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I N F O R M A C J E 

Jak zachowac wod^ w glebie? 

Dbajmy o prochnic^ 
Niech nas nie zmylq tegoroczne jesienne obfite opady i nnokre pola. - Od lat 90. 
mamy okresy wegetacji bardzo ciepie, a nawet anomalnie ciepte - przypomina 
prof. Jan Kus z Instytutu Uprawy, Nawozenia i Gleboznawstwa - PIB w Putawach. 
- Susze bQd^ SIQ pogl^biac, a rolnicy powinni zrobic wszystko, zeby zachowac 
jak najwi^cej wody w glebie. 

- TyIko 3 procent wod na naszej 
planecle to wody siodkie, z czego 
0,05 procent to wodyglebowe - mowi 
prof. Kus. - Pozostate zasoby to wody 
w rzekach, jeziorach, bagnach, lodow-
cach, wody podziemne, wieczna zmar-
zlina i woda w zywych organizmach 
oraz w atmosferze. 

- W 2009 i 2010 roku mielismy 
w Poises lekk^ susz^ w okresie 
wegetacji tyIko w paste centralnym, 
w2011 roku susza obj^ia juzzachod-
ni^, poinocno-zachodniq i srodkowa 
cz^sc kraju, w 2013 roku wystapifa 
na 2/3 obszaru Polski (z wyjatkiem 
wojewodztw pofnocnych). a w 2015 
roku w lipcu i w slerpniu - w catej Poi-
sce-przypomina Marek Radzimierski 
z Kujawsko-Pomorskiego Osrodka 
Doradztwa Rolniczego w Minikowie. 
- Najwiekszy deficyt wody w glebie 
majq wojewodztwa wielkopolskie 
i kujawsko-pomorskie oraz cz§sc wo
jewodztw iodzkiego i mazowieckiego. 

Prof. Jan Kus dodaje, ze od XVI w. 
w kazdym stuleciu po ok. 20 razy 
odnotowywano susze, nie jest to wi^c 
zjawisko nowe. Ale od lat 90. ub. wieku 
mamy lata bardzo ciepte, a nawet ano
malnie ciepte. - Suma rocznych opadow 
ostatnio s/g nie zmienia, zmienia si§ na-
tomiast ich rozktad. Deszcze wyst^puj^ 
jesienia i zim^, a sucho jest od wiosny 
do poznego lata, a wi^c w okresie, kiedy 
rosllny potrzebuj^ jak najwi^cej wody 
- mowi prof. Kus. - DIatego bardzo 
wazna jest pojemnosc wodna gleby 
Im jest ciezsza (gliny Haste, ity), tym 
magazynuje wi^cej wody przyswajalnej 
csa roslin. A trzeba pami^tac o tym, ze 
isr iatem dziennte wyparowuje od 2 do 
6 'TJilimetrdw wody z hektara. 

Na*>ixodukowanietonysuchej masy 
ras^m zu^-aja srednio 350-400 t 

Prof, nadzw. dr hab. Janusz 
Smagacz 

' " w Putawach 
- Wady orki to oprocz nasilenia erozji wodnej 
i wietrznej oraz przesuszenia warstwy omej, 
przyspieszona mineralizacja prochnicy, 
koniecznosc doprawiania zaoranego pola, 
gt^bokie umieszczenie nasion chwastow 
i zainfekowanych resztek pozniwnych, 
ktore w nastepnym roku sa wyorywane 
na powierzchnie pola, oraz duze 
zuzycie energii i czasu pracy. 

wody, czyli 35-40 mm. Najwiecej te 
0 typle fotosyntezy C, (np. koniczyna 
czy lucerna - 700-900 t . pszenica 
- 400-500 t) , najmniej te o typie 
fotosyntezy (np. proso i sorgo 
- 200-3001, kukurydza - 300-4001). 

