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Tradycyjne systemy uprawy roli stosowane w wielu gospodarstwach realizujących system
intensywnego rolnictwa w znacznym stopniu wpływają na produktywność upraw rolnych.
Skupienie się na tym aspekcie jest niezwykle istotne, zwłaszcza biorąc pod uwagę wysoką
zmienność, jaką charakteryzują się obecnie występujące na świecie warunki pogodowe.
Wpływ zmian klimatycznych w ostatnim czasie i prognozowany stopień tych zmian
w przyszłości zmuszają i będą zmuszały rolników do całościowej – od A do Z- rewizji
wykorzystywanych przez nich technologii oraz metodologii uprawy roślin, a także ich praktyk
uprawowych.
Aby bezpiecznie i bez znaczących strat w dochodach gospodarstwa (spowodowanych
ogromnymi inwestycjami w specjalistyczny sprzęt uprawowy) przejść z jednej technologii
uprawowej na drugą, konieczne jest zrozumienie jak gleby, a w konsekwencji cała produkcja
roślinna, będą reagować na nowe technologie/praktyki w połączeniu ze zmieniającymi się
warunkami mikroklimatycznymi, takimi jak:
• ilość rocznych opadów atmosferycznych i ich sezonowy rozkład, zmiany temperatur, a
w szczególności temperatury gleby, a także ich rozkład w roku kalendarzowym
• struktura gleby w całej żyznej części jej profilu, polowa pojemność wodna (FC) i stopień
zagęszczenia gleby.
Biorąc pod uwagę, że sprzęt do prowadzenia uprawy w technologiach konserwujących
“No-Till” i “Strip-Till” wymaga znacznie większych inwestycji w porównaniu z metodami
konwencjonalnymi, zwrot z inwestycji jest w tym przypadku kluczowym priorytetem
dla rolnika. Z tego powodu należy wziąć pod uwagę wszystkie uwarunkowania, w jakich
prowadzona jest uprawa, a które mają również wpływ na plony.

BADANIA I ANALIZY

Co prawda prowadzone w ostatnich latach badania porównawcze różnych technologii uprawy
roli rzuciły wiele światła na zrozumienie procesów i samych technik ich stosowania, jednak
analizie poddano głównie parametry globalne, tj. plon, efektywność ekonomiczną, jakościowe

oddziaływanie na glebę itd. Nie analizowano przyczyn leżących u podstaw tych zmian
jakościowych, które przy odmiennych warunkach mogą negatywnie wpływać na
produktywność i efektywność stosowanych technologii uprawy roli.
Wilgotność gleby, a w szczególności FC (patrz wykaz skrótów na końcu artykułu) i WP, to
podstawowe parametry gleby potrzebne do oceny zdolności gleby do magazynowania i
dostarczania wody rosnącym w niej uprawom.
Jest to uwarunkowane strukturą gleby, która stanowi punkt wyjścia do wyboru optymalnej
metody uprawy roli.

Jak opisano w tabeli 1, struktura gleby wpływa na zdolność do zatrzymywania (retencji) i
magazynowania wody. Luźne gleby, niezależnie od ich struktury, mają wyższy współczynnik
FC niż gleby zbite, co oznacza, że te gleby mogą zatrzymać większą objętość wody w
przeliczeniu na jednostkę powierzchni gleby.

Rysunek 1 ilustruje, że korzenie niektórych roślin uprawnych mogą penetrować glebę na
głębokość ponad 2,5 m. Jednak większość wody glebowej jest zużywana przez główną część
systemu korzeniowego, który znajduje się w warstwie o głębokości od 1 do 1,5 metra. Dlatego
też gleba musi być analizowana na głębokości co najmniej 0,6 m, aby ustalić czy roślina ma
zapewnione odpowiednie warunki do wzrostu i pobierania składników pokarmowych i wody.

