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Wstęp

MIĘDZYNARODOWY ROK GLEBY 

Organizacja żywności i

Rolnictwo w ONZ

Kluczowe przesłanie nr 1:

Zdrowa gleba to podstawa 
produkcji zdrowej żywności.



Wstęp

Struktura gleby

A – WARSTWA 
wierzchnia

B – WARSTWA    
podorna

C – VRSTVA

(MATEČNÁ 
HORNINA)

Orna warstwa 0 – 30 cm

Podglebie 30 – 80 cm

HRANICE KORENOVC – WARSTWA 
dolna korzeni

Granica korzeni roślin



Wstęp
zagęszczenie gleby

4 – 8 cм

8 – 25 (30) cм

25 – 35 (40) cм

warstwa wysiewu

obszar korzeniowy

zagęszczona warstwa
gleby



Podstawy teoretyczne i empiryczne

WPŁYW 
TRANZYTU

Zagęszczanie



Podstawy teoretyczne i empiryczne

FAKTY
▪ 40-60% gruntów ornych jest nadmiernie zagęszczone w 

szczególności „podglebie”.

▪ W wyniku zastosowania nowoczesnych metod uprawy w ostatnich 

50-70 latach sytuacja znacznie się poprawiła.



Podstawy teoretyczne i empiryczne

zagęszczona
warstwa gleby

PRZERWANIE KAPILARNEJ ZDOLNOŚCI PODSIĄKANIA



Podstawy teoretyczne i empiryczne

Redukcja plonów z powodu zagęszczenia gleby

Od 15  - 35 %
niższy plon

roślin



Opcje profilaktyczne zmniejszające zagęszczenie gleby

Rozwiązania techniczne Rozwiązania biologiczne

Wybór odpowiedniej

technologii

Odpowiedni rozkład masy 

agregatu - nacisk  na glebę

Dobór układu jezdnego ciągnika

Kierunkowe prowadzenie

technologii CTF

Rozwiązywanie problemów



Zmiana filozofii = zmiana technologii uprawy

Orka to podstawa?

Zajmuję się produkcją zwierzęcą i produkuję pasze =

• Mogę wykonać orkę w zakresie powierzchni, którą jestem w stanie nawozić MH i identycznej z 

powierzchnią produkcji paszy!

Nie mam produkcji zwierzęcej=

• Wykonuję orkę w przypadku uwzględnienia upraw okrywowych, lub korzystam z siewu   głównego 

plonu!

• W procesie siewu zmieniam głębokość uprawy w zależności od technologii przygotowania gleby

• Minimalizuję ilość zabiegów uprawowych poprzez orkę w odpowiednich warunkach (minimalizacja     

przygotowania przedsiewnego po orce)

LUB

Przechodzę na technologię uproszczoną gleby!



Technologie ochronne (alternatywne) uprawy roli

Technologia z siewem w nieuprawianą glebę (No-till)

Gleba nie jest uprawiana przed siewem

Warunkiem dobrze przygotowanej roli jest  użycie coultra



Technologie ochronne ( alternatywne) uprawy roli

Technologia mulczowania  (Mulch-till)

Glebę uprawia się kultywatorami bez jej odwracania

Warunkiem jest pokrycie co najmniej 30% powierzchni gleby resztkami roślin



Technologie ochronne ( alternatywne) uprawy roli

Inna technologia siewu (Ridge-till)

Ziarno wysiewa się specjalnym siewnikiem w redlinach, które 

powstały w poprzednim roku.



Technologie ochronne uprawy roli (uprawa bezpłużna)

Uprawa pasowa gleby (Strip-till)

Gleba nie jest uprawiana przed siewem, 

spulchnianie pasów roli, w których wysiewane są 

nasiona oraz pozostawienie roli niespulchnionej w 

międzyrzędziach.

