ROLNICTWO WĘGLOWE
Popraw jakość gleby i zyski
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Działalność człowieka przechyliła równowagę w obiegu
węgla w atmosferze. Obecnie uwalnia się więcej
dwutlenku węgla niż rośliny lądowe i wodne mogą w
naturalny sposób wchłonąć ponownie. Nadmiar
dwutlenku węgla utworzył powłokę w naszej atmosferze
– zatrzymując ciepło słoneczne i zmieniając nasz klimat.
Na szczęście mamy możliwość przywrócenia równowagi
w cyklu węgla w sposób, który złagodzi zmiany
klimatyczne, wzmocni odporność na suszę i naturalnie
zwiększy naszą produktywność rolną. To naturalne
rozwiązanie nazywa się rolnictwem węglowym,
regeneracyjnym (carbon farming).
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ROLNICTWO
WĘGLOWE TO
NASZA SZANSA
Konwencjonalne praktyki rolnicze, w tym
prace maszynami, tradycyjna uprawa gleby,
nadmierny wypas, stosowanie nawozów,
pestycydów i herbicydów powodują znaczne
uwalnianie dwutlenku węgla.
Jak się jednak okazuje, dwutlenek węgla
może być z korzyścią przechowywany przez
długi czas (od dziesięcioleci do stuleci lub
dłużej) w glebie w procesie zwanym
sekwestracją węgla w glebie. Rolnictwo
węglowe (zwane nawet uprawą dwutlenku
węgla) obejmuje zatem wdrażanie praktyk
przyspieszających tempo usuwania CO2 z
atmosfery i przekształcających go w materiał
roślinny i/lub materię organiczną gleby.

SEKWESTRACJA WĘGLA TO
NATURALNIE WYSTĘPUJĄCY
PROCES, W KTÓRYM WĘGIEL
JEST USUWANY Z ATMOSFERY
I MAGAZYNOWANY W GLEBIE
I ROŚLINNOŚCI.

W eAgronom jako pierwsi w Polsce
opracowaliśmy model praktyk rolniczych,
które kładą nacisk na sekwestrację węgla.
Uczestnictwo w programie węglowym
eAgronom prowadzi do zwiększonych
wskaźników wychwytywania dwutlenku
węgla (generowania certyfikatów
węglowych), polepszenia jakości gleby,
optymalizacji produkcji i co za tym idzie
łagodzenia zmian klimatycznych.

DLACZEGO GLEBA JEST WAŻNA?

Gleba dostarcza niezbędnych składników odżywczych,
wody, tlenu i wsparcia dla korzeni, których potrzebują
rośliny. Służy ona również jako bufor chroniący delikatne
korzenie roślin przed drastycznymi wahaniami temperatury.
Zdrowa gleba to żywy, dynamiczny ekosystem, pełen
mikroskopijnych i większych organizmów. Pełnią one wiele
funkcji życiowych, w tym przekształcanie martwej i
rozkładającej się materii, a także minerałów w składniki
odżywcze roślin; zwalczanie chorób roślin, szkodników
owadzich i chwastów; poprawa struktury gleby z
pozytywnym wpływem na wodę glebową i zdolność
zatrzymywania składników odżywczych, a ostatecznie
poprawa produkcji roślinnej. Zdrowa gleba przyczynia się
również do łagodzenia zmian klimatu poprzez utrzymanie
lub zwiększenie zawartości węgla.
Wymiana składników odżywczych między materią
organiczną, wodą i glebą ma zasadnicze znaczenie dla
żyzności gleby i musi być utrzymywana dla celów
zrównoważonej produkcji. Kiedy gleba jest wykorzystywana
do produkcji roślinnej bez przywracania materii organicznej i
zawartości składników odżywczych, cykle składników
odżywczych zostają przerwane, żyzność gleby spada, a
równowaga w agroekosystemie zostaje zniszczona.
Pogarszanie się jakości gleby i zmniejszanie substancji
organicznej ma ogromny wpływ na jakość plonów i
doprowadza do stosowania większej ilości kosztownych
nawozów - co skutkuje dalszym wyjaławianiem gleby i
utratą jej wartości.

