TRAINING OF FARMERS V4 IN
TECHNIQUES FOR ENVIRONMENTAL
PROTECTION AND SOIL WATER
MANAGEMENT

PROJECT ID 22020162

Talajvédelmi védelmi művelési gyakorlatok a talajprofil szerkezetének javításának érdekében
Hely és dátum

ŁAGODZENIE FIZYCZNEJ I CHEMICZNEJ DEGRADACJI GLEB
POPRZEZ KONDYCJONOWANIE GLEBY
E-learning material for the project entitled „Training of farmers V4 in
techniques for environmental protection and soil water management”

Dr József Zsembeli
doradca naukowy
Karcag •
2021

www.visegradfund.org

2

Talajvédelmi védelmi művelési gyakorlatok a talajprofil szerkezetének javításának érdekében
Hely és dátum

Wprowadzenie
Głównym celem tego materiału e-learningowego jest dostarczenie informacji na temat osiągnięć
badawczych Instytutu Badawczego MATE w Karcag (RIK) w zakresie zastosowania
kondycjonowania gleby i jej wpływu na stan fizyczny, chemiczny i biologiczny gleby. Działalność
badawcza RIK koncentruje się na Wielkiej Równinie Węgierskiej, a w jej obrębie na Regionie
Środkowej Cisy dojego położenia geograficznego.
Najważniejsze działania badawczo-rozwojowe koncentrują się na ochronie gruntów, zachowaniu
gleby i ochronnym użytkowaniu gleby. W ramach tych działań badanie suchej uprawy,
zwiększenie i zachowanie żyzności gleby oraz wykorzystanie ciężkich teksturowanych,
hydromorficznych gleb z uwzględnieniem ich obciążalności w dłuższej perspektywie są
najpilniejszymi zadaniami w tym regionie o szczególnych warunkach ekologicznych. W
odniesieniu do gleb i wykorzystania gleby interes krajowy i międzynarodowy opracował zadania
badawcze i pytania, które również odgrywają ważną rolę w programie badawczym Instytutu i mogą
służyć określeniu jego zadań badawczych.
Wśród nich najważniejsze są następujące:
 Według globalnej prognozy klimatycznej badania koncentrujące się na rozwoju suchego
rolnictwa będą na Węgrzech bardzo ważne w dłuższej perspektywie.
 Zakwaszenie naszego środowiska stało się problemem o wysokim priorytecie, ponieważ
rosnące obciążenie przyspieszyło proces zakwaszania gleby. Fakt ten sprawia, że konieczny jest
dalszy rozwój technologii rekultywacji i wykorzystania gleby odpowiednich do zapobiegania
lub zatrzymywania tego procesu.
 Innym mniej znaczącym problemem jest zapobieganie glebom potencjalnie dotkniętym solą.
 Obciążenie gleb przez zwiększenie ilości substancji organicznych i nieorganicznych stało się
również złożonym problemem ochrony gleby i środowiska.
 Ogólnymi konsekwencjami praktyki użytkowania gruntów w dużych gospodarstwach rolnych
są degradacja struktury regularnie uprawianych górnych warstw "zakurzonej" wierzchniej
warstwy gleby oraz rosnący stopień procesu zagęszczania gleby.
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Zakwaterowanie w warunkachagroekologicznych - Gleboznawcy
Region Środkowej Cisy ma najbardziej ekstremalne warunki ekologiczne na Wielkiej Równinie
Węgierskiej z najwyższym niedoborem wilgotności powietrza i gleby, specjalnymi warunkami
pedologicznymi, hydrologicznymi i geologicznymi. Wśród czynników pedologicznych wysoki
wskaźnik ciężkich gleb teksturowanych zawierających pęczniejące minerały iłniaste.
Najważniejszymi czynnikami chemicznymi ograniczającymi żyzność gleby są sodowanie,
zakwaszenie oraz zjawiska spowodowane uczuciem wody. Gleby badane przez RIK mają bardzo
złe właściwości fizyczne i gospodarkę wodną ze względu na wysoką zawartość gliny i niekorzystne
właściwości chemiczne. Wśród czynników hydrologicznych charakterystyczny jest wysoki
wskaźnik obszarów zagrożonych wycinkami wody i duże wahania wód gruntowych. Niekorzystne
okoliczności spowodowane zmianami okresów zbyt mokrych i zbyt suchych często mogą wystąpić
w ciągu jednego roku w tym samym miejscu. Wśród czynników meteorologicznych dominuje
niedobór wody klimatycznej wynoszący 150-200 mm. Poza tym częstotliwość ekstremalnych
wartości parametrów meteorologicznych jest wyższa w porównaniu z innymi obszarami kraju.
Wśród czynników ekonomicznych dominuje rolniczy charakter regionów. Ekstensywne rolnictwo
jest ogólne, tempo produkcji zbóż jest niezwykle wysokie.
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Utwardzanie gleb jest tą samą zasadą, co w służbie medycznej człowieka
•

Człowiek: pobieranie i analiza krwi

•

Gleba: pobieranie próbek gleby, analiza chemiczna, fizyczna, biologiczna

•

Człowiek: badanie lekarskie

•

Gleba: pomiary in-situ

•

Człowiek: recepta

•

Gleba: projekt eksperymentalny

•

Człowiek: leczenie i leczenie

•

Gleba: agrotechnologia, s uprawaoleju, srekultywacja oleju, skondycjonowanie oleju,
owsad substancji organicznych