Natomiast najwi^ksze straty wody 
w przypadku zboz nast^pujq w czasie 
uprawek pozniwnych, a w przypadku 
kukurydzy i burakow (rosliny siane 
w szerokich rz^dach) - od siewu do 
zwarcia tanu, czyli do potowy czerwca. 

Jak wi^c zachowac wod? z jesien-
nych i zimowych opadow do lata? 
- Meiioracje, obwafowywanie rzek, 
uprawy polowe sprawiaj^, ze woda 
bardzo szybko znlka z p6l. Pod konlec 
XIX wieku na Nizinie Wielkopolskiej 
mielismy ponad 11 tysi^cy zbiornikow 
wodnych, w latach 40. XX wieku - nie-
caie 5 tysi^cy, a w latach 70. -2,5 
tyslQca. Na Pojezierzu L^czynsko-Wfo-
dawskim w drugiej potowie XX wieku 
powierzchnia wod i terenow podmo-
kfych zmniejszyia si? o 61 procent, 
a naturalnych torfowlsk a 73 procent 
w porownaniu z zasobami w koncu 
XIX wieku - alarmuje prof. Kus i twier-
dzi, ze poprawa gospodarki wodnej 

i zwieKszenie zasobow wody dia rolnic
twa mozliwejestterazjedynie poprzez 
kompleksowe dzia+ania obejmujgce: 

- zwi^kszenle matej retencji i spo-
wolnienie odptywu wody z pol: 

- zwi^kszenie retencji glebowej po
przez zwi^kszenie zawartosci prochni
cy, likwidacj? zag^szczenia podglebia 
i popraw? struktury gleby; 

- staranng agrotechnik?, czyli od-
powiedni ptodozmian i odpowiednig 
upraw? roll minimalizujqcg parowanie 
wody z gleby (ewaporacj§); 

- zwi^kszenie efektywnosci wykorzy-
stania wody przez rosliny za pomoc^ 
odpowiedniego nawozenia i ochrony 
przed agrofagami, co obnizy wspot-
czynnik transpiracji. 

Naukowcy zwracajq uwag?, ze 
ci^zkie maszyny uzywane do zbioru 
i transportu ziemioptodow, szczegol-
nie w warunkach duzego uwilgotnienia 
gleby, nadmiernie zag^szczaj^ jej 
warstwy podorne, co zmniejsza po-
rowatosc gleby, ogranicza wsi^kanie 
wod opadowych (tworzg si? zastoiska 
wodne), zwi^ksza sptywy erozyjne, 
ogranicza wzrost systemu korzenio-
wego roslin uprawnych, zmniejsza 
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I N F O R M A C J E 

Prof, nadzw. dr hab. Jan Kus 
lUNG-PIB w Pulawach 
- Podstawq racjonalnego gospodarowania 
jest utrzymanie zrownowazonego 
bilansu materii organicznej. To trudne, 
bo w ostatnich 30 latach spadio pogtowie 
zwierz^t gospodarskich, rolnicy ograniczyli 
nawozenie organiczne, wiqc wystqpuje 
ujemne saldo MOG. TyIko dwa wojewodztwa 
- warminsko-mazurskie i podlaskie - maj^ 
dodatni bilans materii organicznej. 

wykorzystanie wody z gt^bszych 
warstw profilu, utrudnia roslinom 
pobieranie sktadnikow pokarmowych 
i zmniejsza plony. 

- Znaczenie tego czynnika wzrasta 
w ostatnim czasie z uwagi na brak 
gf^bokiego przemarzania gleby (od 
20 lat gleby nie przemarzafy na co 
najmniej 50 centymetrow) oraz maiy 
udziai w strukturze zasiewow roslin 
0 palowym systemie korzeniowym 
-twierdzi prof. Kus. - IVIozemy temu 
przeciwdziaiac poprzez gf^boszowa-
nie, ale tyIko tarn, gdzie wyst^puje 
podeszwa ptuzna, wapnowanie 
1 upraw§ gatunkow, ktorych korzenie 
si^gaj^ gi^boko. 

