Uprawa gleby w rolnictwie ekologicznym

!"#!$%&%'()#*
Rolnictwo i !"#$%& nie istnia'!by bez gleby. Jej odpowiednie wykorzystanie pozwala na upraw( r$%)*# i stanowi
pierwszy etap w(drówki pokarmu na talerz. Ma'o kto wie,
e gleba nie jest surowcem odnawialnym. Rolnictwo ekologiczne nie tylko wykorzystuje jej zasoby, ale tak + o #*, dba.
Szacuje si(, e ju 45% gleb w Europie jest -.(%-iowo zniszczonych. Naj-.(%ciej problemem jest wyczerpanie materii
organicznej. Taka gleba nie jest w stanie dosta/-.!& r$%)*#$m
wystarcz01,ce12*)$%ci sk'adników niezb(dnych do wzrostu.
!"#$"#%& tego stanu rzeczy jest
coraz '()*+", mechanizacja rolnictwa i porzucenie tradycyjnych
metod uprawy, *-.!/ ",+-)012/3
+"/!4*(/ stosowanie naw4".'3
sztucznych i chemicznych 5!46*.' ochrony. 7'(,- zac89#+%&9 +()3
no'& agrotec8%(*&: 6,2&$& '#+4*(/3
plony i 10!,+"$",2&$& 0!,$) rolni*.w. ;"(5 coraz $")5$(/2 +9#+"# +()3
o zatruciach, i erozji gleby.

+!,%"(!%-.,/0)1
Rolnictwo e*ologiczne jest inwe+-#$2& w 691goterminowe bez0(/$"/<+-wo =#'%45$(: poniew,=3
utrzymuje ono ja*45> gleby i jest
motorem g4+046,!*( wiej+*(/23
oraz pionierem "!.'%ow,=4%#ch
+#+-/?.'30!461*$2(3=#'%45$(@
Gleba uprawiana metodami e*ologicznymi lepiej znosi 61=/ opady
i +1+")@ Panuje w niej 61=, A(4!.=%4!46%45> – to raj dla %,2!.=%(/2szych =#2&-/*: za spra'& *-.rych
"'()*+", +() jej =#"%45>@ Uprawa
ziemi '(&=/ +() z /?(+2& ,?4%(,*13
(NH3) – w gospodarstwach e*ologicznych jest ona znacznie %(=+",3
%(=3' *onwencjonalnych.
B()g,2&$ po =#'%45> e*ologiczn&3
wspieramy rolnictwo, *-.!e dla
wielu ?4=/ wydaw,> s() nieefe*tywnym i drogim, ale na 69u=sz&3
?/-) o*azuje s() przyjazne naturze i rozs&6%(/ *orzys-,2&$/ z jej
zas4A.w.
Rolnictwo e*ologiczne to uprawa
roli bez u=#$(, 5rod*.w chemicznych, a stosowanie w#9&$"%(e naturalnych metod uprawy pozwala
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na "!.'%ow,=4%& prod1*$2) ro5C(%%&.
Podstawowe zadania rolnictwa
ekologicznego:
D 0!461*$2, zdrowej, %(/+*,=4%/23
i
gatej w +1A+-,%$2/346=#wcze,
D ochrona war-45$( 46=#wczych
gleby i zapobieganie erozji gleby,
D wprowadzanie 5!46*.' pochodzenia organicznego do gleby,
D stosow,%(/309464"?(,nu,
D "!.'%ow,=4%# !4"'.2 0!461*cji !45C(%%/2 i "'(/!")$/2 w gospodarstwie,
D 0!461*$2, pasz "'(/!")$#ch bez
stosow,%(,35!46*.'3chemicznych,
D 6A,945> o *!,24A!," naturalny
04C+*(/2 wsi i zachowanie jego waC4!.'36C,30!"#+"9#ch po*4C/<@3

!2!".%3&(45607!%
)1&(&'5684)'&
Rolnictwo e*ologiczne to specy*-.ry za*9,6, "!.'%ow,=/%(e
prod1*cji ro5linnej ze "'(/!")$&,
przy zastosowaniu 5rod*.' naturalnych.
Podstawowe cele rolnictwa
ekologicznego to:
D zachowanie '#+4*(/go poziomu 0!.chnicy, *-.!, war1%*12/ =#"%45>3EC/by,
D utrzymanie !.'%owagi biologicznej w 5!46o'(+*1 produ*$2(3
rolniczej,
D 6&=/%(/ do ",?*%()$(, obiegu
materii w gospodarstwie poprzez

