
Uprawy

Woda to życie.
Rolnicy
słuchali
otym,jakją
zatrzymać

TEKST MAREK WECKWERTH

Woda to główny czynnik ograni-
czający polową produkcję roślin-
ną, a tymczasem zasoby wody
w naszym regionie maleją. Są jed-
nak sposoby, by temu zaradzić.

Dlatego tak ważny jest zapas wodyw glebie i jak wy-
korzystuje się jąw polowej produkcjiros1innej - o tym
mówili podczas Forum Rolniczego "Gazety Pomor-
skiej"profesorowie Janusz Smagaczz lnstyUltuUpra-
wy Nawożenia iGleboznawstwapm w Puławach iDa-
riusz Jaskulski z Uniwersytetu Technologiczno-Przy-
rodniczym w Bydgoszczy. A to wielki problem w do-
biezmianklimatycznych,gdytakżewPolsce,aszcz.e-
gólnie naKujawach, w Wielkopolsce inaMazowszu,
rośnie średnia temperatura powietrza, a zasobów
wodnych ubywa, gdy rolnicy coraz częściej ponoszą
straty w uprawach. Ci dowiedzieli się w jaki sposób
magazynować wodę, jak zwiększać wilgotność gle-
by i jak nailepiei wykonywać te zabiegi.

W okresie intensywnego wzrostu roślin w maju
i czerwcu te potrzebują od 180 do 240 mm wody
na każdy metr kwadratowy. Tymczasem w rejonie
Bydgoszczy jest ich wtych właśnie miesiącach śred-
nio 65,5 mm. Dla zbóż ozimych i jarych brakuje 60-
90 mm opadów. Dlatego tak ważny jest zapas wody
w glebie.

Można to robić jedynie przez kompleksowe roz-
wiązania Naukowcy stwierdzili, że należą do nich:
małaretencja, czyligromadzeniemoż1iwie dużej iloś-
ci wodyw krajobrazie rolniczym, oczka wodne, bag-
na, użytki zielone, zadrzewienia Ważne jest również
zwiększenie retencji glebowej poprzezwzrostzawar-
tości próchnicy, poprawa struktury gleby,likwidacja
zagęszczeń podglebia, do czego przyczynia się cięż-

kisprzętrolniczy.Znaczeniemacałoksztahagrotech-
niki minimalizujący parowanie gleby, przy równo-
czesnym zwiększeniu transpiracji (parowania wody
z nadziemnych części roślin przez aparaty szparko-
we). Owe zabiegi agrotechniczne to płodozmian, na-
wożenie, regulacja zachwaszczenia

Wilgotność gleby i jej zdolność do reten-
cjonowania wody zależą m.in. od: uziarnienia, za-
wartości materii organicznej, przedplonu i jego agro-
techniki. Tak zwana polowa pojemność wodna uwa-
runkowana jest m.in. typem oraz rodzajem gleby.
Na piaskach luźnych, słabo gliniastych wynosi tylko
ods do 10 proc., zaś na niektórych czamych ziemiach
zdolność retencjonowaniawodywaha się od 30 d035
proc. ich masy. Niektóre związki próchniczne mogą
zatrzymać 3 do 5 razy więcej wody.

Wilgotność gleby zwiększa się pod wpływem
mulczowania, czyli pokrywania powierzchni mate-
rią organiczną. Ten zabieg ogranicza też erozję gleby
iwzrostchwastów. W tym kontekście mowa jest rów-
nież o uprawie konserwującej. W ujęciu amerykań-
skim (choć są też inne) to taka, która w porównaniu
do konwencjonalnej (płużnej) pozostawia na po-
wierzchni przynajmniej 30 proc. resztek roś1innych.
Rośliny dobrze zaopatrzone w składniki pokarmo-
we zużywają mniej wody na wyprodukowanie jed-
nostki suchej masy. Rośliny dobrze zaopatrzone
w składniki pokarmowe zużywają mniej wody na wy-
produkowanie jednostki suchej masy .•

KRAJOBRAZ ROLNI-
CZY TYLKO Z WODĄ
Obecni na sali rolnicy
(zwłaszcza starsi) przy-
znali. że w kilku ostat-
nich dziesięcioleciach
znacznie obniżył się
poziom wód grunto-
wych. Pytali w jaki spo-
sób można odwrócić
ten niekorzystny trend.
Naukowcy przekonywa-
li. że woda powinna być
w krajobrazie rolniczym
jak najdłużej utrzymy-
wana. a nie - jak dotych-
czas - niby wrogi żywioł.
najszybciej odprowa-
dzana. Stąd potrzeba
tworzenia małej reten-
cji. systemu prostych
urządzeń hamujących
bezużyteczny odpływ
wód ciekami lub groma-
dzących wodę w sta-
wach i lokalnych zagłę-
bieniach terenowych.
Jest potrzeba utrzyma-

nia śródpolnych oczek
wodnych. bagien
i mokradeł.

O tym. że właściwa
gospodarka wodna
w rolnictwie jest pod-
stawą sukcesu. wiedział
już w pierwszej p%wie
XIXwieku gospodarują-
cy w Wielkopolsce gen.
Dezydery Chłapowski.
weteran wojen napole-
ońskich. W swoim
majątku w Turwi koło
Śremu podziełi! pola
na regularne kwatery.
które obsadził drzewa-
mi. a miejsca o najsłab-
szej glebie zalesił.
Zadrzewienia spowodo-
wały wzrost opadów.
obniżyły parowanie
powierzchniowe i erozję.
zwiększyły odporność
upraw przed przymroz-
kami. Drzewa stały się
też ostoją zwierząt
i owadów.
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KONTAKT Jeśli macie Państwo pytania. można napi-
sać do naukowców: Dariusz.Jaskulski@utp.edu.pl;
smagacz@iung.pulawy.pl


