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Kledy
w 2oo2 r' kupor'vcłem gospodorstwo w m e_scowosci Ryczeń,
znojdowoło s ę no skroju upodłosci N e było wtedy jeszcze
ur jrych dopłot, o i somo z e-io
nie jest nojlepszo - dominuje lV
kIoso' Pomysł norodził się w trokcie oprocowonego w ty- czos e
biznesp|onu. Dzięki niemu chciolem uzys(oc wyższe, o orzyno mniej porównywoIne do trodycyjnego systemu uprowy z orkq
piony, 1ok równiez w istotny spo
sób obnizyc koszty produkryjne
' m' n' pol wo, CZęsC Zom el
nych, omortyzocji maszyn oroz
robocizny.

dejmowonio decyzji si::_: c'''ło
równiez dostosowc_: .: ac
wymogów roInosroCo''. :..:,''-. a_
w UE, które choc cz s .- Pc "'
sce nie sq obow qz<or'.e aeaa
z upływer cZoSL Co_]. a ] )- ł

dotykoć poIskich ro _ <]".'

otr Przylec e tego -e.. r - -.. nego systemu mys enic oz-tcCZCło zotem rodyko ne Zm c.y W po
de1ściudo uprowy ro i?
TP

Uproszczono techniko

dorstwie rolnym powinno byc
bowiem prosto, szybko i efektywno. Tymczosem no dobre wyni[' ogronoriczne wpływojo t_zy
czynniki: worunki klimotyczne,
jokoścgIeby oroz proco roIniko.
Nie no ezy przy ty- oorrzec ro

wynik ekonomicz.y gospodor

stwo ty1ko i wyłqcznie przez pry
zmot wysokości pIonów' Równie,
e nie bordziej isrotno jest

qc JTyskoi-e_ morzy,
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Drzedsęb'orstw;e

''Bo_'cz'' system rózn' się
cc s ev'',l bezpośredniego zostoso\,,,c. e'r ogregotu uprowowego, (tory mo zo zodonie ułotwić
wzrost chwostów, rozłozyć resztki
o

po znrwoch no powierzchni, po

nowym, umozliwiolqcym popro-

moter i orgonicznej, o tokze wyrównoc po|e i przygotowoć stonowisko pod slew. Podczos tel fozy
mozno równiez wykonoć siew
międzyp onów, U epszojqcych
g ebe' Viędzyo|ory' oozo Lym ze
zopewriojo więl szo i osc _oLe'
orgon icznej, poprowiojq strukturę gleby zopewniojq jej przykry

wionie z rokU no rok1okości g eby'

Nie chodzi bowiem o to, zeby

uzyskoć wysokie wyniki w donym

ole oby odnorowywoc e
przez dłuższy okres czosu' Koz'

'o<r,,

dy

ro|nik powlnien spoglqdoć

wej i moterii orgonicznej. Zlemlę
mozno bowiem porównoć do
miosto, gdzie znojdujq się os edIo,

drogi, centro hondlowe czy bonki. Zbudowone lest to wszystko
w toki sposób, ze |azdy noze zyc
obok siebie. W przypodku uprowy ziemi równiez musi zochodzic
toko symbiozo. Nolezy zotem
szonowoć g ebę, W efekcie czego,
w c qgL . 'ku lot mik.oorgor zmy
glebowe, korzenie i inno founo
glebowo przerTLJJq [ur.c e upro
wy, wp1ywo'1oc ro 'ówrowoze^ e
su bsto ncji

..'. Pozo tym trzebo

.

s:oco"'C_.

to oby wzbogocic zycie w g ebie

- No

niętych we Froncji doświodczeń
zdecydowonej zmionie uległ mó1
sposób myślenio. Proco w gospo

głębokosci 5-7 cm o'oz siew'
Dzięki temu zoburzonle struktury g eby jest sprowodzone do
- ' _ )T. Dodom jeszcze, że

i konserwocjo g eby lest
sysrene'n trwolym d'ugoterr. -

wzlqc łopotę i sprowdzić profil gle
bowy, ukorzenienie rośin, wi got
nośćoroz zowortosć founy g|ebo

podstowie zaczerp

'o

uprowy

nie tylko no rosnqce uprowy, o e
tokze no to, co znojduje się pod
powierzchniq g eby. Wystorczy

TP

proco ogregotem uprowowym

f

otr Co

Pono przekonoło do
zostosowonio w swoim gospo
dorstwie tego włośniesystemU?

się do tokich czynności, jok: zbiór,

otr

odżywczycń w g ebie.