Uprawa gleby
Wpływ metod uprawy gleby jest widoczny na fizyczne, chemiczne i biologiczne właściwości
gleby. Metody uprawy gleby obejmują uprawę pełną i ochronną. W zależności od wybranej metody
uprawy gleby każda z nich ma wpływ na środowisko, na przykład pełna uprawa łamie glebę,
zakłóca strukturę gleby, temperaturę gleby (Busari i in., 2015), przyspiesza spływ powierzchniowy
i erozję oraz uwalnia gaz CO2 do atmosfery (Lal i in., 2007). mając na uwadze,że uprawa chroniona
obejmuje praktyki, które obejmują minimalizację szkód w glebie, chronią wilgotność gleby i
zatrzymują lub zapobiegają emisji dwutlenku węgla do atmosfery (Busari i in., 2015). Zmniejsza
również wypłukiwanie azotu w glebie (Qi i in., 2019; Wang i in., 2020). Uprawa zredukowana,
uprawa zerowa, ściółkowanie, uprawa grzbietowa i konturowa to tylko niektóre z praktyk uprawy
konserwującej. Zerowa uprawa wiąże się z minimalnym zakłóceniem gleby w celu zwiększenia
aktywności biologicznej gleby oraz utrzymaniem pokrywy glebowej (resztek pożniwnych) w celu
zmniejszenia wpływu na glebę z kropli deszczu lub erozji gleby. Zmniejszona uprawa wiąże się z
wykorzystaniem uprawy pierwotnej w celu zminimalizowania poziomu manipulacji glebą.
Ściółkowanie obejmuje metody uprawy, w których resztki pożniwne są pozostawiane na glebie w
celu dostarczenia składników odżywczych do gleby, zahamowania wzrostu chwastów i
zatrzymania wilgotności gleby. Uprawa grzbietowa polega na sadzeniu roślin wzdłuż obu stron lub
na szczycie grzbietów. Praktyki ochrony gleby są korzystne w zmniejszaniu erozji gleby,
www.visegradfund.org
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zwiększaniu produktywności gleby, obniżaniu kosztów produkcji, a także oszczędzaniu energii
zużywanej w operacjach polowych (Dvoskin i in., 1977). W praktyce uprawy gleby conservation
co najmniej 30% resztek pożniwnych pozostawia się na powierzchni gleby, co spowalnia

ruch

wody, a w rezultacie minimalizuje ilość erozji gleby. Ponadto stwierdzono, że uprawa chroniona
przynosi korzyści drapieżnym organizmom glebanym, które mogą zwiększyć zwalczanie
szkodników poprzez zwiększenie populacji organizmów hamujących szkodniki (Stinner and
House, 1990).
Na Węgrzech obszar uprawy pod zmniejszoną uprawą rośnie z roku na rok, chociaż praktyka
uprawy pełnej jest nadal dominująca i była to jedyna metoda uprawy gleby do końca 1990 roku.
W 1998 r. wprowadzono szereg środków mających na celu zwalczanie szkód spowodowanych
suszą i degradacją gleby, wprowadzono uprawę ochronną, która miała na celu zmniejszenie
głębokości często uprawianej warstwy gleby i promowanie tworzenia się wierzchniej warstwy
gleby bogatej w materię organiczną. Zmniejszona uprawa jest obecnie najbardziej dominującą
formą zarządzania ochroną gleby, która wpływa na zasoby glebowe na Węgrzech. Jednak
zarządzanie pozostałościami, zarządzanie nawadnianiem i zarządzanie nawozami przy
zastosowaniu nawozów mineralnych i zmian organicznych to inne formy praktyk ochrony gleby,
które są praktykowane na Węgrzech (Zsembeli i in. 2008).
Zgodnie z osiągnięciami badawczymi RIK, zmiana użytkowania gruntów z konwencjonalnej na
zredukowaną uprawę może zaoszczędzić 200 kg węgla organicznego na hektar i 40 mm
wilgotności gleby na górnej głębokości 30 cm typowej gleby Wielkiej Równiny Węgierskiej
rocznie. Ze względu na mniejszą liczbę operacji uprawy, zużycie paliwa spada o 30-50% i można
spodziewać się obciążenia środowiskowego gazami cieplarnianymi.
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Zastosowanie i rozwój systemów uprawy gleby ochronnej

Ściółkowanie, zmniejszona uprawa,konserwacja m oisture
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Ściółkowanie, zmniejszona uprawa: prezerwacja zasobów węgla organicznego w glebie!

Kondycjonowanie gleby
Kondycjonowanie gleby polega na dodaniu produktu do gleby w celu poprawy fizycznej jakości
gleby, żyzności i mechaniki gleby. Według badań przeprowadzonych w regionie Karcag
wykazano, że odżywka do gleby (Neosol) ma pozytywny wpływ na gleby rolnicze, ponieważ
ułatwia pionowy ruch wody, poprawia zdolność zatrzymywania wody, poprawia zawartość materii
organicznej (Brandsma i in., 1999; Zsembeli i in., 2019) i ułatwiają wypłukiwanie nadmiaru soli
ze strefy korzeniowej (Rivera Garcia i in., 2020). Dzięki korzyściom płynącym z kondycjonowania
gleby udowodnionym w różnych badaniach (Brandsma i in., 1999; Rivera Garcia i in., 2020;
Zsembeli i in., 2019) kondycjonowanie gleby może pomóc w poprawie wydajności rolniczej
gruntów rolnych (Kalra i in., 1998).

Zgodnie z dorobkiem badawczym RIK, 6 lat kondycjonowania gleby (stosowanie Neosolu raz w
roku w tempie 150 kg/ha) głębokość gleby o korzystnym stanie fizycznym, chemicznym i
biologicznym wzrosła o 10 cm w glebie czarnoziemowej łąki.

www.visegradfund.org
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Profile glebowe nieoczyszczonej powierzchni kontrolnej (po lewej) i powierzchni poddanej
działaniu Neosolu po 6 latach stosowania
Gleby dotknięte solą były krytycznym problemem, przed którym stoją pola uprawne. Duża część
Wielkiej Równiny Węgierskiej jest jednym z najbardziej dotkniętych solą obszarów w Europie.
Celem moich badań jest zbadanie wpływu kompostu na glebę gliniasą dotkniętą solą. Wiadomo,
że kompost ma pozytywny wpływ na glebę dotkniętą solą, ale niewiele wiadomo na temat korelacji
między materią organiczną gleby a aktywnością bakterii. Eksperyment przeprowadzono poprzez
pomiar oddychania gleby, w kontrolowanych warunkach, przez okres 16 tygodni. W początkowej
fazie eksperymentu kompost dodawano do gleby niepodatnej na sól w różnych właściwościach (0,
25, 50 t/ha), a każdą próbkę nawadniano roztworem zawierającym różne stężenia soli (0, 600, 1800
mg/l) z trzema replikacjami testowymi. W dziesiątym tygodniu kompost dodawano do każdego po
raz drugi. W trzynastym tygodniu do każdej próbki gleby dodano odżywkę do gleby, bogatą w N,
S i Ca. Po fazie eksperymentalnej przeprowadzono pomiary składników odżywczych i kolonii
bakteryjnych.
W fazie eksperymentu z samym zastosowaniem kompostu wyniki wykazały, że stężenie soli w
wodzie do nawadniania i stosunek kompostu miały znikomy wpływ na oddychanie gleby. Jednak
www.visegradfund.org
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po dodaniu odżywki do gleby odnotowano dramatyczny wzrost oddychania z początkowym
skokiem reakcji chemicznej i drugim skokiem z reakcją biologiczną. Na składniki odżywcze sól i
S OM miały dużywpływ, ale ogólnie CEC były takie same.

