Naturalna Żyzność Gleby

Zastanawiające jest, jak w okresie kiedy nie były stosowane nawozy mineralne, rośliny uprawne
zaspokajały swoje potrzeby pokarmowe? Musiały korzystać z naturalnej żyzności gleby. Czy można
określić skalę naturalnej żyzności, lub granice jej wielkości?
Moja wypowiedź jest próbą odpowiedzi na te pytania. Swoje obliczenia oparłem na uprawie
pszenicy, a liczby, które tutaj podaję nie pretendują do ścisłych danych, mają tylko odzwierciedlać
problem.
Pszenica na wytworzenie jednej tony ziarna pobiera z gleby 18 kg azotu, 7,5 kg fosforu, 8 kg potasu, 7 kg
wapnia. Weźmy pod uwagę 400 lat, a więc od XVI do XIX wieku. Średni plon pszenicy w XVI wieku (wg
Andrzeja Wyczańskiego) wynosił 0,85t/ha. Średni plon pszenicy w XIX wieku (wg Wikimedia Commons)
wynosił 2,5t/ha. Przyjąłem więc, że średni plon za ten okres wynosił 1,2t/ha. Przyjąłem też, że słoma wracała
do gleby w postaci obornika. Tak więc w ciągu 400 lat, by pokryć zapotrzebowanie pszenicy na składniki
potrzeba było na hektar 8640 kg azotu, 3600 kg fosforu, 3840 kg potasu, 3360 kg wapnia. Czy ta, powiedzmy,
wzorcowa gleba traciła naturalną żyzność, czy ulegała zakwaszeniu?

Nie. Wręcz przeciwnie. W miarę
doskonalenia odmian plony rosły i gleba
dawała radę zaspokoić rosnące
zapotrzebowanie na składniki pokarmowe.
Oczywiście doskonalono metody uprawy,
ulepszano płodozmiany, ale jeden czynnik
był stały, nie było zewnętrznego nawożenia
mineralnego i nie ingerowano chemicznie w
życ ie mik ro biolo gicz n e g leby . W t y m
ro l n ic t wie g l eb a b y ł a t r a k t o w a n a j a k
organizm żywy.

W połowie XX wieku nastąpił zwrot. Glebę
zaczęto traktować jako zbiór minerałów, którym
można dowolnie manewrować dla osiągnięcia
maksymalnych korzyści. Na pola wkroczyło
nowoczesne rolnictwo. Symbolem tego rolnictwa
są syntetyczne nawozy mineralne, wapno,
chemiczne środki ochrony roślin. To
nowoczesne rolnictwo i jego nowe metody
z a p e w n ił o s ko k o wy wz r o s t p lo n ó w , kt ó ry
przysłonił ich energochłonność. Wszyscy byli
zadowoleni z wyjątkiem gleby, ale kto by jej o
zdanie pytał skoro jej obrońców - gleboznawców
wysłano do lamusa historii. Nieliczni, którzy
stawali w jej obronie byli uciszani argumentem,
tak musi być, bo potrzeba coraz więcej
żywności.

Tymczasem po latach radosnego
panowania nowoczesne rolnictwo zaczęło
dostawać zadyszki. Na ten sam plon trzeba było
stosować coraz więcej nawozów. Postępowało
zakwaszanie gl eb, bo wiem wapno wani e
dawało krótkotrwałe efekty. Nowoczesne
rolnictwo spowodowało olbrzymie
spustoszenie w życiu mikrobiologicznym gleby.
Zmalał poziom próchnicy, a wzrosły procesy
gnilne. W glebie zaczęło ubywać próchnicy ze
wszystkimi tego konsekwencjami, a więc
malejącą pojemnością wodną i coraz
trudniejszą uprawą.

Nowoczesne rolnictwo daje
wysokie plony, ale o coraz gorszej
wartości biologicznej. W konsekwencji
pojawia się coraz więcej chorób roślin,
zwierząt i u ludzi.
Czy należy zatem rezygnować ze
stosowania nawozów mineralnych?
Nie, ale powinny one stanowić,
także ze względu na koszty,
uzupełnienie naturalnej żyzności gleby,
a nie podstawowy sposób odżywiania
roślin.

