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giÓrł'rrymi \\/ ptodo-

..}tlie łest krÓtki. rvÓrvczas
sowana je
mie szankit

st

:acla3ąca się np.
'.

i.

Z

rzot1-

gorczvc\/. sioneczi"riSoI$a i gryki. Natołrriast
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pr ZYpadktł cllugiego okre_
-i nliędzv plałlanli gtÓrililY-

-li. tnieszatrlca łnięclzyplo-lli'a składil się tłp. Z olłisa,
u'.I,ki. slonecz łl i ka. gar_
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:liku i facelii. Thi-
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b. ale takze pocl kątęnr zw a\czatłi ił rrci ązl irvvclt
cttrvastÓrv CZ}' clrarÓb. le st
stostlivittlię zrÓ znlco\vanego
ptocioztłriatiu. Sani stara się
stost-llt,aĆ I]i1 polacli 4-lętrli
plodoz'nriałr" rr' ktÓrr'łn znaj_
.1tuą się Ż tti]ra\\l\, .jare . po
ktÓrych rrastęptrji1 2 upra11,1, oz'itne oraz 2 ł-łprarv1, 1-

gle

1iścięrrrre. po ktÓrr'cłr przychocizą 2 roślinl2-liścielirre.

. :.-']1laĆ zaclnego OpryistobÓjCzego _ tnÓrvi

W praktr'ce u,-l'gląda to
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płodozmianie

dnakze . jak poclkreśla
rŁtIl1 prezeS. bardzo istotnl'rlt elementem jego filozofii
Je

tłprawv tlię tirlko w korltek_
ściepoprawie nia jakości

11a-

groszek na zieio-

11Ł} .-lzcpłl

i:s'-"-':*irur.

kukurvdza. ocz1'tviście.

rniędzl'

t},t'ni Lipra\Yarni lvv-

siervane Są tlłięszanki rnięcizyplono\r'e.
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Ploclozłrri;łtl to rłajtrLrd-

riie.iszy prrrrlit nłojej strategii, zarÓrł'no poci rvzgiędenr
agrotechtliczłr},ltr' t"i . clobor-ł-r

gatiriikÓrv, jak i ri, kotltekŚcre
zbilt u. Fł ięstetv. mus zę Llczl, Ć
się z r;'zt'kiefi1, Ze 11' jednr'nr

roku zarobię

rtrrrie.j

na da-

rłej uprarr'ie. ale lv drrrginl
I1a iłrire] nlogę zarobiĆ rr ięcei. gc1r,ż trP. oSZCZęcizalrr tra
oclrronie rnÓrvi T1ribairit
Perrie r.

Orka jest jak tsunami
Abt, pozri,oliĆ dzcizon rli-
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robotę. ko'riieczile br 1o UeZ\gn0wanle z p\ttga. Iil'ł_
ttienr prezesa. tlla żi'cia bro_
logicznęgo giebr, lr,r kotlitłtie
orki je st tvnl. cz\,nt c11a lucizi

br'io tstłtrarni. Diatego
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ka1 ił}aSZ\/tl\1. ktÓra ltie irlgerort'ata g1ęboko \\ g1ebę
i pozostan'iaia na iei pou,ierz-

clrni .1ak rrajri'iększi1
re sztek pozniri ilr ch.

i1ośĆ

.lego
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pii, ktÓrl, zanlia st tradvcl1-

irvch talerzr cz:, reriiic nta
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Thibault Perrier
Przedsiębiorstwo Rolfi ,, Barycz,,sp. z o.a.
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,Zywa" gleba dobrze
pnffiffiLijffi
Maria WALEROWSKA

,' ', f ŁIlCUskie dośrviadcze tria agrote Chnika
.'] nie balclzo pasowalv clo trtlcln1'cłt lł'a,ti

runkÓtv rr, Dolinie Raryczv _ ltr/Spomina Tłribarrlt Pęrrier' prezes Zarządu Przeclsiębiorstrva Rolrrego ."Bar-YCZ" Sp' Z o.o' Mirsiałenr
poradziĆ sobie Zę slab1'x1i glebarrli i mniei
SprZYJaJąCYill kiinlateffi, a prz}' t}'rn .je szcze
chciale m ZarobiĆ.

