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,,Uilrytl", wyimuit z bogożnikn srpodol i wykopuie nim
nym mieiscu * bryłv zfemi, W kożdeiwidłi po kilko dżdżownic. Jok
włośnie ono $onowiq istotę uprowy bozorkowei:

przorubio"

iq resfiki poŻniwne, o drqżqc długie kor1,forze nie tylkł ryukhniniq
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t w pracy" W 2002 roku na uprawę pszenicy zużywanych było 80
* 90 l/ha. Teraz produĘazb żz
1 h lrtsra pochłania zaledwie 40
litrow oleju napędowego.

Striplill I

uucają ziemlę. Cięższe cząstki
opadają na polo jako pierwsze.
Lżajsze, w tym rosztki pożniwnie, tworzą warstwę wierzchnią.
B wnomierng rozłożenie resztek
na powierzchni * jak dodajśThi_
bau|t Perrier - wzbogaca Źycie
w glebia i w ten sposob podnosi zawartorśc sub$tancji słganicznych' Podczas przojazdu łopatki

dŹrJŻownko giobie moiduie się drvo rory więrei soli

wnpiennych, trzy rozyvłięcoi mognezowych,

tr

przyniosło jednak wprowadeonie
w 2005 r, agregatu Duto-.France
Compil. W por wnaniu do lnnych
maszyn uprawowych, praca t6go
narzęd:ia opiora się na gęstości
globy i re$ztsk pożniwnych. Elomenty robocze, w tym przypadku
łopatki' udarzają, zrywają i pod-

kuset metrłiw lhiboult Perrięt. zorzqdco w PrzCIdsiębiorstwie Rolnym

m wi, to

rwrsjnio 2010r.

sievunikiem

punldowym

1Ąile pnyzbożach płytkie spulch-

\lnienie

gleby jest zabiegiem
to juź przy rośli-

wystarceającym,

nach głęboko korzeniących

się
rzepak) może oka"
zac się niewystarczające' Potrzeb"
ny jost dodalkowy zabiag datwiającym koreoniorn roślin preenikanio
dtr WnętrŻa war$tw głrby. Począl'

(burakicukore,

kowo w gospodarstwio Barycz
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ws:ystkim o obniżaniu kosztow:
paliwa czy robociany * mi'łi
Thibault Perrier, prlze* zarlądu Przedsiębiorstwa Rolnogo
,Barycz" ' * aąźy się przy tym do
tegn' aby uzyskać takio game a
nawet i wyższa plrrny niź ts, kt f
osiągało się przy uprawił płuinaj" Trzeba jodnak wigdxieć, żg
po rozygnacji z orki nie tylko całkowicie zmienia się *posÓb upra-

r wnież i
są
prace polowe. Wezystkie zabiegi i czynności mają spowodowso

wy, ale zamieniają się

celo' ktorym podporządkowanć

wzrost intonsywności źycia biolu-

gicznego w glebie, ktfity ocania

się chociażby po w:toście popu"
lacji dżdźownic'

Płrku ilprilWn
Ęirzedsiębiorslwo Flolnogo
l-'Baryc'. powstało w 19s6 r,

Ęldndowu

kolnlnnść v'ry'konywnniu

zubiegw

1. Frzed slowem p*eonicy {przedplon: raepak}
Ptzejazd agregatem Compil na głębokościdłl5 cm
& Oprysk glifo*atom I dni przed siswem pszonipy
# Heutowy wysiew pszenicy {1r0 kglha) giewnikłgm zawioszonym
a przodu ciągnika przy pracującym e Ęłu agrogacie Compil

s

***

*' Fraod *iowem rrepaku {przędplon; pozonico)

s
s

S
S

Przaja:d agrrgątanr Compil na głgbakoścido 5 cm
P* 'l0 dniach kolojny przalazd agrsgat m Compil na głębokorici

doScm

Punl(awy wyeiow tzepaku {20 rodlin na m2) siewnikiorn punktuwym

pdączonym zo spulchnia*zem striptill

3 dni po siewie oprysk (glifosat + n'letaeachlnr)

s. Prued Eiewem

s

l*ułurvoil rz*dp|on:

