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Panel V Uprawa gleby sprzyjająca utrzymaniu żyzności

i pojemności wodnej jako fundament plonu



Postępująca degradacja gleb



Skutki dla roślin
• Gorszy rozwój korzeni

• Nadmierna zwięzłość
• Niedotlenienie
• Susza glebowa

• Niedobory wody
• Trudności w pobieraniu składników
• Obniżenie wielkości i jakości

plonów



Skutki dla gleby

• Ubytek próchnicy
• Pogorszenie struktury
• Nadmierne zagęszczenie - Skorupa glebowa

Podeszwa płużna
Ogólne zagęszczenie podglebia

• Pogorszenie gospodarki wodnej – infiltracja, pojemność wodna
• Erozja wodna i wietrzna



Przyczyny

• Intensywna uprawa roli

• Specjalizacja produkcji

• Uproszczenie zmianowania

• Uproszczenie nawożenia



Zjawiska towarzyszące zmianom 
klimatycznym

• Wzrost średnich temperatur

• Wzrost częstotliwości ekstremalnych zjawisk pogodowych

• Wzrost liczby dni upalnych

• Zmniejszenie liczby dni mroźnych

• Zmniejszenie liczby dni z okrywą śnieżną

• Wzrost zawartości CO2 w atmosferze



Odpowiedź na zmiany klimatu ?

Wzrost zdolności adaptacyjnych sektora 
rolnego



Odpowiedzi  są w przyrodzie!

• Brak uprawy mechanicznej

• Ciągłe okrycie gleby

• Różnorodność biologiczna



Materia organiczna gleby
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Uprawa roli
•Tak mało jak to jest możliwe,

•Tak dużo jak to jest konieczne,

•Staranny dobór i wykonanie

zabiegów uprawowych



Uprawa konserwująca
• Minimum 30% powierzchni pokryte resztkami roślinnymi

• Ograniczenie erozji wodnej i wietrznej

• Ograniczenie bezproduktywnego parowania

• Warunki do życia dla pożytecznej fauny

• Zahamowanie wzrostu chwastów

•Wzrost zasobów próchnicy 
• Odbudowa struktury roli

• itd.
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Nowe wyzwania



1. Zmiana systemu myślenia



Systemy uprawy roli

Uprawa bezorkowa
(bezpłużna)

Uprawa tradycyjna
(orkowa)

Uprawa 
uproszczona

powierzchniowa

Uprawa 
pasowa

Siew 
bezpośredni

Uprawa 
uproszczona

głęboka

Zmniejszanie 
intensywności uprawy

Uprawa konserwująca

Opr. Małecka-Jankowiak na podst. Morris i in. 2010
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Uprawa bezorkowa ≠ konserwująca



Zarządzanie ściółką



Precyzja siewu



Ogrzewanie gleby
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Utrzymanie ciągłości pokrycia ściółką



Utrzymanie ciągłości pokrycia ściółką



Utrzymanie ciągłości pokrycia ściółką



Utrzymanie ciągłości pokrycia ściółką



Dodatkowe źródła mulczu
Międzyplony: ściółka + Bioróżnorodność
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Postępowanie z międzyplonami 



Technika stosowania nawozów



Ochrona roślin

Konserwująca |             orka                 | konserwująca



Nie można zastosować w uprawie  ………..…..*

*- proszę wstawić swoją propozycję



Rolnictwo konserwujące -
• Wysoce efektywne wykorzystanie

• zasobów naturalnych,
• pracy ludzkiej
• przemysłowych środków produkcji



Rolnictwo konserwujące -
• Wysoce efektywne wykorzystanie

• zasobów naturalnych,
• pracy ludzkiej
• przemysłowych środków produkcji

•Brak odpowiedniego sprzętu?

•Bardzo drogi sprzęt?



Rolnictwo konserwujące -
• Wysoce efektywne wykorzystanie

• zasobów naturalnych,
• pracy ludzkiej
• przemysłowych środków produkcji

•Globalne zastosowanie

• lokalne rozwiązania



Dziękuję bardzo


