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Uprawa uproszczona przynosi wiele korzyści. Jedne związane są
z ograniczeniem nakładów na uprawę, inne z poprawą warunków wodnych
w glebie, kolejne… z redukcją emisji dwutlenku węgla do atmosfery.
Uprawa uproszczona zyskuje w Polsce coraz więcej zwolenników. Obecnie ponad 4% powierzchni
pól jest uprawianych w systemie bezpłużnym, z czego większość w zachodniej części kraju. Tam
bowiem dominują duże gospodarstwa roślinne, gdzie każda złotówka zaoszczędzona na hektarze
powierzchni przekłada się na znaczące zyski. Jak się okazuje, wprowadzenie uprawy uproszczonej
przynosi korzyści nie tylko dla gospodarstwa, ale także dla środowiska.

Uprawa uproszczona a redukcja emisji dwutlenku węgla

Wyeliminowanie orki pozwala ograniczyć emisję dwutlenku węgla z gleby do atmosfery
fot. Łukasz Wasak

Wyeliminowanie orki powoduje, że dwutlenek węgla oraz inne substancje odżywcze w mniejszym
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stopniu przedostają się z gleby do powietrza. Według raportu sporządzonego przez ECAF
(Europejskie Stowarzyszenie Rolnictwa Konserwującego), rezygnacja z orki przez polskich rolników
mogłaby zmniejszyć emisję CO2 aż o 15 mln t w ciągu roku, czyli tyle, ile generują 4 elektrownie
węglowe. W skali Europy wartość ta wyniosłaby niemal 200 mln t rocznie. Pozwoliłoby to do 2030 r.
wypełnić 22% zobowiązań Europy związanych z zanieczyszczeniem w sektorach, które nie są objęte
ETS (Europejskim Systemem Handlu Emisjami).
Każdy, kto rozważa wdrożenie uprawy bezorkowej do swojego gospodarstwa, do długiej listy
argumentów może dołączyć powyższy. Wszak dbałość o środowisko naturalne jest związane
zasadami dobrej praktyki rolniczej.
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