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Optymalna obsada roślin, właściwa dla 
gatunku, a nawet odmiany, jest pierw-
szym i podstawowym warunkiem do-
brego ich plonowania. Liczba roślin na 
jednostce powierzchni kształtuje się już 
w momencie siewu, przy czym duże 
znaczenie ma przygotowanie roli. Tyl-
ko materiał siewny najwyższej jakości 
umieszczony w glebie wilgotnej, ale jed-
nocześnie napowietrzonej i dostatecznie 
ogrzanej warunkuje szybkie, równomier-
ne i pełne wschody. Dobrze przygoto-
wana gleba nie może tracić szybko 
uzyskanych właściwości i być podatna 
na degradację, np. tworzenie powierzch-
niowej skorupy, ulegać erozji wodnej czy 
wietrznej. Co ważne, warunki glebowe 
powinny być wyrównane w obrębie ca-
łego pola. O taki stan w warunkach fi-
zjograficznych Polski jest jednak bardzo 
trudno. Najczęściej na polach, nawet 
o niewielkiej powierzchni, gleba różni 
się pod względem uziarnienia, struktury 
i zgruźlenia, uwilgotnienia, temperatury, 
gęstości, zwięzłości, pH oraz zawarto-
ści składników pokarmowych.  W takich 
warunkach tylko przy bardzo sprzyja-
jącym przebiegu pogody, zwłaszcza 
wielkości i rozkładzie opadów, wschody 
wysianych roślin są równomierne i nie 
zależą w dużym stopniu od sposobu 
przygotowania roli, szczególnie łoża 
siewnego, czyli wierzchniej warstwy.

Badając wschody pszenicy ozimej wy-
siewanej na polu, zróżnicowanym pod 
względem uziarnienia gleby, w roku z do-
stateczną ilością opadów rozłożonych 
równomiernie w okresie przygotowania 
roli i siewu, stwierdzono, że obsada roślin 
po orce lub głębokim spulchnieniu, a na-
stępnie powierzchniowym doprawieniu 
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roli agregatem składającym się z ciężkiej 
brony i wału strunowego była o ok. 6% 
większa niż w technologii Mzuri Pro-Til 
(tab. 1). Wynik ten jest podobny do wielu 
innych badań z uprawą pasową i siewem 
w jednym przejeździe. W systemie płuż-
nym po starannie wykonanej orce i do-
prawieniu wierzchniej warstwy roli, gdy 
warunki wilgotnościowe temu sprzyjają, 
na powierzchni nie ma resztek roślinnych, 
gleba łoża siewnego jest strukturalna, 
dobrze napowietrzona, a jednocześnie 
dostatecznie wilgotna. Takie „idealne” 
warunki umożliwiają precyzyjny siew, po 
którym wszystkie nasiona równomiernie 
podejmują kiełkowanie. W technologii 
pasowej jednego przejazdu duża ilość 
resztek roślinnych po zbiorze przedplo-
nu, które przy braku opadów jako mulcz 
chronią wodę przed stratami i poprawia-
ją wschody, utrudniają w pewnym stop-
niu precyzję pracy zębów uprawowych, 
a zwłaszcza redlic wysiewających. Z tych 
powodów w korzystnych warunkach gle-
bowych i wilgotnościowych obsada po 
wschodach jest o 10–15% mniejsza niż 
w systemie płużnym.

W warunkach niekorzystnych, tak cha-
rakterystycznych dla wielu pól upraw-
nych, gdzie gleba jest „mozaikowata” 
– zróżnicowana przestrzennie pod wzglę-
dem uziarnienia i struktury oraz często 
przesuszona lub narażona na szybkie 
wysychanie w okresie przygotowania do 
siewu – ograniczenie uprawy roli przyczy-
nia się do poprawy wschodów. Tak też 
było w badaniach własnych. W latach 
bez opadów w okresie zbiór przedplo-
nu – siew pszenicy ozimej oraz na polu 
z glebą ciężką, gliniastą na dużych jego 
powierzchniach, na których warunki okre-

ślono jako niekorzystne i bardzo nieko-
rzystne – obsada po wschodach w tech-
nologii Mzuri Pro-Til była nawet o 40% 
większa niż po uprawie płużnej (tab. 1). 
Na polu tym technologia jednego prze-
jazdu z mulczem w postaci ścierniska 
i rozdrobnionej słomy przyczyniła się nie 
tylko do większej obsady, ale również 
równomiernych wschodów na całej po-
wierzchni. Obsada zarówno na części 
pola z glebą nieco lżejszą, bardziej po-
datną na zabiegi uprawowe, jak i ciężką, 
zgruźloną była wyrównana, w odróżnie-
niu od porównywalnego pola zaoranego  
(fot. 1). Oczywiście, po orce pszenica 
wzeszła również w widocznych na foto-
grafii pustych miejscach, ale nastąpiło to 
dopiero po większych opadach deszczu. 
Rośliny te do końca okresu jesiennej we-
getacji znajdowały się w mniej zaawan-
sowanych fazach rozwojowych, a przez 
następne przechodziły w krótszym cza-
sie. Taki rozwój nie sprzyjał tworzeniu 
biomasy i plonowaniu.