Grozny dIa gleb jest tez spadek za
wartosci materii organicznej (IVlOG). 
Poza tym erozja, zanieczyszczenia, 
zasklepienie, zag?szczenie, zaso-
lenle czy spadek bioroznorodnosci. 
- W glebach uzytkowanych rolniczo 
prochnica powinna stanowic 80-90 
procent ogolnej glebowej materii 
organicznej - twierdzi prof. Kus. 
Jest wazna nie tyIko diatego, ze 
zatrzymuje wod? w glebie, ale tez 
diatego, ze wi^ze szkodliwy dwutle-
nek w?gla - jeden z gazow cieplarnia-
nych. - Jedna tona glebowej materii 
organicznej wi^ze ponad dwie tony 
00^ - przytacza wyniki badah prof. 
Kus. - Wzrost zawartosci prochnicy 
o 0,01 procent oznacza ogranicze-
nie emisji 00^ o 950 kg z hektara 
rocznie, a 500 milionow ton w^gla 
organicznego w naszych gruntach 
ornych to okoio miliard 800 milionow 
ton CO2, CO odpowiada szescioletniej 
emisji gazow cieplarnianych z obsza
ru Polski. 

Ratunkiem uprawa 
konserwujgca 

Tym problemem w skali globalnej 
zaj?li si? 2 1 listopada uczestni-
cy szczytu klimatycznego C0P22 

w Marrakeszu, w Maroku na specjal-
nej konferencji. Obecnie na swiecie 
na 200 min ha rolnicy stosujq upra-
w? konserwujgcg, co (licz^c emisj? 
CO )̂ przektada si? na zamkni?cie 
100 duzych elektrowni opalanych 
w?glem. „Mimo tych rezultatow, 
zwolennicy uprawy konserwujgcej 
sej zdania, ze mog^ osi^gn^c jesz-
cze lepsze wyniki" - twierdzi Global 
Conservation Agriculture Network 
(GCAN), globalne stowarzyszenie 
zajmujqce si? uprawy konserwujgcg 
oraz wsparciem jej rozwoju. TyIko 
w 2015 r. rolnicy powi?kszyli area* 
uprawiany bez orki o 10 min ha ^ 
(obszar wielkosci Portugal i i ) , s 
ograniczajqc dzi?ki temu st?zenie ^ 
dwutlenku w?gla w atmosferze ^ 
0 niemal 20 min t . cr 

Rolnictwo konserwujqce ogranicza 
emisj? COj bo eliminuje szereg 
uprawek glebowych. Dzi?ki temu, 
zarowno w?giel, jak i kluczowe sub-
stancje odzywcze pozostajq w ziemi. 
Dodatkowo, dzi?ki potqczeniu uprawy 
zerowej z roslinami okrywowymi 
1 odpowiednim ptodozmianem ziemia 
jest w stanie pochtaniac w?giel za 
pomocg jego sekwestracji z atmos-
fery. - Wprowadzenie metod uprawy 
konserwuj^cej, wtym uprawy zerowej 
oraz roslin okrywowych, umozliwia 
wychwycenie tony w^gla na hektar 
w skali roku. Uprawa konserwuj^ca 
znacznie ogranicza takze emisj? 
spalin z maszyn rolniczych, poprawia 
jakosc gleby I materii organicznej, 
a takze chroni gleb? przed erozj^ 
- zachwala Benoit Lavier, rolnik 
z Francji i cztonek GCAN. 

