


 
Czynniki warunkujące dobre wyniki agronomiczne: 

warunki klimatyczne 
ziemia 
rolnik (system uprawy) 

  
 System orkowy jest na dzień dzisiejszy 
systemem najbardziej znanym i najbardziej 

bezpiecznym. 
System bezorkowy natomiast, mało popularny, 
najbardziej rozpowszechniony w USA, rzadziej 

  w Europie.    

 

    



Co zmotywowało mnie do uprawy 
bezorkowej? 

Motywacja: 

1. Ograniczenie kosztów 

2. Uzyskanie tych samych, bądź wyższych plonów 

3. Zastosowanie systemu produkcji trwałej i długoterminowej 

(Płodozmian) 

4. Dostosowanie się do przepisów UE 

(stosowanie międzyplonów) 



Żaden sposób 
uprawy nie może 

być trwały w 
systemie 

bezorkowym bez 
życia w glebie 



 

 

 

 

Schemat systemu kompleksowego w glebie 

     Dżdżownice 

Porowatość 
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System korzeniowy upraw 
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GLEBA 

Jeżeli my, jako 
rolnicy nie uprawiamy 
ziemi, to ktoś musi to 

robić za nas. 



 



Żeby uprościć system uprawy musimy wziąć 
pod uwagę: 

1.   Prace polowe - uprawa płytka, by nie zniszczyć 
substancji organicznej, resztek pożniwnych oraz 
dżdżownic. 

2. Międzyplon – mieszanki wielogatunkowe, przykryć 
ziemię przez resztki pożniwne pozostawiane na 
powierzchni.  

3. Płodozmian – dla zachowania i systematycznego 
podnoszenie żyzności gleby oraz w dłuższym czasie 
uprawy dla ograniczenie zachwaszczenia. 



szybkie – proste – efektywne 

Prace polowe 

 szybkie - aby ograniczyć zużycie oleju napędowego i liczbę 
przepracowanych godzin 

 
 proste - aby oszczędzać szybko zużywające się części i ograniczyć 
liczbę potrzebnych maszyn 

 
 efektywne - aby zaspokoić potrzeby agronomiczne. Podorywka musi 
doprowadzić do wzrostu chwastów, wyrównać pole i aktywować rozkład 
resztek poprzez pozostawienie ich na powierzchni. Ziarno musi być 
wysiane w dobrych warunkach gwarantujących wzrost i rozwój systemu 
korzeniowego. 
 



Dlaczego stosować międzyplon? 

 większa ilość substancji organicznej  
   (dżdżownice - życie biologiczne) 
 
 poprawa struktury gleby  
   (porowatość – system korzeniowy) 
 
 łatwe odchwaszczanie 
 
 bezpłatne dostarczanie azotu  
   (rośliny strączkowe) 
 
 zapobieganie erozji gleby przez jej przykrycie 
   (silne deszcze, wiatr) 

 A dodatkowo można uzyskać dopłaty z UE !!! 

Dla uzyskania dopłat rolno – środowiskowych. 



Płodozmian 

Płodozmian ma na celu stworzenie zrównoważonego systemu uprawy 

 Największe obawy zmiany systemu tradycyjnego na 
system bezorkowy? 

1. Choroby w polu (np. w rzepaku, poprzez krótki płodozmian zboża) 

2. Rozwiązanie niektórych problemów z chwastami 

3. Długotrwałość systemu produkcji 



Płodozmian 
            WZÓR  

            PŁODOZMIANU 2/2 

Problemy 
ze 

ślimakami, 
słomą… 

RZEPAK 

PSZENICA 
KUKURYDZA 

LUB 

GROCH 

Poplon:  
mieszanka  

nasion 

Poplon:  
samosiewy 

rzepak 

Poplon:  
owies, łubin 

Zmniejszenie ryzyka  
powstawania 

chwastów 
jednoliściennych 

(2 lub 3 lata przed) 

Zmniejszenie ryzyka  
powstawania 

chwastów 
dwuliściennych 

(2 lub 3 lata przed) 

Siejąc rzepak po groszku, siew 
bezpośredni jest łatwy, nie 

potrzebujemy poplonów i mamy 
wystarczającą dawkę azotu. 

Oszczędzamy                                          
środki chemiczne oraz 

nawozy! 

