślinności (wylesianie do celów rolniczych, leśnictwo 

komercyjne na dużą skalę, budowa szlaków transportowych i osiedli) 

2. nadmierne wykorzystanie gruntów pod wypas (niekontrolowany i nadmierny wypas prowadzi 

nie tylko do uszkodzenia roślinności, ale także do zacieśnienia gleby i narażenia gleby na erozję) 

3. technologie rolnicze (niewystarczające lub nadmierne stosowanie nawozów, stosowanie 

skażonej wody do nawadniania, stosowanie intensywnej mechanizacji, niewłaściwe stosowanie 

interwencji agrotechnicznych itp.) 

4. nadużywanie naturalnej roślinności (np. jako paliwa; pozostała roślinność w niewystarczającym 

stopniu chroni glebę przed erozją i innymi mechanizmami degradacji) 
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5. technologie przemysłowe (w szczególności produkcja, wydobycie 

surowców, składowanie odpadów itp.). 

 

Utrata materii organicznej gleby 

Utrata materii organicznej w glebie, tak zwane osuszanie, występuje, gdy jej straty znacznie 

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

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

mineralizowana i uwalniana w postaci CO2 do  powietrza. 

Osuszanie może być spowodowane wieloma czynnikami. Zwiększone napowietrzanie i 

napowietrzaniegleby, wraz z głębszymping-upemszumowiny podczas intensywnej uprawy, 

spowalnia proces upokarzania pozostałości organicznych i przyspiesza proces mineralizacji.  

Nadmierne napowietrzanie, a następnie zwiększona mineralizacja materii organicznej cierpi 

również z powodu rozdartych łąk i pastwisk. 

Uprawa monokultur, brak dodatkunawozów organicznych ipozostałości pożniwnych oraz ich 

późniejsza szybka mineralizacjarównież mają wpływ na degradację materii organicznej. Głównym 

problemem prowadzącym do osuszania czeskich pól  jest brak podaży klasycznego nawozu 

organicznego w postaci obornika i    obornika,  czyli pofermentu lub kompostu,co wynika głównie 

ze spadku hodowli zwierząt po  1990 roku. Dzięki wzrostowi liczby biogazowni trend ten uległ 

nieznacznego odwrócenia. 

Wręcz przeciwnie, wzrost zawartości próchnicy występuje na glebach trawiastych, które są bogato 

dotowane substancjami organicznymi z systemu korzeniowego drzewostanów. Bioodpady z 

recyklingu w postaci kompostu mogą być kolejnym ważnym źródłem  materii organicznej.  Jeżeli 

sortowanie bioodpadów jest w pełni rozwinięte,może to być ilość do miliona ton nawozu 

organicznego. 

Innymi czynnikami negatywnie wpływającymi na zawartość próchnicy w glebie są zmiany w 

reżimie hydrotermalnym (drenaż, ale także nawadnianie) oraz zmiana sposobu wykorzystania 

gleby. Straty występują również podczas erozjiwodnej iwiatrowej, która jest drugim najbardziej 

znaczącym zagrożeniem dla gleb w Republice Czeskiej. 

Konsekwencje degradacji materii organicznej w glebie obejmują pogorszenie stabilności struktury 

gleby, gdy gleba ulega degradacji przez zaciśnięcie, ograniczając w ten sposób życie biologiczne 

w glebie. W ten sposób zmniejsza się zdolność retencji i infiltracji gleby, co powoduje, że opady 

są wykorzystywane tylko częściowo. Wolniejsza infiltracja do gleby sprzyja drenażowi 

powierzchniowe i rozwojowi  erozji wodnej i wiatrowej, a gleba nie ma wystarczającej ilości 

wilgoci, aby przezwyciężyć okresy suszy. Jest to związane z późniejszym pogorszeniem wiązania 

składników odżywczych, wzrostem zawartości azotanów w glebie i, co nie mniej ważne, 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Uhl%C3%ADk
http://cs.wikipedia.org/wiki/Uhl%C3%ADk
http://cs.wikipedia.org/wiki/Aerace
http://cs.wikipedia.org/wiki/Humifikace
http://cs.wikipedia.org/wiki/Mineralizace
http://cs.wikipedia.org/wiki/Aerace
http://cs.wikipedia.org/wiki/Mineralizace
http://cs.wikipedia.org/wiki/Monokultura
http://cs.wikipedia.org/wiki/Mineralizace
http://cs.wikipedia.org/wiki/Kejda
http://cs.wikipedia.org/wiki/Kompost
http://cs.wikipedia.org/wiki/Humus
http://cs.wikipedia.org/wiki/Organick%C3%A1_l%C3%A1tka
http://cs.wikipedia.org/wiki/Biologicky_rozlo%C5%BEiteln%C3%BD_odpad
http://cs.wikipedia.org/wiki/Kompost
http://cs.wikipedia.org/wiki/Biologicky_rozlo%C5%BEiteln%C3%BD_odpad
http://cs.wikipedia.org/wiki/Humus
http://cs.wikipedia.org/wiki/Eroze
http://cs.wikipedia.org/wiki/Stabilita
http://cs.wikipedia.org/wiki/Eroze
http://cs.wikipedia.org/wiki/Dusi%C4%8Dnan
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zmniejszoną zdolnością produkcyjną gleby. Zdegradowana gleba nie może 

wytrzymać ekstremalnych wahań pogodowych, które mają stać się częstsze w miarę zmian 

klimatu.  

Wręcz przeciwnie, optymalna zawartość i jakość materii organicznej w glebie prowadzi do 

lepszego cyklu pierwiastków, ich sorpcji i uwalniania składników odżywczych do roztworu 

glebowego. Aktywność biologiczna jest wspierana i poprawia się stan fizyczny gleby (infiltracja i 

zatrzymywanie wody, ale także napowietrzanie). 

Smutnym faktem jest to, że cztery produktywne pokolenia rolników zużyły połowę rezerw węgla, 

które gromadziły się w glebie przez tysiąclecia. Jest to początek efektu domina w obszarze 

malejącej żyzności gleby, gdzie głównymi przyczynami można opisać zły stan fizyczny gleby, 

niska jakość próchnicy, niska reprezentacja magnezu w kompleksie sorpcyjnym oraz zaburzenia 

aktywności biologicznej spowodowane brakiem łatwo degradowalnych substancji organicznych. 

Ochrona gleby 

Termin ochrona gleby oznacza szereg środków technicznych, ekonomicznych i legislacyjnych 

mających na celu zmniejszenie powierzchni gruntów pokrytych roślinnością oraz przeciwko 

pogorszeniu lub zniszczeniu wszelkich funkcji glebowych i środowiskowych. 

