
Na szczęście rośnie nowe po-
kolenie rolników, które tro-

chę inaczej spogląda na świat i ma 
inne podejście do tematu wymiany 
doświadczeń. Bo przecież od daw-
na wiadomo, że jest to jedna z naj-

efektywniejszych i najtańszych form 
nauki. Z ciekawą inicjatywą wyszła 
więc do rolników obecna w  Polsce 
od ponad 20 lat firma Soufflet, która 
w marcu 2017 powołała do życia klub 
Soilteq. 

Pięć kroków 
Strategia Soilteq jest zawarta w pię-

ciu krokach i skupia się na: dbałości 
o glebę i jej strukturę, utrzymywaniu 
stałej okrywy roślinnej gleby, braku 
konieczności zakupu nowych maszyn, 
wiedzy o roślinach i ich właściwościach 
oraz nawożeniu gleby, a nie roślin. Aby 
lepiej zrozumieć te zagadnienia, dwa 
razy w roku organizowane są spotka-
nia dla rolników. Odbywają się one 
zwykle w formie warsztatów, na któ-
rych rolnicy mogą zapoznać się z pre-
zentowanymi zagadnieniami, a także 
omówić interesujące ich tematy czy 
problemy. Na spotkaniach jest także 
obecny Matthieu Archambeaud, który 
jest uznanym ekspertem w obszarze 
rolnictwa zrównoważonego, zarówno 
od strony teoretycznej, jak i praktycz-
nej. Specjalizuje się on w badaniu życia 
glebowego i zależności, jakie zachodzą 
w glebie, oraz na wprowadzaniu upra-
wy opartej na wiedzy i wykorzystaniu 
procesów pojawiających się naturalnie 
w zdrowej glebie. 

„Stwórz swój płodozmian”
Pod takim hasłem odbyło się listo-

padowe spotkanie klubu Soilteq w Je-
rzykowie koło Pobiedzisk. Na począt-
ku Matthieu Archambeaud omówił 
zalety stosowania międzyplonów oraz 
zasady doboru roślin do mieszanek 
poplonowych. Podkreślił, że bardzo 
ważne jest jak najszybsze zasianie po-
plonów, tak aby w pełni wykorzystać 
potencjał długich letnich dni. Najlep-
sze efekty daje mieszanka co najmniej 
czterech odpowiednio dobranych do 
warunków roślin poplonowych, gdyż 
wtedy są one w  stanie wytworzyć 

W grupie siła
Dzielenie się wiedzą nie jest najlepszą stroną polskich rolników. Nie można się temu do 
końca dziwić, gdyż takie zachowanie wynika po części z obawy przed ośmieszeniem, a po 
części z niechęci do zdradzenia zbyt wielu własnych tajemnic. 

Podczas spotkań członków klubu Soilteq swoją wiedzą i doświadczeniem służy Matthieu 
Archambeaud, który jest ekspertem w dziedzinie rolnictwa zrównoważonego. 
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Tak wygląda rzepak (zdjęcie z listopada) wysiany z roślinami towarzyszącymi: soczewicą, gryką 
oraz koniczyną. Jak podkreślał właściciel gospodarstwa, z uwagi na trudne warunki pogodowe 
panujące w czasie siewu rzepaku udało się go zasiać w trzeciej dekadzie sierpnia.

Podczas spotkania rolnicy na specjalnie przygotowanych przez organizatorów kartach układa-
li płodozmian, który był potem omawiany i poddawany analizie. 

dużo materii organicznej, która doce-
lowo zwiększa zawartość próchnicy 
w glebie. Zachęcał też do stosowania 
w poplonach minimum 50% roślin mo-
tylkowych, które mogą gromadzić azot 
z powietrza w glebie. Zwracał uwagę, 
aby odpowiednio dobierać poplon do 
roślin następczych i nie siać roślin krzy-
żowych przed rzepakiem czy też gryki 
przed burakami cukrowymi. Przedsta-
wił ponadto technikę wysiewu rzepaku 
z roślinami towarzyszącymi. Po prelek-
cji rolnicy, pracując w grupach, ułożyli 
swój własny płodozmian, który potem 

był omawiany i poddawany szczegó-
łowej analizie. Spotkanie zakończyło 
się wizytą w pobliskim gospodarstwie 
należącym do Cederic Boulan, gdzie 
rolnicy mieli możliwość zapoznania się 
z rzepakiem zasianym w towarzystwie 
koniczyny, soczewicy oraz gryki. Pod-
czas całego spotkania trwała ożywiona 
dyskusja dotycząca prezentowanych 
technologii i ich ograniczeń oraz szans, 
jakie mogą dać rolnikom.  
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Odwiedź nasz kanał na                                               

i obejrzyj film 

„Warsztaty dla rolników z klubem Soilteq”


