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Rola i znaczenie zyznosci gleby w prod11kcji rolniczej 

Najwazniejszq wlasciwosciq gleby jest j,ej urodzajnosc (,,plodoro
dije"). Tak twierdzil i pouczar nas wybitny uczony radziecki W. R. Wi
liams. T,enze uczony podal definicj~ urodzajnosci (,,plodorodija") gl-eby, 
-o'kreslajqc jq ja'ko „zdolnosc gleby do zaspokajania potrzeb roslin eo do 
czynnik6w ich zycia, jakimi sq-: woda, powietrze i skladniki pokarmowe. 

W naszym ,pismiennictwie, ·zar6wno rolniczym, j ak i gleboznawczym, 
utozsamiajq poj~cie terminu rosyjskiego „plodorodije" z poj~ci·em naszym 
„zyznosc gleby". W j~zyku rosyjskim brak odpowiednika dla wyrazenia 
polskiego - ·zyznosc gleby. W naszym poj~ciu zyznosc gleby - jest to za
sobnosc .gleby w wod~, powietrze, substancj~ organicznq i mineralne sole 
,pokarmow·e. 

Niekt6rzy z naszych autor6w wyr6.zniajq 2 rodzaje zyznosci, a mia
nowicie: a) zyznosc .potencjalnq i b) zyznosc efektywnq. Powi~kszajqc za
sobnosc gleby w skladni'ki wyzej wymienione - tym samym powü~ksza
my zyznosc danej gleby. A jak powi~kszyc „zyznosc efektyw,nq" gleby? 
Na takie pytani:e nie latwo znalezc odpowiedz, albowiem tak zw.ana „zy,z
nosc efektywna" zal,ezy nie tylko od zasobnosci gleby, lecz t.ak:ze od wielu 
innych czynnik6w, ws:r6d kt6rych znajduj,q si~ czynniki niezale.zne od 
woli czlowieka. Przyjmujqc naszq definicj~ zyznosci gleby, wprowadzili
smy zamiast poj.~cia „zyznosc ef·ektywna" bardziej okreslone i wl.asciwe 
poj,~cie: "produkcyjnosc g.leby". 

Produ'kcyjnosc gl,eby, lkt6rq mierzymy liczbq kwintali plonu, zalezy 
od wielu czynnik6w, ze wymieni~ wazniejsze: 1) zyznosc gleby, 2) jakosc 
uprawy mechanicznej, 3) jakosc nasienia• i odmiana gatunku rosliny, 
4) warunki met·eorologiczne w okre.sie wegetacji, 5) pi-el~gnacja zasiew6w, 
6) nasilenie chor6b i szkodnik6w roslin i 7) warunki sprz~tu. 

Przechodzqc do wlasciwego tematu nalezy przyjqc, ze o zyznosci gle
by decyduj,e szereg czynnik6w, a ·mianowicie: 

I. C z y n n i k e k o 1 o g i c z n y (klimat glebowy): a) woda, b) po
wi·etrze gle by, c) cieplota. 

II. K o m ,p 1 e k s s k lad n i k 6 w o r g an i c ,z n y c h: a) resztki 
roslinne pozniwne or.az ·znajduj~ce si~ w .glebie inne s·zczqtki organiczne, 

, b) n.awozy organiczne, c) pr6chnica. 
III. K o m p 1 re k s s k lad n i k 6 w m i n e r a 1 n y c h: a) koloidy 

rnineralne, b) rozpuszczalne sole minreralne. 
IV._ S t r u k t u r .a g 1 e b Y~ 
Z wymienionych wyzej czynnik6w pierwsze 3 czynniki: woda, powie

,trze gleby -i ci,eplota stanowiq zesp6l czynnik6w wybitnie dynamicznych, 
0?znac-zajqcych si~ duzq zmiennosciq oraz zwiq:zanych wzaj-emnie szere
giem ·zaleznosci. Z ko-mpleksu organicznych skladnik6w najwi~kszy dy-
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namizm wykazujq przyorane nawozy zielone - lubin, bqdz mieszanki ro
slin, a z kompleksu mineralnych skladnik6w - latwo rozpuszczalne na
wozy mineralne. 

