
SIEW PASOWY METODĄ STRIP-TILL 
 

22 września 2015 r. w Rolniczym Zakładzie Doświadczalnym IUNG-PIB Kępa-Osiny, odbyły się 
warsztaty naukowe z cyklu spotkań organizowanych w ramach projektu LCAgri: „Wsparcie rolnictwa 

niskoemisyjnego zdolnego do adaptacji do zmian klimatu obecnie oraz w perspektywie lat 2030 i 

2050”. 

Projekt LCAgri zakłada że w każdym z Rolniczych Zakładów Doświadczalnych IUNG-PIB na 

około 50% areału będą stosowane praktyki rolnictwa niskoemisyjnego. 

Warsztaty dotyczyły możliwości stosowania w Polsce uprawy strip-till jako technologii dla rolnictwa 

niskoemisyjnego. Wzięło w nim udział wielu zainteresowanych tą nową technologią siewu rolników.  

 

 
 

 

WPROWADZENIE 
Im więcej w glebie wykonywanych jest zabiegów agrotechnicznych, tym częściej gleba jest 

rozdrabniana i łatwiej się zagęszcza. Przy tradycyjnej uprawie za pomocą pługa dochodzi do poważnej 

ingerencji w aktywność mikroorganizmów. Żyjące na wierzchu organizmy tlenowe zostają przy orce 

wprowadzone w głąb do warunków beztlenowych i odwrotnie − beztlenowe znajdują się nagle na 

powierzchni gleby. To powoduje, że większość takich populacji ginie. Po orce muszą minąć 2-3 

tygodnie, zanim gleba powróci do równowagi. 

Duża liczba mikroorganizmów warunkuje prawidłowe procesy glebowe. Mikroorganizmy 

uwalniają nam większość niedostępnych bezpośrednio dla roślin składników pokarmowych. 

Odpowiadają za mineralizację i humifikację próchnicy. Z drugiej strony duży potencjał enzymatyczny 

gleby powoduje, że wiele pożytecznych mikroorganizmów staje się antagonistami lub konkurentami 

dla patogenów chorobotwórczych. Uproszczenia uprawy wpływają korzystnie na populację 
dżdżownic. Ich duża liczba na polu oznacza, że jest ono utrzymane w dobrej kulturze. 

Metody uprawy bezpłużnej wpływają korzystnie na właściwości fizyczne, fizykochemiczne i 

chemiczne gleby. Dzięki rezygnacji z orki można ograniczać tempo mineralizacji glebowej substancji 

organicznej, a także zmniejszać negatywne skutki, jakie powoduje erozja wietrzna czy wodna. 

Ponadto uproszczona uprawa może zwiększać koncentrację substancji organicznej i składników 

nawozowych w jej powierzchniowej warstwie oraz chronić glebę przed niekorzystną utratą wilgoci. 



Jest wielu zwolenników stosowania uproszczeń, są również eksperci, jak i praktycy wypowiadający 

się, że nic nie zastąpi tradycyjnej uprawy płużnej. Każde pole jest inne, różni się typem gleby, 

strukturą, jak również właściwościami. Odpowiednia technologia uprawy gleby powinna być starannie 

dostosowana do określonego siedliska, poprzedzona wielosezonową obserwacją danego pola. 

 

CO TO JEST STRIP TILL? 
Strip-Till czyli uprawa pasowa jest jednym z najnowszych rozwiązań stosowanych w celu 

uproszczenia uprawy roli. Łączy cechy rolnictwa zrównoważonego z produkcją intensywną. W 

uprawie pasowej uprawia się wyłącznie wąskie pasy gleby (ok. 20-25 cm), natomiast międzyrzędzia 

pozostają nie uprawiane. Technologia strip till to pewien kompromis pomiędzy uprawą płużną a 

całkowitym brakiem uprawy. 

Zaletą tego agregatu jest to, że wszystkie przejazdy związane z uprawą, wysiewem nawozów i 

nasion można ograniczyć do jednego przejazdu. Nie uprawiane jest 45-50% powierzchni pola w 

zależności od metody i gatunku roślin. Pozwala to znacznie zaoszczędzić czas pracy i paliwo. Główną 
zaletą tego agregatu jest to, że można siać na stosunkowo wysokie rżysko z resztkami pożniwnymi 

(pocięta słoma, porozrzucana na całej powierzchni pola), ponieważ maszyna jest tak skonstruowana, 

że wprowadza nasiona w czystą, niezabrudzoną glebę, wolną od resztek pożniwnych.  

Jest to agregat uniwersalny, gdyż umożliwia siew bezpośrednio w ściernisko, ale też po wcześniejszej 

uprawie orkowej bądź talerzowej. Technologia uprawy strip till pozytywnie oddziaływała na strukturę 
i żyzność gleby.  

Poniżej w tabeli przedstawiono nakłady paliwa oraz czasu pracy niezbędnego na przygotowanie 

roli do siewu pszenicy w stanowisku po rzepaku ozimym. 