"!.'%ow,=/%(/ 0!461*$2( !45C(%%/23"/3"'(/!")$&@
Uprawa r$%)*#3
D naw4=/%(/ nawozami organicznymi lub naturalnymi, wytworzonymi we '9,+%#? gospodarstwie
lub, w przypad*1 nie posiadania
"'(/!"&-: 04"#+*,%#?( z innych
gospodarstw e*ologicznych oraz
nawozami i 5!46*,?( popra'(,2&*owanymi do stosowania w rolnictwie e*ologicznym,
D stosowanie e*ologicznego ma-/!(,913+(/'%/go,
D '9,5$('# 09464"?(,%: 1'"EC)6%(,2&$# '+(/'*( i poplony, pozwaC,2&$/ na 2,* %,2691=+"/ 0!"#*rycie
gleb#3!45C(%%45$(&:
D odchwaszczanie mechaniczne,
bez chemicznych 5rod*.' ochrony ro5lin lub za 04?4$& 5rod*.w
stosowania w rolnictwie e*ologicznym,
D stosowanie pre0,!,-.' biologicznych i '#$(&E.' !45C(%F
nych.
Nie wolno stosow0&3
D org,%("?.' genetycznie modyD zapraw nasiennych i syntetycznyc835!46*.'34c8!4%#3!45C(%:
D naw4".'3+"-1$"%#ch,
D sztucznych *4%$/%-!,-.w,
D 0!4?(/%(324%("12&$#ch.
Wolno stosow0&3
D 5!46*( ochrony !45C(%: ",*walistosowania w rolnictwie e*ologicznym w Polsce,
D nawozy i 5!46*( popra'(,2&$/3
'9,5$(w45$( gleby w rolnictwie
e*ologicznym.

9!7&8.%5%4!7&-)45)
G+-4-& naw4=/%(, w rolnictwie
e*ologicznym jest utrzymanie
lub 046'#=+"/%(/ =#"%45$( i biologicznej ,*-#w%45$( gleby oraz
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Należy zrównoważyć produkcję roślinną ze zwierzęcą

stworzenie optymalnych warunków rozw !"#$ %&'()#
Podstawowymi nawozami w gospodarstwie ekologicznym *+#
obornik, kompost, gnojówka
i woda gnojowa (te ostatnie stosowane *+ w okresie od kwietnia
do k ,-. sierpnia) oraz nawozy
zielone) W rejonach górskich dopuszcza *'/ stosowanie gnojowicy,
pod k (0$ &+#1 $.1-y)#
Nawozami
! "#$%&'()*+,&w gospodarstwie ekolo.&*!%+,-/)0
2 nawozy mineralne - mielone
*3.4y, takie jak bazalt, bentonit,
gips, kizeryt, dolomit, wapno magnezowe, wapno 5/6&.(owe, kreda nawozowa (pojezierna, 4+kowa,
margiel), boraks; nawozy potasowe
(kainit, kalimagnezja, siarczan potasu), *3.47 fosforytowe 89+-:3';#
i < <'=4#1$:>5(y,
2 nawozy organiczne - 9+-:3.#
z k %-'? krwi, rogów, pierza, skorupy jaj, 9+-:3. rybna, odpady
z 54.*(>go gospodarstwa, makuchy, kora drzewna i trociny,
2 mu4 i osady z naturalnych zbiorników wodnych, torf w ilo%ci do 20%
w < 14 @.ch do produkcji rozsad)
Niedozwolo%+,& %awozami
w gospodarstwie ekolo.&*!%+,-/)0
2 syntetyczne nawozy azotowe, guano, nawozy przem7*4owe
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(w tym chelatowe, mikroelementowe i dolistne), nawozy o spowol(' (79#1:'.4.('"#'0p)?
2 gnojowica, komposty z odpadów komunalnych, osady %-iekowe spoza gospodarstwa, nieprzekompostowane fekalia, komposty
z "1:'.4>9 fekaliów w uprawie
warzyw, odchody z ferm :5'>$:+0#
futerkowych, nawóz popieczarkowy 8< 14 @>; z konwencjonalnych
pieczarkarni,
2 produkowane
przem7*4owo
nawozy organiczne (w tym tzw)#
biohumus), nawozy organiczno-mineralne (w tym na bazie 5/6&.#
brunatnego), < <' 47 5/6&. z elektrocie<4owni, k 04owni i :.34.1=5#
przem7*4owycD)

