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Konserwujące systemy uprawy
wiosnalato jesień

lipiec sierp.

zima

siew

wiosną Stip Till 20-25

siew międz.

gruber 10

gruber 20

warstwa siewna 

glifosat 



Strip-Till wiosną po międzyplonie 



 
+++ ochrona przed erozją 

 

+++ zachowanie struktury gleby 

 

+++ intensywne spulchnienie w strefie 

        korzenienia się rośliny 

 

+++ duża efektywność wykorzystania wody 

 

+++ mały nakład energii na ha 

 

+++ zmniejszenie kosztów jednostkowych 

 

+++ połączenie z nawożeniem pod korzeń 

Strip – Till  w burakach, (rzepaku, kukurydzy) – 

dlaczego ? 



Agregat do Strip-Till -Duro France 



Jaki jest optymalny element roboczy ? 



Strip-Till wiosną po międzyplonie 



Zbiornik(BOXER 

nasiona/nawóz) 

Uprawa gleby Agregat doprawiający z 

3 punkt. zawieszeniem 

Agregat Master - nowe możliwości 







• głębokość pracy od 5 – 35 cm 

• możliwość umieszczenia nawozu w strefie 

spulchnienia 

• szerokość redlicy 40 mm 

• koła walcowe STS ugniatają glebę z lewej 

i prawej strony obok redlicy 



Możliwość regulacji szerokości międzyrzędzi 



Możliwości i zalety nawożenia pod korzeń 

Wpływ  umieszczenia  nawozu na kształtowanie korzenia 

wg Bauer 2011 

wysiew nawozu 

4-8 cm lub  

17-22 cm 

 

nawożenie  

głębokie 

 

nawożenie pod 

korzeń za duża 

 ilość 

nawożenie pod 

korzeń  ilość 

 właściwa 

 

wysiew nawozu 

gruboziarnistego,  

uprawa przed 

siewem  



Składniki pokarmowe , które 

pozostają w miejscu wysiewu 

Składniki pokarmowe , które nie  

pozostają w miejscu wysiewu 

• N-forma azotanowa 

• siarczany 

• rozpuszczalne formy 

wapnia 

• magnez 

• kwasy borowe 

• N-forma amonowa 

• fosfor 

• potas 

działanie 

„wabiące” 

Możliwości i zalety nawożenia pod korzeń 



Nawożenie pod korzeń –buraki 2012  

plon cukru [t/ha] 

dane ; Sander Nordzucker 

Nawożenie pod korzeń Nawożenie powierzchniowe 



Pawłowice siew  23.04 
 



Porównanie technologii Master z uprawą przed siewną 



Porównanie technologii Master i Duro France (obsada 2 tyg. po 

siewie) 

     Master 

  84 tyś szt/ha  

Duro France 

  69 tyś szt/ha  



Stan buraków na 04.06.2013 (siew 24.04) 



Porównanie systemów uprawy  

 Żołędnica  2011-2012 

System uprawy gleby

Obsada 

zbiór            

tyś szt/ha

Plon 

korzeni  

t/ha

  Pol.          

%

Plon tech. 

cukru     

t/ha

Mulcz  ścierniskowy - 15cm 103 100,1 17,50 15,5

Strip - Till na mulczu ścierniskowym - 20cm 90 103,1 17,33 15,8

Mulcz z gorczycy - 15cm 102 99,4 17,30 15,2

Strip - Till na mulczu z gorczycy - 20cm 91 103,7 17,34 15,9



Zużycie paliwa – doświadczenia Żołędnica  

Systemy uprawowe Ogółem l/ha 

System orkowy 49 

Mulcz ścierniskowy spulch. 35 cm 39,8 

Mulcz ścierniskowy spulch. 15 cm 29,5 

Mulcz z gorczycy     spulch. 15 cm 33,5 

Strip - Till w mulcz ścierniskowy 30 

Strip - Till w mulcz z gorczycy 34 



  uprawa pasowa          siew w mulcz 

Agregat Duro France  770 ha 

Agregat  Master 184 ha 

Areał uprawy buraków w Strip Tiil  



Strip-Till (jesienią) 
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Konserwujące systemy uprawy
wiosnalato jesień

lipiec sierp.

zima

glifosat

glifosat 

jesienią Strip-Till 25

siew

gruber 10



Pozytywne efekty: 
Wysoka efektywność wykorzystania wody (małe wyparowanie) 

mała podatność na erozję 

połączenie uprawy z nawożeniem pod korzeń 

zabiegi chroniące glebę 

lepsze  głębsze korzenienie się roślin 

mniej słomy i resztek międzyplonu w strefie kiełkowania i korzenia 

 

Otwarte pytania: 
stabilność plonów 

rozkład substancji aktywnych pestycydów 

presja szkodników 

intensywność uprawy ścierniska 

jakie kombinacje  z międzyplonami  

głębokość spulchnienia 

głębokość umieszczenia składników pokarmowych 

jaka technika jest najlepsza do stosowania 

jakie formy nawozów stosować i w jakich koncentracjach 

jaki płodozmian jest najlepszy 

Aktualny stan wiedzy dotyczącej - Strip-Till 



Dziękuję za uwagę 


