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Innowacyjne sposoby uprawy gleby -
wady i zalety

różnych sposobów uprawy

* - prezentacja zawiera wyniki badań przemysłowych i prac rozwojowych współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (1.1. 

Projekty Badawczo-Rozwojowe; 1.1.1. Badania Przemysłowe i Prace Rozwojowe Realizowane przez Przedsiębiorstwa, Program  Operacyjny Inteligentny Rozwój) 

w ramach projektu „Prace badawczo – rozwojowe nad innowacyjnym sposobem pasowej uprawy roli i siewu prowadzące do opracowania wysoce zaawansowanego 

rozwiązania dostosowanego do warunków panujących w Europie środkowo-wschodniej. Beneficjentem projektu była firma Mzuri World sp. z o.o.
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Współczesne sposoby i systemy uprawy roli [Jaskulski, Jaskulska] 



Oddziaływanie uprawy roli na właściwości gleby wynika z:

Uprawa zredukowana, 

bezpłużna,

Strip-till

Uprawa 

konwencjonalna 

(płużna)

Uprawa zerowa, siew 

bezpośredni, Strip-

till

0%    Ilości resztek roślinnych na powierzchni  ≤ 100%

max Stopień odwracania i/lub spulchniania gleby            brak





5Łoże siewne
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Orka Bezpłużna



7Skorupa glebowa 





9Erozja wodna 



10Erozja wodna 



Erozja wietrzna
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• uproszczone systemy uprawy. Celem praktyki jest wsparcie konserwującej 
uprawy roli, poprzez zachowanie naturalnych zasobów przyrody przy 
równoczesnym osiąganiu zadowalających plonów.

Na gruntach ornych uprawa roślin będzie musiała być prowadzona w formie 
uprawy konserwującej bezorkowej lub uprawy pasowej (strip – till), przy czym: 
zabiegi uprawowe wykonywane są z odstąpieniem od uprawy płużnej w zespole 
uprawek pożniwnych i przedsiewnych;
po zbiorze uprawy pozostawia się na polu całość resztek pożniwnych w formie 
mulczu.

Praktyka nie obejmuje uprawy zerowej.

Ekoschematy – uprawa bezpłużna 12
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R<15%

Tradycyjna, 

klasyczna, płużna Duże ryzyko erozji 
gleby

15%< R<30% Zredukowana 

R> 30%

Uproszczona

Uprawa 

konserwująca – małe 

ryzyko erozji

Pasowa

Redlinowa 

Mulczująca

Zerowa 

Uprawa a resztki pozbiorowe (R)



Ochrona przed: erozją, utratą struktury, zaskorupieniem, 

zagęszczaniem głębszych warstw gleby

Ograniczenie wschodów chwastów

Zmniejszenie spływu powierzchniowego i parowania wody

Obniżenie temperatury, zwiększenie wilgotności gleby

Zwiększenie aktywności biologicznej gleby

Akumulacja materii organicznej w górnej warstwie gleby

resztek roślinnych, 
mulczu oraz braku odwracania i 

ograniczonego spulchniania gleby



Ograniczenie chwastobójczego działania herbicydów doglebowych

Utrudnienie wykonywania zabiegów agrotechnicznych, głównie 

siewu, pielęgnacji międzyrzędowej

Obniżenie temperatury gleby, opóźnienie kiełkowania 

nasion i wschodów roślin

Wpływ wydzielin rozkładającej się biomasy na kiełkowanie nasion            

i początkowy wzrost roślin 

Niekorzystny wpływ dużej ilości 
resztek roślinnych i mulczu na 

powierzchni gleby

Miejsce występowania organizmów chorobotwórczych, szkodników i 

nasion chwastów



16Resztki pozbiorowe – dokładne rozdrobnienie 



17. . . i równomierne rozłożenie 



18. . . z możliwością siewu międzyplonu
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Płytka Głęboka Brak Brak, mulcz
(słoma)

12,3

8,1

9,5

14,7
%

Wilgotność gleby (0-20 cm) w zależności sposobu uprawy po zbiorze roślin, dwa 
tygodnie bez opadów  



20Wschody buraka wśród resztek pozbiorowych



21… i dalsza wegetacja
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Istota technologii pasowej  strip-till
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http://mzuri.eu/wp-content/uploads/pro-til-advantages-1-700x700.jpg uzupełnione
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24Bioróżnorodność i aktywność biologiczna w glebie
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Masa dżdżownic w warstwie uprawnej gleby (kg ha-1) w zależności od systemu uprawy*
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Zawartość węgla organicznego (g/kg gleby)*
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Zużycie paliwa (l/ha) podczas uprawy roli, nawożenia przedsiewnego 

i siewu roślin jarych w zależności od systemu uprawy*
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Emisja CO2 (kg/ha) ze zużytego paliwa podczas uprawy roli, nawożenia 

przedsiewnego i siewu roślin jarych w zależności od systemu uprawy*
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Emisja CO2 (g CO2/m

2/godz.) w momencie wykonywania orki głębokiej
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12,0%8,2% 8,2%

3,1%

Płużne łoże: 4,3%



316 m3

31,6 mm
206 m3

20,6 mm

248 m3

24,8 mm

Mzuri Pro-Til Bezpłużna Płużna

A

Zapas wody w warstwie gleby 0-20 cm w okresie siewu buraka/kukurydzy



33Technologia uprawy pasowej buraka 



34… i dalsza wegetacja



35Formujący się korzeń w uprawie pasowej
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Plon korzeni buraka cukrowego (t ha-1) w zależności od sposobu uprawy
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Dziękujemy bardzo