Głównym problemem legislacyjnym w zakresie ochrony gleby jest jej dwoisty charakter. Ziemia 

jest również dobrem publicznym (podobnie jak powietrze i częściowo woda), a jednocześnie jest 

czysto prywatna z konkretnym właścicielem lub użytkownikiem. Każdy prywatny właściciel jest 

z konieczności wrażliwy na wszystkie społecznie motywowane środki, które ograniczają mu prawo 

do rozporządzania swoją własnością według własnego uznania. Wszelkie środki legislacyjne 

służące ochronie gleby muszą rozwiązać ten problem. W interesie swoich obywateli państwo jest 

uprawnione i zobowiązane do regulowania działalności w terenie, ale musi określić, jaki stopień 

regulacji jest zgodny z nienaruszalnością praw własności. Jakie są z więc największe zagrożenia i 

jakie problemy należy rozwiązać w ochronie gleby w naszym państwie i w całej Europie?  

 

Są to: 

1. Urbanizacja, czyli całkowite wyeliminowanie gruntów z naturalnych cykli. Erozja gruntów w 

całej Europie jest przerażająca, a problem polega na tym, że największa erozja wpływa zarówno 

na produkcję, jak i na grunty najlepszej jakości. Oczywiście pewna erozja gleby jest konieczna w 

procesie rozwoju społeczeństwa. Jeśli grunty rolne stają się terenem rekreacyjnym lub na przykład 

piaskownicą z późniejszą rekultywacją, niekoniecznie tracą swoje funkcje ekologiczne lub mogą 

również nabyć funkcje innego (zbiornika wodnego). Prawdziwy problem pojawia się przy 

niszczeniu wszystkich funkcji gleby pod budynkami. Zmniejszona zdolność zatrzymywania wody 

w krajobrazie, przyspieszenie drenażu i powodzie są naturalną konsekwencją. 

 

2. Procesy erozji wodnej i wiatrowej na wielkoskalowych obszarach łowiecznych stanowią bardzo 

poważne zakłócenie funkcji ekologicznych i produkcyjnych gleby. Faktem pozostaje, że zakres i 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Klima
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intensywność erozji nie zostały jeszcze znacząco zmniejszone, chociaż 

ostatnio w naszym kraju poczyniono pewne postępy poprzez trawę. 

 

3. Zanieczyszczenie gleby powietrzem przez emisje gazowe i pył zostało ostatnio częściowo 

wyeliminowane. Szkodliwe substancje (zwłaszcza metale ciężkie) i zakwaszenie gleby 

spowodowane wytrącaniem kwasów lub opadem cząstek stałych działają powoli i niepozornie, ale 

problem polega na tym, że to właśnie te zanieczyszczenia pozostają osadzone w glebie. Przy 

obecnym spadku emisji z przemysłu następuje gwałtowny wzrost zanieczyszczeń z transportu, w 

całym kraju, nie tylko w pobliżu głównych dróg. Tam gleba i roślinność cierpią z powodu jeszcze 

większego solenia materiałów posypowych. Zanieczyszczenie ołowiem wokół dróg można 

stopniowo wycofywać, przechodząc na benzynę bezołowiową. 

 

4. Intensywnej działalności rolniczej towarzyszy przede wszystkim zwiększenie nakładów 

chemikaliów. Obce substancje są indukowane nawozami, ale większym zagrożeniem są środki 

ochrony roślin – pestycydy. Nie można zakładać, że spadek ich stosowania w ostatnich latach 

będzie trwałego charakteru. Z drugiej strony twierdzenie propagandy ekologicznej, że rolnictwo 

jest jednym z największych trucicieli środowiska (gleba, woda i powietrze), z pewnością nie 

wytrzyma, ale nie można zaprzeczyć znacznej części zanieczyszczenia obszaru i spłukiwania wody 

często spowodowanego niewłaściwym użyciem tych środków. 

 

5. Unieszkodliwianie odpadów, zarówno komunalnych, jak i przemysłowych, stanowi bardzo 

poważne zagrożenie z tendencją do szybkiego wzrostu. Paradoksalnie, im więcej jest oczyszczalni 

ścieków i powietrza, tym większa presja na przechowywanie uwięzionych substancji w glebie (na 

przykład kwestia osadów ściekowych), przy czym podkreśla się sporną wartość nawożenia. Jednak 

w pobliżu składowisk odpadów sączących się przez wodę i wiatr dochodzi również do degradacji 

gleby, co rozprzestrzenia zanieczyszczenia. 

 

6. Problemem w ochronie gleby, gdzie winna jest sama produkcja rolna, a nawet leśna, jest 

zagęszczanie i zagęszczanie gleb w wyniku stosowania coraz trudniejszych i potężniejszych 

mechanizmów. Technogeniczne zagęszczanie horyzontów glebowych i szumowinowych 

ogranicza efektywną głębokość gleby dla roślin, znacznie zmniejsza retencję wody, przyspiesza 

drenaż i zwiększa erozję. Po raz kolejny istnieje sprzeczność między zasadami ochrony funkcji 

gleby a gospodarką produkcyjną. Rozwiązanie jest w rękach rolników i projektantów maszyn 

rolniczych, ale niestety jest drogie. 

 

7. Różne wypadki środowiskowe różnego pochodzenia są najbardziej znaczącą przyczyną 

zanieczyszczenia gleby, degradacji i zniszczenia: najczęściej produkty naftowe i chemikalia, ale 

także gazy. Większość z nich to problemy lokalne, ale poprzez odladzanie i usuwanie skażonej 

gleby, problem nie jest rozwiązywany, a jedynie przenoszony w inne miejsce. 
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8. Lokalny, ale nie mniej niebezpieczny wpływ na glebę i wodę oraz cały 

krajobraz mają różne dzikie składowiska różnych, często bardzo niebezpiecznych dla trujących 

odpadów. 

 

9. Tak zwane stare obciążenia są problemem trudnym do rozwiązania w ochronie gleby. To nie 

tylko zanieczyszczenie i zanieczyszczenie gleby wokół starszych (ale i nowych) zakładów 

przemysłowych, ale bardzo często są to pozostałości np. działalności górniczej z okresu 

średniowiecza – i niestety często wykorzystywanej rolniczo. 

 

Funkcja gleby 

Funkcje, które gleba ma w przyrodzie i które ma w odniesieniu do potrzeb człowieka, konieczne 

jest podzielenie zasadniczo na trzy grupy. 