- No czyn

I za'azem podriesc zowo'tosc

i

cie, ;o k równ iez, np. roś|iny strqcz-

(owe. bezolotn e dosro'czoje
ozot. Duzego znoczenio nobiero

tokze siew W .. ędzyp onoch.
Wydo1e s ę, ze jest to newrc g czny pLn(L sToso^ore a'zeze r e
techniki LJprcWV, Ze wzg ędU no

Thiboult Perrier, prezes zorzqdu
Przed si ę bi o rstwo Ro l n eg o
,, Bo rycz".
TP - System uproszczonej tech

niki uprowy i konserwocji gleby
UTU opiero się no zołozeni.l -i
nimolnego zoburzonio struktury
gleby, po Lo oby nie z'szczyc
forny glebowej i moter: orgonicznej, które zo dormo procu
1q dlo noszych uprow. Efektem
rego.est trudno do przecenierio
Ą €rSlo o[tywnosc b o|ogiczro.

ryzyko wystqp en o crob emów
z chwostoml czy cnorobomi. Wystorczy dodoć, że przy tego typU
trudnościoch wie u ro ników się

otr A -1okq rolę W tym systemie odgrywo płodozmiori?

zniechęco i wroco cio trodycyjnego systemu orkowego.

których prob1emów dotyczqcych
występowon o chwostów czy orgoniz.nóW szkod iwych' Jest to

otr D,'lże zloczel e przywiq
ZL-e Pon do zowc_tości moterii
orgonicznej w g ebie. D oczego?

TP

odpowiednipłodozmion

-loze poróc w zwo czonil

r:e-

nojtrudriejszy prr(t stosoworej
przez mnie strotegii, od niego

jedrol oordzo

"ogR2EY'ATI!E YJARStrTA

d,.lżo zo|eży.

BtJbV{-{KUW

zatem polego

uproszczono tecbniko uprowy
i konserwocjo gleby?

TP - Zostosowonie tego syste-

mu oznoczo przede wszystkim
'noksymoIne ogroniczenie ilości
:r-cc w pou sprowodzalqcych
3!1,

otr

To

zolety nowego systemu. Ajego wody?

Nie brok bowiem opinii, ze jego stosowonie
przyczyalo się do obnizenio poziomu plonów?

TP Nie mogę tego potwierdzić' No powierzchni ponod 1O0O ho uzytków rolnych
oczek woć mogę plonów zbóż w zokresie
3-8 ton z bektoro. Dlo przykłodu, średnio
z ostotnich trzech lot wskozuje plony pszenicy no poziomie7-8t/ha, co jest porównywo|ne z wynikomi uzyskiwonymi w sqsiednich
gospodorstwoch rolnych. Równiez podobne
sq plony innych uprow - w przypodku buroków cukrowych jest to ponod 70 t/ho. osobiście jestem bordzo zodowo ony, kiedy p|ony uzyskone w uproszczonej technice uprow
sq tokie some, jok uzyskone w systemie
orkowym. Dloczego? Bo w gospodorstwie
,,Barycz" o wiele nizsze sq koszty.
Profile glebowe po siewie wykononym zestowem Strip-Till.

otr

Aby zmienić system Uprowy/ musioł

otr

Pon zoinwestowoć w zokup specjoIistycznych

nie około 5-6 l/ho' Worto podkreś]ićrówniez
Wysokq zywotność łopotek, które wystorczo-

moszyn. Jokich?

jq no 4000 ho.

TP - W procy wykorzystuję, sprzedowone
przez firmę Agri-Consult z Leszna, moszyny firmy Duro-Fronce: zokupiony w 2OO5 r.
ogreqot Compil oroz zestow Strip-Till.

otr _ Czym wyróżnio się ogregot firmy
D u ro-Fro

TP

nce?

Compil wyrożnia się przede Wszystkim procu1qcymi w ziemi łopotkomi, które
nie ślizgo1q się po powierzchni, jok mo to
miejsce np. w przypodku emieszy, lecz tworzq zogłębienio, podobne do pudełko do

1o1ek, dzięki którym Iepszo

jest

infiItrocjo

wody do gleby, o system korzeniowy mo
lepsze worunkr do rozwoju. Compil pozwolo
no procę podorywkowq no głębokościod 3

do 12 cm, jednok w gospodorstwie ,,Barycz"
procuje no głębokości5-7 cm. Pozo tym

często współprocuje z siewnikiem zowleszonym z przodu ciqgniko (lub pneumotycznym
siewnikiem nowozu), dzięki czemu moze być
używany do siewu zboż i międzyp onóW. Jokościq siewu jego równomiernościq i głębokościq _ nie Ustępuje moszynom renomowonych prodUcentóW'

otr - Jokie sq biezqce koszty eksplootoc.ji
tej moszyny?

