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Struktura wykładu

•Wstęp

•Innowacyjne technologie

•Technologie StripTill

•Technologie NoTill

•Dyskusja i wniosek



Wstęp

•Czy chcemy się zmienić? Czy jesteśmy gotowi na 
zmiany? Pierwsze kroki do zmiany

•Demonstracja technologii StripTill w praktyce

•Demonstracja technologii NoTill w praktyce



Wstęp

Wybór odpowiedniej technologii wpływa na właściwości gleby, a one wpływają na 
glebę. Zarówno czeskie, jak i słowackie rolnictwo koncentruje się na wysokiej 

intensyfikacji produkcji, a mniej na zrównoważonym podejściu do gleby.

Gleba dostarcza roślinom wszystkiego, czego potrzebują, ale jednocześnie istnieje 
symbiotyczna aktywność mikroorganizmów. Tak więc to nie gleba tworzy rośliny, ale 

rośliny tworzą glebę.

Produkcja roślinna to złożony system, którego doskonała znajomość jest podstawą 

do specyfikacji i późniejszego zapewnienia nie tylko funkcji produkcyjnych, ale 

również pozaprodukcyjnych.



Technologie przygotowania gleby

Stosowane są trzy podstawowe systemy:

• 1) konwencjonalne – tradycyjne przygotowanie z orką – dla 

nas przeszłość

• 2) minimalizacja - redukcja liczby operacji

• 3) bez przetwarzania – siew bezpośredni bez uprzedniej 

interwencji

Zróżnicowanie różnych zabiegów glebowych i ich 

wpływ na podstawowe właściwości fizyczne



Zagęszczenie = zmniejszona zdolność zatrzymywania
gleby!

Obecna sytuacja zagrożenia gleby przez 
zagęszczenie

Technologie przygotowania gleby



Prostota

Jestem farmerem.

Wezmę światło słoneczne, wodę i dwutlenek 

węgla i zamienię je w produkty rolne.



Gleba – woda – roślina

Woda jest niezbędna nie tylko do transportu 
wewnątrz rośliny, ale także razem z 

CO2................ ??????

Czego roślina potrzebuje do wyżywienia?



Prostota



Gleba – woda – roślina

Od czego zależy fotosynteza?

Source: internet

Czynniki zewnętrzne

światło - jakość (400 - 700 nm); intensywność

woda – niezbędna do fotolizy, wpływ na otwarcie nawiewnika 

wlot CO2

Koncentracja CO2 - rośliny przystosowane do małej koncentracji 
(0,03%) przy dużej powierzchni liści, wzrost koncentracji (do 0,4%) 
wzrost fotosyntezy

temperatura - krzywa Gaussa, optymalna 25 - 30°C, w roślinach C4
jest wyższa





Wrogowie
humusu: orka, 
erozja... 



Technologie glebowe

Change of approach = change of cultivation technologies

Ploughing Min-Till Strip-Till No-Till



StripTill -przygotowanie gleby

Przygotowanie gleby w pasie szpikowym 
(strip - till)



StripTill -przygotowanie gleby

Przygotowanie gleby w pasie szpikowym 
(strip - till)

Wysiew kukurydzy 
Przygotowanie gleby w 

strip-till. 
(mrożona musztarda)

17.04.2020



StripTill -przygotowanie gleby

Przygotowanie gleby w pasie szpikowym 
(strip - till)



StripTill -przygotowanie gleby

Source: Ing. Smutný, Mendel Univerzity

Przygotowanie gleby w pasie szpikowym (strip - till)

w pszenicy ozimej - gleba lekka w roślinności lucerny – gleba 
ciężka

rozluźnienie rozluźnienie



StripTill -przygotowanie gleby

Przygotowanie gleby w pasie szpikowym (strip - till)

• Uzyskuję więcej oszczędności na przygotowaniu terenu

• Zmniejszam liczbę operacji

• Poprawiam gospodarkę wodną

• Zwiększam pewność wschodów

• Poprawiam żywotność gleby



NoTill

❖ nie mogę dotknąć gleby
❖ Gleba jest pokryta resztkami pożniwnymi
❖ Równowaga w płodozmianie
❖ Siew roślin okrywowych

NoTill
jest…

TECHNOLOGIA NATURY



Bez przygotowania gleby- NoTill

Bez przygotowania gleby (No - till)

Wymaga: 