1. Funkcje naturalne w ekosystemach: 

– gleba stanowi przestrzeń życiową i podstawę życia dla wszystkich organizmów lądowych, 

zarówno roślinnych, jak i zwierzęcych; 

– gleba wytwarza biomasę (która jest związana z przestrzenią życiową dla organizmów, ale jest 

również istotą jej funkcji produkcyjnej); 

– jest częścią i środowiskiem cyklu tkaninowego w przyrodzie, w szczególności obiegu wody i 

składników odżywczych; 

– jest środowiskiem wymiany energii cieplnej między lądem a powietrzem; 

– jest środowiskiem infiltracji, akumulacji i zatrzymywania wody, procesów transportowych 

(infiltracja, dopłaty do wód podziemnych), procesów transformacji (rozkład substancji i synteza 

innych) oraz procesów buforowania i neutralizacji (odporność na degradację, zakwaszenie, 

zanieczyszczenie). 

 

2. Funkcje użytkowe (z ludzkiego punktu widzenia): 

– jest środkiem produkcji, siedliskiem upraw rolnych i leśnych, pełni określoną funkcję 

produkcyjną i potencjał produkcyjny; 

– jest obszarem do użytku gospodarczego i budowlanego, mieszkalnictwa, infrastruktury, 

rekreacji; 

– jest źródłem surowców nieodnawialnych (żwir, piasek, glina, torf). 

 

3. Funkcja kulturalna: 

– gleba jest archiwum historii przyrody, a historia ludzkości, zmiany klimatu, roślinność, 

znaleziska paleontologiczne i archeologiczne są zachowane i zachowane w glebie. 

Wszystkie te funkcje są wykonywane przez każdą glebę. Wielofunkcyjność gleby jest więc 

oczywista, ale określenie, która z funkcji jest najważniejsza dla danej gleby i dla danego siedliska 

w danym czasie i w danym społeczeństwie jest problematyczne i zależy od bezpośredniego 

upodobania danej funkcji z punktu widzenia potrzeb człowieka. Jest rzeczą oczywistą, że 
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niekoniecznie musi to być funkcja produkcyjna w określonym środowisku: 

może to być funkcja infiltracji (dotowanie bezpiecznych rezerw wód podziemnych) lub funkcja 

ochronna (chronione wody powierzchniowe), ale także funkcja komercyjnych – rekreacyjnych, 

budowlanych, surowcowych źródeł. Spełnienie jednej, obecnie preferowanej funkcji nie oznacza, 

że gleba nie pełni funkcji innej. Z biegiem czasu znaczenie poszczególnych funkcji może się bardzo 

fundamentalnie zmienić. 

Dla celowego rozwoju technologii rolniczej i jej zastosowania w praktyce konieczne jest poznanie i 

uwzględnienie podstawowych relacji i specjalnych wymagań produkcji rolnej dla technologii. Grunty 

użytkowane rolniczo są produktem naturalnego procesu glebotwórczego i wpływu człowieka. Jest to 

zasadniczo trójskładnikowa mieszanina (składnik stały, ciekły i gazowy) składająca się głównie z 

cząstek mineralnych i organicznych, a także wody i powietrza. 

 

Przy dobrym składzie strukturalnym gleby powinniśmy osiągnąć w ornitycznym profilu obróbki 

objętościowej składnika gleby stałej około 40 % (czerń) do 60 % (gleba piaszczysta), a reprezentacja 

porów wodnych i powietrznych 40 % do 60 %, przy czym pory są wypełniane do 50 % do 60 % 

powietrzem i do 50 % do 40 % wodą. Ta reprezentacja składnika stałego, porów i ich wypełnienie 

wodą lub powietrzem zależy od rodzaju gleby, struktury gleby, ale także od przejścia techniki, 

przebiegu pogody, naturalnej ulgi gleby i innych wpływów. 

 

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 kosztem frakcji gazowych 

i ciekłych (ryc. 2 i 3). Zmniejszona jest również zdolność wychwytywania (zatrzymywania) 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. 
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Przegląd parametrów ciężaru właściwego, wilgotności, porowatości i masy objętościowej gleby: mc – masa 

próbki (nie np.); mv – masa wody w próbkach porów; ms — masa suchej próbki; mpz — masa stałego elementu 

(dotyczy mpz = ms); Vc) – całkowita objętość próbki; Vp — całkowita objętość porów wodnych i powietrznych Vpz 

— objętość stałego składnika gleby; Vv, Vvz – objętość (kapilarna) wody, powietrza; ρpz, ρv, ρvz – ciężar właściwy 

składnika stałego, wody, powietrza; ρr — masa objętościowa (suchej) gleby — zmniejszona 731001 STN; ρnr – 

masa objętościowa (mokrej) gleby – nie zmniejszona; p – porowatość; e — por względny (liczba porowa); 

w)   – wilgotność gleby – zmniejszona; wnr — wilgotność gleby — nie zmniejszona. 

 

 

Przewaga frakcji gleby stałej w zdegradowanej, zaciśniętej glebowo glebie o masie objętościowej 

zmniejszonej o więcej niż 1,45 g/cm3 
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Optymalna reprezentacja frakcji gleby w zdrowej, strukturalnej glebie 

 

Zakłócenie tych warunków, szczególnie przez niską reprezentację porów wody i powietrza, jest 

najczęściej spowodowane szkodliwym kłusownictwem gleby w różnych horyzontach głębokości. 

W szczególności tak zwane grube pory (większe niż 0,01 mm) umożliwiają przenikanie drobnych 

korzeni roślin. Nadmierny ucisk gleby w obszarze przetwarzanego profilu, poniżej granicy gleby, 

ale także w głębszych horyzontach, ogranicza lub zatrzymuje wzrost systemu korzeniowego, 

niekorzystnie wpływa na temperaturę gleby i przewodzenie wody w glebie. Jednocześnie szkody 

spowodowane zabrudzeniem często występują dopiero późno w zmniejszaniu upraw i wymagają 

wysokich kosztów, aby je wyeliminować. 

 

Przyczyny tego stanu są różne, często przez nieprzestrzeganie granicy przepuszczalności i 

urabialności gleby pod względem jej wilgotności, wysokie ciśnienie systemu jazdy, narzędzia 

robocze, niezorganizowany ruch technologii w terenie, niestosowanie sprzętu uprawowego do kół 

środków energetycznych, niestosowanie połączonych maszyn i innych. 

 

Charakterystyka stanu degradacji gleby w Republice Czeskiej 

Jednak gleba nie tylko spełnia funkcje produkcyjne, ale także ma równie ważne funkcje 

pozaprodukcyjne: akumulację, filtrowanie, endany, transport, transformację itp. Tworzenie gleby 

jest wynikiem tak zwanych procesów glebotwórczych, które zachodzą przez setki do tysięcy lat, 

podczas których gleba przechodzi przez różne etapy rozwoju. Pokrywa glebowa Republiki 

Czeskiej wykazuje dużą różnorodność i różnorodność, co wynika z różnorodności stosowania 

czynników i warunków procesów glebotwórczych (Vopravil, 2009). 