źyto}

PrzĄa:d agrogatom $ompilna głębokoćcido 5 cm z jedno*osnym
fi,ysi wom międayplon w
Poeostawięnie *amogiowow na eimę
& Wlosenny wysiow kukurydry beepośrednlo w samosiewy
slownikiem punktovłym połłłczonym ze *pulchnlace $trip-till
& Fraed wschodami opryek glifosatern

s
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słonetznik, gtosrok, Worzy'ło
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około 1000 hehor w

I P.d'to'no*e roriewy;

zbożu, rrepok, bulukicukrowo, kukurydzo,

odczyn globy, k ry wynosi toraz
7 -7,5 pH. Co trzeba zrobić, aby

mioć żyzną glebę? Piorwnua spra"
Nttlo_

ży sputchniać globę bardzo płytko
do głębokoćrl $ * 7 Gm * połootawiając pfuy tym jak najwięcej
rBsutok pożniwnych na powlotzch-

Zboźa wysiawana 8ą rzutowt slawnikiem zawiaszonym
z przadu ciągnika przy pracującym z tyłu agr^gacie Compil

I
t

I
I

pray pH 4,5 " 5,S * opisuje Thibault
Pprrior^ * Do 200fi r, udało nam się
zwiększyć zawartość pr chnicy do
2 * p',}v", Poprawili my r wnież

.*

ł
I

na bazie Paristwowego Sospodarstwa fiolnogo Kietl w. W 2002 r.
udziały sp łki zostały kupione
przoz francuskich inwegtor w.
Mody teź eaczęto wprowadeać
uprawę bezołkową'
* W PCI02 roku zawartość
substancji organicznych w globle wynoslła ;aledwło a'6 * 0,'7yo

wł dotyczy *posabu uplawy.

t

t

ni" Głębszo spulęhnianie mogło^
by utrudnić pnotwarzanio reeetgk
pożniwnych, a treeba pamiętać,
źe uprawa pożniwna ma na colu
jsdynis przorwanio parowania,
wyr wnanie pola nrae pobudzenie osypanych nasion ichwastow
do skiełkowanla. Kolojny warunok
to uprawa młędzyplon w' v jed"
noj strony dobrze przykryją one
6lebę' w efekcie, czego przociw
dxiałają erozji' z drugiei - wpływa_
ją na zmniejsronio zachwaszczonia, na poprawę struktury gleby,
a przedo WsŹy$tkim wzbogacają

glebp w substancjo organiczno.
btiędzyplony najlepitj wysiowac
W postani miosranok' Tworząc
jn nuloży brać pod uwagę okras
wegotacji' wrażliwoiić i odporn ość
na mr z, Przykładowo mieseanka,
pny krÓtkim okr*sie między plcl-

powodują też wyciskanie w gle_ dr: wsp łpracy wystarrua ciągnik
bio zagłębieri. a to ułatwia prze- Ó mocy ?'0CI-2?0 KM. Narzędzie
nikanio wody'
oparte lest na 10 kołach podpo_ Przez'l0^1Ź godzin robimy rowych, dzięki ceemu d$skclnale
nim po 80 hektar w * ocenia pro- utrzymujo stałą głębokośclobo_
ze$ Fgrrigr. * Zużycio paliwa na crą.WpłyW na r wngmiotną i sta1 hgktar wykonanoJ pracy Wynn- bilna praę ma rÓwnięż odpowied_
si tylko ok' 5 litrow, Mimo znacz- nio wysoka masa narzędria, ktÓre
naj *xoroko ci roboczoj lt' 7,1 m, waży ok' 8,s tony,

t.

pracy agrega^
lJtu compil były niwnież podstawą do wprowadzenia W e007
r, sigrĄlu rŻuto'il go zb ż imięduypion w. Siewten pologa na roznucaniu nagion na powiorzchnłpola,
a naslgpnio przykryoiu lch spulchnianą 9|oĘ. Aby było to możliwe w
jednym pnejcździe, siownk zawieszany j6st na pr'ednim TU}ie c,ią"
gnika' Ghoc sygnowany jost marką
Duro-Franco, w rzoczywistołici jest

to przetobiona maxyna $ulky

CIptiline MP z mełhanłcznyn rozdziałom ziarna i pn€umatycznym
tran$po'łBm nagion. Żrnleniono w
nim ustawionie koła napędowogtl
napędzającego aparaty wy*iewa-

