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PRZECIWDZIAŁANIE SUSZY W PRAKTYCE 

NA PRZYKŁADZIE 

PRZEDSIĘBIORSTWA ROLNO –PRZEMYSŁOWEGO 
„AGROMAX SP. Z O.O. W RACIBORZU



I. Niektóre dane o firmie:

1. Firma jest spółką prawa handlowego osób fizycznych.

2. Data powstania – 17.03.1993 r.

3. Powierzchnia użytków rolnych – ponad 2600 ha.

4. Większość użytków rolnych stanowi dzierżawę od Skarbu Państwa, 
część użytków rolnych jest własnością.

5. Gleby ciężkie – brunatne, lessy, mady.

6. Zatrudnienie – 68 osób.



7. Klasa gruntów:
Klasa gruntów

I - 2% II - 33% III - 61% IV - 4%



8. Ukształtowanie terenu:

- grunty pofałdowane – 60%,

- grunty płaskie – 40 %,

- nachylenia do 30 °.



9. Struktura zasiewów i plony (z ostatnich 3 lat):

- pszenica ozima 38% – 87q/ha,

- rzepak ozimy 27% – 42q/ha,

- kukurydza (ziarno) – 106q/ha,

- buraki cukrowe – 760q/ha.

10. Produkcja zwierzęca: 

- krowy mleczne – 500 szt.

Wydajność mleka – 10750 kg/szt./rok.



II. Wpływ suszy na plony i przebieg wegetacji 
w firmie Agromax w 2018r.

Opady 440,7 mm

1. Spadek plonu buraków cukrowych – średnio 25%.

2. Spadek plonu pszenicy ozimej – średnio 20%.

3. Spadek plonu pszenicy ozimej sianej w terminie agrotechnicznym po 
burakach (wczesne dostawy) – 30%.

4. Różnica plonu pszenicy sianej w IX a sianej w XI – 2,5 t/ha.

5. Wcześniejsze dojrzewanie kukurydzy.

6. Słabe i długie działanie glifosatu przy likwidacji samosiewów rzepaku.



III. Wpływ zabiegów agrotechnicznych na 
ograniczenie strat wilgoci (wody) w glebie

1. Uprawa bezorkowa z zastosowaniem agregatu Top Down (szerokość 
robocza 5,2 m) z ciągnikiem Case III (gąsienicowy) o mocy 620 KM



a) siew pszenicy po rzepakach i burakach (700 ha)

- po żniwach – likwidacja ścieżek technologicznych (głębosz – głębokość 
10-20 cm),

- talerzówka (głębokość 6-8 cm),

- oprysk glifosatem (jak najszybciej),

- agregat Top Down (głębokość 25-30 cm),

- siew agregatem uprawowo – siewnym,



b) siew rzepaku po pszenicy (600 ha)

- po żniwach – talerzówka (głębokość 6-8 cm),

- agregat Top Down (głębokość 25-30 cm),

- siew agregatem uprawowo – siewnym.

Siewy pszenicy i rzepaku zaraz po agregacie 
Top Down (dzień i noc)





Warunki, które muszą być spełnione przed 
zastosowaniem agregatu do uprawy bezorkowej:

- dokładny zbiór słomy (czyste pole !),

- dobre rozdrobnienie i równomierne rozmieszczenie na polu resztek 
pożniwnych (kombajn z rozdrabniaczem słomy i odrzutnikiem plew),

- jak najszybsze wymieszanie resztek pożniwnych w profilu glebowym 
poprzez zastosowanie brony talerzowej (głębokość 6-8 cm),

-jak najszybsza likwidacja samosiewów (glifosat).



Efekty uprawy bezorkowej:

- dobre wymieszanie gleby z resztkami pożniwnymi,

- likwidacja podeszwy płużnej,

- zwiększenie pojemności wodnej gleby (sorpcja),

- polepszenie stosunków wodno – powietrznych gleby,

- zmniejszenie parowania gleby,

- oszczędność siły roboczej (2 ludzi sieje pszenicę lub rzepak),

- oszczędność paliwa.





Efekty uprawy bezorkowej cd:

- zachowanie terminów agrotechnicznych,

- ograniczenie erozji wodnej gleby (szczególnie na glebach o  dużym 
pochyleniu),

- bardziej rozwinięty system korzeni roślin, 

- szybsze, wyrównane wschody i krzewienie pszenicy.





2. Uprawa tradycyjna (orka) przy siewie pszenicy po 
kukurydzach na ziarno

- po zbiorze kukurydzy – mulczer,

- orka,

- uprawa,

- siew agregatem, 

uprawowo – siewnym.



Warunki ograniczające ubytek wody:

- dobre rozdrobnienie resztek pożniwnych,

- jak najszybsza uprawa i siew (w tym samym dniu co orka),

- jak najmniej przejazdów maszynami uprawowymi.

Nie wolno wykonywać orki i czekać dzień czy dłużej,

uprawiać i siać !



IV. Podsumowanie

Czynniki wpływające na ilość wody w profilu glebowym

1. Działania pozytywne:

a) szybka likwidacja samosiewów,

b) ograniczenie lub rezygnacja z siewu poplonów na przyoranie,

c) jeżeli trzeba siać poplony do przyorania, to tylko pod rośliny jare !

d) szybka likwidacja poplonów (orka, talerzowanie, mulczowanie, 
glifosat),

e) szybka podorywka (zaraz po kombajnie lub zbiorze słomy),

f) zastosowanie uprawy bezorkowej.



2. Działania negatywne:

a) złe wymieszanie resztek pożniwnych,

b) brak szybkiej podorywki,

c) przesuszenie gleby (opóźniona uprawa po orce),

d) późne siewy (przesunięcie krzewienia na wiosnę),

e) siew ozimin po międzyplonach ścierniskowych,

f) stosowanie uprawy tradycyjnej (orka),

g) siew poplonów.





Dziękuję za uwagę

mgr inż. Henryk Kaliciak
P. R.-P. „Agromax” Racibórz 