Wzrost aktywności biologicznej gleby:i ncreased soiloddychanie
W eksperymencie z uprawą gleby stwierdziliśmy, że wartości odporności na penetrację i mocy
trakcyjnej charakteryzujące i określające ilościowo zwartość i użyteczność gleby były niższe, a
zatem korzystniejsze na działce pokrytej odżywką do gleby Neosol. Z punktu widzenia rolników
głównym celem stosowania odżywek do gleby jest zapewnienie lepszych warunków wzrostu
upraw, a tym samym osiągnięciewyższej ilości i jakości plonów. Niemniej jednak nasze badanie
wykazało, że zastosowanie Neosolu spowodowało

znacznie niższe zapotrzebowanie na moc

trakcyjną orki do drugiego roku badania, nawet w niekorzystnych warunkach (stan suchej gleby).
Na podstawie tej obserwacji zakładamy skumulowany pozytywny wpływ kondycjonowania gleby
na fizyczne właściwości gleby na badanym obszarze, dlatego długotrwałe stosowanie odżywek
glebowych o identycznych cechach zalecane jest dla gospodarstw o podobnych właściwościach
glebowych.

www.visegradfund.org
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Poprawa stanu fizycznego gleby: dekrease zapotrzebowania na moc trakcyjną

Wkład materii organicznej
Światowa populacja rośnie, co wywiera presję na grunty rolne, aby zaspokoić rosnące
zapotrzebowanie na żywność rolniczą (Turmel i in., 2015), co znacznie wpłynęło na zdrowie gleb
(Dalgleish i in., 2011) i jakość (Verhulst i in., 2018). Aby gleba byłazdrowa, musi być bogata w
zawartość materii organicznej w glebie (SOM), dlatego konieczne jest regularne zmiany materii
organicznej gleby (Dalgleish i in., 2011). Pozostałości pożniwne są łatwo i tanio dostępną formą
biomasy, która pozostaje po zbiorze plonów, która jest większym źródłem materii organicznej dla
gleb (Bell i in., 1966). Pozostałości pożniwne mogą mieć postać liści, łodyg i korzeni. Pozostałości
pożniwne są wykorzystywane i konserwowane na różne sposoby. Może być stosowany jako
pokarm, słoma zwierzęca lub pozostawiony w gospodarstwie po zbiorze i / lub włączony do gleby.
Przyczyni się to do poprawy właściwości fizycznych gleby (struktura gleby, zapobieganie erozji i
spływaniu gleby, zagęszczanie gleby, poprawia temperaturę i wilgotność gleby), właściwości
biologicznych (biomasa i różnorodność gleby) i chemicznych (wymiana kationów, węgiel
www.visegradfund.org
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organiczny w glebie i pH gleby) (Wilhelm i in., 1986, 2007) w zamian poprawia zdrowie gleby,
co jest niezbędne do poprawy plonów, a jednocześnie poprawia produktywność zwierząt
gospodarskich (Turmel i in., 2015).
Obecnie jednym z najbardziej palących problemów rolnictwa jest ciągły wzrost cen nawozów.
Dlatego zastosowanie i dostosowanie alternatywnych sposobów nawożenia są niezbędne do
osiągnięcia owocnego i wydajnego zarządzania rolnictwem. Jednym z najbardziej racjonalnych
rozwiązań dla łatwego i taniego sposobu dostarczania składników odżywczych jest rąbanie słomy
powstającej podczas produkcji roślinnej i mieszanie jej z glebą. W tym kontekście powstało
zadanie badawcze mające na celu uzupełnienie brakujących danych z tabeli 4.16 rozdziału 4
(Rolnictwo) Wytycznych Dobrych Praktyk IPCC i Zarządzania Niepewnością w Krajowych
Wykazach Gazów Cieplarnianych pt. Selected Crop Residue Statistics określenie specyficznych
dla danego kraju, reprezentatywnych wartości wskaźnika pozostałości pożniwnych (stosunek
plonu nasion do resztek pożniwnych), zawartość suchej masy i zawartość N w pozostałościach
pożniwnych słonecznika i rzepaku z wykorzystaniem analiz laboratoryjnych. Pobieranie próbek
zostało wykonane na drzewostanie rzepaku i słonecznika w różnych częściach kraju. Procedury
pobierania próbek przeprowadzono odpowiednio w czerwcu w przypadku rzepaku i w sierpniu w
przypadku słonecznika, tuż przed zgwałceniem tych upraw. Łącznie pobrano 116 próbek roślin i
70 próbek gleby. Zastosowano dwa podejścia: pobrano próbki z kilku regionów w całym

kraju,

a częściowo pobrano próbki z rzepaku i odmian słonecznika. Zawartość azotu w próbkach roślin
oceniano w dwóch grupach: próbki pobrane podczas ogólnokrajowej trasy pobierania próbek
oddzielnie od próbek pochodzących z różnych prób polowych. W obu przypadkach wartości
zawartości azotu ułożono w kolejności rosnącej i obliczono ich średnią. Na podstawie naszych
badań średnia ważona wartości zawartości azotu w próbkach rzepaku, biorąc pod uwagę częstość
występowania, wynosiła 0,33%, podczas gdy wartość ta wynosiła 0,57% w przypadku słonecznika.
Biorąc pod uwagę te wartości i średnie ilości resztek pożniwnych, reprezentatywne dla danego
kraju, reprezentatywne wartości zawartości azotu w pozostałościach pożniwnych rzepaku i
słonecznika wynoszą odpowiednio 11,9 kg/ha i 26,3 kg/ha (Zsembeli i in., 2019).