Obecność pozostałości na powierzchni gleby -
(temperatura, zatrzymywanie i gromadzenie 
wilgoci, procesy mikrobiologiczne)
1. Bez przygotowania gleby - (uwalnianie 
minerałów, poprawa odżywiania)
2. Minimalna obróbka gleby
3. Siew bezpośredni - NoTill



Bez przygotowania gleby- NoTill

Operacje pracy:

1. Stosowanie nawozów mineralnych - (Azot- jesień, 
wiosna, w zależności od opadów, struktury gleby, 
rodzaju nawozu)

2. Siew - (gleba dojrzała, strukturalna, krucha, bez 
wiązania, wysokiej jakości zamknięcie nasion w 
linii po siewie) Minimalne uszkodzenie gleby

3. Ochrona roślin: (fungicydy, insektycydy, nawozy)
4. Żniwa - (pozostawianie resztek roślinnych na 

powierzchni)

Bez przygotowania gleby  (No - till)



Bez przygotowania gleby- NoTill

✓ tylko 4 operacje robocze ≈ 23-30 l/ha 
paliwa na hektar

✓ redukcja kosztów
✓wzrost zawartości próchnicy
✓ stabilne plony

Bez przygotowania gleby  (No - till)



Jakie są główne czynniki determinujące efekt finansowy 
technologii konwencjonalnej?

• Koszt produkcji
• Cena wejściowa
• Cena towaru
• Klimat
• Wilgotność gleby
• Żyzność gleby

• Koszt produkcji • Cena wejściowa
• Cena towaru
• Klimat

16,6% 83,3%

MOŻEMY ZARZĄDZAĆ
NIE MOŻEMY 
ZARZĄDZAĆ



Czym możemy zarządzać przez 
NoTill?

• Koszt produkcji
• Wilgotność gleby
• Żyzność gleby

50% 50%

MOŻEMY ZARZĄDZAĆ
NIE MOŻEMY 
ZARZĄDZAĆ• Koszt produkcji

• Cena wejściowa
• Cena towaru
• Klimat
• Wilgotność gleby
• Żyzność gleby

• Cena wejściowa
• Cena towaru
• Klimat



Spracovanie pôdy NoTillRozsiewacze nawozów mineralnych,
Siewniki,
Opryskiwacze,
Traktory
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Zużycie paliwa na 1 ha. 

Uprawa konwencjonalna i NoTill

konwencjonalna NoTill



Minimal tillage



Problemy z niewłaściwie dobraną i wyposażoną 
siewnikiem! 

Zły! 

Przygotowanie gleby



Odpowiednio dobrana i wyposażona siewnik! 

Prawidłowy!

Przygotowanie gleby









Ochrona gleby



Ochrona gleby- NoTill

Pokrywa glebowa chroni przed:
• Erozja wodna
• Erozja wietrzna
• Promieniowanie słoneczne
• Wysoka i niska temperatura
• Odparowanie
• Choroby, szkodniki i chwasty

Ograniczenie produkcji CO2



Ochrona gleby

Dlaczego zacząłem od No-Till?

1. Bo nie miałem wyboru!

2. Chcę pomóc moim kolegom!

3. Myślę o przyszłości naszych

dzieci!



Ochrona gleby

No-Till

Oszczędzam jeszcze więcej

Poprawiam się z roślinami okrywowymi

Poprawiam życie gleby i naturalną żyzność gleby



Bez przygotowania gleby NoTill

Pszenica ozima 28. june 2017 - orka Pszenica ozima 28. june 2017 NOTILL

Suche warunki 2017 roku. Po orce dojrzewanie było szybsze. Gleba po orce zawierała 
mniej wilgoci niż wariant Notill

Source: Ing. Záhora, Mendelova Univerzita



NoTill stosowane w praktyce –
lokalizacja 1

Mulch z resztek roślinnych nie stanowi 
problemu. Siew pszenicy ozimej w technologii 

NoTill po kukurydzy na ziarno, 24.10.2020

Widoczna utrata ściółki przez 
aktywność biologiczną. Stan 
okładki zimowej, 24.2.2021



NoTill stosowane w praktyce –
lokalizacja 1

Intensywność rozkładu –
rozkłada się w cieniu pszenicy, 

7.6. 2021 

Stan rozwoju technologii NoTill, 
początek dojrzewania, 7.6.2021 



NoTill stosowane w praktyce –
lokalizacja 2

Zakładanie upraw pszenicy 
ozimej technologia NoTill 

po soi, 21.11.2020

oz wzrostu pszenicy. po 
zimowaniu w oparciu o 
technologię soi NoTill, 

23.4.2021

Pszenica ozima bez stanu 
dojrzewania, 18.6.2021 

(plon 8.3 t/ha)