W okresie wegetacji w razie potrzeby obrabiamy 

wąskie pasy



Strip-till

http://www.orthmanag.com/sites/orthmanag.com/files/images/1tRIPr-components_1000.jpg


Technologie ochronne uprawy roli

Sortav – rozstaw rzędów 



Technologie ochronne (alternatywne) uprawy roli

Sortav – rozstaw rzędów 



Wysiewana  ilość 

(szt/m2) Plon (t/ha) Wilgotność (%) Plon (%)

40 5,19 8,83 100

30 5,59 8,76 107

20 5,59 8,81 107

Do uprawy użyto kultywatora 

dłutowego Orthman 1tRIPr o 

rozstawie redlic 750 mm i 

głębokości uprawy 250 mm oraz 

nawozu granulowanego Duofertil w 

dawce 120 kg/ha. Warunkiem 

prawidłowej pracy było 

zastosowanie ciągnika z sygnałem 

korekcyjnym RTK w nawigacji 

Trimble GFX 750.

Technologie ochronne (alternatywne) uprawy roli



• Szybsze przegrzewanie obrabianej gleby 

przez słońce

• Lepsze przewietrzanie gleby

• Redukcja erozji

• Lepsza infiltracja wody w porównaniu z 

siewem bezpośrednim

Zalety – Strip-till

Technologie ochronne (alternatywne) uprawy roli



Kontrola chwastów

W miejscach, gdzie gleba nie jest 

uprawiana, nasiona chwastów nie są 

wynoszone na powierzchnię

Resztki roślinne na powierzchni 

ograniczają wzrost chwastów

Zalety – Strip-till

Kverneland Kultistrip

Technologie ochronne (alternatywne)uprawy roli



Dwa badania w Niemczech po 8 mm infiltracji deszczu i wody po 

15 minutach

• Widok uprawy gdzie gleba nie była w stanie przyjąć wody  

deszczowej

• Ze względu na naturalną strukturę gleby w obszarze między 

rzędami deszcz może przenikać i wsiąkać w glebę

Zalety – Strip-till

Technologie ochronne ( alternatywne)uprawy roli



• Nieuprawiana gleba między rzędami zachowuje wilgotność gleby i 

zapobiega szybkiemu wysychaniu gleby

• W utrzymaniu wilgotności gleby pomagają resztki roślin na powierzchni 

gleby

Zalety – Strip-till

Technologie ochronne ( alternatywne ) 

uprawy roli



Zalety – Strip-till 

Technologie ochronne Alternatywne) uprawy roli

• Oszczędność paliwa - cała powierzchnia pola nie jest obrabiana

• Przy odległości między rzędami 75 cm obrabiane jest tylko 30% powierzchni

• Przy odległości między rzędami 45 cm obrabiane jest tylko 50% powierzchni

• Oszczędność czasu - mniej zabiegów  potrzebnych do przygotowania roli przed 

wegetacją



• Erozja może wystąpić również podczas 
korzystania z technologii Strip-Till! 

Wady – Strip-till 

Technologie ochronne ( alternatywne)uprawy roli



Opcje profilaktyczne zmniejszające zagęszczenie gleby

Rozwiązania techniczne
Rozwiązania biologiczne

Wybór odpowiedniej

technologii

Odpowiedni rozkład masy 

zestawu

Dobór układu jezdnego  

ciągnika

Kierunkowe prowadzenie

technologii CTF

Rozwiązywanie problemów



Rozwiązanie

Nowe koncepcje
projektowania maszyn,

ukierunkowane są 
do rolników określanych jako

„Cost-conscious farmers“, to jest
Rolnicy są świadomi
rozmiaru kosztów

i ich wpływu na ekonomikę produkcji



30 %70 %

Odpowiedni rozkład nacisku na glebę (masy zestawu)



Opcje profilaktyczne zmniejszające zagęszczenie gleby

Rozwiązania techniczne
Rozwiązania biologiczne

Wybór odpowiedniej

technologii

Odpowiedni rozkład masy 

zestawu

Dobór układu jezdnego 

ciągnika

Kierunkowe prowadzenie

technologii CTF

Rozwiązywanie problemów



masa maszyny

masa
200 kg

Nacisk na głębokości
0,4 m

0,09 bar

masa maszyny
6 890 kg

Nacisk na głębokości
0,4 m
1,58 bar
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Rataj, 2017