Technologia Mzuri Pro-Til przyczyniła 
się także do wyrównanych wschodów 
rzepaku ozimego w niekorzystnych wa-
runkach glebowych. Na całej długości 
pola obsada roślin w 9 różnych miej-
scach wynosiła od 23 do 35 szt.•m–2. 
Natomiast po wykonaniu orki i powierzch-
niowej uprawy wyrównująco-spulchniają-
cej przed siewem wschody były bardzo 
nierówne. Brak opadów w tym okresie 
i różny stopień zgruźlenia gleby spowo-
dowały, że obsada roślin wynosiła 7–29 

Strip-till Płużna

Fot. 1. Wyrównanie wschodów pszeni-
cy ozimej w niekorzystnych warunkach 
glebowych.

Tab. 1. Obsada roślin (szt.•m–2) pszenicy ozimej po wschodach

Warunki glebowe  
i wilgotnościowe

Sposób uprawy roli
płużna bezpłużna strip-till

Korzystne 233 233 219
Niekorzystne 189 195 212
Niekorzystne 191 173 211
Bardzo niekorzystne 129 135 181
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szt.•m–2 (rys. 1). Tak silnie zróżnicowa-
ne przestrzennie i rozciągnięte w czasie 
wschody spowodowały, że rośliny rzepa-
ku przed zimą znajdowały się w różnych 
fazach rozwojowych, od 4 do 12 liści. Ich 
przeciętna masa wyniosła 23,9 g, a roślin 
w technologii strip-till 53,4 g. 

Wyrównane wschody i podobny stan 
zaawansowania rozwoju wszystkich 
roślin w łanie jesienią sprzyjają zimowa-
niu. Także lepsze przezimowanie roślin 
jęczmienia i rzepaku w technologii Mzuri 
Pro-Til stwierdzone po zimie z niewiel-
kimi opadami śniegu, a jednocześnie 
z krótkim okresem nocnych temperatur 
poniżej –20oC wynikało prawdopodob-
nie ze sposobu siewu. Przypominamy, 
że w technologii tej rzędy roślin znajdu-
ją się w bruzdkach. Powoduje to, że są 
one osłaniane przed mroźnym wiatrem, 
a nawet niewielka ilość śniegu gromadzi 
się wokół roślin, chroniąc je przed mro-
zem. Po takich zimach obsada rzepaku 
ozimego uprawianego w technologii 
strip-till była średnio o 8 szt.•m–2 więk-
sza niż po uprawie płużnej, mimo nieco 
mniejszej obsady jesienią. Obsada jęcz-
mienia ozimego była natomiast o po-
nad 10 szt.•m–2 większa. W tych sezo-
nach wegetacyjnych większa, o blisko  
40 szt.•m–2, była również obsada jego 
kłosów.  

Niewątpliwym walorem technologii 
strip-till jest dobre plonowanie roślin 
w mało korzystnych warunkach agro-
-siedliskowych. W warunkach korzyst-
nych, tj. dostatecznej ilości opadów, 
zwłaszcza w krytycznych fazach roz-
wojowych, a także po zimach sprzyja-
jących dobremu przezimowaniu plony 
ziarna pszenicy ozimej i nasion rzepa-
ku ozimego uprawianych w technologii 
Mzuri Pro-Till i po tradycyjnej uprawie 
płużnej były takie same (tab. 2). Nato-
miast w warunkach niekorzystnych, opi-
sanych wyżej, plony zbóż ozimych i rze-
paku wysiewanych po uprawie pasowej 
były większe niż po uprawie klasycz-

nej. Różnica wyniosła: pszenica ozima  
– 0,7 t/ha, jęczmień ozimy – 0,6 t/ha, 
rzepak ozimy – 0,5 t/ha.

Porównując plonowanie pszenicy ozi-
mej uprawianej przez trzy lata na różnych 
polach dużego gospodarstwa, stwier-
dzono lepsze jej plonowanie w tech-
nologii strip-till niż po uproszczonej 
uprawie bezpłużnej o 0,5 t/ha (rys. 3).  
To bardzo cenny wynik, gdyż jest rezul-
tatem rzeczywistych warunków i decyzji 
produkcyjnych mających miejsce w ta-

kich gospodarstwach. Właśnie w nich 
poszukuje się najlepszych sposobów 
uproszczenia bardzo praco- i energo-
chłonnej klasycznej płużnej technolo-
gii uprawy roli w agrotechnice roślin 
rolniczych. Technologią taką wydaje 
się pasowa uprawa roli z jednoczesną 
aplikacją nawozów mineralnych i sie-
wem nasion. Sposób taki oprócz efektu 
produkcyjnego – dużego plonu – musi 
gwarantować także dobrą jego jakość. 
O tym już w następnym numerze. 
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Rys. 1. Wyrównanie obsady roślin rzepaku ozimego w obrębie pola.
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Rys. 2. Średni plon pszenicy ozimej z trzech lat badań.

Tab. 2. Plony roślin (t ha–1) w różnych warunkach siedliskowych

Uprawa Warunki siedliskowe
Sposób uprawy roli

płużna strip-till
Pszenica ozima Korzystne 10,4 10,3
Rzepak ozimy Korzystne 5,1 5,1
Pszenica ozima Niekorzystne 7,8 8,5
Jęczmień ozimy Niekorzystne 6,2 6,8
Rzepak ozimy Niekorzystne 3,1 3,6