TP

-

Koszty uzytkowonio nie sq wielkie.

Do procy z 7-metrowym Compilem wystorczy ciqgnik John Deere 8220 o mocy 22O
KM. Przy prędkoścl procy około 12 km/h,
jego wydojnośćwynosi 6-7 ho/h, podczos
gdy zużycie oleju nopędowego wynosi jedyl

afn,,

otr - A co krye się pod nozwq Strip-Til]?

TP

Zestow Strip_TiIl

to

przysłowiowe

dwo w jednym: głębosz połqczony z wołem
oroz siewnik punktowy. Używony W gospo-

-

Dloczego zotem uproszczono tech-

niko uprowy i konserwocjo gleby nie zdobywo nowych zwo|enników w Polsce?
TP _ To dopiero poczqtek długie1 drogi,
no której istotno jest promocjo wdrozonego
przeze mnie systemu. Próbu';ę zoszczepić ten
pomysł innym rolnikom, dlotego tez m. in.
we wrześniu2009 r' Przedsiębiorstwo Ro|ne
,,Borycz" było współorgonizotorem Dni Polo,

ziemio między rzędo'ni nie.eSt JproW o'lo,
co z.jednej strony ogroniczo jej wysuszenie,

podczos których kiIkudziesięciu rolnikom zo_
prezentowony zostoł system UTU. Ro|nicy
potrzebujq bowiem szeroko zokrojonej okcji
szkoleniowej i dorodczej. Przede wszystkim
przy1ęcie tego systemU oz.acza fundomentolnq zmionę podejścio do uprowy roli. Nie-

z drugiej zośwzrost chwostów'

zwyk|e istotne sq tokze detole, dzięki którym

dorstwie 1T-rzędowy Strip-Ti I z siewnikiem
Monosem umozliwio siew, m. in. rzepoku,
buroków i kukurydzy. Dzięki systemowi UTU

uproszczono techniko uprowy i konserwocjo
Jokie zotem efekty przynosi stosowo
g eby moze przynieśćoczekiwone efekty.
nie tego systemU od ki]ku Iot w Przedsiębior
Podsumowujqc, uproszczono techniko uprostwie RoJnym ,Borycz"?
vl-v i (onserwocjo g|eby opiero się no trzech
TP BezopeIoryjnie wzrosło oktywnosc zc-::e^ och: systemie UofoW-V, kló..'' cbc
bio|ogiczno i róznorodnośc powyżej l ponizej
poziomu ziemi, poprowiło się tokze strukturo
gleby. Worto zouwożyc, ze stobi|ny.jest po'
1-,
-.. - :-- := -:- -'4,=- a-ll^CZneJ
ziom pH w glebie (w ubiegłym roku wskoz'
- =::::__ " -: ' .' " '-) : --.:.. :_cz płonik wyniósł 7-7,5), o trzebo przy tym Wspor---- j : ..:'.. r r'.-- -: :-^.ejszenie
mnieć, Ze polo nie sq wopnowone od 2OO3 r
<as::a''' :_-].''. . -"'''' _:s n słuzqcych do
Pozo tym W ciqgU ostotnich 7 |ot zowortośc Z.'.: -_.' ] :_ ' --: _:
". c^orób. Nie mo .jedmoterii orgonicznej wzrosło z o,6-0,7% do ^c.. :,.:::- - .-.--.. :_.':. ceclny dlo wszyst2-2,2%. Konsekwencjq tokiego stonu rzeczy
< a- ::::: ll-::.. I l:aaC - ezwykle wOZne
_es:
znocznie
lepszy
korzeniowy,
system
któ::a]::.'']_ = _]..:_ Cz1 ^l'lfc6 założen
'jest
ry dzięki wszędoby|skim dzdzownicom sięgo
]a'..'.a'_ -=) ..'' 3 ]_]''.a1 e długofo|owe,
do worstwy cięzkiej gIiny zlokoIizowonej no cc - 1-' = ,, ri'-.iir'-: .'. e 2-3 lot, po to
głębokości2 m.
ccrv cs aa-:: <11<'e:ne efekty. Mom zotem
Jednocześnie znaczqco obnizony zostoł nocz eje, ze <o ejnl ro nicy świodomie będq
poziom nokłodów procy i energii potrzeb- podej n^ ov.'o c cecyz)ę o wp rowodze n i L-l systenych do przygotowonio gruntu oroz usuwo,
mr UTU v,' swoich gospodorstwccf
nio chwostów. ogroniczone zostoły tokze
potrzeby nowozowe.
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