Podstawy teoretyczne i empiryczne

Poślizg dla traktorów kołowych
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Poślizg (%)

Optimum
8–12 %

duży opór 
toczenia

Duży poślizg
koła



Podstawy teoretyczne i empiryczne

Poślizg -traktory gąsienicowe
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Poślizg (%)

Optimum
2–6 %

Duży poślizg



CIŚNIENIE W 
OPONACH

▪Ustawienie ciśnienia w 

oponach to podstawowa 

reguła do kontrolowanego 

zagęszczania

▪Ciśnienie w oponach = nacisk 

jednostkowy  na glebę



CIŚNIENIE W OPONACH
& BULLDOZER EFFECT

Nadmierne ciśnienie w oponach prowadzi do:

▪Do tak zwanego efektu spychacza. Opony na 

swoim torze przesuwają glebę do przodu i 

tworzą przed sobą „kopiec” roli. Efekt ten 

zwiększa zużycie paliwa.

▪Mały odcisk opony - mała powierzchnia styku i 

mała liczba

„Lamele” w kontakcie z glebą prowadzą do 

mniejszej przyczepności, zwiększonego 

poślizgu i zwiększonego zużycia paliwa.

Większa liczba profili bieżnika stykających się z 

glebą poprawia trakcję – właściwa trakcja

i zmniejszenie zużycia paliwa.



Opcje profilaktyczne zmniejszające zagęszczenie gleby

Rozwiązania techniczne
Rozwiązania biologiczne

Wybór odpowiedniej

technologii

Odpowiedni rozkład masy 

zestawu

Dobór układu jezdnego 

ciągnika

Kierunkowe prowadzenie

technologii CTF

Rozwiązywanie problemów



Planowanie:

– rośliny,

– technologie i technika,

Korzystanie

– nawigacji satelitarnej (Rataj, 2019)

Niekontrolowany ruch

Kontrolowany ruch

-CTF



• Kontrolowany ruch  na polu,

• trwale oddzielić obszar upraw od 

powierzchni drogi

• skoncentruj nacisk na jak najmniejszym 

obszarze-(Galambošová, 2017)



Opcje profilaktyczne zmniejszające zagęszczenie gleby

Rozwiązania techniczne
Rozwiązania biologiczne

Wybór odpowiedniej

technologii

Odpowiedni rozkład masy 

zestawu

Dobór układu jezdnego  

ciągnika

Kierunkowe prowadzenie

technologii CTF

Rozwiązywanie problemów



Skutecznym rozwiązaniem musi być SYSTEM
Możemy pomóc glebie poprzez efektywne wykorzystanie organicznych resztek 

roślinnych,
i technologie uprawy, które nie niszczą jego struktury.



Możemy wtedy zwiększyć aktywność biologiczną gleby poprzez włączenie 
produktów stymulujących rozwój mikroflory glebowej, a następnie fauny glebowej.



Wkrótce bardzo pozytywnie wpłynie to na poprawę struktury gleby
oraz zwiększenie zawartości i jakości materii organicznej.



Taki stan gleby zapewni następnie większą infiltrację wód opadowych,
zmniejszając w ten sposób spływ powierzchniowy i ryzyko erozji gleby.



Większa zawartość węgla organicznego, intensywniejsza aktywność biologiczna 
gleby, lepsza kondycja fizyczna gleby docelowo zwiększy efektywność ekonomiczną 

uprawy i żyzność gleby w celu ustabilizowania plonów i wyeliminowania 
niekorzystnego wpływu zmian warunków glebowo-klimatycznych!