NoTill stosowane w praktyce –
lokalizacja 3

Różnica w infiltracji wody między technologią konwencjonalną a 
NoTill z uprawami okrywowymi



Praktyczne wyniki - Technologie 
przygotowania gleby i biostymulacja gleby

Wyniki eksperymentu „Ocena technologii plantacji z 
wykorzystaniem”NEOSOL'

Z punktu widzenia utrzymania jakości gleby w doświadczeniu zaobserwowano działanie preparatu prp SOL
będącego mieszaniną węglanów wapnia i magnezu w zrównoważonym stosunku pierwiastków do spoiwa
ziołowego. Doświadczenie było monitorowane w latach 2009-2011 w warunkach półoperacyjnych na
gruntach Agrocentra, s.r.o. w Hrusovany nad Jevisovkou, w bardziej suchym regionie obszaru produkcji
kukurydzy.

Oceniono wpływ preparatu na właściwości fizykochemiczne gleby.

W ramach siewu oceniano trzy warianty z różnym zabiegiem glebowym — (pszenica przedzimowa),
kukurydza, pszenica jara, jęczmień—

I. orka – przy orce do 0,22 m

II. głębokość spulchniania do 0,35-0,40 m

III. minimalizacja - narzędzia płytowe do 0,15 m

PRP SOL został zaaplikowany na część poletka rozrzutnikiem w dawce 150 kg.ha-1 przed siewem uprawy i
płytko przygotowany.



Praktyczne wyniki - Technologie 
przygotowania gleby i biostymulacja gleby

Aplikacja PRP SOL 
w technologiachSkuteczne rozwiązanie musi być systemowe, wyniki badań i praktyki -

właściwości fizyczne gleby

(Technological experiment Milhostov, CVRV ÚAE 
, 2012, Ing. Balla)

Factor
A

Factor
B

Crop

Soya Wheat w. Corn Barley

NoTill
NPK 2,65 3,52 8,92 2,60

PRP SOL 3,07 3,63 9,63 3,54

MinTill
NPK 2,85 4,41 9,86 2,55

PRP SOL 3,10 4,63 10,82 3,19

Ploughing
NPK 3,99 4,27 9,95 3,66

PRP SOL 3,92 4,30 11,24 4,52

• Region ciepły i suchy

• W technologii minimalizacji i technologii NoTill po PRP SOL wyższe plony dla wszystkich upraw

• W technologii konwencjonalnej z orką soją plon był wyższy po NPK o 0,07 t/ha



Praktyczne wyniki - Technologie 
przygotowania gleby i biostymulacja gleby

PRP SOL 
aplication in to 

the technologies

Skuteczne rozwiązanie musi być systemowe, wyniki badań i praktyki -
właściwości fizyczne gleby

Source results: 
VÚP Troubsko, Ing. 

Badalíková
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Praktyczne wyniki - Technologie 
przygotowania gleby i biostymulacja gleby

Aplikacja PRP SOL w technologiach

Jakość uprawy 
zależała od stanu 

gleby

OK



Practical results - Soil preparation 
technologies and soil biostimulation

Aplikacja PRP SOL w technologiach

Jakość uprawy zależała od stanu 
gleby

NIE!!!



Practical results - Soil preparation 
technologies and soil biostimulation

Zbior roślin Uprawa i siew

Aplikacja PRP SOL na ściernisko 
po zbiorze żniw

- zaraz po zbiorach

- wsparcie rozkładu org.
pozostałości

- większa aktywność
mikroorganizmów

- poprawa struktury gleby

Wprowadzanie PRP SOL do 
gleby

- konwencjonalne technologie z
orką

- minimalizuj technologie

- mieszanie z glebą i resztkami 
pożniwnymi

Zastosowanie w siewie roślin 
ozimych

- technologie konserwatorskie

- NoTill

- wsparcie rozwoju korzeni

- zmniejszenie dawki PRP SOL

Aplikacja PRP SOL w technologiach



Technologie przygotowania gleby -
porównanie

Source: Ing. Smutný, Mendel Univerzity
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Utrata gleby t/ha

Orka NoTill



Innowacyjne technologie na ziemi!