JĘCZMIEŃ JARY 



WZÓR PŁODOZMIANU Z BURAKAMI 
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Charakterystyka Przedsiębiorstwa 
Rolnego „Barycz” 

Thibault Perrier   czerwiec 2011 



Charakterystyka przedsiębiorstwa: 
• powierzchnia: 1000 ha 
• rodzaj gleby: piaszczysta (głębokość gliny na poziomie 30-50cm) 
• uprawa: zboża, rzepak, buraki, kukurydza, słonecznik, facelia, groszek, 

cebula, por ... 
• Personel: od 15 do 20 osób przez cały rok, 
• 2002 r. uprawa bezorkowa,  
• 2005 r. zaczyna pracę compil (uprawa płytka),  
• 2009 r. strip-till – co roku prace ulepszane, 
• 1,2 KM / ha – wskaźnik siły ciągników, 
• 40 l / ha paliwa – średnia zużycia paliwa, 
• plony pszenicy przez 4 lata > 7 t / ha, 
• Plon buraków przez 4 lata (65-75 t/ha), 
• Objętych międzyplonem od 2004 roku oraz objętych poplonem Biomax 

od 2008-2009  
BIOMAX – sucha masa poplonu powyżej 4,5 t/ha  



Compil 
 



Compil: agregat uprawowy inny od 
pozostałych 

 

Compil tym wyróżnia się spośród innych maszyn, że pracuje w ziemi łopatkami, a nie 
talerzami czy lemieszami. 

Łopatki w czasie swej pracy nie ślizgają się po powierzchni ziemi, jak to ma miejsce 
w przypadku maszyn z lemieszami, lecz wyciskają w glebie zagłębienia (podobne 
do wytłoczki od jajek), dzięki którym woda łatwiej przenika w ziemię, a system 

korzenny ma lepsze warunki do swego rozwoju. 
Compil pozwala na pracę podorywkową (na głębokości od 3 do 12 cm) wyrównując 

powierzchnię pola i ułatwiając wzrost roślin.  
Resztki roślinne są równomiernie rozłożone i pozostawione na powierzchni ziemi, 

dzięki czemu mikroorganizmy szybko przystępują do ich rozkładu. 
 

Koszty użytkowania są bardzo korzystne, na przykład dla Compila 7m : 
 ciągnik 200 – 240 km 
 prędkość pracy 12 km/h czyli 6 do 7 ha/h 
 zużycie oleju napędowego 5 do 6 l/ha 
 żywotność łopatek +/- 4 000 ha 
 

Z siewnikiem zawieszonym z przodu (lub pneumatycznym siewnikiem nawozu), Compil 
może być używany do siewów poplonów i zbóż. Jakość siewu (jego 

równomierność i głębokość) jest identyczna z jakością oferowaną przez 
renomowane siewniki. 

 



Strip-till 
 



Strip-Till: 1 głębosz + 1 siewnik punktowy 
 

 

Strip-Till umożliwia siew:  
rzepaku, buraków, kukurydzy, słonecznika… 

 
Zakorzenienie się upraw jest zapewnione przejściem głębosza, 

a jakość siewu przez siewnik punktowy.  
 

A wszystko to za jednym razem, czyli:  
1 ciągnik + 2 maszyny = 1 operator 

 
Dzięki zastosowaniu tego systemu, ziemia między rzędami 
siewu nie jest uprawiana, co ogranicza wzrost chwastów, a 

także jej wysuszenie. 



poprzednia uprawa: groch - 30ha, 
-    po żniwach compil, 
- 20 lipca Compil oraz siew: rzodkiew 2 kg/ha, słonecznik 10 kg/ha, gorczyca 5 

kg/ha, niger 5 kg/ha, owies 40 kg/ha, koniczyna 10 kg/ha, soczewica 5 kg/ha, 
facelia 5 kg/ha, gryka4 kg/ha, 

- Całkowite zniszczenie spowodowane mrozem, 
- Resztki, pozostałości przed siewem, 
- Siew buraków z strip-till, 

 
 

 

3 września 2009 
Pole objęte mrozem - koniec zimy 

Zamarzło wszystko, w 
przeciwieństwie do innych pól 

 