Charakterystyka gleby i struktura eksperymentu operacyjnego:
Fluvizem glejová - FMG (BPEJ 0311002, H/HP resp. PH/PH, ciężka gleba)

Warianty:
A - technologia ochrony gleby z głębokim spulchnianiem + biostymulator PRP SOL
B - technologia konwencjonalna (orka) + biostymulator PRP SOL
C - technologia konwencjonalna (orka)

Podstawowe parametry:
Początek eksperymentu - jesień 2015
A - głębokie spulchnianie 35 cm,  biostymulator 150 kg/ha PRP SOL
B - orka na 25 cm, biostymulator 200 kg/ha PRP SOL
C - orka do 25 cm, kontrola bez stosowania biostymulatora C

B

A

Charakterystyka gleby i struktura eksperymentu 
polowego (łanowego) – Agrotechna Michalovce s.r.o., 
Spotkanie  (KSVB TF SPU Nitra)



Analiza zdjęć satelitarnych w przygotowaniu projektu i monitoringu zmian:
- niejednorodność struktury i zasobności gleby, wyznaczenie stref, punktów poboru próbek itp.
- stan drzewostanów, zmiany wilgotności, intensywność fotosyntezy wskaźnik NDVI itp.

Uprawa soi, Ortofotomapa 2016

(przerwa sucha)
Wzrost soi, intensywność fotosyntezy, 

25.8.2016

Charakterystyka gleby i struktura eksperymentu –
Agrotechna Michalovce s.r.o.,Spotkanie (KSVB TF SPU Nitra)



Uprawa roli i energochłonność (nakłady energetyczne) :

- pomiar siły oporu i zapotrzebowanie na pracę (MATE, Karcag)

Pomiar siły oporu podczas orki bez aplikacji biostymulatorem (Wariant C), 9.10.2017

Charakterystyka gleby i struktura eksperymentu –
Agrotechna Michalovce s.r.o., Spotkanie (KSVB TF SPU 
Nitra)



Uprawa roli i energochłonność (nakłady energetyczne) :

- pomiar siły oporu i zapotrzebowanie na pracę (MATE, Karcag)

Orka i biostymulator PRP SOL (Varianta B), 9.10.2017

Charakterystyka gleby i struktura eksperymentu 
– Agrotechna Michalovce s.r.o., Spotkanie (KSVB 
TF SPU Nitra)



Charakterystyka gleby i struktura eksperymentu–
Agrotechna Michalovce s.r.o., Stretavka (KSVB TF SPU 
Nitra)

Uprawa roli i energochłonność (nakłady energetyczne) :

- pomiar siły oporu i zapotrzebowanie na pracę (MATE, Karcag)

Wyniki eksperymentalne - orka, 9.10.2017 (średnia z 4 eksperymentów)

Opór gleby (kN)
zapotrzebowanie na pracę

kN

PRP SOL 45,1 29 746,7

KONTROLA 46,4 25 551,0

Różnica, % - 2,88 + 16,42

* Korelacja różnicy przez 20 

%
- 22,25 - 6,86

*Uwaga: głębokość orki = 25 cm !!!
• średnia głębokość orki na powierzchni poddanej działaniu biostymulatora = 23 - 25 cm
• średnia głębokość orki na obszarze niepoddanym działaniu biostymulatora = 17 - 19 cm
• ustawienie pługa podczas pomiaru takie samo konieczność korekty pod kątem zgodności z wymaganą jakością 

pracy o 20%



Charakterystyka gleby i struktura eksperymentu– Agrotechna 
Michalovce s.r.o., Spotkanie (KSVB TF SPU Nitra)

Uprawa i intensywność energetyczna:

Biostymulacja pozytywnie wpływa na wymaganą jakość wykonywanej operacji !!!

Orka i biostymulacja 23 – 25 cm, 

9.10.2017

Kontrola- orka bez biostymulacji

17 – 19 cm, 9.10.2017



Charakterystyka gleby i struktura eksperymentu– Agrotechna Michalovce 
s.r.o., Spotkanie (KSVB TF SPU Nitra)

Plony soi i pszenicy ozimej w latach 2016 i 2017   dla zastosowanych wariantów uprawy

* Wariant A - 2016 znaczące straty w zbiorach soi spowodowane odchwaszczaniem w wyniku zmniejszonej 

skuteczności ochrony chemicznej po przejściu z konwencjonalnej technologii orki na ochronę gleby.



Wnioski i kontakt do dyskusji

Wstępnie wybrane korzyści biostymulacji w technologiach produkcyjnych:

Zmniejszenie całkowitego zapotrzebowania na pracę ok. 15 - 25% !!!
Zmniejszenie zużycia oleju napędowego na hektar ok. o 15 - 25% !!!