Woda jest niewqtpliwie czynnikh~m najwazniejszym, albowiem wa
runkuj~ powstawanie i wsp6ldzialanie \Yszelkich proces6w zachodzqcych 
w gleb1•e. Jest ona niezb~dna dl.a funkcji zyciowych zar6wno gleby jak 
r6wniez roslinnosci wyzszej i drobnoustroj6w. Pomi~dzy wodq a p~wie
trzem gleby utrzymuje si~ stale pewna zaleznosc, wywierajqca wptyw n.1 
zyzno.s-c gleby. Dynamizm zyznosci gleby wymaga, azeby stosunek ilo
sciowy wody i powietrza w glebie ulegal wahaniom i jednoczesnie powo
dowal ustawiczne ruchy wody i powietrza we wszyst'kich poziomach gle
by. Dla wi~kszosci roslin uprawnych najkorzystniejszy stosunek iloscio
wy wody i powietrza w glebie mozna w przyblizeniu okreslic w procen
tach og6lnej porowatosci: dla wody 60 o/c, a dla powietrza 40%. Jesli wo
da j-est silnie natlenion.a i znajduje si~ w ruchu, w6wczas procentowa za
warto.sc wody moze byc wi~ksza i si~gac 80 % obj~tosci wszystkich prz:e
stwor6w i kanalik6w gleby. Przy slabym natlenieniu wody korzystniejsze 
b~dzie zwi~kszenie ilosci powietrza celem wzmozenia proces6w utleniania. 
Woda i powietrze gleby _sei poza tym w pewnym stopniu regulatorami cie
ploty gleby, a razem wzi~te .decyduj-q o klirnacie gleby. 

R6i,ne skladniki kompleksu organicznego podlegajq rozkladowi z r6z
nq intensywnosciq, a w zwiijzku z tym rozmaicie wplywajq na dynamizm 
zyznosci gleby. Znajdujqce si~ w glebie szczijtki roslinne w stanie ·zielo
nyin (przyorany lubin bqdz mieszanki roslin) podlegajq stosunkowo szyb
ko rozkladowi i w okreslonym sezonie wptywajq w silnym stopniu na dy
namizm zyznosci gleby. Przyorane resztki pozniwne (sciern, chwasity, obu
marle korzonki) , aczkolwiek podleg.ajq rozkladowi w tempie nieco wolniej-

. szym (sciern) , lecz r6wniez w duzym .stopniu wplywajq na dynamizm iy
.znosci gleby. Rozkladajqcy si~ w glebie przyorany obornik zasobny we 
wszelkie potrzebne dla rozwoju rosliin skladniki pokarmowe jest r6wniei . 
bardzo waznym czynnikiem dyn.amicznym zyznosci gleby. W por6wna
niu z resztkami roslinnymi i obornikiem - pr6chnica gleby, jako koloid 
organo-mineralny, zwlaszcza pr6chnica o odczynie alkalicznym, jest bar
dziej odporna na ,procesy rozkladowe, itotez wpiyw pr6chnicy na dynamizm 
.zyznosci gleby maleje w miar~ powi~kszania si~ jej odpornosci na procesy 
rozkladowe. · 

W kompleksie mineralnych skladnik6w gleby wyr6zniamy 2 grupy, 
mianowicie: a) koloidy mineralne i b) rozpuszczalne sole mineralne. Ko
loidy mineralne gleby, acZ!kolwiek majq duze zn.aczenie dla zyznosci gle
by, to j-ednak wskutek ich male.i rozpuszczalnosci w wodzie, a nawet 
w slabych kwasach, nalezy je traktow.c!-6 jako czynnik zyznosci glehy 
o slabszym dynamizmie. Natomiast l.atwo rozpuszczalne sole mineralne 
tworzq roztwory ionizowane, .bioni czy,nny udzial w -zachodzqcych w gle
bie reakcj.ach oraz w duzej mierze Sei pobierane przez' rosliny j.ako sole_ po
karmowe. Nalezy wi~c rozpuszczalne sole mineralne gleby traktowac Jako 
wybitnie dyn.amiczny czynnik zyznosci gleby. Do tej grupy zaliczamy na: 
wozy mineralne .stosow.ane powszechni1e celem zasilania gleby uprawneJ 
w sole pokarmowe dla roslin. 