W 2a02 r. francriska spÓtka oclkupita

ocl

Cukrort'ni 1Ąl GÓrze uclziatv lv 1000-hektarowvm gospodarstrvie Barr'cr. iectrrlclczęśnie
mianując jegt) 7'arząclcą Tłribaulta Perriera.
PierrvsZyrT problemeln. z ktÓrynl łrrrrsiat się
uporaĆ' bi'to odperzettie i doproryacizenie do
dobrej kultury zartiedbanvch pÓl gospoclałstrva . Zadania tego nie utatt'iala slaba jakośĆgleb. a takze rriska zasobrroŚĆ sktaclrlikÓlv pokarmo,,l,t'Cłl oraz materii organicznej.

t ! i'ł

J.'1..J

t

;

To lviaśirie popra\Ąiierlię zarvartości sutr:
cji organicznej stało się prłnktenr \\'},:iśc.-.
Ztniant' tł' pocle.1ściu do sposobu plo\\i..riia prodrrkc3i roŚiinnej. Nie stety. \v gosl]cstrł,ie zirkrł,idowafio produkc;ę zlvierzęCii
tłloztia bylo r'rea|tzorvaĆ tegcl plarlu i'
stosott'atlie narvozÓw organicznych" Jęch :\Ąi v]ściern \\r te.i s1.'tuacji. zclaniettt Thit .,.
-

Perriera. b-vio urozłllaicerlię plodozlll
{

-

1ąiprotriadzerlie nr iędzvplonÓrł'.

DbalośĆo glebę i jej ZvCLe biologl.Stał1l się prrrrktęm odrłięsienia clo rą'szr si,
znrian tl, łltcitll gospodarstrvie . a Sercelll :
są dzdzorvnice. To ane r,vykonrrją 11a. s7-ą robotę. rozkiaclając resztki poznitt i.
tłÓwi z entrłz.jazmfnl Thibault Per'rier'
\Vedlug niego. barclzo istotne jest stL
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u'atlie i'trjeszanek międzyp}on*rr'},Ch skl;,
jąc'vc}r Się przvnajnrniej 'ł. kiiku gatrrrl,
o rÓzttl'ttr akresie rvegetacji i zrÓz*ico\i ','
odporilości tta lrrrÓz. Jeśliokres międzr i_
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Uprawa
ulatrviając w tętr sposÓb przerłikanie

!i'1'.':f"ś-:iur{ui.i'
. itsśsss';l'gś'ił;:
i!'!:łśi'i'dsl'ii:i
;.sł'.s $.ł'gś=;i:ś.\łsś

rvocly. Potrłlięrdz|Io się to poclczas tego-

słiłi..lłilsł'-!'5ś"iśs"ś',=śj
E{.ś!'-:.i]iśś;'i.ś':ś-'}:'
s..$.;:::={j

gt";:tł ss;ś;j#i*,, ,sśl,l'ł'tt.

rocztlej inokręi rł'iosnY, gd}'z tlatl,ęt po
ulervnYcłl ctręszczach ri'oela szybko u'sią_
kata r,l'gleŁlę i dzięki tentu mÓgl lv3echaĆ
na pole z oprllskiri,aczem czy rclzsierva-

llha

ZaIetz1tej rrlas 7.yn-y,.ięgo zcianienr" je st

rÓrł'tliez tc" ze rÓrvnonrięt"nie i"ozprowźi*
t1ta resztki pozlrirł,tre na pcrr'iet'zehtii

clzięki CZcl]lu

.

a prZY tyłłrpozostarvia dobrze rvvrÓrr'_
naną polviel"zchnię poła. Nie bez 7I7aczetria je si rolł'niez fakt. Ze poz\Yala lra

clo

Przy agregacie 0 szerokości roboczej 7.I nl ł-e:Zępiolłr'nr do ciągrrika

o

lł]oC\J 2]0 kt'tr"prz}'pręclkości roctro 1l knrigoclz.. cz.y7i 6 * t hai
godz., i giębokoŚci pracy 5 _7 Cff}' śrecl-

boczej

nie zuzYcie olejrr napętlowego u'Yitosi
tt'lko 5 llha * w1,lrcza prezes.
nÓlą' i zbÓz. WÓlr,czas

sięrvtlik zatrrotrto-

jest lla i]rzec1niilr TL]Z-\ę ciągnika' Ciekarł'ostką jest fakt. ze zbaza n|e
Są w1l5i*'uaile sierr'nikiem rzędorł'},ln

ze

rtval'lia ścierniska StoSotł,an\' l.'

agregat Ccrtrpil z brcną łopatl'clł'a. t._
stępnie lv celu z{llsacłettia satrrosie \\ l
i chr,vastÓri, 1ą'ykonvwanv jest oprt'sk r.
fosatęnr. Tak prz}igotorvane pole CZĆ':
da sieu,u zbÓz, clo ktÓreg* rv1,korz} 5:"
1ą/a11y jęst te n Saill agregat \Ą' polącr:"
nirł z siervnikiem zarł'ies7-a{7ym Z prz

Znacz{łe oSZCZęd łlośei pa.l irva.

st takzę clo sieu'tr poplo-

i

"

szybciej przystęptŁią c1o iclr rozklachr.