Obecnie tyiko 4 proc. gospodarstw 
rolnych w Europie stosuje uprawg 
konserwujqcg. W Polsce jest ich 
wi?cej - 9 , 1 proc. na 4,8 proc. 
uzytkow rolnych. Tymczasem opubli-
kowany w potowie listopada raport 
Komisji Europejskiej „Uprawa w?gla 
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NAJCIEPLEJSZE LATA 

Ostatnich pi^c lat byto 
najcieplejszymi w historii. 
Towarzyszyfy im ekstremalne 
warunki pogodowe zwigzane 
z globalnym ociepleniem -
czytamy w analizie Swiatowej 
Organizacji Meteorologicznej 
(WIVIO). Rekordowo wysokim 
temperaturom towarzyszyto 
podniesienie poziomu 
oceanow i zmniejszenie 
powierzchni lodu morskiego 
w rejonie Arktyki, lodowcow 
kontynentalnych i pokrywy 
snieznej na potnocnej potkuli. 
Wszystkie wskazniki zwiqzane 
z klimatem dowodz ,̂ 
ze globalne ocieplenie 
spowodowane jest przez 
emisjQ gazow cieplarnianych. 
Autorzy raportu wskazuj^, 
ze st^zenie CO^ w atmosferze 
osi^gn^o rekordowy wynik 
w 2015 r. - 400 ppm 
(czqsteczek na milion). 
WMO podaje, ze w latach 
2011-15 temperatura byta 
wyzsza od sredniej liczonej 
w latach 1961-1990 o 0,57 sL C. 
Najcieplejszy by! 2015 r., 
kiedy srednia temperatura 
byta wyzsza o 0,76 st. C. 
Srednia roczna temperatura 
oceanow rowniez byta 
najwyzsza, w porownaniu 
z pomiarami z wczesniejszych 
lat. Z danych satelitarnych 
wynika, ze od 1993 r. do chwill 
obecnej poziom oceanow 
wzrastat srednio o 3 mm 
na rok, podczas gdy 
srednia roczna od 1900 r. 
wynosita 1,7 mm. 
Lod morski w Arktyce 
zajmowat w latach 2011-15 
4,7 min km^ - o 28 proc. mniej 
od sredniej odnotowanej 
w latach 1981-2010. 
Minimalna pokrywa lodu 
morskiego w okresie letnim 
zajmowata w 2012 r. 
3,39 min km^ - to najnizszy 
odnotowany do tej pory pomiar 

zamiast hodowli krow" sugeruje, ze 
dotacje dIa europejskich rolnikow 
mogg zmienic si?, aby zach?cic icii 
do „uprawy w?gla oprocz roslin, dzi?ki 
wychwytywaniu dwutlenku w?gla z po-
wietrza i umieszczaniu go w ziemi, co 
wzbogaca materi? organiczng gleby 
i spowalnia zmiany klimatyczne". 

Za mate prochnicy 
- Uzytki rolne w Polsce zawieraj^ 

stosunkowo maio prochnicy (srednio 
2,2 procent), co jest spowodowane 
dominacj^ gleb lekkich, mat^ iloscl^ 
opadow oraz niskim poziomem wod 
gruntowych - zwraca uwag? prof. 
Kus. - Tak wi?c podstawq racjonalne
go gospodarowania jest utrzymanie 
zrownowazonego bilansu materii or
ganicznej. To trudne, bo w ostatnich 
30 latach spadio pogiowie zwierz^t 
gospodarskich, rolnicy ograniczyli 
nawozenie organiczne, wi?c wyst?-
puje ujemne saldo MOG. TyIko dwa 
wojewodztwa - warminsko-mazurskie 
i podlaskie - maj^ dodatni bilans 
materii organicznej. Takze post^pu-
j^ca specjalizacja rolnictwa utrudnia 
racjonalne gospodarowanie MOG. 