Czy jest na to rada?
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Oczywiście. Nawet te nowoczesne i
wydajne odmiany gleba jest w stanie wyżywić.
Trzeba jej tylko przywrócić życie niszczone przez
nowoczesne rolnictwo, trzeba przywrócić
prawidłową mikrobiologię, sterującą naturalną
żyznością gleby. Można to zrobić przy pomocy
preparatów mikrobiologicznych. Oto przykłady z
dużych i małych powierzchni pól uprawnych:
Pole rolnika z Kosiny
Demonstracja została założona w 2003
roku, na działce o powierzchni 0,40 ha. Wspólnie
z właścicielem postanowiliśmy, że na tym polu
nie będziemy stosować żadnych syntetycznych
nawozów ani żadnych chemicznych środków
ochrony roślin tylko preparaty mikrobiologiczne.
Start był przy następującym stanie zawartości
składników odżywczych:

Zasiane w 2003 r. buraki cukrowe przyniosły plon w wysokości: 45t/ha.
Uzyskiwane plony roślin z 1 ha uprawianych zgodnie z tradycyjną dobrą
praktyką rolniczą w następnych latach przedstawia poniższa tabela:
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Przez cały okres corocznie badano pH oraz zawartość składników
pokarmowych. Ich stan utrzymywał się na poziomie średnim. W roku
2012 wyniki były następujące:
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Rozpatrzmy aspekt finansowy tej demonstracji. Od 2003 r. do 2012 r. rośliny, do uzyskania plonów
potrzebowały azotu, fosforu, potasu i wapnia, w następujących ilościach:

lata 20032012

26t ziarna

222t korzeni
b u r a k a
cukrowego

3t nasion
rzepaku

ŁĄCZNIE:

Zapotrzebowanie roślin uprawianych na
tym polu do wytworzenia plonu, który był
zabierany i wywożony wynosiło łącznie za 10
lat: 948 kg, 528 kg fosforu, 926 kg potasu. Ile
by potrzeba było za to zapłacić (ceny z roku
2013 r.)?
za azot 3792zł;

azot

468 kg

390kg

90 kg

948 kg

za fosfor 1478 zł;
za potas 2985 zł.

fosfor

195 kg

279 kg

54 kg

528 kg

Razem 8255zł za 10 lat, czyli rocznie
825,50 zł. To zarobiły preparaty

potas

208 kg

688 kg

30 kg

926 kg

mikrobiologiczne prawie za darmo, bo
średniorocznie w ciągu dziesięc iu lat

wapń

182 kg

X

X

182 kg

wydano na nie ok. 200 zł/ha. Nie trzeba
było ponosić wydatków na chemiczną
ochronę, ponieważ rośliny były zdrowe.

Tak więc najlepszym, najtańszym i najskuteczniejszym środkiem ochrony roślin jest żyzna
gleba, która zdecydowanie ogranicza rozwój chorób i szkodników a rosnące w niej zdrowe,
krępe i silnie ukorzenione rośliny są mniej podatne na infekcje chorób i atak szkodników.

Następny przykład to pole (40,49 ha) wybrane z wielkoobszarowego gospodarstwa, które stosuje
preparaty mikrobiologiczne od 8 lat. Poniższa tabela przedstawia zawartość składników
pokarmowych na tym polu. Pole należy do: Krakowskiej Hodowli i Nasiennictwa Ogrodniczego
Polan Sp. z o.o. W Krakowie Oddział Krzczonów.
Pomiary zostały dokonane w roku 2003.

Kolejna tabela przedstawia badanie tych samych pól, zrobione w 2010 roku.
Właściwie nie widać tutaj prawie żadnych zmian. Jest tylko jedna. Od sześciu lat na tych
polach nie stosowano nawożenia fosforem i potasem tylko Preparaty Mikrobiologiczne.

Plony w tym gospodarstwie wynoszą średnio pszenica 7-8t/ha, kukurydza
8-11t/ha, rzepak 3,5-4,8t/ha, cebula 40-60t/ha. Oszczędności oczywiste, a ich
wysokość można łatwo policzyć.

Klasa gleb od 1 do 3.
Wskaźnik bonitacji 1,68.

Omawiając naturalną żyzność gleby nie możemy pominąć problemu resztek pożniwnych. Zawierają one niekiedy
zaskakująco dużo składników pokarmowych. Pozostałości roślinne są traktowano z dużą troską jako źródło bezcennych
naturalnych nawozów organicznych. Według prof. dr hab. Czesława Szewczuka z Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie w
pozostałościach uprawianych roślin na 1ha - jeśli ich np. nie spalimy – pozostanie na uprawianym polu azotu, fosforu i potasu:

Powyższe liczby są prawdziwe, jeżeli resztki pożniwne
spróchnieją a nie zgniją. Jeżeli zgniją, składniki mineralne
zostaną utracone a gleba ulegnie zatruciu. Obecnie w wielu
glebach próchnienie resztek pożniwnych jest bardzo słabe.
Resztki pożniwne zalegają w glebie przez wiele lat stając się
źródłem chorób, zamiast wrócić do obiegu i zmniejszyć koszty
nawożenia. Próchnienie możemy przywrócić stosując Preparaty
Mikrobiologiczne.

Dotychczasowy
sposób myślenia,
że jak się nie
nasypie to nie
urośnie, nie ma już
przyszłości.