fZ-YStyrriatly je

przypadku pszeilicy i 50 liha

Przyklad*lł'o catkorvite zuzYcie ilirł,a fia prłygotorvanię glebv do :..
ri'u zbÓz i rvysierłl 1yynoSi 10 * 11 i i
W takinr lą'ariatrcie po zbiotZe tZe|}ił:

łil ikroorgatliztlry

W gospodarstn'ie agregat ten rvyko-

"Ł';,

rzepakll,, oraz nie zaburzylo zycia b'
logicznego gleb-v - argulnentuje z zLi1 łem prezes.

czem Ilawozu.

gle b-v^

\1.

g'i:,l,,.'g=*u

ilu ciągnika,
Zclanięm Thibaulta Perriera' pt]}i;

pująC rv ten sposÓb. z je clrlej stronv cli
goternritrorą,cl polepsza strukturę i "'.
koŚĆ gleb \Y gospoclarstrvie * świacli"

tl lko 1ą spttlclrrlia rv rzęclZ1ę. a tlastęp-

łtie zostaje ona dociśniętaptZęZ rr'ał.
\Y tak prz-Ygotorł'atrą g1ebę sieivnikiełn
plłrlktolvvtll tv tzędzte utrrie szczane Są
nasiona. Zdanięrn Thibarrlta Perrięra.

o tyni chociazby

lęcz rztttorrro. Co zdaniein Thibaulta Perriera _ Zapętt,tlia iepsze rvartłnki

ja

zalłlartośĆprÓc}i;
cy w glebie. ktilra rł, 2002 r' 1y $oSi},
darstrvie średnio 11'y1osiia 0.7 0.s.
a obęctłie lł,zrosla do 2 * } .2%. Z t|r
gięj StronY liatonriast nroze realtłie c':

szycłl rvschcclÓ\,,, \t, ilorÓu,trałiiti Z tra-

głębokich zapasow r,vocly araz
sklaclrrikÓrv pokarrtrorvycłl. Z drrłgiej
Strotl\'. ziemia rlrięclzv rzędatlli nie jest
\YZrtlSZaIlŹl, Co z kolei ograniCZa TazrvÓj

łle. Prz1lft1aclorr'o stosując pocl IZei}'l
ok. a0 kg/ha P.O. i 80 kglha K,,O. r. .
łrarvczi juz tvrni skladrrikami pszeni'
ktÓrą zastlatylko azatęnr (160 _ 1B0 l:.

wall}/

clo krzelł'ienia i przekłacla się na rvięk_
szą obsadę pęciÓll' k1osonośtr},ch. Po
cztereclł ]atacłr cloślr'iadczę z siervęirł
rztttorv},nr zbÓz tiie zaobser\tr/gryai gor_

dycqnl,nl

Do

sierł,/enl.

Sietł'tt l]ozostah,cłl raślillŁ}prall,ianl,ch u, gosltoilarstri'ie , ffi.in. rzepa1itr (przr' obsaclzie 20 rośl./nr]). burakÓrl,'
ctlkrort'\'Ch. ktrkur'}clz,v czy słonecznika
rr'YkorzYSt\'tt,allt JeSt zestatł, Strip-till
skiadająC}' się 7- glębosza i rvatu oraz
sierł'nika purrkto\\ ego' Głębosz practlje stosunkolr'o plr'tko. bo na głębokości
20 * 25 Cn]. i rlie oclrr'raca zienli. |ęcz

takie rozrł'iąZanlę z jeclnei stronv Sprzvrozrvoiorą,i g1ębokie go s}'stełnu korze niorr'ego i pozivala łla łatlviejSz1l i1oStę}] c1o

cłrri'iistÓtł,. a takze jej x'.vsusze nie

.

Nizsze zuzycie paliwa
\Ąlvkorzvstanie tych clrvÓch Ze Sta$'Óu' 1naSZY11 utlroz1i.'\'ia przl/gotolł'anie gleby i sielr' r'vszvstkicłt roślin.jakie
uprarr,ianr \ĄI gospoclarstu'ie. a jec1noczęŚtrię rvplynęlo tia obrtizenie kosztÓw
palilva. ktÓrę zę zbtoręlll rvYnosi c1o 40

,.

nizyĆ koszt1'.

1}p.

na nawozenie nrit]e r'l

łra) oraz siarką (40 kgiha)' W tYnl roi'
śreclrrie plon\, pszerricy z porł'ierzc}:
140 łra tł'ynios|v 73 dtlhaprzy kosztii'
łrarr'ozÓtl' i śroclkÓrv ocłrrony roślini-..

pozionłie ok. B00 zt. a rzepaku {z' P.
n'ierzchni 100 ha) - 39 dt/ha przj,kos:'

"

taclr narł'ozÓrv i środkÓrv ocltl'ony roś1
,y 1ilySokości ok' l600 zllha.
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