Wynika z niego, że uprawa pasowa stanowi tylko 49% nakładów ponoszonych na uprawę orkową 
przy ponad pięciokrotnie mniejszym nakładzie czasu pracy względem uprawy orkowej 

 

 

Jesienne wschody rzepaku ozimego i pszenicy ozimej przy pasowym siewie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tabela 1. Nakłady paliwa oraz czasu pracy na przygotowanie roli i siew pszenicy ozimej  

               w stanowisku po rzepaku ozimym 

 

Rodzaj uprawy 
Zużycie paliwa 

l ON/ha 
Razem 
l ON/ha 

Czas pracy 
h/ha 

Talerzowanie ścierniska 8,0 

Siew pasowy 18,0 
26,0 0,45 

Siew pasowy w ściernisko MZURI 16,5 16,5 0,21 

Orka przedsiewna 16,0 

Agregat uprawowy 7,0 

Wysiew nawozu 0,6 

Siew rzędowy 9,6 

33,2 1,13 

Gruberowanie ścierniska 10,5 

Wysiew nawozu 0,6 

Siew rzędowy 12,5 

23,6 0,49 

Talerzowanie ścierniska 8,0 

Gruberowanie 10,4 

Wysiew nawozu 0,6 

Siew rzędowy 13,5 

32,5 0,73 

 
 
WYMAGANIA UPRAWY PASOWEJ 

Przestawiając gospodarstwo na uprawę strip-till trzeba pamiętać o spełnieniu kilku warunków, 

które są niezbędne, jeśli chcemy aby ten system uprawy spełnił pokładane w nim nadzieje. Podczas 

zbioru należy zostawić jak najwięcej resztek pożniwnych, które są konieczne dla rozwoju mikro- i 

makroorganizmów glebowych, np. dżdżownic. Resztki powinny być rozrzucone równomiernie na 

całej powierzchni pola i pocięte. Konieczne jest także uregulowanie odczynu gleby, poprzez 

systematyczne wapnowanie. Nie wolno zapomnieć o nawożeniu mineralnym, najlepiej wgłębnym, 

gdyż przy uprawie pasowej resztki zalegają na powierzchni i składniki pokarmowe nie są 
przemieszczane w głąb profilu glebowego. Przed przejściem na uprawę pasową konieczna jest 

również likwidacja podeszwy płużnej, która utrudnia wzrost korzeni. Jeśli jest to tylko możliwe należy 

siać rośliny poplonowe, aby zapewnić jak najwięcej masy organicznej na powierzchni gleby Trzeba 

również pamiętać o prawidłowym płodozmianie. 

 

 

ZALETY STRIP-TILLU 
Gdy spełnimy wymienione wcześniej warunki, możemy cieszyć się z korzyści, jakie wiążą się z 

uprawą strip-till:  

 Oszczędność w prowadzeniu gospodarstwa, na którą składaja się zmniejszenie o połowę zużycia 

paliwa w stosunku do uprawy orkowej (uprawiamy tylko pas bezpośrednio pod wysiewanymi 

nasionami).  

 Znaczna redukcja posiadanego parku maszynowego, gdyż jedną maszyną można wykonać 
wszystkie niezbędne na polu prace.  

 Mniejsze zużycie materiału siewnego, ponieważ poprawia się kiełkowanie. 

 Zmniejszenie zużycia nawozów, ponieważ są one wysiewane bezpośrednio pod korzeń rośliny, a 

dzięki dobremu uwilgotnieniu gleby znacznie lepiej przyswajalne przez rośliny.  

 Rośliny lepiej znoszą stres cieplny podczas suszy. 

 Ograniczenie parowania wody poprzez pozostawienie na powierzchni gleby mulczu,  

 Brak rozwoju chwastów w nieuprawnionej i przykrytej resztkami glebie.  

 Zatrzymanie erozji wietrznej oraz wodnej. Wiatr i woda nie oddziałują bezpośrednio na 

powierzchnię gleby, a na mulcz. Poprzez zaniechanie uprawy całopowierzchniowej i tym samym 

zachowanie bakterii beztlenowych w głębi gleby, następuje zatrzymanie erozji biologicznej.  

 Dzięki uprawie pasowej zostaje zachowany naturalny układ gleby kanały zbudowane przez 

dżdżownice i miejsca po korzeniach przedplonu, które mogą być wykorzystane przez rośliny 

następcze. Jest to idealna metoda na trudne w uprawie gleby gliniaste i zwięzłe, ponieważ pas 



uprawionej gleby nagrzewa się szybciej, oraz na lekkie, gdyż wzbogaca je w substancję 
organiczną i ogranicza erozje.  

 Wyrównane wschody, dobrze rozwinięty system korzeniowy.  

 Przeciwdziałanie zagęszczania podłoża, szczególnie na uwrociach. 

 Nie występuje tzw. zjawisko podeszwy płużnej. 

 Lepsza ochrona wschodzących roślin przed wymarzaniem i wiatrem. 

 Można wcześniej wjechać na przygotowane ścieżki (7-10 dni). 

 

System zapewnia stabilne plony, szczególnie w latach z nietypowym przebiegiem pogody. 
Kiedy jest sucho rośliny na jego polach są w stanie wytrzymać znacznie dłużej w dobrej 
kondycji, a kiedy jest mokro – nadmiar wody zostaje odprowadzany w głąb profilu glebowego. 
 

Tabela 2. Średnie wartości różnych sposobów uprawy pszenicy ozimej 

 

Sposób uprawy Plon w (t/ha) 
Gęstość ziarna 

(kg/hl) 
Zawartość białka 

(%) 
Zawartość glutenu 

(%) 

Siew pasowy w 

ściernisko MZURI 

10,22 82,85 12,15 24,95 

Tradycyjna z orką 10,44 83,33 11,88 24,28 

Uprawa Horsch 10,42 83,45 12,1 24,7 

 

Od wiosny rozpoczną się pokazy stosowania tej metody siewu w innych zakładach 

doświadczalnych IUNG-PIB.  