W powierzchniowej warstwie 
(0-30 cm) uzytkow rolnych w Polsce 
znajduje si? 900 min t w?gla orga
nicznego. Racjonalne gospodarowa
nie tym zasobem decyduje nie tyiko 
0 zyznosci i urodzajnosci gleb, ale 
wptywa tez na emisj? CO^ do at-
mosfery. - Zwi^kszenie zawartosci 
materii organicznej jest mozliwe, 
jednak wymaga systematycznego 
stosowania praktyk sprzyjaj^cych 
jej akumuiacji, co jest warunkiem 
poprawy wiasciwosci gleby, a przede 
wszystkim gospodarki wodnej 
- uwaza prof. Jan Kus i dodaje, ze 
najtatwiej nie wywozic stomy z pola. 
- W 2015 roku nasi rolnicy zebrali 
30 milionow ton stomy zboz i rzepa-
ku, z czego 12 milionow ton prze-
znaczyli na scioik?, 3,5 miliona ton 
na pasze, milion ton na podioza pie-
czarkarskle, 4 miliony ton stanowila 
nadwyzka, a tyiko 9,5 miliona ton 
przyorali. Trzeba jednak pami?tac 
o tym, ze na wzrost zawartosci 
prochnicy w glebie najbardziej wpfy-
wa przyorywanie roslin motylkowa-
tych, a dopiero w dalszej kolejnosci 
stomy i obornika. Motylkowate roz-
luzniajq tez podglebie, poprawiaj^ 
struktur? gleby i jej zasobnosc 
w azot, fosfor i potas. 

- Diatego tak wazna jest upra
wa mi^dzyplonow, ktore daj^ co 
najmniej 2,5 tony suchej masy na 
hektar. Nie zbieramy ich, tyiko zo-
stawiamy na polu i siejemy w mulcz 
- radzi IVIarek Radzimierski. 

Rolnik musi wybrac 
- Wady orki to oprocz nasilenia 

erozji wodnej 1 wietrznej oraz przesu
szenia warstwy ornej, przyspieszona 
mineralizacja prochnicy, koniecznosc 
doprawiania zaoranego pola, gt?bo-
kie umieszczenie nasion chwastow 
i zainfekowanych resztek pozniw
nych, ktore w nastepnym roku sg 
wyorywane na powierzchni? pola, 
oraz duze zuzycie energii i czasu pra
cy- wymienia prof. Janusz Smagacz 
z lUNG-PIB w Putawach, zwolennik 
technik konserwuj^cych. 

- Zaoranie jednego hektara na 
gt?bokosc 25 centymetrow oznacza 
podniesienie i cz?sciowe odwrocenie 
3750 ton ziemi i zuzycie 25 litrow 
oleju nap?dowego. Pogt?bienie orki 
o centymetr to dodatkowe zuzycie 
jednego litra oleju nap?dowego na 
hektar - dodaje prof. Kus. 

Obaj zach?cajq do stosowania 
uprawy konserwuj^cej (bezorkowej, 
zerowej lub pasowej) - czyli meto-
dy z wykorzystaniem mulczowania, 
majgcej na celu ochron? gleby przed 
degradacjq i zachowanie jej produk-
tywnosci. 

Podczas uprawy pasowej gleba nie 
jest uprawiana na catej powierzchni 
pola, zachowana zostaje jej wtasci-
wa struktura, nie jest zag?szczana 
w czasie przejazdu maszyn rolni
czych, zminimalizowane sg bezpro-
duktywne straty wody (zmniejszona 
ewaporacja), ziemia gromadzi w?giel 
organiczny, nie jest zagrozona erozjg 
wodng i wietrzng, lepsze jest wyko
rzystanie sktadnikow pokarmowych 
przez rosliny, zmniejszajg si? nakta-
dy energetyczne na upraw?, lepsza 
jest organizacja pracy w gospodar-
stwie, ale zwi?kszajg si? naktady na 
ochron? roslin. 

- Diatego wybor techniki uprawy 
roll powinien bye dostosowany do 
warunkow konkretnego gospodar-
stwa: przyj?tego modelu produkcji, 
plodozmianu, areatu oraz mozllwosci 
finansowych rolnika- nie ukrywa prof. 
Smagacz. # 

Mafgorzata Feliiiska 
Fot. Tytus Zmijewski 

grudzieri 2 0 1 6 
przedsifbiorca 
rolny 