Wedl'ug teorii urodzajnosci gleby Wiliamsa du.zq rol~ w .podniesieniu 
urodzajnosci gleby odgryw.a trwal.a struktura, kt6ra warunkuje . dobre 
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wlasciwosci wodne i p·owietrzne gleby oraz oddzialywa w silnym stopniu 
na czynnik biologiczny. J est rzeczc1 dowiedzionq, ze struktura odgrywa 
duze} rol~ w procesach zyciowych gleby, a takze w produkcji roslinnej. 
Nie mamy ;.eszcze dostatecznie przekonywajc}cych arg,um•ent6w, zebysmy 
mogli trwalq struktur~ gleby zaliczyc bez zastrzezen do zespolu dyna
micznych czynnik6w zyznosci gleby. Wprawdzie znane nam sc} czynniki 
sprzyjajqce tworzeniu si~ dobrej gruzelkow.atej struktury, lecz nie jest 
jeszc~e zhadany mechanizm dzialania proces6w strukturotw6rczych. 

Zyznosc gleby jest najgl6wniejszym czynnikiem produkcji roLniczej , 
przeto rolnicy · od dawna stosujq r6zne sposoby i zabiegi celem podniesie
nia zyznosci glefby, zas naukowcy stosunkowo niedawno zainteresow.ali 
si~ tym zagadnieniem i opracowali duze} ilosc metod badania zyznosci gle
by. Wszystkie te metody dadzq si~ sprowadzic do 5 z.asadniczych grup: 

1. Metody chemiczne badania zyznosci gle'b (König, Kirsanow, Dirks, 
Wrangiel, Egner). 

2. Metody biochemiczne badania zyznosci gleb (Lazarew, Waksman). 
3. Metody wegetacyjne badania zyznosci gleb (Mitscherlich, Wiesman, 

Wagner, Neugebauer). 
4. M,etody .polowe badania .zyznosci gleb. 
5. M•etody mikrobiologiczne badania zyznosci gleb (Butkiewicz, Wi-

nogradzkij , Uspienskij). • 
Wymieriione wyzej metody oznaczania zyznosci gleby sprowadzaj& 

si~ gl6wnie do z.agadnienia ;podniesienia zyznosci gleby w drodze nawoz·e
nia nawozami mineralnymi. J estesmy zdania , ze -zagadnienie podniesienia 
zvznosci gleby uroslo w ostatnich czasach do godnosci problemu o wielkiej 
donioslosci' gospodarczej w skali panstwowej. Jest to problem skompliko
wany i trzeba stwierdzic, ze nie da si~ go rozwiqzac j edynie na drodze na
wozenia mineralnego i organicznego. Holduj&c z.as.adzie materializmu 
dialektycznego nalezy uwzgl~dnic wszystkie czynniki , w.arunkuja1ce istot
ne i niepr:ziemij aj c}Ce .podniesienie zyznosci gleby celem osiqgni~cia wyso
kiego poziomu produkcji roLniczej. 