Uprawa roli
Uprawa gleby ogranicza *'/#
do ('>:E/1(>go minimum i powinna b7F wykonywana z m7%&+#
o *0.479 < 157@*:.('" @7:( %-')#
Ogólne zasady uprawy obejm"!+G#
2 <4703'> odwracanie i 64/E 3'>#
spulchnianie,
2 ograniczanie liczby przejazdów
(agregatow.('>#(.$:/1:';?
2 maksymalne skracanie czasu,
w którym gleba pozostaje bez
okr757#$ %&'((>!)

!"#"$%&'(
Kluczowe znaczenie w gospodarstwie ekologicznym ma odpowiednio zaplanowany <4 1 :9'.(#

o kilkuletniej rotacji (minimum
4 lata), z "1:'.4>9 $ %&'( motylkowych (minimum 25%) w plonie
64=5(79? uwz6&/1('.!+-7 stosowanie wsiewek i 9'/1:7<& (=5#
cD$ ('+-7ch 6&>E/ przed >$ :!+)#
H4.%-'5'> zaplanowany <4 1 :9'.(#:.<>5('.G
2 utrzymanie odpowiedniej zawar0 %-' próchnicy oraz @7:( %-'#
gleby,
2 zapobiega nadmiernemu rozwojowi chorób i szkodników,
2 nie dopuszcza do niekontrolowanego rozwoju chwastów)

)*+'(&,$-(&-.
$',/0'1$,$-(&'
W gospodarstwie ekologicznym
niedozwolone jest stosowanie
jakichkolwiek herbicydów) Odchwaszczanie wykonuje *'/ wy4+-:('> mechanicznie, przy "@7-'"#
bron, obsypników, pielników i na$:/1:'#$/-:(7cD)#
I"@+ $ &/ w ograniczaniu zachwaszczenia odgryw.!+ (.*0/<"!+->#1:'.4.('.#:.< E'>gaw-:>G
2 odpowiedni dobór i (.*0/<*0wo
$ %&'( uprawnych 854.%-'57 <4 dozmian),
2 kompostowanie
9.0>$'.4=5#
ogrodniczych,
2 odpowiedni dobór odmian ro%&'(#"<$awnych,
2 uprawa 9'/1:7<& (=5 (ozimych, %-'>rniskowych) i sródplonów (wsiewek),
2 oczys:-:.('>#9.0>$'.4u siewnego,
2 przedsiewna uprawa roli,
2 %-'=4kowanie i mulczowanie)

2"34+."#%&'(.
+"56&(.78+'0(9,/
W rolnictwie ekologicznym preferowane s+ odmiany genetycznie
ustalone, o szerokiej odporno%ci
na choroby i szkodniki, formy lokalne konkurencyjne wobec chwastów,
które uks:0.40ow.47 s'/ w -'+gu wielu lat uprawy w danym regionie)#

:';-+&'!.1&-0(9.
i 1'#$-(&"09
Wymogiem w gospodarstwach
ekologicznych
jest
nabywanie 9.0>$'.4" siewnego lub
sadzeniowego,
reprodukowa-
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nego w gospodarstwach ekologicznych lub
!"#$%&anie
we '(%)$*# gospodarstwie. Niedozwolona jest uprawa !+,-$-

!"#$#%"# !#&'(")*#+,-) %#.mier%)/01!#-2wasz-z)%"013':
? stosowanie w p#odozmianie ro/lin dobrze zacieniaj(cych gleb= oraz
ro/lin o wysokiej dynamice wzrostu,
? uprawa -./0!1 odchw%'4+4%3(cych,
? pokrycie gleby -./0!1%@! uprawnymi przez +%#* okres wegetacji,
uprawa miedzyplonów i /-8650.nówA7/+!8#kowanie gleby,
? stosowanie @%$"-!%#2 siewnego
wolnego od nasion i chwastów.