StripTill w połączeniu
Väderstadt TEMPO

Usługi siewne innowacyjne technologie StripTill

Technologie przygotowania gleby –
Technologie glebowe i produkcyjne StripTill



Technologie przygotowania gleby –
Technologie glebowe i produkcyjne NoTill

Symbioza - gleba - roślina - atmosfera!

Usługi NoTill
• Wysiew pszenicy ozimej na mulcz po kukurydzy
• Wysiew do mrożonych roślin okrywowych
• BOURGAULT FMS CD 872

Biopratex s.r.o. 



Technologie przygotowania gleby 
Technologie glebowe i produkcyjne

Conservation technologies = saving of soil water

▪ Rozsądne zarządzanie resztkami pożniwnymi (rozkład tlenowy, ochrona przed 
odparowaniem pozaprodukcyjnym)

▪ Regulacja proporcji między infiltracją a parowaniem nieproduktywnym

▪ Ochrona przed erozją



Dlaczego jedni odnoszą sukces, a inni 
nie?



Technologie przygotowania gleby 
Technologie glebowe i produkcyjne 

Dlaczego jedni odnoszą 
sukces, a inni nie?

Powiedz mi, a zapomnę.

Pokaż mi, a zapamiętam.

Pozwól mi zrobić sam, a 
zrozumiem.

Konfucius



Technologie przygotowania gleby 
Technologie glebowe i produkcyjne 

Możesz zarządzać tylko 
tym, co możesz 
kontrolować.

Możesz zarządzać tylko 
tym, co możesz 
kontrolować.



Zintegrowana ochrona roślin w 
innowacyjnych technologiach

Głównymi elementami zintegrowanych systemów ochrony roślin są:

- Wiarygodne przewidywanie spreadu

- Ewolucja liczebności szkodników

- Zliczanie liczby szkodników i rozwoju chorób w uprawach

- Przejście od ciągłych zabiegów chemicznych do zabiegów selektywnych, właściwy dobór

terminów i standardów ich stosowania

- Szerokie stosowanie biologicznych środków ochrony roślin

- Dobór właściwego płodozmianu z wykorzystaniem odpornych odmian/hybryd.

- Włączenie upraw okrywowych (nawóz zielony) do płodozmianu.

I dopiero teraz środek owadobójczy może wejść (jeśli powyższe punkty nie działają)…

Im większa różnorodność roślin w glebie, tym więcej życia w glebie i na 
niej.



HISTORIA

Jeden z najbardziej szkodliwych i 
niebezpiecznych błędów, rolnicy 

mówią: „Każdy to robi”.

" Chyba że zmienisz 
cokolwiek z tego, co 

robisz dzisiaj,
jutro będzie takie 
samo jak wczoraj”.

Zróbmy to!!! Inna droga...



Rzeczywistość

Kiedy pytasz dziś rolnika: Jak tam 
biznes?



Zdrowa gleba – zdolność gleby do 
funkcjonowania jako żywy 

ekosystem wspierający rośliny, 
zwierzęta i ludzi!

Kiss The Ground



Jakie znasz innowacyjne technologie ochrony gleby?

StripTill

NoTill

Więc co muszę zrobić?

Chcę zmiany

Zmień się

Test kontrolny:



Wniosek

Rolnictwo to złożony system procesów, które wzajemnie na siebie oddziałują.

Jak zauważył Archambeaud; ... w momencie, gdy centrum systemu rolniczego stawiamy glebę i jej 

żyzność w centrum systemu gospodarowania, stwierdzamy, że pozytywne zmiany przejawiają się 

również w innych częściach systemu:

• zmiana klimatu

• skażenie

• jakość wody

• erozja gleby itp.

Aby gleba, a tym samym cały system, była prawidłowa, ważne jest, aby postępować zgodnie z 

podstawowymi krokami filozofii NoTill wymienionymi poniżej. 



Wniosek

• Ten wykład e-learningowy ma na celu 
doradzanie specjalistom rolniczym, którzy 
specjalizują się w problemach związanych z 
zarządzaniem użytkowaniem gleby.

• Znajomość tego zagadnienia jest podstawą 
zrozumienia innowacyjnych technologii 
rolnictwa regeneracyjnego.

• Staje się niezbędna do zrozumienia zmian w 
zarządzaniu użytkowaniem gleby w przyszłości.

• Ľubomír Marhavý

• Slovak Republic

• marhavy@biopratex.sk

• +421 908 226 727

„Ci, którzy mają przywilej 
wiedzieć, mają obowiązek 

działać”Albert Einstein