www.visegradfund.org
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Zgodnie z osiągnięciami badawczymi RIK, podstawowe nawozy jesienne można zastąpić
kompostem bez depresji plonów. Ponadto zawartość materii organicznej i wapna w kompoście
znacznie poprawia użyteczność gleby, zmniejsza kwasowość gleby i dostarcza składników
odżywczych dla upraw przez kilka lat.
Kompostowanie jest znane jako metoda przetwarzania i usuwania odpadów organicznych przez
długi czas. Ekologiczne wykorzystanie obornika o dużej masie w jego pierwotnej formie nie może
być przeprowadzone w każdym przypadku, dlatego jego kompostowanie jest racjonalne.
Opracowana w RIK technologia kompostowania nadaje się do produkcji kompostu spełniającego
wymagania Unii Europejskiej i mogącego być stosowany również w rolnictwie ekologicznym.
Nasz eksperyment mający na celu określenie wpływu dwóch produktów kompostowych na
odporność gleby na penetrację został ustanowiony na działce H1 RIK wiosną 2019 r. Rodzaj gleby
na polece doświadczalnej to czarnoziemy łąkowe, jest lekko kwaśny (pHKCl 5,6), całkowita
zawartość rozpuszczalnej soli wynosi <002%, zawartość próchnicy wynosi 4%,zawartość CaCO3
wynosi 0,13%.

Poprawa stanu fizycznego gleby: dekrease zagęszczenia gleby

www.visegradfund.org
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Poprawa fizycznego, chemicznego i biologicznego stanu gleby:wzrost ield

Nawadnianie (z pedologicznego punktu widzenia)
Zasolenie jest jednym z najważniejszych problemów środowiskowych ograniczających produkcję
rolną, zwłaszcza na terenach suchych i półsuchych (ASAL), gdzie działalność rolnicza jest
uzależniona od nawadniania (Chatrath i in., 2000; Pitman i Läuchli, 2006) . Zasolenie zmniejsza
produktywność obszarów uprawnych, zmniejsza wartość gruntów i prowadzi do ich porzucenia
(Guida-Johnson i in., 2017). Zasolenie gleby może być wynikiem aktywności naturalnej lub
antropogenicznej. Gleby mogą mieć naturalnie zwiększoną zawartość rozpuszczalnych soli w
wyniku procesu wietrzenia lub w wyniku wtórnego zasolenia z powodu nawadnianych gruntów
z powodu niewłaściwych schematów nawadniania i brakuwad wsystemie

odwadniającym.

Gdyzawartość soli w glebie jest zbyt wysoka, gleba może odzyskać wodę z korzenia rośliny,
powodując odwodnienie rośliny, spadek plonu, a czasem śmierć rośliny. Tolerancja soli uprawy
zależy od jej zdolności do wydobywania wody z zasolonych gleb. Straty plonów zwykle
występują, mimo że efekt zasolenia może nie być zbyt oczywisty. Dlatego pomiary przewodności
elektrycznej gleby lub ekstraktu wody glebowej są ważne w określaniu zawartości soli w glebie.
Pomiar ten można wykonać ex-situ lub in-situ.

www.visegradfund.org
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Chociaż nawadnianie w gospodarstwach rolnych odbywa się w celu dostarczania wody do upraw,
utrzymywania gruntów rolnych lub dostarczania niezbędnej wody w okresach suszy, nawadnianie
ma znaczący wpływ zarówno na właściwości chemiczne, jak i fizyczne gleby. Redukcja
składników odżywczych gleby z powodu zasadowości lub kwasowości i wtórnego zasolenia to
niektóre przykłady chemicznej zmiany właściwości gleby spowodowanej nawadnianiem, które
powoduje długotrwałe gromadzenie się soli lub nadmierne gromadzenie się rozpuszczalnych w
wodzie soli występujących w wodach naturalnych przykłady tych soli obejmują; chlorek i
fosforany sodu, magnezu, wapnia i potasu (Mon et al., 2007)) na wodach gruntowych z powodu
zwilżania i suszenia (Drever i Smith, 1978) oraz powierzchniowego odparowywania wody na
nawadnianych gruntach (Allison i Barnes, 1985). Powoduje to fizyczną degradację gleby, taką jak
utrata żyzności gleby (Al-Zu'bi, 2007) z powodu wypłukiwania składników odżywczych gleby w
wyniku działań nawadniających. Wtórne zasolenie powoduje również pękanie i zagęszczanie
powierzchni gleby. Erozja gleby jest kolejnym wpływem nawadniania (Koluvek i in., 1993), który
wpływa na produktywność gleby, zmniejsza szybkość infiltracji i przepuszczalność gleby,
zmniejsza głębokość korzenia rośliny i powoduje stres dla roślin, ponieważ nie są w stanie
efektywnie wykorzystywać składników odżywczych roślin.
Obecnie zasolenie gleby stanowi jedno z głównych ograniczeń abiotycznych w globalnej produkcji
żywności i jest szczególnie krytyczne w regionach półsuchych i suchych (Minhas i in. 2020). W
regionach borykanych z niedoborem wody dobrej jakości powszechną praktyką jest nawadnianie
zasolonymi wodami gruntowymi dla rolnictwa. Zasolenie ma duży wpływ na dostępność
składników odżywczych roślin, zmniejszając dostępność fosforanów, konkurencyjny pobór,
transport lub podział w obrębie rośliny i wydajność plonów (Grattan & Grieve 1999). Jednak na
Węgrzech półpustynne środowisko,takie jak powiat Jász-Nagykun-Szolnok (JNS) i mikroregion
Nagykunság jest jednym z ekstremalnych warunków klimatycznych na Węgrzech. Z tego powodu
zwiększono zapotrzebowanie na wodę do nawadniania w ogrodnictwie ze względu na zmiany
klimatu. Woda używana do nawadniania jest zwykle wodą zasoloną. Szczególnie w Karcag woda
do nawadniania, pochodząca z wód podziemnych, była monitorowana i udowodniono, że woda
podziemna w Karcag nie nadaje się do nawadniania (Zsembeli i wsp. 2011 r.; Zsembeli i wsp.
2013). W tym przypadku system ogrodnictwa zwiększa magazynowanie soli (akumulacja soli
www.visegradfund.org
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netto) i uważa się, że istnieje ryzyko zasolenia do zasobów lądowych i wodnych (Rhoades i in.
1997).
Ogólnie rzecz biorąc, skład soli roztworu glebowego wpływa na skład wymiany kationów i wpływa
na strukturę gleby i właściwości hydrauliczne (Bower 1959). Głównym efektem zasolenia jest
zmniejszenie transportu Ca2+