Wazniejszym oraz. najbardziej dynamicznym czynni'kiem podniesie
nia zyznosci gle,by jest woda. Za ;pomocq odpowiednich zabie,g..6w agro
technicznych (uprawki mechaniczne, plodozmiany, nawoz.enie) mozemy 
oddzialywac korzystnie na stosunki wodne gleby, totez obecnie w gospo
darstwach przoduj qcych prowadzi si~ oszcz~dnq gospodark~ wodq gleby. 
Jednakze zabiegi agrotechniczne mogq w nieduzym stopniu przyczynic 
si~ do usprawnienia gospodarki wodnej w glebie. Rzeczq nieodzownq sta
je si~ powi~kszenie z.asob6w wody w .glebie w drodze nawadnian i zraszan 
p61 uprawnych przy uzyciu w6d r-z.ecznych i j1ezior,nych. Powi~kszenie 
wilgotnosci naszych gleb w okresach, kiedy rosliny uprawne wykazujq 
duze ·zapotrzebow.anie na wod~ dla swojego rozwoju i transpiracji, stani:e 
si~ -bodzc-em do systematycznego podniesienia zyznosci gleb. Dlugoletnie 
doswiadczenia prowadz.one przez rolnicze tnstytuty bad.awcz,e w Bydgo
sz.czy i w Pulaw.ach ze sztucznym deszczow.aniem upraw rolnych i plan
tacji wykazaly wzrost od 28 do 110 % - przeci~tnie 55 % ponad normalny 
poziom plonow.ania. W nast~pnym plani-e 5-letnim zajdzie potrzeba budo
wy zaklad6w przemyslowych, produkujc}cych wszelki sprz,~t melior.acyj
nr do zraszan i nawadnian upr.aw rolnych. T.ak gruntowna zmiana stosun
kow wodnych w irygowanych glebach uprawnych spowoduje korzystne 
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dla produkcji roslinnej zmiany · r6wniez w dynamice cieploty i powietrza 
glebowego. 

Znaczne polepszenie stosunk6w vvodnych w glebach uprawnych da 
si~ uskutecznic takze orzez systematyczne pr6chnicowanie gleb, bowiem 
powi~kszeni-e ilosci pr6chnicy iprzyczyni si~ do polepszenia wlasciwosci ,gle
by -zar6wno fizycznych , j ak i biochemicznych, a przede wszystkim do 
wzmozenia nasiq'kliwosci wodnej gleb oraz powi~kszenia zdo1nosci za
trzymywania wody przez gleb~. 

Kompleks organicznych skladnik6w, w sklad kt6rego wchodz,q: reszt
ki roslinne, nawozy organiczne i pr6chnica, jest podstawowym czynni
kiem iyznosci gleby. Rolnictwo nasze zdaje sobie spraw~ z waznosci tego 
czynnrka dla produkcji rolniczej , lecz wykazuje malo inicjatywy i wysil
k6w w kierunku podniesienia hodowli zwierzqt i ewentualnego powi~ksze
nia ilosci nawoz6w org.anicznych oraz przedsi~wzi~cia ·srodk6w celem po
wi~kszenia zawartosci pr6chnicy w glebie. 

Najwyiszy w Europie poziom produkcji rolniczej osiqgni~ty zostal 
na zachodzie, zwlaszcza w Holandii , Danii i Belgii, w kt6rych to p.an
stwach, jak nam wiadomo, hodowla zwierzqt stanowi najwazniejszq galqz 
produkcji rolniczej. Totez dzi~ki duiej produkcji obornika i stosowaniu 
poplon6w zyznosc gleb wykazuje tarn staly .Post~p i warunkuje wzrost 
nie ustajqcy produkcji rolniczej. · 

W dziele podniesienia zyznosci gleby nasz,e czynni'ki miarodajne wiel
kq wag~ przywiqzujq do skutecznego dzialania nawoz6w mineralnych, to
tei w kierunku wzmoienia produkcji t 2go rodzaju nawoz6w wykazalismy 
duzy post~p. Zar6wno nasze doswiadczenia, j.ak zwlaszcza doswiadczenia 
kraj6w przodujqcych w produkcji rolniczej (Holandia, Dania, Belgia) uczq 
nas podchodzic wszechstronnie do rozwic}zywani.a problemu podniesienia 
iyznosci gleb. Nawozy mineralne Sc} bardzo potrz·ebne dla nasz.ego rolnic
twa i wcic}i odczuw.amy ich niedostatek, lecz naleiy 1przyznac, ze sc} to na
wozy pomocnicze, gdy tymczasem nawozy organiczne stanowiq gl6wnq 
baz~ w podniesieniu zyznosci gleby. 

Obecna sytuacja naszej gos.podarki rolnej jest dla nas dostatecznie 
przekonyw.ajqcym dowodem, ze jednostronne podejscie do rozwiqzywania 
problemu podniesienia zyznosci gleby, drog,q wzm,oienia jedynie produkcji 
nawoz6w mineralnych oraz wzmozenia traktorowej uprawy mechan1cz
nej , nie przyniesie spodziewanych korzysci gospodarce narodowej. Nie
zb~dne jes t uwzgl~dnienie, wedlug zasad materializmu dialektycznego, 
wszystkich wazniejszych czynnik6w podniesienia iyznosci gleby, 
a przede wszystkim czynnik6w wybitnie dynamicznych, jakimi sq: wo-
da, nawozy organic21ne i nawozy mineralne. . 