 

Gleby w Republice Czeskiej są w ponad połowie zagrożone erozją wodną, najczęściej stosowanym 

rodzajem degradacji gleby w Republice Czeskiej. Podczas jednego zdarzenia erozji można spłukać 

do kilku cm gleby i nastąpi nieodwracalna utrata. W przypadku erozji dalsze negatywne skutki 

spowodowane przenoszeniem materiału glebowego są dodawane do degradacji gleby, zagrożenia 

dla własności komunalnej i prywatnej, przenoszenia cieków wodnych i zbiorników wodnych oraz 

pogorszenia jakości wód powierzchniowych. Poważne oznaki degradacji gleby przez erozję są 

mapowane corocznie przy aktualizacji certyfikowanych jednostek ekologicznych gleby, co 

znajduje również odzwierciedlenie w znacznym obniżeniu podstawowej ceny gruntu, co wpływa 

na wysokość poboru podatków. Warunki występowania erozji wodnej są specyficzne w Republice 

Czeskiej – bloki glebowe są największe w Europie dzięki intensyfikacji produkcji rolnej w 

przeszłości, elementy hydrograficzne i krajobrazowe (przełamanie granic, trawiaste doliny, drogi 

gruntowe, usuwanie rozproszonej zieleni itp.) również zostały w dużej liczbie zakłócone, co 

skutecznie zapobiegło przyspieszonej erozji. 

 

Erozja gleby odsadza grunty rolne o najbardziej żyzną część – górną część, pogarsza właściwości 

fizykochemiczne gleb, zmniejsza moc profilu glebowego, zwiększa żwir, zmniejsza zawartość 
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składników odżywczych i próchnicy, uszkadza uprawy i kultury, utrudnia 

maszynom poruszanie się po działkach, powoduje straty nasion, sadzonek, nawozów i środki 

ochrony roślin. 

 

Uprawy nie znajdują wystarczającej ilości składników odżywczych w erozyjnej glebie, a całkowita 

uprawa osiąga mniejsze objętości (mniejsza kiełkowość, egzorcyzacja sadzonek i korzeni, 

zalewanie niższych upraw czystymi cząstkami, uszkodzenia upraw itp.). Na glebach słabo 

zerodowanych plony z hektara są zmniejszone o 15-20 %, na glebach o średniej erozji o 40 -50 %, 

a na glebach silnie zerodowanych nawet o 75 %. Problem erozji wiąże się nie tylko z uszkodzeniem 

gleby, jak się wydawałoby na pierwszy rzut oka, ale istnieją inne konsekwencje dotyczące 

transportowanego materiału. W przypadku długotrwałej intensywnej erozji i sedymentacji w 

glebach silnie zagrożonych, sedymentacja może osiągnąć zarówno moc, jak i jednostki metrów, a 

rezultatem może być duży wpływ na właściwości gleby, być może tworzenie się nowych formacji 

glebowych. Transportowane cząstki gleby i związane z emiszczyją zasoby wodne i wypełniają 

zbiorniki magazynowe, zmniejszają przepustowość strumieni, powodują zmętnienie wód 

powierzchniowych, pogarszają środowisko dla organizmów wodnych, zwiększają koszty 

uzdatniania wody i wydobycia osadów. Z doświadczenia badaczy wynika, że korekta takiej 

sytuacji na zbiorniku wodnym o pojemności 3,5 tys.m3 oznacza unieszkodliwienie 1 600 m3 osadu, 

co niesie ze sobą minimalny koszt przekraczający 600 000 CZK. Zdarzenia erozyjne zachodzące 

na gruntach rolnych w pobliżu intravilán 5 gmin mają w niektórych przypadkach taką skalę, że 

zaangażowane są straże pożarne. W gminach dożylnych uszkodzenie infrastruktury transportowej 

występuje głównie w wyniku zdarzeń erozyjnej. Zgodnie z komunikatem przedstawicieli gmin 

koszty ponownego uruchomienia dróg są rzędu dziesiątek do setek tysięcy koron.  

 

Procesy degradacji gleby i konsekwencje ich działania 

Aby lepiej opisać wpływ suszy klimatologicznej na środowisko glebowe na terenach suchych, 

konieczne jest poznanie stanu gleby i możliwości wystąpienia poszczególnych czynników 

degradacji. Przede wszystkim zdolność gleby do infiltracji wody lub zatrzymywania jej przez długi 

czas jest ważnym parametrem wpływającym na produkcję rolną. Wpływ klimatologicznie 

ekstremalnych okresów suchych jest następnie zwielokrotniany przez degradację gleby, a tym 

samym funkcje hydrologiczne.  

 

Dokręcanie gleby na całej głębokości profilu glebowego. Jest to rodzaj gleby fluvize, w której 

gospodarstwo stara się wyeliminować zaciśnięcie gleby poprzez podważenie jej na głębokość 

40 cm, ale ze względu na niską reprezentację organicznego składnika gleby i niską aktywność 

biologiczną gleby, operacja ta całkowicie pomija efekt. 
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Wpływ czynników degradacji na ceny 

gruntów 

Ocena wpływu niektórych czynników degradacji 

na ceny gruntów jest trudna. Na przykład, gdy 

gleba jest zaciśnięty lub zakwaszony, jest to 

nadal ten sam rodzaj gleby, dlatego oficjalna 

cena gleby pozostaje taka sama, nawet jeśli 

właściwości gleby są osłabione. Inna sytuacja 

występuje w erozji wodnej gleby, gdzie obniżkę 

ceny można dość dokładnie określić.  

 

Zagęszczanie gleby – dotkliwy problem 

obecnej produkcji rolnej 

Przebieg i konsekwencje zagęszczenia gleby 

Zagęszczenie gleby przejawia się przede 

wszystkim poprzez zwiększenie masy 

objętościowej gleby. 

Następnie przejawia się to w imieniu 

poszczególnych stadiów materii glebowej – 

stałej, ciekłej i gazowej. 

Ma to bezpośredni wpływ na rozwój systemu 

korzeniowego roślin, wpływając jednocześnie na wzrost i rozwój upraw, a także poziom i 

stabilność plonów. 

 

Spadek plonów spowodowany zagęszczeniem gleby najczęściej mieści się w przedziale 10-40%.  

 

Zagęszczanie gleby i wpływ na systemy korzeniowe roślin: 

• mniejsza objętość i zmniejszona aktywność ryzosfery 

• deformacje morfologiczne na korzeniach 

• spiralny wzrost korzeni 

• wzrost korzeni głównie w kierunku poziomym 

• pogrubienie korzeni 

• mniejsza waga systemu korzeniowego 

• zmniejszona aktywność fizjologiczna systemu korzeniowego 

Zagęszczenie gleby powoduje zmniejszenie objętości gleby wykorzystywanej przez roślinę, 

skracając długość korzeni, zwłaszcza włosowatych, oraz zmniejszając spożycie wody i składników 

odżywczych przez roślinę. 