Niedopuszczalne jest .%/&0 zaprawianie nasion oraz #%.0 -%(1 sadzeniowego + !2/%#- syntetycznymi.
Dozwolone jest zaprawianie nasion wapnem hydratyzowanym
w -,!+3- 2 kg/ 100 kg. 4!&$% rów$-0& przedsiewnie traktow%5 nasiona preparatami biodynamicznymi i 2!6 "%(*# kompostem.
7 "*)7-0)"%6830 !"#kowanie, takie
jak moczenie, a $% &" (w celach
roztworze nadmanganianu potasu.

Regulatory wzrostu
i rozwoju
W rolnictwie ekologicznym dozwolone '( naturalne substancje,
jak preparaty biodynamiczne,
)*+!(,! kompostowe, ekstrakty
-./0!11" itp. Niedozwolone jest
stosowanie substancji syntetycznych o charakterze hormonów
-./0!11*ch, jak antywylegacze,
substancje stym2023(+" rozkrzewianie, stym2023(+" 4%5#.61!"1!"7
i inicjuj(+" partenokarpiczne za)!(4*wanie owoców, przyspiesza3(+" lub .5891i%3(+" dojrzewanie,
ham23(+" !"#kowanie bulw i cebul, 5.:264%3(ce ukorzenianie sadzonek i inne.

4)!&'5r).%")
zw#6-!a%")1
-2w#738w91&'6)*#1%#:
? stosowaniu uprawek mechanicznych przy 2&*+!2 bron, obsypników i pielników,
? stosowaniu herbicydów biologicznych,
? wyrywaniu chwastów,
? odchwaszczaniu termicznemu,
przy 2&*+!2 specjalistycznych 2-4(64">A 4)#%'4+4% przed wschodami
wolno !"# 23(+*ch gatunków warzyw, np. marchwi i cebuli.
!"#$#%"# /#+,-) %# -)601
'-2r'%; r'56"% prz). -2'robami i szk'.%"<#m"1&'6)*#+,1%#:
? '4$%#$owaniu
/-.6owiska

gospodarstwa i jego otoczenia
w sposób '5-4*3%3(+* rozwojowi
i ochronie naturalnych wrogów
szk.61! 8)7-./0!1725-awnych,
? wprowadzaniu do uprawy odmian -./0!1 odpornych na choroby
i szkodniki,
? odpowiednim doborze terminów siewu i zabiegów 5!"0=,1acyjnych tak, aby zminimalizow%B rozwój chorób i szkodników,
? przykrywaniu -./0!1 uprawnych
.'#.1%@! CD.0!(A siatkami, )#ókni1(E w okresie nasilenia chorób lub
inwazji szkodników,
? stosowaniu substancji odstra'4%3(+*ch lub zw%:!%3(+*ch,
? stosowaniu 52#%5" A barier,
emitorów impulsów 69)!=kowych
02:7/)!"$01*ch,
? wprowadzaniu do uprawy -./0!17
.6'$-%'4%3(+*ch lub zw%:!%3(+*ch
szkodniki.
W rolnictwie ekologicznym stosuje
'!= /-.6 ! ochrony -./0!1 zawiera3(+" )*#(+41!" substancje biologicznie czynne, mikroorganizmy
oraz organizm*7&*we.
Na podstawie !"#$%!&'( seminaryjnych
)"!*%+&!(,-#.,/0/1,we Wr23&!(%4

!"#$%&'#$()*%

D.$;7<$%1!'#a)7F">

Podsta)( ochrony '( 64!%#%1!% zapobieg%3(+" nadmiernemu rozwojowi chorób i szkodników -./0!1;7
< #%6%3( '!= na nie ograniczenie
)*'$=5owania chwastów, zabiegi
odchw%'4+4%3(+" i ochrona -./0!17
przed chorobami i szkodnikami. Ograniczanie )*'$=5owania
chwastów realizuje '!= poprzez
64!%#%1!% zapobiegawcze oraz
ich :"45./-"61!" zwalczanie.
Stosowanie herbicydów jest niedozwolone zarówno na polach
uprawnych, jak i na miedzach,
brzegach pól, w rowach, przy
drogach oraz pasach 4%6-4")!">7
/-865.01*ch.
Naturalny krajobraz polskiej wsi
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