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GLEBA
TO NASZE ZDROWIE
NASZA PRZYSZ£OŒÆ

KOCHAJ SWOJ¥ GLEBÊ

"W naszych rêkach ich gleba, ich przysz³oœæ!"
Simon Revell
Kierownik sprzeda¿y eksportowej, Claydon

Niniejsza broszura zosta³a opracowana po to, aby przekazaæ
rolnikom informacje na temat alternatywnego systemu
wschodu upraw, który ma znacznie ni¿szy wp³yw na
œrodowisko ni¿ metody tradycyjne lub metody opracowane w
ostatnim czasie.

plantatorom. Gleba jest bardziej stabilna, poprawia drena¿,
trudne do uprawy pola lepiej siê uprawia, poprawi³y siê
zdolnoœci utrzymywania wody, system korzeniowy roœlin jest
bardziej p³odny i poprawi³a siê zdolnoœæ gleby do radzenia
sobie z du¿ymi obci¹¿eniami osi.

Claydon Opti-Till ® ewoluowa³ w ci¹gu ostatnich dwóch dekad
dziêki praktycznemu doœwiadczeniu na dzia³aj¹cej farmie
rodzinnej w samym sercu Suffolk we wschodniej Anglii.
Wynika z koniecznoœci obni¿enia kosztów, bez wp³ywu na
produkcjê, niezale¿nie od klimatu gospodarczego, niezale¿nie
od ekstremalnych warunków pogodowych.

Zauwa¿yliœmy, ¿e generalnie plony s¹ takie same lub
zwiêkszy³y siê w wielu przypadkach. Przy niektórych
ekstremalnych warunkach pogodowych, których obecnie
doœwiadczamy, wielu plantatorów donosi, ¿e uprawy za³o¿one
w systemie Claydon lepiej radz¹ sobie, niezale¿nie od tego,
czy przewa¿aj¹ wysokie opady deszczu czy warunki suszy.

Doœwiadczenie zdobyte od momentu pocz¹tkowego rozwoju
Opti- Till ® pozwoli³o systemowi Claydon pomóc innym
rolnikom skorzystaæ z g³ównej si³y napêdowej w zakresie
oszczêdnoœci kosztów. Po wprowadzeniu Opti-Till ® odkryto
wiele drugorzêdnych korzyœci. Czas
oszczêdzany w ten sposób jest znacz¹cy, pozwala na wysiew
plonów w optymalnym czasie, przyczyniaj¹c siê do silnego i
równego wzrostu.

Zmniejszone zu¿ycie paliwa i poprawa stan gleby s¹
istotnymi czynnikami zapewniaj¹cymi ogromne korzyœci
dla œrodowiska naturalnego, co pozwala naszej bran¿y
na zrównowa¿one dostarczanie ¿ywnoœci dla przysz³ych
pokoleñ.

Mam nadziejê, ¿e kiedy ju¿ przeczytasz tê publikacjê, sk³oni
Ciê do myœlenia o tym jak dzia³asz we w³asnym biznesie i
sk³oni do odpowiedzi na pytanie: czy jest inny sposób?
Simon Revell
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G³ówne zmiany w glebie sta³y siê bardzo widoczne dziêki
procesowi uprawy pasowej Opti-Till ® . Jedn¹ z g³ównych zalet
jest ogromne zmniejszenie erozji gleby, w niektórych
przypadkach jej ca³kowite wyeliminowanie.
Zbieg³o siê to ze wzrostem flory glebowej, która znacz¹co
poprawi³a stan gleby, zapewniaj¹c wiele walorów

Jesteœmy tylko stra¿nikami tego cennego zasobu, który
nazywamy ziemi¹, a której ewolucja zajê³a tysi¹ce lat, mo¿e
jednak zostaæ szybko zniszczona.
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HISTORIA – OD PLANT
Jeff Claydon
Rolnik i dyrektor

Miernik plonu opracowany i
dopasowany do kombajnu
CLAAS

Koszty produkcji
pszenicy w
Wielkiej Brytanii
wœród
najwy¿szych

Rodzina Claydonów zajmuje siê
rolnictwem w Wickhambrook,
na wschodzie Anglii, ju¿ od 6
pokoleñ. Jeff Claydon jest
ostatnim cz³onkiem rodziny,
który podejmuje wyzwanie.
Jeff, jest praktycznym
cz³owiekiem i
myœlicielem, wymyœli³
rozwi¹zanie dla pomiaru
wydajnoœci w punkcie zbioru;
Miernik plonu Claydon sta³ siê
bardzo popularny wœród
rolników, którzy u¿ywali go jako
czêœæ swoich narzêdzi
zarz¹dzania monitorowaniem
plonów przy zbiorach, aby daæ
pogl¹d na polow¹
wydajnoœæ.
Jako rodzina, korzystali z
kombajnów CLAAS od wielu lat,