DOŚWIADCZENIE
W celu sprawdzenia powyższych stwierdzeń przeprowadzono doświadczenie polowe w
okresie od 11.11.2020 do 27.07.2021 w uprawie pszenicy ozimej. Zainstalowano czujniki do
pomiaru wilgotności i temperatury gleby do głębokości 60 cm, ewapotranspiracji i opadów
atmosferycznych. Monitorowano również dwa sąsiednie poletka, gdzie zastosowano różne
technologie uprawy roli.
Pierwsze poletko zostało zaorane jesienią (2020) na głębokość 28 cm, a przed siewem
spulchnione na głębokość 60 cm.
Drugie poletko było uprawiane bezorkowo.
Struktura gleby na obu poletkach: glina, z kukurydzą zasianą w przedplonie.
Suma opadów atmosferycznych (wykres 1) w okresie wegetacji pszenicy ozimej z sezonu
2020/2021 wyniosła 482 mm. Poniższy wykres przedstawia miesięczny rozkład opadów
atmosferycznych.

Wyżej wymienione parametry środowiska i gleby mierzono w sposób ciągły, z częstotliwością
pomiarów co 5 minut. Temperaturę i wilgotność gleby mierzono na różnych głębokościach, a
mianowicie: 10, 20, 30, 40, 50 i 60 cm.
Na podstawie tych pomiarów przeanalizowano zmiany wilgotności gleby i ruch wody na obu
poletkach.

Głównym celem doświadczenia było pozyskanie danych na temat:
• Zdolności gleby do zatrzymywania wody na obu badanych poletkach (przy uprawie
zerowej i uprawie płużnej).
• Ilości deszczu potrzebnej do osiągnięcia optymalnego poziomu FC na poletkach z
różnymi technologiami uprawy roli.
• Szybkości przenikania wody w glebę w obu przypadkach.
• Warunków w jakich i szybkości z jaką gleba traci wodę na skutek ewapotranspiracji.

WYNIKI
Wyniki uzyskane w tym doświadczeniu potwierdzają korzyści płynące z zastosowania
technologii uprawy zerowej w stosunku do konwencjonalnej technologii uprawy roli,
ilustrując, że:
• Można osiągnąć redukcję kosztów oleju napędowego i czasu pracy nawet o 50%.
• Produkcja wzrasta do 10% w pierwszych latach (ma to kumulatywny wpływ na produkcję
•
•
•

długoterminową).
Zachowywana jest żyzność gleby.
Następuje zwiększanie zawartości materii organicznej w glebie.
Zwiększa się oszczędzanie wody glebowej (więcej wody pozostaje w glebie).

Wymienione powyżej korzyści nie są maksymalnymi, jakie można uzyskać dzięki zastosowaniu
tej technologii. Może ona przynieść więcej korzyści rolnikom i środowisku, dzięki ciągłemu
monitorowaniu parametrów środowiska i gleby, które bezpośrednio wpływają na
produktywność upraw rolnych.

Z analizy wilgotności gleby w profilu od 0 do 60 cm (wykres 2), na obu poletkach w całym
okresie wegetacyjnym, wynika, co następuje:
• Objętość wody zatrzymywanej przez glebę na uprawianej powierzchni jest większa
przez cały sezon wegetacyjny.
• Uprawiona gleba reaguje szybciej i zatrzymuje więcej wody z opadów.
• Gleba uprawiana bez orki skuteczniej wchłania wodę z topniejącego śniegu (zdjęcie
2).

W przypadku braku opadów atmosferycznych gleba uprawiana bez orki lepiej zatrzymuje
wodę ze względu na niższy poziom ruchu grawitacyjnego.
• Temperatura gleby bezorkowej w ciepłych okresach roku jest niższa, co prowadzi do mniejszej ewapotranspiracji w porównaniu z ewapotranspiracją gleby uprawianej.
• Podczas intensywnych opadów deszczu gleba uprawiana pochłania większą ilość wody,
ale traci ją szybciej niż gleba nieuprawiana, co wynika z większego parowania i głębokiego
przesiąkania.
• Zawartość wody w glebie należy zawsze analizować jakościowo i ilościowo, na różnych
głębokościach, upewniając się, że wilgotność gleby mieści się w optymalnych granicach,
zgodnie z FC i WP gleby.
Analizując przepływ i zawartość wody w glebie na głębokości od 0 do 30 cm (wykres 3)
obserwujemy, co następuje:
• Zdolności retencyjne i magazynujące gleby uprawianej z wykorzystaniem pługa są większe
niż gleby uprawianej bez orki.
• Podczas trwania suszy, gdy nastaje deszcz, gleby na poletku w technologii płużnej
wykazują większe straty wody z tytułu ewapotranspiracji.
• 30 cm warstwa gleby na poletku bez orki traci wodę aż do punktu więdnięcia (stres) kilka
razy w ciągu okresu wegetacyjnego.
• Gleby na poletkach bezorkowych w warunkach suszy wolniej tracą wodę.