 

Reakcja roślin na zagęszczenie gleby: 
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• upośledzone ożywienie 

• słabsze zaangażowanie i równowaga stoisk 

• niższa zawartość chlorofilu w liściach roślin uprawnych 

• zmniejszenie intensywności fotosyntezy 

• częstsze i intensywniejsze występowanie chorób 

• powolny wzrost wszystkich części roślin 

• wyższe odchnieszczanie drzewostanów 

• mniejsza odporność roślin na wahania czynników pogodowych 

• zwiększyć podatność na uprawę 

Dobry stan strukturalny gleby i wystarczająca zawartość materii organicznej w glebie stanowią 

najważniejszą naturalną ochronę gleby przed jej zagęszczeniem! 

 

Zmiany w fazie gazowej masy gleby przez zagęszczenie: 

• zmniejszenie pojemności powietrza gleby 

• pogorszenie ciągłości makro porów, w szczególności pionowych 

• zmniejszenie intensywności napowietrzania gleby 

• pogorszenie wymiany gazowej między glebą a powietrzem 

 

Zmniejszenie całkowitej objętości porów o 5 % oznacza zmniejszenie o około 50 % zawartości 

porów innych niż apilarne. W warstwach poddostawowych szybko panują warunki beztlenowe, co 

negatywnie wpływa na aktywność biologiczną gleby i dostęp składników pokarmowych z zasobów 

glebowych oraz składników pokarmowych dostarczanych w nawozach przemysłowych. 

Użyteczność składników odżywczych i wydajność nawożenia następnie zmniejszają się o 20-50%. 

 

Zmiany w fazie ciekłej masy gleby przez zagęszczenie 

Zmiany w fazie ciekłej masy gleby przez zagęszczenie powodują zmniejszenie szybkości infiltracji 

wody grawitacyjnej, amneage powierzchni gleby i powstawanie terenów podmokłych, skrócenie 

przedziału czasowego dla prac agrotechnicznych i obniżenie ich jakości. 

Innym współistniejącym zjawiskiem jest wzrost przewodności kapilarnej i wzrost nieproduktywnej 

pary wilgoci z gleby z zasobów glebowych, a także utrata naturalnej ochrony gleby przez warstwę 

porowatą – zmniejszając elastyczność i odporność na negatywne skutki ciężkich przemieszczeń 

mechanizacyjnych. 

Zwiększenie powierzchniowego odpływu wody oznacza wzrost ryzyka erozji wodnej gleby, a w 

konsekwencji zmniejszenie dostępności wody glebowej dla roślin. 

Zwiększenie masy objętości gleby o 1% zmniejszy przepuszczalność gleby dla wody o 5,8%. 

Zwiększenie masy objętościowej z 1 350 kg.m-3 (strukturalna, niesmakowana gleba) do 1 500 

kg.m-3 (gleba zaciśnięta) zmniejszy zawartość wilgoci dostępną dla roślin o 25%. 
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Praktyczne wyniki 

W ramach projektu monitorowano wpływ zastosowania biostymulatorów glebowych – granulatu 

NeOsol, ExplOrer, Akeo na bazie węglanów wapnia i magnezu z domieszkami makroelementów 

(Ca, Mg, N, P, K, S, Na) i mikroelementami Fe, Zn, Mn, B, Cu, I), zgodnie z MIP – Mineral Inducer 

Process (Olmix Group, Francja), o jakości: sucha masa 98,9 %; substancje nieciężące w suchej 

masie 25,0 %; pH 8,0 - 10,0; wapń (podobny do CaO) 28,0 %; magnez (w przeliczeniu na MgO) 

15,9 % jako jedna z opcji prowadzących do poprawy właściwości gleby w przypadku braku materii 

organicznej (zwanej dalej OH) w glebie.  

 

Schemat poszczególnych wariantów eksperymentu polowego 

Wariant  

1 Sprawdzić 

2 NeOsol – stymulator funkcji życiowych gleby 

3 
50% Amofos + 50% NeOsol – stymulator funkcji życiowych gleby o 

wyższym wykorzystaniu składników odżywczych 

4 ExplOrer – stymulator aktywności biologicznej ryzosfery 

 

Zmniejszenie masy objętościowej (OHR) jest bezpośrednim wskaźnikiem zaciśnięcia gleby. Dla 

gleb strukturalnych i niestałych wartość ta waha się od 1,30-1,45 g.cm-3 (Vo repair, coll. 2010). W 

pierwszym roku badania kontrolnego 2017 nie zmierzono wartości OHR i wartości porowatych 

dla istotnych różnic w wartościach wyjściowych w grupie kontrolnej i wariantach z 

biostymulatorami gleby. Wynikało to głównie z głębokiego wzrostu do 30 cm przeprowadzonego 

jesienią 2016 r. po stanie przedcukrzycowym. 
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Właściwości fizyczne gleby – Litobratřice 2017 

Wariant 
Głębokość 

m) 

Obj. Uh. 

Czerwony. 

 (g.cm-3) 

Porowatość 

(%) 

Bieżąca zawartość  

Maks. 

czapka. 

pojemność 

Min. 

pojemność 

powietrza 

Woda powietrze 
% 2004 

% objętości 

1 

0-20 1,13oraz 57,99 20,42 37,57 39,61 18,38 

20-40 1,39c 47,09 13,95 33,14 37,31 9,78 

Średnica 1,27 oraz 51,5 oraz 17.2oraz 35,4 oraz 38,5 oraz 14,1oraz 

2 

0-20 1.12ab 57,7 19,3 38,4 40,6 17,1 

20-40 1.44cd 45,0 16,4 28,7 34,4 10,6 

Średnica 1.28 oraz 51.4 oraz 17,9 oraz 33,6 oraz 37,5 oraz 13,9 oraz 

3 

0-20 1,12oraz 57,36 20,5 36,86 37,79 19,57 

20-40 1,43cde 45,25 16,1 29,15 34,54 10,71 

Średnica  1.28 oraz 51.3 oraz 18.3 oraz 33.0 oraz 36.2 oraz 15.4 oraz 

4 

0-20 1.17ab 55,31 21,04 34,27 39,76 15,54 

20-40 1,39p.n.e. 47,07 14,06 33,01 39,1 7,97 

Średnica 1.28 oraz 51.2 oraz 17.6 oraz 33,6 oraz 39,4 oraz 11.8 oraz 
Wartości oznaczone tą samą literą nie różnią się znacząco przy P = 0,95 