Produkcja rolnicza powinna opierac si~ w duzym sitopniu na bilansie 
zyznosci gleby, czyli na bilansie zasobnosci gleiby w skladniki pokarmo~e 
dla roslin. S:koro jest mow.a o bHansie zyznosci gleiby, nie od rzrecz,y b~dzie 
wymienic g-l6wniejsze zrödla .skladni_k6w pokarmowych w glebie oraz 
skladnik6w potrzebnych dla funkcji zyciowych gleby, albowiem one sta
nowiq pozycje przychodowe interresujqcego nas bilansu. 

Zr6dla te Sc} nast~pujqce: 
1. Wod~ i powietrze gleba otrzymuje z .atmosfery, a w pewnych wa-

runkach hydrologicznych przez podsiqk wody podsk6rnej. · 
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.2 . . Roziklad s:ubstancji mineralnej powoduje tworz-enie si~ koloid6w 
mineralnych oraz w r6.znym stopniu rozpuszczalnych w wodzie soli po
karmowych i ininych skladnik6w - przewaznie tlenk6w. 

3. Rozklad substancji organicznej prowadzi do tworzenia si~ na dro
dze syntezy koloid6w organicznych i organo-mineralnych, a tak:ze pewnej 
ilosci soli. 

4. Dzialalnosc drohnoustroj6w, kt6rej wyrazem jest rozklad substan
cji organicznej oraz asymilacja azotu z atmosfery i przetw.arzania .go 
w zwüizki p-rzysw,ajalne dla roslin. W chodzq tu w gr•~ biochemiczne :pro
cesy syntezy. 

5. Dzialalnosc rolnika wywiera r6znorodny wplyw na zyznosc gleby, 
zmierzajqcy do powi~kszania ~asobnosci gleby w niezb~dne elementy zy
znosci cele:m zr6wnowazen~a bilansu tej zyznosci. 

Wynika wi~c z tego, ze zyznosc gleby jest czynnikiem dynamicznym, 
.przy -czym, .pomijajq~ dzialalnosc .rolnika, zyznosc na,turalna jest r6ma 
w r6znych rodzajach i g.atunkach gleb. ·Og6lnie mozna powiedziec, ze zy
znosc zalezy .prziede wszystkim .od skladu mechanicznego gleb i ·zawarto
sci w nich pr6chnicy. Totez gleby lekkie, a zwlaszc,z.a piaskowe, wykazujq 
bardzo male}, ·zasobnosc w skladniki pokarmowe, a wi~c i bardzo malq zy
znosc. Ujemnq cechq tej kategorii gleb jest ich slaba nasiqkliwosc, a silna 
przepuszcz,alnosc wodna, skutkiem czego roslinnosc uprawna w okresach 
suchej pogody odczuw.a bra'k wody, .powodujqcy obnizk~ plonu. Deficyt 
zyznosci w ,glebach lekkich w koncu okresu weg~tacyjrnego jest izazwyczaj 
d'uzy i dla osiqgni~cia na tych glehach zadowalaj qcych plon6w nie~b~dne 
jest czE:ste nawozenie organiczne w kom:binacji z mineralnym celem po
wi~kszenia zasobnosci gleb w skladniki :pokarmowe dla roslin. Poniewaz 
gleby lekkie sq ubogie w koloidy miineralne i organiczne, ,przeto c·elem po
lepsz;enia ich wlasciwosci fLzycznych i biologicznych zaleca siE: takie gleby 
nawozic mie.lonym m.arglem (jednoczesnie odkwasza si~ gleby kw.asne) lub 
materialem ilastym, daw.ac cz~sto obornik, stosowac poplony oraz zielone 
nawozenie. 