i mobilności do rosnących regionów rośliny, nie tylko

zmniejszeniedostępności Ca2+, ale co wpływa na jakość zarówno narządów wegetatywnych, jak i
rozrodczych. Zasolenie w ogóle bezpośrednio wpływa na pobieranie składników odżywczych,
takich jak Na+

zmniejszenie K+ wychwyt lub przez Cl-

zmniejszenie wychwytu NO-3

.

Najwyraźniej Cl- jest antagonizmem wychwytu NO-3 (Martinez i CerdaÂ, 1989; Wang i wsp.
2003). Również zasolenie może powodować kombinację złożonych interakcji, które wpływają na
metabolizm roślin, podatność na urazy lub wewnętrzne zapotrzebowanie na składniki odżywcze
(Grattan i Grieve, 1999). Zasolenie jest jednym z najbardziej szkodliwych stresów abiotycznych
dla roślin, który zmienia różne morfologiczne i fizjologiczne cechy roślin do stanu
nieprawidłowego. Nasileniezasolenia jest złożonym procesem, a w reakcji pośredniczą również
interakcje środowiskowe z rośliną-glebą, takie jak wilgotność względna, temperatura,
promieniowanie, zasoby genów itp. 1994 r.; Sadras i wsp. 2020).
Kontrolowanie lub zmniejszanie poziomu zasolenia w glebie zależy od praktyk z ruchem wody,
które są ilością wody, częstotliwością i metodą stosowania wody, drenażu i uprawy gleby (Reeve
& Fireman, 1967; Dudley i wsp. 2008 r.; Pereira i wsp. 2014). Zarządzanie słoną wodą do
nawadniania często opiera się na stosowaniu nadmiaru wody, zaprojektowanej w celu utrzymania
minimalnego zasolenia strefy korzeniowej (Ben-Gal i wsp. 2008 r.; Burt & Isbell 2005; Lambert
& Shaiti 2002).

Niemniej jednak w Karcag jakość wodyjest czynnikiem ograniczającym

wymywania. Karcag Institute pracuje nad odżywkami do gleby do produkcji na dużą skalę i
eksperymentów z glizymetrem. Głównym kluczem jest zwiększenie efektywności wykorzystania
wody przy jednoczesnym utrzymaniu normalnego poziomu produkcji (Gadissa & Chemeda 2009;
Zsembeli 2021). DlategoTwoim celem jest symulacja produkcji ogrodniczej za pomocą słonej
wody (norma III-IV<1000 mg / L)i zrozumienie procesu zasolenia gleby.

www.visegradfund.org
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Zgodnie z wcześniejszymi analizami gleby i eksperymentami z odżywkami do gleby w Karcag
identyfikujemy różne grupy odżywek do gleby (Kovács i in. 2013 r.; Tuba i in., 2020 a, b; Monori
i wsp. 2009 r.; Szűcs i wsp. 2014 r. a, b; Szűcs i wsp. 2015 r. a, b; Zsembeli i wsp. 2019a, b),
Pierwsza grupa to naturalne materiały organiczne (biowęgiel i kompost). Poprawki organiczne
mają typowe zastosowanie do zwiększenia infiltracji, zatrzymywania wody. są często negatywnie
postrzegane jako produkty odpadowe o niepożądanych cechach, takich jak zapach, nadmierny azot
i fosfor, metale ciężkie, patogeny, toksyny i