.jące, zamontowano uldad zawieszonia, światła, a przede W$Ży$tkim umiose*ono aluminiowa przewody rurowo, na kt rych co 50 cm
znajdują oię dysze wylotowe'
*.$iew nutowy zapawnia ogy"
malng rozmioseczenio roślin *pod"
krośla Thibault Perier. * Nas|ona
umioszczane są na tej samoj głę_
bokości. Preez to każda roślina
ma r wne możliwości do pobiorapokarmowych oraz
nia sŁJadnikÓw
wody z gleby bez konkurowąnia
z sąsladującą. Hfekty siowu rzutowego widac chociażby po większej liczbio pędow klosonośnych.
A plony? $rednio co roku zbieramy z hektara pa 7 * 7,5 tony ziar-

na pszenicy. Nio ber rnacaenia
r Wni€ż fakt obniźonia kosz-

j*$t

takio zadanię społni#y głębosze.
Od wioeny br. w GR Baryce pracuja 1?-uędawy spt"tlchniacz DuroFrance strip"Till będący połączeniem głęboaza i wału. Uprawia
ofi glebę Mko w nędzło siowu,
pozostawiając nieruseoną rolę w
międzyreędziach. To korŻy$tnio

oddziałpvujo na wiłgotnośćgleby
oraz ogranicza rozw j chwast w.
$trlp-Till ma trzy segmenty robome' Pianłszym są talerzo łub koła
do usuwanie roBetok pożniwnych.
Tuż za nirłi zamontowano słuplce pracująco na głęboko ci 20*25
ł(n,2a ktorymiznajdują się motalowo koła z palcamiaapawniające wtÓrne zagęseczanir gleby.
spulchniacz wsp łpracując z siownikiem pu nktowym wykonystywany jest do siewu kukurydzy, rzepaku' burakrlw cukrowych czy sło_
necenika' Ponadto po zamontÓWani u slęwnika do waąnr wysiewane
$ą warŻylt/fl np" por, sł|or.
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nami gł wnymi składa się z rzod"
kwl, gorczycy, słonecznika, eorgo i
grykl' Gdy mamy długi okres mię-

dey plonanli mioszankę mipdzyplon w możB tworzyć owigs, źyto,
wyka, ełonecznik, gorczyoa, rze-

pik i tacolia. Aby gleha była biolo"
gieznio czynną powiorzchnią trzoba rÓwnigź stosować urozmaicony płodo:mian' ktÓry może oka"
z&ć się r wnież skutoczny przy
xwalłzaniu ni*kt ryoh chwast w
czy chor b.
W go*podarstwio Barycz stosowany jett płodozmian czteroletni' Przor pienłsze dwa lata plon
gł wny stanowią roćliny jaro' Po
nioh * na koleJno dwa * przychodzą oziminy" Frzykładowy $odoemian to: jęcgmieti jary, buraki,
rzepak i pszonica.

Roluryino prucu łopolek

Flrzez nierwsze trzv lata

w
upragruborem Ama-

l"gospodarstwia Baryce
wę wykonywano

zono Ż noźami zako czonymi
gęsiostopkami' Natomiast do

siewy wyJeżdżał4-metrowy Vżiderstad Bapid. Prawdziwy przełom

Oferta przedsezonowa na knmbajny John Deere
Większa wydajność, szybsea pra(a.., kombajnyJchn Deere na przyszły sezon oferują WlĘcE]
korzyści, Dziqki naszej specjalnej ofercie przed5e:onoweJ naprawdę możese zyskaĆ więcejza mniej *
bez cJokonywania wyboru porniędzy ceną a jakością,
Chcesz poznac szrreg ły? Ni* zwleka]l $kontakluj się ze swoim Dealerem już dziś, Kontakt do
Autoryzowanego Deałeta John Deere znajdziesz na naszej stronie uvww.Johndeer*"pl
"Szcregoły ptr:mocjł dostępne u Autoryrowanych Dea]erÓw Jolin Deere' Fromocja kurgowa trwa do 9. listopada 20i{l'
wynori 3,50:ll za l Euro tak długo, jak faktyczny ku rs {red nl NBP nie przekroczy graniry 3,90 pLN/EUR'
Producont zastrzega sobie prawo do wcześnlejszego zakot'rczrnia oferty promocyjnej'
'1

Kurs promocy|ny
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