Z wiel'kq korzysciq dla sprawy ,podniesienia produkcyjnosci gleb lek
kich zostala zorg.anizow.ana pr,zez byly CIR i redakcjE: ,,Plonu" n.arad.a 
w Warsz.a,Nie w _dniach .10 i 11 lutego 1954 roku. W naradzie uczestniczyli 
iprzodujqcy .gospodarze m.alorolni z· wielu wojew6dztw oraz pracownicy 
nauki. Z opublilko.w.ainych w ,,Plonie" artykul6w oraz referat6w wyglo
szonych na wspomnianej naradzie· •:wyni'ka, ze przy umiejE:tnej gospodar
ce chlopi malorolni uzy.skujq na ,glebach lekkich wysokie plony roslin 
klosowych, oko:powych or,az miesza-nek na izielonq p.asz~ i kis12onki. Gl.6w
nct gal~ziq produ'kcji w przoidujqcych gospodarstw.ach m.alorolnych jesit 
h.odowla bydla rogatego i trzody chlewnej. Azeby uzyskac wysokie plony, 
malorolni stosujq obfite nawoz-enie org.anic~ne nieraz z dodatkiem mine
ral~ego, uprawiajq ipoplony, stosujq racjonalnq upraw~ mechanicznq, 
tnaJqC . n.a wzgl~dzie niezawodne podnie.sienie zyznosci ,gleiby. Obsada in
wentarza zywego wyno.si przeci~tnie 1,5 sztuki duze na 1 ha uzy1lk6w rol
nych, czyli n.a lOO ha - 150 1sztuk, gdy tymc·zasem w sp6ldzielniach 1Pro
dukcyjnych wojew6dztw,a wroclawskiego na 100 ha uzytk6w rolnych lep-· 
sz~j jakosci przypada prz,eci~tnie 10 sztuk ,bydla, a przodujqc.a na Slq;;ku 
spoldzielni.a proidukcyjna w Wilczkowie (pow. Sroda) w roku 1955 na 1500 
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ha uzytk6w rolmych ma 250 kr6w, 80 ,s·win i 90 owiec, ceyli okolo 17 sztuk 
duzych na 100 ha uzytk6w rolnych. 

Na podstawie naszych doswiiadczen i obserwacji mozemy wyrazic 
poglqd odnosnie dynamiki zyznosci gleby, ze ,przy obsadzie 10 sztuk du
zy ch na 100 ha gleb uprawnych lekkich, .sp61dzielnia .produkcyjna po 3 
latach b~dzie miala tak duzy deficyt zyznosci, ze 1korzystniej b~dzie pozo
stawic gleby odlogiem. 

Gleby zw i~zle glinkowate i gliniaste, posiadajqce duzq stosuinkowo 
zyznosc naturaLnq, przy obsad zie 10 sztuk duzych na 100 ha uiytk6w rol
nych, mogq przy stosowaniu nawozenia mineralnego .przez szereg lat da
wac za dowalajqce plony, zanim ujawni si~ znaczne obnizenie zyznosci 
gleby. 

Na gleba ch lek:kich minimalna obsada imwentarza na 100 ha uzytk6w 
rolnych powinna wynosic 30 sztuk duzych. Wynika z teg.o, ze nalezy 
brac to pod uwag~ przy organizowaniu sp6ldzielni produkcyjnych, a nade 
wszystko d qzyc do nalezyte_i obsady inwentarzem zywym, zwlaszcza na 
glebach lek kich . Nieuwzgl~dnienie tego postulatu moze doprowadzic do 
zalaimania si~ akcji sp6~dzie1lczoisc-i ze szkodq dfLa rolnilk6wri interes6w pan
s twa. Przy obliczaniu obsady inwentarza w sp61dzi,elniach produkcyjnych 
n ie t rzeba brac w rachub~ zwierzqt, znajdujqcych si~ w obr~bie dzialek 
przyzagrodovvych, azeby dac istotny obraz eks.ploatacji gleby w ,s;p61dziel
n iach ,produk cyjnych z malq obsadq inwentarza. 