inne zanieczyszczenia, które są potencjalnie

przenoszone do wód powierzchniowych lub gruntowych poprzez spływ lub wypłukiwanie
(Bergstrom 1990; Larney i wsp. 2011).
Drugą grupą poprawek gleby są biosyntetyczne odżywki do gleby (Physiomax, Explorer i Neosol),
które są wytwarzane przez firmy biotechnologiczne, takie jak olmix group i TimacAgro. Te zmiany
gleby wykorzystują trzy główne źródła, minerały ilaste, pierwiastki śladowe, mikroorganizmy i
polisacharydy siarczanowane glonami (Balusson 2018). Firmy te opracowały technologię
skoncentrowaną na określonych organizmach i wykorzystują je jako surowiec odnawialny.
RHIZO-VAM to kolejny patent, który jest rozpuszczalnym w wodzie inokunum glebowym, które
zawiera in vitro wytwarzane przez zarodniki i infekcyjne propagule arbuskularnego grzyba
mikoryzowego Rhizoglomus intraradices w mieszaninie z innymi naturalnymi produktami, takimi
jak mikoryzowe bakterie pomocnicze, produkty modulujące Ca i ekstrakt z alg stymuluje wymianę
między glebą a rośliną i sprzyja wzrostowi systemu korzeniowego (I1). Inne strategie, które
poprawiają tolerancję roślin na stres solny, to; ryzobakterie promujące wzrost roślin (PGPR),
asocjowanie grzybów roślinnych oraz stosowanie zmian organicznych i nieorganicznych.
Technologie te koncentrują się na różnych obszarach, takich jak pielęgnacja roślin, aktywacja życia
w glebie, odżywianie upraw, optymalizacja zdrowia roślin i poprawa żyzności gleby (Muhammad
i in. 2020).
Na świecie istnieją rozległe obszary rolnicze, które można wykorzystać tylko do
nawadniania do produkcji roślinnej, niemniej jednak uczucie soli, erozja i inne procesy
degradacji fizycznej mogą być wywołane przez zastosowanie nawadniania. Dlatego w
kilku krajach rozpoczęto naukowe ustanowienie nawadniania w systemie glebowowww.visegradfund.org
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roślinnym przy zaangażowaniu i wsparciu różnych organizacji międzynarodowych (FAO,
UNESCO, Bank Światowy) (Bardaji 1974).
Nagromadzenie soli może być dużym problemem podczas kiełkowania. W górnej warstwie gleby
można znaleźć wyższe zasolenie, na które może mieć wpływ głębokość i rozstaw taśmy oraz
nawadnianie przed sezonowe. Akumulacji soli w glebie można się spodziewać, gdy nawadnianie
jest praktykowane w warunkach ograniczających wodę (Enciso i in.2002). Wydajność i jakość
roślin mogą ulec negatywnemu wpływowi, jeśli sole transportowane do strefy korzeniowej zostaną
tutaj zgromadzone. Stężenie soli w wodzie do nawadniania lub wodach gruntowych przy wysokim
zasoleniu może być najważniejszym czynnikiem zasolenia w strefie korzeniowej. Woda do
nawadniania zaczyna się zmniejszać wraz z parowaniem i wykorzystaniem roślin po zatrzymaniu
w glebie. Niestety większość przenoszonych soli pozostaje w tym czasie w glebie (Kaman i
in.2017). Populacja rośnie naprawdę szybko, dlatego zasoby lądowe i wodne nie są w stanie ich
utrzymać; najlepsze pola uprawne i słodka woda zostały już w pełni wykorzystane. Oczywiste jest,
że sugeruje się wprowadzenie do produkcji gruntów i zasobów wodnych dotkniętych solą (Abdul
& Mahmood 2012) .
Na Wielkiej Równinie Węgierskiej około 400 000 ha to obszar, na którym nastąpiło wtórne
zasolenie, głównie z powodu wzrostu poziomu słonych wód gruntowych. Blaskó (2005)
monitorował bilans słono-wodny nawadnianych obszarów i stwierdził wzrost zawartości soli w
glebie w kilku przypadkach. W latach 1980 i 1990 na 30% badanego obszaru można było wykryć
rosnącą zawartość soli w glebie, szczególnie na obszarach podatnych, gdzie gleba może być
potencjalnie nawadniana tylko ze względu na wysoką zawartość soli w głębszych warstwach.
Gleby zasolone charakteryzują się słabym wzrostem roślin i niską aktywnością mikrobiologiczną.
Bardzo ważne jest zrozumienie reakcji społeczności drobnoustrojów glebowych na zmiany w
zasoleniu gleby (Asghar i in.2012). Substancje czynne, podobnie jak w odżywach glebowych, mają
szerokie spektrum wpływu na procesy odpowiedzialne za żyzność gleby, a także na rośliny.
Ponadto wpływają na optymalny rozwój procesów biologicznych, chemicznych i fizycznych w
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glebie i roślinach (Borowiak

i in.2016) dając szansę na złagodzenie szkodliwych skutków

zasolenia.
Rozpoczęto prace badawcze nad wstępną wiedzą, że ryzyko wtórnego zasolenia jest wysokie w
ogrodach hobbystycznych wokół Karcag, ponieważ woda z płyt wodonośnych używanych do
nawadniania jest zasolona, niemniej jednak nawadnianie w okresach suszy jest niezbędne do
produkcji warzyw. Zbadaliśmy możliwość "przyjaznej dla gleby" optymalizacji nawadniania, jeśli
weźmiemy pod uwagę wszystkie podane warunki. Nasza hipoteza jest taka, że poprzez
optymalizację nawadniania (częstotliwość specyficzna dla danego miejsca, dawkowanie) w
połączeniu z kondycjonowaniem gleby (lepszy stan fizyczny, chemiczny i biologiczny gleby)
można stworzyć korzystniejsze warunki dla upraw nawet w pierwotnie niekorzystnych
okolicznościach. Głównym celem naszych badań jest określenie korelacji w układzie gleba-wodaroślina w celu zrozumienia procesów zachodzących podczas wtórnego zasolenia i znalezienia
rozwiązań tego problemu w celu złagodzenia szkodliwych skutków, głównie poprzez
zapobieganie. Optymalizację nawadniania uważamy za najlepszą metodę zapobiegawczą w
przypadku uwzględnienia niekorzystnych warunków glebowych (ciężka teksturowana gleba
gliniasta podatna na wtórne zasolenie) oraz warunków hydrologicznych (słona woda nawadniająca,
wysoki niedobór wody klimatycznej).

Poprawa stanu fizycznego, chemicznego i biologicznego gleby: profilwilgotności gleby

www.visegradfund.org
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Poprawa stanu fizycznego, chemicznego i biologicznego gleby: favourable soil moisture
profile – wyższe plony
Na podstawie naszych wyników można stwierdzić, że zaleca się kondycjonowanie gleby w celu
poprawy stanu gleb dotkniętych solą lub potencjalnie dotkniętych solą gleb podatnych na wtórne
zasolenie z niekorzystnym reżimem wodnym, ponieważ szkodliwe skutki irrigation z wodą
zasoloną można złagodzić. Znaleźliśmy Neosol jako prospektywny środek do uzdatniania gleby,
udowodniono, że jego zastosowanie ma pozytywny wpływ na reżim wodny i solny gleby,
częściowo poprzez stworzenie korzystniejszego pionowego rozkładu wody w glebie, a częściowo
zachowanie większej wilgotności w glebie.
Poprawiająca strukturę gleby efekt Neosolu przejawiała się również w profilu solnym gleby,
szkodliwa sól powodująca wtórne zasolenie wypłukiwała się do głębszych (40-50 cm) warstw
zapewniających "bezsolne" środowisko dla rozwoju upraw w głównej strefie korzeniowej.
Kondycjonowanie gleby, w połączeniu z optymalizacją nawadniania (kontrola ilości,
częstotliwości),