Dane liczbowe zmierzone w 2018 r. wykazują już znaczne różnice. Na podstawie zmierzonych 

wartości można ocenić, że warianty z zastosowanymi biostymulantami wykazywały niższy poziom 

zaciśnięcia gleby, o czym świadczą wartości OHR. Dla wariantu 1 wartość OHR była najwyższą i 

najniższą porowatością, która korelowała z innymi monitorowanymi ilościami właściwości 

fizycznych gleby. Najlepsze właściwości fizyczne wykazywała opcja 2 - aktywator mineralizacji i 

upokarzania przy większym wykorzystaniu składników odżywczych. Wskazuje to na bardzo 

krótkotrwały efekt osłabiający, a OHR wzrośnie powyżej poziomu silnego zacieśnienia gleby w 

2018 r. do 1,51 g.cm-3. Według Lhotský a kol. 2000) limit dla gleb absolwentów wynosi 1,45 g.cm-

3, który został przekroczony zarówno w ornitach, jak i sub-ornichi w 2018 roku dla wariantu 1. Na 

wariantach z biostymulatorami glebowymi pozostał na poziomie z 2017 roku. Tendencja ta 

odpowiada również znacznemu zmniejszeniu ogólnej porowatości w wariancie kontrolnym 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Florazisalowych właściwości gleby – Litobratřice 2018 
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Wariant 
Głębokość 

m) 

Obj. Uh. 

czerwony 

(g.cm-3) 

Porowatość 

(%) 

Bieżąca zawartość  

Maks. 

czapka. 

pojemność 

Min. 

pojemność 

powietrza 

Woda powietrze 
% 2004 

% 2004 

1 

0-20 1,49d 42,9 27,3 15,6 36,2 6,7 

20-40 1.53ed 40,9 14,8 26,1 33,6 8,0 

Średnica  1,51oraz 41,9oraz 21.1oraz 20,9oraz 34,9oraz 7,4oraz 

2 

0-20 1,31c 49,9 29,9 20,0 39,6 10,3 

20-40 1,26p.n.e. 51,9 14,5 37,4 35,8 16,1 

Średnica 1,29b 50.9b 22,2oraz 28.7b 37.7b 13.2b 

3 

0-20 1,30p.n.e. 50,5 24,3 26,2 37,2 13,3 

20-40 1,39bcd 46,9 14,9 31,9 39,0 9,9 

Średnica 1,35c 48.1b 19.6oraz 29.1b 38.1b 11.6b 

4 

0-20 1,34c 48,1 25,1 23,0 36,3 11,9 

20-40 1.36cd 47,4 17,4 30,0 38,9 8,5 

Średnica 1,35c 47.8b 21.3oraz 26.5b 37.6b 10.2b 
Wartości oznaczone tą samą literą nie różnią się znacząco przy P = 0,95 

 

Właściwości fizyczne gleby – Litobratřice 2019 

Wariant 
Głębokość 

m) 

Obj. Uh. 

Czerwony.  

(g.cm-3) 

Porowatość 

(%) 

Bieżąca zawartość  

Maks. 

czapka. 

pojemność 

Min. 

pojemność 

powietrza 

Woda powietrze 
% 2004 

% 2004 

1 

0-20 1,55d 40,4 25,4 13,4 34,1 5,9 

20-40 1,58e 38,8 13,6 25,2 29,1 6,0 

Średnica 1,57oraz 41,9oraz 19.5oraz 19.39oraz 31,6oraz 6,0oraz 

2 

0-20 1.29c 52,1 31,2 24,8 41,3 12,1 

20-40 1,23b 53,5 18,5 41,3 37,4 17,8 

Średnica 1,26c 52.8b 24.9b 33.0C 39.4b 15.0b 

3 

0-20 1,28p.n.e. 51,7 25,1 27,7 38,9 14,5 

20-40 1,34p.n.e. 49,4 16,2 33,2 39,0 10,1 

Średnica  1,31c 50.6b 20,7oraz 30,1oraz 39.0b 12.3b 

4 

0-20 1,32c 52,8 28,4 25,1 40,6 16,9 

20-40 1,34c 49,3 19,8 33,6 38,2 10,2 

Średnica 1,32c 51.1b 24.1b 29.4b 38.9b 13.6b 
Wartości oznaczone tą samą literą nie różnią się znacząco przy P = 0,95 

Trzeci rok monitorowania aplikacji biostymulacji gleby 2019 potwierdza istotne różnice w 

stosunku do wariantu kontrolnego. Na podstawie zmierzonych wartości można ocenić, że warianty 

z zastosowanymi biostymulatorami gleby wykazały znacznie niższe zaciśnięcie gleby – OHR i 

większą porowatość w porównaniu z wariantem 1. W przypadku opcji 1 wartością była najwyższa 

i najniższa porowatość, która korelowała z innymi monitorowanymi wariantami. Najlepsze 



 
  

www.visegradfund.org   22  

właściwości fizyczne wykazywał wariant 2 aktywator mineralizacji i 

humifikacji o wyższym wykorzystaniu składników odżywczych oraz wariant 4 - stymulator 

aktywności biologicznej ryzosfery. Obie te właściwości znacząco wpływają również na tryb 

powietrza w glebie, co jest bezpośrednio związane z intensywnością jej aktywności biologicznej.  

Wartości OHR pokazują, że biostymulator gleby korzystnie wpływa na napowietrzanie i powoduje 

mniejsze zaciśnięcie warstwy wierzchniej warstwy gleby. Potwierdził toMiller and Co. 1990, 

którzy opisują w swojej pracy poprawę właściwości gleby poprzez zastosowanie odżywek 

glebowych i innych substancji pomocniczych. 

 

Wykresy pokazują kolorystycznie rozwój i trend zmian właściwości fizycznych OHR i całkowitej 

porowatości w latach referencyjnych 2017 2019. Na właściwości fizyczne wpłynęła m.in. obróbka 

gleby przed rozpoczęciem projektu, brak opadów i usuwanie słomy pszennej w opakowaniach do 

dalszego spożycia. 

Właściwości fizyczne gleby OHR w g.cm-3 -Litobratřice 2017 2019 

 

Właściwości fizyczne gleby Całkowita porowatość w % Litobratřice 2017 2019 

 

Współczynnik strukturalności (KS). Wartości współczynnika strukturalności monitorowane w 

2017 2019 r. i niemierzane w poszczególnych wariantach. KS jest obliczoną wartością, która 
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wyraża jakość struktury gleby w pięciu kategoriach wielkości w oparciu o 

procent całkowitej masy próbki. Jest to stosunek cząstek strukturalnych (agregatów) do reszty 

gleby w profilu gleba. 