Zachowanie się wody glebowej na głębokości od 40 do 60 cm na obu analizowanych
powierzchniach jest zupełnie inne niż w wierzchniej warstwie gleby (wykres 4).

Dane na wykresie (Wykres 4) ilustrują następujące kwestie:
• Gleba uprawiana bez orki zatrzymuje na tej samej głębokości większą ilość wody niż gleba
uprawiana z wykorzystaniem pługa.
• Ruch grawitacyjny wody kilkakrotnie w okresie obserwacji zmniejszył zawartość wody aż
do punktu więdnięcia na poletku z systemem płużnym.
• Podczas suszy objętość wody w uprawianej pługiem glebie zmniejszała się do poziomu
krytycznego (ekstremalny poziom stresu), co nie miało miejsca w glebie, gdzie nie

przeprowadzono orki.
• Nawet w warunkach suszy gleba na poletku bez orki utrzymywała wodę na poziomie
punktu więdnięcia przez kilka dni dłużej niż gleba uprawiana z wykorzystaniem pługa.
Wyniki doświadczenia i powyższe ustalenia pozwalają na sformułowanie ważnych wniosków i
propozycji dotyczących adaptacji technologii i metodyki uprawy zerowej.

WNIOSKI
Zawartość wody w profilu glebowym na głębokości od 0 do 30 cm
Głównym wnioskiem jest to, że gleba na poletku uprawianym w systemie tradycyjnym
może dostarczyć roślinie większą ilość wody przez cały okres wegetacji, ale tylko przy
wystarczających opadach.
W warunkach suszy oba poletka tracą wodę w wyniku grawitacyjnego ruchu wody i
ewapotranspiracji z taką samą prędkością, osiągając poziom ekstremalnego stresu dla
uprawy.
W tym przypadku można stwierdzić, że gleba uprawiana bez orki może być gorsza w aspekcie
jakościowym lub ilościowym przy występowaniu odmiennych warunków klimatycznych.
Z tego powodu na glebach o strukturze gliniastej zalecamy stosowanie technologii MiniTill, która polega na uprawianiu tylko warstwy powierzchniowej w celu zwiększenia polowej
pojemności wodnej gleby (FC), aby zapewnić uprawom odpowiednią ilość wody w okresie
bezpośrednio po siewie i rozpoczęciu aktywnego wzrostu wegetatywnego.

Zawartość wody w profilu glebowym na głębokości od 40 do 60 cm
Zawartość wody na tej głębokości kształtuje się zupełnie inaczej niż na głębokości od 0 do 30
cm.
Z wykresu 4 wynika, że objętość wody zatrzymanej w warstwie od 40 do 60 cm na poletku bez
orki jest znacznie większa w całym okresie wegetacji, w tym również w czasie suszy.
W tym miejscu potwierdza się wyższość technologii/metodyki uprawy zerowej nad
konwencjonalną technologią/metodyką uprawy roli.
Wyjaśnieniem tego zjawiska jest fakt, że zagęszczona gleba lepiej zatrzymuje wodę
grawitacyjną i ogranicza jej spływ w głębszych warstwach.
W ten sposób warstwa od 40 do 60 cm staje się ważnym źródłem wody i składników
odżywczych dla roślin przez cały okres wegetacji pszenicy ozimej.
Jeśli weźmiemy pod uwagę morfologię korzeni (zdjęcie 1), to zauważymy, że warstwa gleby
znajdująca się na głębokości od 40 do 60 cm jest obszarem, gdzie występuje znacząca część