jest

wysoce

zalecane

dla

obszarów

o

niekorzystnych

warunkach

agroekologicznych, ponieważ można zwiększyć bezpieczeństwo produkcji roślinnej.
Kondycjonowanie roślin
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Stan odżywienia rośliny wpływa na jej wydajność wzrostu i jakość plonu. Składniki odżywcze
wymagane przez rośliny do wzrostu, zdrowia i produkcji pożywnej żywności to makro (takie jak
azot, fosfor, siarka, wapń, potas, magnez,wodór, tlen, węgiel) i mikroelementy (mangan, żelazo,
bor, nikiel, chlor,, miedź, molibden) (Jemison, 1998). Te składniki odżywcze są dostarczane
roślinom poprzez fotosyntezę, nawozy i obornik i są niezbędne do zmian gleby (Singh, 2012).
Niedobór któregokolwiek z tych elementów wpływa na wzrost roślin i jakość produktów. Aby
składniki odżywcze zostały pobrane przez

rośliny, muszą być w postaci chemicznej potrzebnej

roślinie i rozpuszczalne lub rozpuszczone w wodzie glebowej (White and Brown, 2010). Te
składniki odżywcze mogą być dostępne w następujących formach, które obejmują postać
granulowaną (nierozpuszczoną), chemicznie związaną z cząstkami gleby i strukturę chemiczną
uwalnianą przez rozkład drobnoustrojów. Stosowanie nawozów jako środka dostarczania
składników odżywczych roślinom może spowodować zanieczyszczenie środowiska. Dzieje się tak
dlatego, że nawóz N powoduje zanieczyszczenie wód azotanami i emisję gazów cieplarnianych
(GHG) do atmosfery (Byrnes, 1990; Biały i brązowy, 2010). Uważa się, że około 5% gruntów
rolnych cierpi z powodu zasolenia i ma toksyczne stężenia Cl, B i Na ( Marschner, 1995; Munns
i Tester, 2008), a 40% gruntów ornych na świecie doświadcza problemów z kwasowością gleby z
powodu obecności toksyczności Al i Mn (von Uexküll i Mutert, 1995), która hamuje wydłużenie
korzeni. Wynika to z uwalniania kwasów organicznych, takich jak cytrynian i jabłczan (Mengel i
in., 2001).
Ostatnio57% terytorium Węgier to grunty rolne, z czego 81% to grunty orne, na których dominuje
produkcja pszenicy i kukurydzy (Jakab i in., 2017a, 2017b). Grasslands zajmują prawie 15%
naszych gruntów rolnych, co może zapewnić dużą ilość potencjalnej bazy żerowej (KSH, 2018).
Ponieważ zarządzanie użytkami zielonymi odbywa się w sektorze usług, kryzys hodowli zwierząt
przeżuwaczy znacząco wpłynął na łąki Hungarian (Horváth és Mikó, 2016; Halász et al., 2016),
szczególnie w zakresie podaży, nawadniania i ponownego zasiewania (Kovács i in., 2005).
Ogólnie rzecz biorąc, tylko gleby o słabym reżimie wodnym i

niskiej zawartości składników

odżywczych są wykorzystywane jako użytki zielone. Warunki te pozwalają na ekstensywne
użytkowanie użytków zielonych, powodując niskie plony siana wynoszące 1,5-2 t ha-1 (Szemán i
in., 2009). 90% użytków zielonych jest naturalnych lub prawie naturalnych,80% znajduje się na
www.visegradfund.org
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obszarach równinnych o niekorzystnych warunkach (Micheli i in., 2015). Stosunek użytków
zielonych na glebach czarnoziemowych o dobrej żyzności wynosi tylko 9%. Dlatego 70% użytków
zielonych ma niską, podczas gdy tylko 5% ma dobrą wydajność. Plony są niskie. Mniej niż 1%
węgierskiego PKB pochodzi z wykorzystania użytków zielonych (Kozák, 2008). Według Szabó
(2003), ze względu na spadek rentowności i wielkości hodowli zwierząt, metody gospodarowania
użytkami zielonymi zawęziły się w Hungary, potencjał pastwisk i łąk nie został wykorzystany
(Komarek, 2008). Według Várallyay (1997) potrzeba racjonalnego gospodarowania użytkami
zielonymi jest bezsporna. 50% użytków zielonych jest potencjalnie cennych z punktu widzenia
ochronyprzyrody, 30% chronionych gatunków roślin występuje tutaj (Kozák, 2008; Penksza i in.,
2008, 2009a, 2009b; Szabó i in., 2011), a łąki są również ważnymi siedliskami dla dzikiej przyrody
(Torma i in., 2019, Kiss és Tokody, 2011). Wyznaczone użytki zielone Natura 2000 mogą być
zarządzane wyłącznie zgodnie z ograniczeniami użytkowania gruntów określonymi w "Dekrecie
rządowym 269/2007 (X. 18.) w sprawie zasad użytkowania gruntów w celu utrzymania użytków
zielonych NATURA 2000". Rola i znaczenie gospodarowania użytkami zielonymi staje się coraz
bardziej złożona w polityce rolnej Unii Europejskiej. Struktura wsparcia stawia rolników w
sytuacji decyzyjnej, wybierając między intensywnym

rolnictwem ze wsparciem low

a

rolnictwem ekstensywnym z wyższym wsparciem (Marticsek i in., 2011). Wielu autorów jest
zdania (Barcsák et al., 1978; Vinczeffy, 1993), że intensywne użytkowanie użytków zielonych nie
jest racjonalne z ekonomicznego punktu widzenia, ale zdolność (zarówno pod względem ilości, jak
i czasu trwania) rozległych użytków zielonych do trzymania zwierząt jest niska.
Istnieje silna korelacja między jakością gleby i trawnika. Zasoby próchnicy stale rosną ze względu
na aktywność biologiczną gleb użytków zielonych (Vinczeffy, 1974). Obszary rolnicze, w tym
użytki zielone, odgrywają ważną rolę w obiegu węgla między biosferą a atmosferą. Stosunkowo
niewiele wiemy o wymianie dwutlenku węgla i sekwestracji węgla w ekosystemach użytków
zielonych, chociaż ich rola w

globalnym obiegu węgla jest znacząca (Soussana i in., 2007).