Przy wartościach większych niż 1,0 gleba ma lepszą strukturę i dlatego stwarza mniejsze ryzyko 

niepożądanego zagęszczenia, podczas gdy wartości mniejsze niż 1,0 mają niską stabilność 

strukturalną (Stick and Co. 2010). Jest to związane z jakościowym składem próchnicy gleby, 

tworząc w ten sposób cenną agronomicznie strukturę. Uzyskane wartości wskazują, że dla wariantu 

1 osiągnięto niższe wartości współczynników strukturalnych. Rok 2017 pokazuje wartości KS na 

poziomie kontrolnym powyżej 1, który jest nieco powyżej progu stabilności strukturalnej. W 

przypadku opcji 2 KS był również niższy, ze względu na wyższą mineralizację dzięki zastosowaniu 

aktywatora mineralizacji gleby (Du Jardin 2015). Wariant 3 - biostymulator korzeni wykazał 

wysoce rozstrzygającą różnicę w stosunku do kontroli. W 2018 roku dla wariantów (2, 3, 4) KS 

był statystycznie istotnie wyższy niż wariant 1. Stan ten może prowadzić do poprawy jakości 

środowiska glebowego pod względem innych właściwości fizycznych, a w konsekwencji może 

mieć pozytywny wpływ na właściwości chemicznegleby.  

Średnie wartości współczynników strukturalnych 2017 2019 

Rok Wariant 

Elementy konstrukcyjne (% masy) 
Współczynnik 

strukturalności powyżej 

10 mm 

5-10 

mm 

2-5 

mm 

0,5-2 

mm 

0,25-0,5 

mm  

poniżej 0,25 

mm 

2017 

1 39,45 26,82 18,96 13,57 0,33 0,87 1,48 

2 34,36 28,50 22,12 13,90 0,31 0,82 1,84 

3 29,48 27,96 25,27 16,16 0,38 0,75 2,31 

4 23,72 24,43 31,19 19,76 0,36 0,55 3,12 

2018 

1 40,06 22,62 18,23 13,68 1,48 3,92 1,28 

2 28,21 22,56 23,70 19,38 2,26 3,90 2,97 

3 26,02 25,88 24,63 17,47 2,06 3,94 2,85 

4 27,56 32,63 18,41 17,66 1,21 2,53 2,92 

2019 

1 62,84 15,63 14,62 6,42 0,16 0,32 0,58 

2 43,15 24,99 21,40 9,79 0,22 0,45 1,29 

3 48,88 20,44 21,48 8,64 0,18 0,37 1,03 

4 39,79 22,47 26,35 10,41 0,33 0,36 1,47 

 

W 2019 roku aktywność ta została potwierdzona zmierzonymi znaczącymi wynikami KS na 

wariantach 2, 4 i 3. Jednak struktura pogorszyła się w porównaniu z pierwszym rokiem 2017, dzięki 

nakazanej intensywnej interwencji mechanicznej w celu stłumienia nornika polnego. Mimo to 

pomoc wapl ictacji biostymulatorów glebowych wydaje się pozytywnie wpływać na strukturalne 

tworzenie i tworzenie się kruszyw glebowych. Autorzy (Crittenden a.d. 2016) przyczyniają się do 

potwierdzenia pozytywnego wpływu zmniejszonej intensywności przetwarzania na właściwości 

gleby. 

Właściwości fizyczne gleby – Współczynnik strukturalny Litobratřice 2017 2019 
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W porównaniu do poszczególnych lat wystąpiły istotne zmiany w monitorowanych wariantach 

biostymulacji gleby w stosunku do kontroli. Zmiany w OHR w 2018 r. zostały zmniejszone o 10,6 

14,5% dla wariantów z zastosowaniem biostymulatorów gleby. Również w 2019 r. można 

stwierdzić zmniejszenie kontroli o 16 20 %. Wyniki te, w porównaniu do pierwszego roku 

monitoringu w 2017 roku, pokazują, że stosowanie stymulantów glebowych pozytywnie wpływa 

na podstawowe właściwości fizyczne gleby. Zmierzone wyniki zawartościwołu C, wyrażone w 

przeliczeniu C/N, wykazały tendencję do poprawy właściwości gleby w stosunku do kontroli. 

Aspekty te potwierdziły rosnący trend wpływu współczynników strukturalnych powyżej 1,0. 

Nastąpiło lepsze ukorzenienie upraw polowych, co pozytywnie wpłynęło na plony, które były 

znacznie wyższe niż wariant kontrolny.  Eksperyment operacyjny wyraźnie wykazał związek 

między aktywnością biologiczną gleby a parametrami wpływającymi na naturalną żyzność gleby. 

 

Inne praktyczne wyniki 

Gaiago, podążał za biostymulatorem  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. 

 

Ulepszona struktura gleby Stare Miasto 

Wynikiem zwiększonej aktywności gleby jest poprawa struktury gleby. Nutrigeo zwiększa 

aktywność grzybów glebowychch. Aktywna grzybnia rośnie przez profil glebowy i tworzy 

mikropęknie i sprzyja tworzeniu mikroagregatów. Stabilność tych mikroagregatów zapewnia 

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

1 2 3 4
varianty

2017 2018 2019
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glomalina, która wytwarza grzyby i działa jako "klej glebowy" w glebie. Na 

slajdzie 5 możemy zobaczyć wynik testu upadku /test upadku/, który wyraźnie pokazuje poprawę 

struktury gleby. Podczas testu upadku łopata usuwa nienaruszony blok gleby 20x20x20 cm, a ten 

jest uwalniany z wysokości 1 m na solidnej podkładce. Poszczególne kawałki gleby są następnie 

wysiewane na 3 rumakach. Powstałe 4 frakcje /+50 mm, 25-50 mm, 11-24 mm i -11 mm/ są ważone 

i przetwarzane graficznie.  

Dzięki ulepszonej strukturze gleby można zaobserwować utratę dużych, trudnych do 

przetworzenia grudek o 15% i wzrost ilości gleby w najmniejszych frakcjach.  

Na zdjęciu w lewym dolnym rogu widać wynik testu zrzutu z eksperymentu we Francji bez ważenia 

poszczególnych frakcji, tylko zmieniając czas poszczególnych frakcji obok siebie. Wynik poprawy 

struktury gleby jest wyraźnie widoczny. 

 

Poprawiona struktura gleby Senice na Haná 

Wynik droptestu z miejsca senice na Haná z jeszcze lepszymwynikiempoprawy struktury gleby. 

Utrata dużych grudek o 20%. 