• Zmniejszenie liczby zabiegów w przygotowaniu gleby.
• Wyższa jakość  doprawienia gleby.
• Większa dzienna wydajność zestawów uprawowych.
• Niższe koszty na 1 ha na  uprawę i doprawianie gleby.

Korzyści z biostymulacji - analiza profili glebowych:
• Stabilizacja i zwiększenie zawartości stabilnych substancji organicznych
• Szybszy rozkład resztek roślinnych
• Intensywniejsze i głębsze zakorzenienie w fizjologicznie użytkowym profilu
• Lepsza struktura gleby i jej stabilność 

Kontakt do dyskusji:

• Pavol Findura

• Tr.A.Hlinku 2, 949 01 Nitra, SR 

• pavol.findura@uniag.sk



Test kontrolny:

1 . Powoduje zagęszczenie i degradację gleby:
a. Brak materii organicznej w glebie

b. Nadmierne przejazdy maszyn rolniczych

c. Niewłaściwy dobór technologii uprawy roli

d. Z powodu globalnego ocieplenia



Test kontrolny:

2 . Zagęszczenie i degradacja gleby mogą 
powodować:
a. Zmniejszenie plonów o 15-35%

b. Nie wpływa na zbiory

c. Zmniejszenie plonów o 65-85%

d. Zwiększenie wydajności o 25%



Test kontrolny:

3 . Orka pługiem należy do technologii:
a. Konwencjonalna technologia uprawy roli

b. Alternatywna technologia ochronna gleby 

C. siew bezpośredni



Test kontrolny:

4 . Prawdą jest, że uprawa konserwująca opiera się na 
dwóch ideach: zmniejszeniu intensywności uprawy i 
pozostawieniu resztek pożniwnych w powierzchniowej i 
podpowierzchniowej warstwie gleby:
a. TAK

b. NIE



Test kontrolny:

5 . Jakie są zalety technologii strip-till:
a. Szybsze nagrzewanie doprawianej przegrzewanie traktowanej gleby przez słońce

b. Napowietrzanie gleby

C. Zmniejszenie erozji

D. Lepsza infiltracja wody w porównaniu z siewem bezpośrednim



Test kontrolny:

6 . Jakie są techniczne możliwości zapobiegania 
degradacji właściwości gleby?
a. Odpowiedni rozkład nacisku na glebę (masy zestawu)

b. Odpowiedni wybór układu jezdnego ciągnika

C. Zorganizowany ruch agregatów uprawowych technologii w terenie

D. Wykorzystanie biostymulacji gleby



Test kontrolny:

7 . Jaki jest cel Controlled Traffic Farming CTF:
a. Oddziela na stałe teren pod uprawę roślin i teren do jazdy

b. Skoncentrowanie zagęszczenia gleby na jak najmniejszej powierzchni

c. Oszczędzanie zużycia opony



Test kontrolny:

8 . Czy zgadzasz się, że im wyższa zawartość węgla organicznego, 
tym intensywniejsza aktywność biologiczna gleby,
lepsza kondycja fizyczna gleby docelowo zwiększy efektywność 
ekonomiczną uprawy i żyzność gleby w celu ustabilizowania 
plonów i wyeliminowania niekorzystnego wpływu zmian 
warunków glebowo-klimatycznych:
a. TAK

b. NIE



Test kontrolny:

9 . Rozważamy pozytywne korzyści biostymulacji:
a. Stabilizacja i zwiększenie zawartości stabilnych substancji organicznych

b. Szybszy rozkład resztek roślinnych

c. Intensywniejsze i głębsze zakorzenienie roślin  w fizjologicznie użytkowym profilu

d. Lepsza struktura gleby (gruzełkowatość) i jej  stabilność 



Test kontrolny:

10 . Czy zgadzasz się, że stosując biostymulację i 
zmieniając właściwości gleby, możemy zmniejszyć 
zużycie energii w uprawie?
a. TAK

b. NIE