Na podstawie naszych obserwacji na Slqsku mo.zemy wyrazic opinic:;, 
ze zyZJI1osc gleb uprawnych w wi~lkszosci sp6ldzielni produkcyjnych, a tak
ze w licznych PGR, wykazuje powazny spadek. Stan zyznosci gleb ulegl 
znacznej ooprawie w tych PGR, w kt6rych nastqpil wzrost poglowia zwie
rzqt oraz zastosowano lepszq agrotechnik~. 

J ezeli przeanalizuj emy kompleks czynnik6w wywieraj qcych wplyw 
na produkcj~ rolniczq w Polsee, to przekonamy si~, ze wzrost mechani.za
cji, a takze produkcji nawoz6w mineralinych, nie podni6sl :produkcji rol
niczej na poziom wyzszy, mimo zainwestowania ,c;luzych srodk6w pieni~z
nych, mimo ogromu wlo.zonej pracy fizyc2inej i organiJzacyjnej. Majqc na 
wzglE;dzie ewolucj~ zyznosci gleb u.prawnych, mozna tZaryzykowac twier
dzenie , ze ,przy takiej gospodarce rolnej -zachod2ii elksploatacja gleby, al-
bowiem deficyt zyznosci powi~rsza si~ rokrocznie w mniejszym lub wü~k
szym tempie w zaleznosci od rodzaju gleby oraz systemu uprawy. Nie 
ulega wqitpliwosci, ze niezb~dna jest planowa i konsekwentna dzialalnosc 
spoleczenstwa rol,niczego kierowaina pr,zez zesp6l specjalist6w, azeby pro
ces niszc.zienia zyznosci gleby zahamowac i dqzyc wszelkimi sposobami, 
w ramach 1planowej .~ospodarki panstwowej, do stalego ,podniesienia zy
znosci naszych gleb. 

Zorganizowal!la w skali panstwowej akcja podniesienia zyznosci gleh 
powinna skladac si~ z nast~pujqcych czyrnnosci: 

1. Powi~kszenie zasob6w wody w glehach uprawnych w okresie we
getacyjnym celem wzmoz·enia dynami:zmu proces6w zachodz&cych w gle
bie i w roslina.ch: 

a) za 1pomocq zraszan i nawadnian kultur rolnych ·r6znymi sposo~a: 
mi wod& rzecznq i jeziornq. W tym celu nalezy zorganizowac i podJqC 
produkcj~ deszczowini, pomp issqco-tloczqcych, si1nik6w, ruro~üig6w oraz 
wszelkiego sprz~tu melioracyjnego; 
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b) drogq stosowania o.partej na doswiadczeniach nowoczesnej agro
techniki, holdujqcej zasadzie oszcz~dnej gospodarld wodct gleby. 

2. Powi~k.szenie ilosci i uakitywnieni1e substancji organi!cznej w glebie: 
a) w drodze prz.yorywania we wlasciwym czasie resztek pozniwnych 

oraz uprawiania popl0in6w; 
b) w drodze nawozenia organicznego (obornik, komposty, zielone na

wozy). 
3. N awozenie gleb nawozami mLneralnymi z zastosow.aniem norm 

opracowanych dnswiadczalnie dla poszcze-g6lnych gatunk6w roslin, 
uw.zgl~dniajqc r6zne rodzaje gleb. 

4. Nawozenie gleb lekkich mielonym m.arglem, siZl.amem jez,iorowym 
i stawowym, mat,eriale,m ilastym celem powi~kiszeni.a zdolinoiki sorbcyj
nej i nasicl'kliwosci wodnej gl~b. W tym celu nalezy :zorgainizowac i pod
jqc na skal~ panstwowq rprodulkcj~ mielonego marglu, wap,ieni i dolomit6w. 

5. Systematyczne i niezawodne podniesienie zyznosci gleby da si~ 
przeprowadzic 1pod warunkiem wzmozenia hodowli zwierzc11t domowych 
i osiqgni~cia dostatec~nej dla kazdego rodzaju gleby obsady inwemtarzem 
zywym. 

6. Zaprzestanie eksploatacji torfowisk dla cel6w opalowych, 1nato
miast .zuzycie masy torfowej do produkcji sci6lki, obornitka torfowego 
i kompost6w torfowych. 