W przypadku zarządzania użytkami zielonymi prawdą jest, że pogoda jest najważniejszym
czynnikiem ryzyka (Bajnok i in., 2011; Tasi i wsp., 2013, 2014; Lukács i in., 2015; Valkó et al.,
2012, Penksza et al., 2013; Házi i in., 2012; Szentes i wsp., 2009a, 2009b; Magyar i wsp., 2017).
Wśród czynników wywołujących klimat, wody dkute i śródlądowe mają największy efekt
harmfuls. Efektpodczerwieni
www.visegradfund.org
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reżimie wodnym , podobnie jak w przypadku, który badaliśmy. Przedmiotem

naszych badań

były łąki wuchu Karcag,na granicy Wielkiej Niziny Węgierskiej z jej wyjątkowymi warunkami
ekologicznymi.

Region ten jest jednym z najbardziej suchych obszarów Węgier, najbardziej

ekstremalnym pod względem wahań temperatury. Najmniejsza ilość opadów Wielkiej Równiny która wiąże się z deficytem wilgotności klimatycznej około 100-150 mm w okresie wegetacji ogranicza efektywność gospodarowania użytkami zielonymi (Zsembeli i in., 2019a). Ten niedobór
wody wiąże się z regularną suszą atmosferyczną od marca do września każdego roku. Susza ma
znaczący wpływ nie tylko na rośliny, ale także na glebę. Zbadane rozległe użytki zielone znajdują
się obok hodowli owiec Instytutu Badawczego Karcag i są wykorzystywane jako pastwisko i łąka
siana. Te użytki zielone są w znacznym stopniu narażone na ekstremalne warunki pogodowe i
glebowe.
Naszym celem było ograniczenie negatywnego wpływu złych warunków pogodowych i
glebowych poprzez zastosowanie odżywek roślinnych i glebowych. Przebadane odżywki spełniają
wymagania przepisów Natura 2000 i AKG. W naszych badaniach przetestowaliśmy trzy odżywki
roślinne (Natur Agro, Timac Agro, PRP-EBV) w eksperymencie małopowierzchniowym. Zgodnie
z opisami producentów, te odżywki roślinne są w stanie bezpośrednio zwiększyć zawartość
składników odżywczych w trawach. Przetestowaliśmy również odżywkę do gleby (Z-Fix), również
zatwierdzoną przez władze środowiskowe, w celu poprawy reżimu wodnego, powietrznego i
odżywczego gleby poprzez stworzenie korzystniejszej struktury strefy korzeniowej użytków
zielonych. Na polach uprawnych z powodzeniem stosowano środki do uzdatniania gleby w celu
zwiększenia plonów poprzez poprawę reżimu wodno-solnego gleby (Szűcs i Zsembeli, 2014;
Zsembeli i in., 2019b), ale ich zastosowanie na użytkach zielonych jest nowatorskie. W naszym
badaniu skład weneologiczny, zebrana zielona biomasa i skład chemiczny siana zostały określone
przez dwa lata w różnych warunkach pogodowych.
Kondycjonowanie roślin na użytkach zielonych jest ciężkim zabiegiem medycznym,i poprawą
stanu rośliny, ale bez wpływu na glebę. W przypadku użytków zielonych celem jest wydłużenie
okresu wegetacji i wzrost biomasy.
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Zwiększenie biomasy ekstensywnych użytków zielonych poprzez kondycjonowanie roślin

Wpływ zabiegów odżywek roślinnych na biomasę naturalnych użytków zielonych
Wsuchym klimacie pierwszy wzrost użytków zielonych daje prawie 80% całkowitego rocznego
plonu, co również dobrze zaobserwowano w naszym eksperymencie. Wyniki kopenologiczne i
zielone masy nie potwierdziły efektu zabiegów. Stwierdziliśmy niewielki wzrost zawartości Mg w
plonie. W 2017 roku Natur Agro i Z-Fix, natomiast w 2018 roku zabiegi Natur Agro i Timac Agro
zwiększyły zawartość Mg. W roku o średnich warunkach pogodowych (2017)leczeniePRP-EBV
przyniosło najwyższą zawartość Mn, podczas gdy w roku suchym każdy zabieg zwiększał
zawartość Mn. Badając zawartość Zn w próbkach roślin, stwierdziliśmy, że w 2017 r. wszystkie
trzy badane odżywki roślinne spowodowały niewielki wzrost. W 2018 roku tylko zabiegi Natur
www.visegradfund.org
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Agro zwiększają zawartość Zn. Efekt odżywki do gleby został określony poprzez określenie emisji
CO2 (jako wskaźnika oddychania korzeni z gleby) i wilgotności gleby. Odżywka do gleby miała
pozytywny wpływ na zawartość wilgoci w glebie, a także zwiększyła emisję CO2 , co było zgodne
znaszymi wstępnymi badaniami w eksperymencie doniczkowym (Zsembeli i in., 2017).

Wnioski
Badania oparte na praktyce – podejście skoncentrowane na glebie, poprawa fizycznego,
chemicznego, biologicznego (złożonego) stanu gleby.
Zastosowanie kondycjonowania gleby ma pozytywny wpływ na






wytrzymałość gleby,
reżim wilgotności gleby,
zwartość gleby,
aktywność mikrobiologiczna stąd
żyzność i plony gleby.
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PYTANIA KONTROLNE

1. Jakie są główne zmiany w warunkach rolno-środowiskowych i jakie są możliwości ich
zakwaterowania?

2. Jakie są podobieństwa między użytkowaną glebą medyczną dla ludzi?

3. Jak można scharakteryzować uprawę gleby ochronnej?

4. Jak można scharakteryzować ochronne nawadnianie gleby?

5. Jak kondycjonowanie gleby wpływa na glebę?

6. W jaki sposób można poprawić właściwości fizyczne gleby?

7. Jak można poprawić właściwości chemiczne gleby??

8. Jak można poprawić właściwości biologiczne gleby??

Dr Habil. Zsembeli József
5300 Karcag, Kisújszállási út 166.
Zsembeli.Jozsef@uni-mate.hu
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