z pobliskiego MANNS z Saxham, który od 1947 roku jest brytyjskim
importerem CLAAS, Jeff opracowa³ pierwsze mechanizmy do pracy na
tych maszynach, ale równie¿ udostêpni³ mechanizmy dla innych
kombajnów.
Z biegiem lat Jeff by³ motywowany do poprawy wydajnoœci w
gospodarstwie, co nie tylko przynios³o korzyœci dla bran¿y, ale
sprawi³o, ¿e spe³ni³ siê jako wynalazca. Skorzysta³ z okazji do
importu p³ugu
zawieszanego Furrow Crackers do Wielkiej Brytanii, pomagaj¹c
rolnikom na ciê¿kiej ziemi, aby obni¿yæ ich koszty.
Decyduj¹cy moment rozwoju dzia³alnoœci Claydon nast¹pi³ w 2000
roku, kiedy dochody gospodarstw rolnych w Wielkiej Brytanii by³y
pod siln¹ presj¹ ze wzglêdu na niskie ceny surowców, przy czym
ceny pszenicy wynosi³y œrednio 60 funtów (67 EUR) za tonê.
G³ównym problemem Jeffa by³o to, jak zmieniæ praktykê rolnicz¹ i
obni¿yæ koszty, poniewa¿ wschód upraw by³ jedynym obszarem, o
którym wiedzia³, ¿e mo¿e mieæ wp³yw na rentownoœæ gospodarstwa.
Inne obszary, takie jak utrzymywanie zbiorów i upraw
by³oby bardzo trudne do zmiany bez koniecznoœci
szkodliwego wp³ywu na plon — nie by³y to realne opcje.
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Po wielu przemyœleniach i badaniach Jeff zda³ sobie sprawê,
jakie by³y niedoci¹gniêcia poprzednich prób uprawy pasowej
w ci¹gu lat, które zawsze wydawa³y siê zyskaæ
krótkoterminow¹ popularnoœæ, gdy ceny surowców by³y
niskie, ale bardzo szybko straci³y przychylnoœæ ze wzglêdu na
warunki pogodowe, warunki glebowe i ró¿ne wyzwania
agronomiczne, które niezmiennie mia³y negatywny wp³yw na
plon.
Zaczê³y siê pojawiaæ pomys³y na temat rozwi¹zania.
Kluczow¹ kwesti¹ jest to, co najlepsze dla zak³adu w fazie
wzrostu i jak radziæ sobie ze zmiennymi wzorcami pogody
w Wielkiej Brytanii. Niezawodny system by³ wymagany do
wschodu
upraw, zapewniaj¹cy nieszkodliwoœæ dla plonu. Ukorzenianie
upraw jest jednym z kluczowych czynników pozwalaj¹cych
na optymalizacjê plonów.

Przekroczenie oczekiwañ
W 2002 roku opracowano pierwszy prototyp. Po wielu
zmianach pierwsza jednostka zosta³a zbudowana i
sprzedana na jesieñ
w 2003 r. Sprawdzi³o siê to jeszcze lepiej ni¿ oczekiwano,
tak bardzo, ¿e zdecydowano siê oficjalnie wypuœciæ j¹ na
rynek na targach LAMMA w styczniu 2004 roku.
Chocia¿ estetyka pola pocz¹tkowo bardzo ró¿ni³a siê od
tego, do czego wielu by³o przyzwyczajonych, szczególnie
jesieni¹, nadchodzi³ sukces, poniewa¿ rolnicy szybko
zdawali sobie sprawê z korzyœci, jakie ta uprawa mog³a
przynieœæ ich przedsiêbiorstwom.
Rodzinne gospodarstwo od tego czasu mia³o niewiele, jeœli
jakiekolwiek uprawy inne ni¿ p³ytki kultywator TerraStar
pracuj¹cy do g³êbokoœci 30 mm.
Urabialnoœæ gleby i zmniejszenie zu¿ycia oleju
napêdowego to dwie z wielu korzyœci, jakie gospodarstwo
widzi od momentu rozpoczêcia uprawy pasowej.
Wiele mówiono wtedy z wielu stron, ¿e to nie zadzia³a, plony
spadn¹, a czêsto s³yszany komentarz "nie
na mojej ziemi." S¹ one nadal s³yszane nawet dzisiaj, ale
udowodniono, ¿e coraz wiêcej rolników odkrywa, jak siewnik
Claydon i system Opti-Till ® naprawdê przynosz¹ korzyœci
swoim gospodarstwom.

HISTORIA

Rozwi¹zania w zakresie uprawy pasowej

ZNACZENIE
STANU GLEBY

„Agronomiczne firmy doradcze i us³ugi analityczne
zaczynaj¹ opracowywaæ produkty, które mog¹ pomóc
rolnikom chc¹cym badaæ i monitorowaæ ich stan gleby, ale
stosuj¹ je ostro¿nie, poniewa¿ mamy jeszcze wiele do
odkrycia w œwiecie pod naszymi stopami. ”
Dr Elizabeth Stockdale
Kierownik ds. Badañ Systemów
Rolniczych NIAB, Huntingdon Road,
Cambridge

Dr Elizabeth Stockdale jest jedn¹ z grup, której praktyczne
podejœcie do gleby pomaga nam zrozumieæ, co powinni
rozwa¿yæ rolnicy, aby zmieniæ swoje podejœcie do wschodu
upraw.