 

Inne praktyczne wyniki 

W latach 2012–2015 trzy gospodarstwa rolne na Słowacji i dwa na Węgrzech opierały się na 

długoterminowych projektach operacyjnych w celu weryfikacji dostępnych technologii 

prowadzących do kompleksowej poprawy właściwości gleby i zwiększenia zdolności 

produkcyjnych gleby. We wszystkich siedliskach uprawiają na ciężkich ziemiach typu czarnej 

ziemi lub fluvision. Klimatycznie okry są bardzo suche i bardzo ciepłe. Celem projektu jest 

zdefiniowanie odpowiednich technologii dla lokalnych systemów upraw prowadzących do wzrostu 

rentowności produkcji. 

 

Prosta analiza tych wyników potwierdza fakt, że poprawa funkcji aktywności biologicznej, a 

następnie struktury gleby doprowadziła do: 

• 9,85% redukcja odporności na rozciąganie  

• zmniejszenie ogólnego zapotrzebowanie na siłę roboczą o około 15,5%  

• zmniejszenie zużycia oleju napędowego na hektar o około 23% 

 

W tym kontekście możemy zdefiniować zestaw drugorzędnych korzyści związanych z lepszą 

urabialnością gleby w następujący sposób: 

• zmniejszenie liczby potrzebnych operacji przygotowania gleby 

• wyższa jakość przygotowania gleby 

• wyższa dzienna wydajność zestawów na hektar 

• niższe koszty przygotowania i przetwarzania gleby na hektar 

• mniejsze zapotrzebowanie na energię z szerokości maszyny 
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Gdybyśmy mieli spojrzeć na kwestię zacieśniania gleby i jej urabialności 

kompleksowo, możemy dodać do dodatkowych korzyści uproszczenie bezpieczeństwa i 

terminowości prac w okresie agrotechnicznym. Alternatywnie, zmniejszenie ilości wymuszonych 

inwestycji, które musimy wydać na zakup potężniejszej technologii, aby zapewnić takie same 

operacje, jak w poprzednim okresie z zasobami energetycznymi o niższej wydajności. 

 

Znaczenie organizmów glebowych i korzeni roślin 

Ścisły związek między aktywnością biologiczną gleby, systemem korzeniowym roślin i 

kompleksem organiczno-mineralnym, który nazywamy glebą, jest wynikiem ewolucji w ciągu 450 

milionów lat. Fotosynteza - podstawowe źródło energii wykorzystywanej przez wyższe rośliny ma 

około 2 miliardów lat, a osoba, która na początku wiedzy zakłada, że może kontrolować ten system. 

Może, ale musi szanować procesy, które uczyniły go na tej planecie. Fizyka, chemia, biologia to 

nauki, które sprawiają, że wiemy, jak działa nasze środowisko, nasz świat. Dzięki nim możemy już 

opisać wiele procesów, które zachodzą w glebie i są również związane z jej zagospodarowaniem. 

 

Do prawidłowego funkcjonowania ekosystemu biologicznego zwanego "Glebą" konieczne jest 

zmniejszenie intensywności mechanicznej obróbki gleby, zwiększenie podaży żywienia materią 

organiczną, stworzenie warunków odpoczynku do pracy oraz pomnożenie niezliczonych populacji 

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

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

wyeliminowanie negatywnych przejawów zmian klimatu gleby przez człowieka. Zrównoważona i 

wydajna ekonomicznie produkcja na lądzie będzie możliwa w przyszłości tylko poprzez 

utrzymanie lub zwiększenie aktywności biologicznej w glebie. Rozwiązania mechaniczne 

zabezpieczające potrzeby biologiczne nie są ani skuteczne, ani nie będą skuteczne. 

 

Produkcja roślinna jest złożonym systemem, ale jej doskonała znajomość jest podstawą 

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

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

pojawiających się nowych procesów i podejść agrotechnicznych, które umożliwiają osiągnięcie 

zarówno pożądanych plonów, jakości produktów roślinnych, jak i zachowania i ochrony zasobów 

naturalnych. Np. uprawa mieszanek międzyzakrzepowych, włączenie biostymulacji gleby jest 

bardzo ważną i integralną częścią tych nowych podejść agrotechnicznych w systemach 

gospodarowania gruntami ornymi. Długotrwałe stosowanie upraw pośrednich pozwala nie tylko 

zwiększyć żyzność w postaci wychwyconych pierwiastków mineralnych w materii organicznej, 

ale także poprawić strukturę gleby. Gdy gleba jest w dobrym stanie, żyzność jest bardziej stabilna, 

więc rośliny potrzebują mniej nakładów mechanicznych i chemicznych.  

 

 "GLEBA jest niezbędnym i ważnym środkiem produkcji, który ma zdolność eliminowania 

negatywnych skutków zmian klimatu. Wymaga to jednak zrozumienia, szacunku i wrażliwej 
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opieki. Może nam odwdzięczyć się za odpowiedzialną opiekę dzięki tej 

zdolności, dokonując rozsądnych zwrotów i czerpiąc zyski z produkcji rolnej. 

 

Tak więc powrót do istoty biologicznego przetwarzania gleby bez niepotrzebnej interwencji 

mechanicznej jest najbardziej zmysłowym sposobem na to, aby żywa gleba nie była martwą glebą. 

Różnorodność organizmów glebowych ich symbioza z systemem korzeniowym, wrażliwe 

podejście do odżywiania gleby, a następnie do odżywiania drzewostanów są sposobem korekty. 

Mamy rozwiązanie, które sama natura oferuje nam swoimi prawami. Proste, wydajne, 

kompleksowe, a w szczególności zrównoważone. Zmieńmy nasze podejście i zainspirujmy się, 

abyśmy nie musieli wstydzić się przyszłych pokoleń. 

 

 

Konkluzja 

Aby osiągnąć dobry plon i wysoką jakość produkcji roślin polowych, jest to warunek wstępny 

ożywienia gleby. Tytuły dopłat zobowiązują rolników do dbania o poprawę podstawowych 

właściwości gleby oraz do eliminowania skutków suszy czy nadmiernego podlewania na poziom 

produkcji nie tylko poprzez stosowanie dobrej praktyki rolniczej, ale do stosowania wszystkich 

innych dostępnych rozwiązań. Podstawowym warunkiem jest dbałość o jakość struktury gleby i jej 

aktywności biologicznej – życia w glebie. Podejście to przewiduje jednak ogólną zmianę w 

dostępie do gruntów, a obecnie zmiany technologiczne z poszanowaniem obecnych warunków 

glebo-klimatycznych. 

 

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. Pozostałości pożniwne głównych upraw, upraw pośrednich, a także obornik, rumak i 

poferment powinny być przeplatane z najbardziej aktywną biologicznie powierzchniową warstwą 

gleby, ale nie na oślep w dnie bruzdy na głębokość 25-35 cm. 

 

 

 
 
 


