
Nowa technologia uprawy gleby wykazuje istotny wpływ na 

właściwości gleby pod uprawę warzyw  

System AgroKruh to przykład ekologicznej uprawy gleby w kręgach, przy użyciu ramienia 

podporowego z łopatą i sprzętem do nawadniania. Gleba nie jest orana i odwracana, a metoda ta ma 

znaczący wpływ na właściwości gleby, które są istotne dla uprawy ekologicznych warzyw. 
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System AgroKruh. Zdjęcie, Anetta Vaculíková.  

Rodzaj użytkowania i uprawy gleby oraz nawozy stosowane w produkcji rolnej mają istotny wpływ na 

obciążenie środowiska. Ludzkość nie może już sobie pozwolić na lekkomyślne korzystanie z 

ekosystemów, ale musi szukać sposobów na ich zrównoważone wykorzystanie. Jednym ze sposobów 

użytkowania ziemi w sposób zrównoważony może być rolnictwo ekologiczne. 

Celem rolnictwa ekologicznego jest produkcja żywności przy użyciu naturalnych substancji i praktyk, a 

zatem bez użycia nawozów sztucznych. Rolnictwo ekologiczne ma pozytywny wpływ na środowisko, 

ponieważ sprzyja równowadze poszczególnych ekosystemów, która wzrasta z czasem. Zasady 

rolnictwa ekologicznego obejmują odpowiedzialne wykorzystanie energii i zasobów naturalnych, 

zachowanie lub zwiększanie bioróżnorodności, przywrócenie i zachowanie równowagi ekologicznej, 

zachowanie lub zwiększanie żyzności gleby oraz zachowanie lub poprawę jakości wody. 

Uprawa uproszczona wpływa na właściwości gleby  

System AgroKruh reprezentuje jedną z form uprawy i użytkowania gleby w sposób ekologiczny i 

zrównoważony. Polega on na uprawie gleby w kole za pomocą ramienia podporowego, na którym 

umieszcza się indywidualne łopaty i urządzenia nawadniające. Ramię jest zakotwiczone w środku pola 

na belce i można je przesuwać przez środek do sąsiednich okrągłych pól. Gleba nie jest orana i 

odwracana, ale spulchniana łopatą. Tak przygotowane pola wykorzystywane są do uprawy warzyw. 



 
Ján Šlinský -właściciel patentu i założyciel founder AgroKruh. Zdjęcie: Richard Medal. 

 

Ta metoda uprawy wykazuje bezpośredni wpływ na polepszenie struktury gleby, tj. liczby stabilnych 

agregatów glebowych o wielkości od 0,5 do 3 mm. W glebie z zastosowanym systemu AgroKruh udział 

cennej pod względem agronomicznym struktury gruzełkowatej stanowi około 70%  całkowitej ilości 

agregatów glebowych w porównaniu z 45% w tej samej glebie uprawianej metodami 

konwencjonalnymi, gdzie przeważają gruzełki mniejsze od 0,25 mm (stanowiące ponad 50%). 

 
Wykres: Beata Houšková 

Poprawa struktury gleby jest procesem wymagającym i długotrwałym, a przywrócenie lub zwiększenie 

jej bioróżnorodności nie jest możliwe bez zrównoważonego gospodarowania. AgroKruh wydaje się 

proponować zrównoważoną metodę uprawy gleby, która ma znaczący bezpośredni wpływ na 

poprawę jej właściwości i zapewnia uprawę zdrowej żywności w postaci ekologicznych warzyw.  

Jak widać na poniższych ilustracjach, dżdżownice są obecne w glebie z zastosowaną metodą AgroKruh. 

W glebie uprawianej tradycyjnie dżdżownice występują sporadycznie i są w złym stanie. 

  

 



 
Reprezentacyjna liczba dżdżownic po 3 latach stosowania metody AgroKruh oraz w glebie uprawianej metodą tradycyjną 
(odpowiednio - po lewej i po prawej). Zdjęcie: Jarmila Makovníková 

Współpraca z badaczami przynosi obopólne korzyści 

Agrokruh to opatentowany system zarządzania glebą, w którym stosuje się dobre praktyki rolnicze. 

System ten jest interesującym przedmiotem badań, ponieważ dostarcza cennych informacji o tym, jak 

sposób gospodarowania glebą wpływa na właściwości gleby, głównie fizyczne (tworzenie stabilnych 

agregatów glebowych), zdolność zatrzymywania wody oraz właściwości biologiczne i gromadzenie 

węgla . System był używany przez ostatnie osiem lat i w tym czasie zaobserwowano ogromny wzrost 

różnorodności biologicznej w glebie. Badania stwarzają możliwość bezpośredniej oceny, w jaki sposób 

technologia ta ma zastosowanie jako nowy typ zrównoważonego systemu zarządzania glebą. 

W zamian, rolnik, który wdrożył technologię AgroKruh czerpie korzyści ze zdobycia wiedzy dotyczącej 

zrównoważonego użytkowania gleby, oceny właściwości gleby i przedstawienia wyników takiej oceny. 

Dzięki temu będzie miał oczywiste argumenty i możliwość bycia liderem w stosowaniu tej technologii. 

Rolnik stosujący technologię AgroKruh jest zainteresowany współpracą przy badaniach. Jest 

zaangażowany w opracowanie nowych sposobów zrównoważonego gospodarowania glebą. Jako 

rolnik i wynalazca interesuje się tym, w jaki sposób wyniki dotyczące nowych sposobów uprawy 

poprawiają właściwości gleby, a także kwestiami polityki ochrony gleby. 

 

System AgroKruh napotkał wyzwania w dążeniu do zmian 

Rolnik, stosujący ten system musiał sprostać wyzwaniom związanym z promocją swoich pomysłów i 

systemu AgroKruh. Były to wyzwania związane z prowadzeniem gospodarstwa ekologicznego oraz 

pozyskaniem materiału i części wyposażenia technicznego potrzebnego do budowy systemu, 

ponieważ opiera się on na nowej, a nie tradycyjnej technologii. Wyzwania ekonomiczne rozwiązano 

jednak za pomocą przedpłaty klientów. Rolnik, wynalazca AgroKruh posiada bliskie grono klientów, 

którzy razem z nim wspierają zrównoważony system uprawy gleby i zgodzili się zapłacić za warzywa z 

góry. Klienci stawiali wymagania co do ilości i rodzaju warzyw. W ten sposób rolnik mógł rozpocząć 

uprawę gleby i dostarczać plony swoim klientom. Niemniej jednak, aby odnieść sukces, potrzebował 

wiele entuzjazmu i determinacji w osiągnięciu swojego celu. 

  



---------------------- 

Podziękowania: 

Ten artykuł powstał na podstawie wywiadu z Jánem Šlinskim, założycielem AgroKruh.  

Kontakt:  

http://agrokruh.sk/ 

Więcej informacji (krajowe źródła w języku słowackim): 

 http://www.netky.sk/clanok/agrokruh-revolucne-organicke-pestovanie-zeleniny 

 https://www.predajzdvora.sk/farma/agrokruh/ 

 http://farmlandia.sk/ 

 http://agrokruh.sk/ 
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