głównego systemu korzeniowego roślin. Pełni ona podstawową rolę w dostarczaniu wody w
fazach aktywnego wzrostu wegetatywnego.
W tym doświadczeniu gleba uprawiana bez orki na głębokości 40-60 cm okazała się być glebą
o szczególnych właściwościach zatrzymywania i magazynowania wody.
Nie oznacza to jednak, że zjawisko to będzie występowało na innych polach o innej strukturze,
w innych uprawach i w innych regionach.
Aby ustalić, czy gleba posiada dobre właściwości w zakresie zachowania wody, konieczne jest
monitorowanie wilgotności w profilu glebowym od 0 do 100 cm głębokości, conajmniej w
trakcie sezonu rolniczego (od siewu do zbiorów). Aby w pełni zrozumieć wilgotność gleby na
różnych głębokościach, należy również zbadać inne ważne zmienne środowiskowe, takie jak
opady, ewapotranspiracja, temperatura powietrza i temperatura gleby.

STRUKTURA I PROFIL GLEBOWY
Ponieważ na FC może wpływać zagęszczenie gleby,
zalecamy regularne sprawdzanie poziomu FC, aby
uniknąć nadmiernego zagęszczenia gleby, co z kolei
minimalizuje spadki objętości wody glebowej.
Znając powyższe parametry, można dostosować
płużną technologię uprawy roli w celu efektywnego
wykorzystania wszystkich zasobów.
W przypadku gleby o strukturze gliniastej zaleca się
płytką uprawę, aby zwiększyć polową pojemność
wodną warstwy wierzchniej gleby i uzyskać warstwę
gleby, która umożliwi powolne przenikanie wody do
warstw położonych poniżej.
Głębsze warstwy gleby muszą pozostać nienaruszone, o
ile gleba posiada dobre właściwości retencji wodnej, co
że zatrzymuje wystarczającą ilość wody w optymalnych granicach polowej pojemności
wodnej, którą wyznacza jej struktura.
Jeśli gleba nie ma już wystarczającej zdolności do zatrzymywania i wchłaniania wody (co
można sprawdzić za pomocą czujników wilgotności gleby), zaleca się głębokie spulchnienie
gleby w celu przywrócenia jej prawidłowych właściwości fizycznych.
Podsumowując, można stwierdzić, że technologia/metodyka uprawy zerowej nie
jest uniwersalnym narzędziem, które można zastosować wszędzie, aby uzyskać
przypisywane jej korzyści.

Aby stale czerpać korzyści z zastosowania tej technologii, konieczne jest ciągłe
monitorowanie szeregu parametrów glebowych i środowiskowych, które są
podstawowymi jakościowymi i ilościowymi wskaźnikami obiegu wody w tym ekosystemie.
Biorąc pod uwagę wszystkie te ustalenia, widzimy, że przy wyborze technologii/metodologii
uprawy roli, czy to uprawy zerowej czy uproszczonej, należy wziąć pod uwagę wszystkie
powyższe względy i zastosować je z uwzględnieniem fizycznych właściwości gleby,
które mogą się różnić nawet w obrębie jednego gospodarstwa. Fakt ten może prowadzić
do opracowania map strefowych dla uprawy zerowej lub uproszczonej.
Oznacza to, że dopiero po szczegółowym zbadaniu właściwości fizycznych gleby w całym jej
profilu można określić, która technologia/metodyka uprawy jest dla niej najodpowiedniejsza i
najbardziej ekonomicznie uzasadniona dla danego gospodarstwa.

Użyte materiały i urządzenia:
iMETOS 3.3 IMT300 - urządzenie do pomiaru parametrów środowiskowych (opady
atmosferyczne, temperatura powietrza, wilgotność, promieniowanie słoneczne,
ewapotranspiracja, prędkość wiatru).
iMETOS ECO D3 - urządzenie do monitorowania gleby z czujnikiem Sentek Drill & Drop 90 cm
do pomiaru wilgotności i temperatury gleby.
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