Wał przed siewem 

Siew buraków ze strip-
till 12 rzędowy 



poprzednio: kukurydza - 18 ha  
- Compil po zbiorach (9 t/ha suchej masy) 
- Siew buraków z  strip-till 



Profil gleby po siewie  ze Strip-Tillem 
w Ryczeniu 

 

Zdjęcia z 12/06/09 



Siew buraków po pszenicy   

- zbiór zbóż (/ha)7,4t 
- po kombajnie agregat Compil (głębokość do 5cm), aby chwasty i samosiewy  kiełkowały 
- siewnik rzutowy (do poplonu)  + compil 

SCHEMAT POLA 

- po kombajnie compil (głębokość 5cm) 
- siew rzutowy(do poplonu) + compil sierpień        
- siew buraków z strip-till + siewnik marzec 
 

- poplon + siew bobiku 
- siew bezpośredni  
(sam   siewnik)  marzec 

doświadczenie 

I 

II 

I sposób uprawy 

 
Na ¾ części pola zasiany poplon: 
Siew poplonu 18.08.2010:   
rzodkiew 5kg/ha  
koniczyna Aleksandria 5kg/ha 
facelia 10kg/ha 
groszek 50kg/ha 
gryka 10kg/ha 

I sposób uprawy 

http://rolnictwo-utu.pl/articlesView.php?id=12&title=uprawa---compil&lang=PL


Na drugiej części  pola wykonano doświadczenie krzyżowe z poplonami. 
Siew 07.09.2010 – Vaderstad 

gdzie: 
 
1 - facelia 10kg/ha 
2 - gorczyca 10kg/ha 
3 - niger 10kg/ha 
4 - rzodkiew biały 10kg/ha 
5 - koniczyna Inkarnat 10kg/ha 
6 - groch 60kg/ha 
7 - słonecznik 60kg/ha    
8 - owies 60kg/ha 
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Celem doświadczenia była ocena 
jakości siewu i wschodów buraków po 
siewie tych poplonów. Próby siane za 
późno, w połowie października 
przyszedł mróz, który całkowicie 
zlikwidował rośliny wrażliwe na niską 
temperaturę, min.: niger i słonecznik. 
Doświadczenie powtarzane będzie za 
rok. 

 

II sposób uprawy 

Siew bezpośredni, koniec 
marca, nad rzędami 
bobiku, który był 
całkowicie zniszczony 
przez mróz. 



I sposób uprawy 
Część pola uprawiana ze strip-till. Dla jakości pracy należało poczekać, aż pole całkowicie się wysuszy. 
Zruszenie gleby przez strip-till powoduje szybsze ogrzanie się gleby, poza tym uprawa ze strip-till powoduje 
lepszą mineralizację (dostarczenie azotu) oraz większy ruch w glebie niż sam siewnik. 
II sposób uprawy 
Mieliśmy możliwość by siać wcześniej, już pod koniec marca. Nie czekaliśmy, aż pole wyschnie, była dobra 
przyczepność maszyny do ziemi. Obsada buraków to 100tys./ha. Obserwujemy lekkie opóźnienie we wzroście 
buraków. 

31 maja 2011 12 maja 2011 Wykształcony system korzeniowy 

25 marzec 2011 25 marzec 2011 25 marzec 2011 

Siew buraków ze strip-till (12 rzędowy) 



Bobik przed siewem 
rzepaku 

Siew rzepaku bezpośrednio w rzędy bobiku 



Siew kukurydzy w poplonie żyta  
 zbiór żyta 

 od razu raz agregat Compil (głębokość do 5 cm) 

 samoziewy będą całą zimę stanowiły poplon 

 na wiosnę siew kukurydzy bezpośrednio z strip-till 

 Przed wschodami oprysk glyfosat 



Przykład siewu rzepaku 2010-2011 

poprzednio: facelia - 38 ha 

- Compil po zbiorach, 

- Siew rzepaku z strip-till (20 ziaren/m²) 

 

 



Siew rzepaku 2009 po poplonie 

 



Siew zboża z Compil 



 



Podsumawanie 
Warto zastanowić się nad naszym wspólnym celem agronomicznym, 

by uzyskać: 
pieniądze i czas 

oraz by mieć zdrową i żywą ziemię … dla następnego pokolenia… 