JAK ZADBAĆ O
KONDYCJĘ GLEBY?
Uprawa bez pługa (uprawa zerowa) –
pług miesza glebę z powietrzem,
umożliwiając utlenienie węgla z powrotem
do atmosfery. Zamiast tego zaleca się
koncentrowanie na uprawach wieloletnich
lub używanie siewnika bezorkowego dla
upraw na dużą skalę.
Mulcz – zaleca się pozostawienie resztek
pożniwnych na miejscu uprawy w postaci
ściółki. Podczas rozkładu pozostałość
napędza obieg węgla w glebie.
Płodozmian – zaleca się zróżnicowane
płodozmiany uwzględniające uprawę
gatunków pastewnych czy wieloletnich, o
mocno rozwiniętych systemach
korzeniowych (np. trawy, koniczyny,
lucerny).

Więcej informacji na temat praktyk
rolniczych w rolnictwie węglowym
znajdziecie na naszym blogu:
O znaczeniu uprawy bezorkowej:
https://eagronom.com/pl/blog/uprawabezorkowa-fundament-rolnictwaregeneracyjnego-carbon-farming/
Dlaczego międzyplony są ważne?
mihttps://eagronom.com/pl/blog/miedzyplonykorzysci-i-problemy-wynikajace-z-uprawokrywowych/

Stosowanie odpowiedniej ilości nawozu i
nawozów organicznych – zbyt dużo
nawozów azotowych powoduje
wytwarzanie silnego podtlenku azotu w
gazie cieplarnianym i niweluje korzyści
wynikające ze zwiększonego tworzenia
materii organicznej w glebie. Dlatego
bardzo istotne jest by zawsze zachować
umiar w stosowaniu nawozów sztucznych
i zwracać się w kierunku substancji
organicznych.
Rotacja żywego inwentarza – regularne
przemieszczanie się stad przez małe
wybiegi jest zdecydowanie lepsze niż
pozwalanie na ciągłe żerowanie na
jednym obszarze. Istotne jest by
codziennie przenosić swoje zwierzęta i
starać się, aby każdy wybieg
„odpoczywał” tak długo, jak to możliwe
między wypasami.

CO MÓWIĄ NASI
KLIENCI?

"Zrównoważone rolnictwo to przyszłość.
Dołączenie do programu węglowego
eAgronom to szansa dla gospodarstw rolnych
by jako pierwsze w Polsce zaczęły
wprowadzać zmiany nastawione na
optymaliazację kosztów, zysk i dbałość o
środowisko."

Michał Pietrasik, Gospodarstwo rolne 3000ha,
woj. lubuskie

"Usługi eAgronom pozwoliły mi
zoptymalizować koszty nawożenia
i plonowania. Spowodowało to znaczące
zmniejszenie wydatków, a w przyszłości
wygeneruje zyski wynikające z lepszej jakości
gleby."

Julita Morawska, Gospodarstwo rolne Morawscy
3000 ha, woj. kujawsko-pomorskie.

JAK DO NAS DOŁĄCZYĆ?

Rolnik potwierdza
zainteresowanie przystąpieniem
do programu podpisując umowę
wstępną.
eAgronom przeprowadza
wstępny audyt węglowy
gospodarstwa.

Doradca eAgronom
analizuje dane historyczne
i proponuje dodanie
nowych praktyk.

eAgronom oblicza ilość
kredytów węglowych
generowanych w
gospodarstwie.

Nowe praktyki są wdrażane
w gospodarstwie i
rejestrowane za pomocą
oprogramowania eAgronom.

Kredyty są sprzedawane
nabywcom korporacyjnym i
innym organizacjom. Rolnik
otrzymuje zapłatę za kredyty
węglowe.

Więcej na temat naszych usług:
https://eagronom.com/pl/popraw-glebe-i-zyski/