Zwiêkszenie œwiadomoœci
„W 2015 roku Miêdzynarodowy Rok Gleb zosta³
zaprojektowany, aby po³¹czyæ wszystkie aspekty
przemys³u i w³adz, aby zrozumieæ i skupiæ siê na tym
fundamentalnym zasobie, na którym opiera siê ludzkie
¿ycie.
Naukowe zrozumienie, jakie zasoby s¹ dostêpne w glebie,
oraz w jaki sposób oddzia³uj¹ one, aby przyczyniæ siê do
stanu gleby, przyspieszy³o w ostatnich latach skupienie
rolników, organów rolniczych i w³adz na tym, jak wa¿na jest
dba³oœæ o glebê o zrównowa¿on¹ produkcjê ¿ywnoœci.
Jednak w³aœnie dotknêliœmy wierzcho³ka góry lodowej!

Zrozumienie gleby
Zdrowa gleba to taka, która mo¿e wspieraæ produktywnoœæ
upraw i zwierz¹t gospodarskich. Utrzymuje lub zwiêksza korzyœci
œrodowiskowe, takie jak czysta woda, sekwestracja wêgla,
poprawa jakoœci powietrza.
W zdrowych glebach interakcje miêdzy chemi¹ (pH i sk³adniki
od¿ywcze), fizyk¹ (struktura gleby i równowaga wodna) a
biologi¹ (d¿d¿ownice, drobnoustroje i korzenie roœlin) s¹
zoptymalizowane pod k¹tem konkretnych warunków.
Agronomiczne firmy doradcze i us³ugi analityczne zaczynaj¹
opracowywaæ produkty, które mog¹ pomóc rolnikom chc¹cym
badaæ i monitorowaæ ich stan gleby, ale stosuj¹ je ostro¿nie,
poniewa¿ mamy jeszcze wiele do odkrycia w œwiecie pod
naszymi stopami.
Tutaj skupiê siê na fizycznych i biologicznych interakcjach,
które s¹ podstaw¹ decyzji dotycz¹cych uprawy. Wa¿ne jest,
aby uznaæ, ¿e stal, korzenie, materia organiczna i organizmy
glebowe wspó³pracuj¹ ze sob¹ w celu utrzymania dobrej
struktury gleby. Nie ma jednego cudownego lekarstwa (lub
maszyny).

ZNACZENIE STANU GLEBY
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Dobra struktura gleby zwiêksza wachlarz mo¿liwoœci siewu we
w³aœciwym czasie. Minimalizuje równie¿ koszty uprawy pod
wzglêdem godzin ci¹gnika, liczby przejazdów do przygotowania
pod³o¿a siewnego oraz wielkoœci ci¹gnika i wymaganych narzêdzi.
Struktura gleby jest architektur¹ gleby i jest zwykle opisywana przez
wielkoœæ, kszta³t i stabilnoœæ jednostek (kruszyw), w których
poszczególne cz¹stki (piasek, mu³, glina i materia organiczna) gleby
s¹ razem utrzymywane. Pory miêdzy tymi
kruszywami kontroluj¹ równowagê tlenu i wody dostêpnej dla
korzeni roœlin i organizmów glebowych.

Czym jest gleba o dobrej strukturze?
Warstwa wierzchnia gleby o dobrej strukturze ma ma³e, zaokr¹glone,
wodoodporne kruszywa oraz szereg porów o kszta³tach i rozmiarach,
które tworz¹ sieæ ci¹g³¹, umo¿liwiaj¹c dobre napowietrzanie,
proliferacjê korzeni i lepszy drena¿. Korzenie roœlin i niektóre
organizmy glebowe (takie jak d¿d¿ownice) zmieniaj¹ strukturê gleby
poprzez przemieszczanie siê po glebie, przemieszczanie cz¹stek
gleby wokó³ i pozyskiwanie wody.
Wykazano, ¿e wspomaganie procesów biologicznych tworzenia
struktury i zwiêkszanie zawartoœci materii organicznej w glebie
pomaga w tworzeniu sprê¿ystych struktur glebowych, które mog¹
zarówno absorbowaæ du¿e opady deszczu, jak i utrzymywaæ wodê
w czasie suszy; jednak szczegó³y
mechanizmów wspieraj¹cych odpornoœæ strukturaln¹ nie s¹ jeszcze
w pe³ni rozszyfrowane przez naukowców.
Pod³o¿e o dobrej strukturze ma pionowo zorientowane, czêsto
ci¹g³e pory i szczeliny, które powstaj¹ w wyniku fizycznych procesów
skurczowych, a nastêpnie utrzymywane przez dzia³anie korzenia i
d¿d¿ownic. Pomiêdzy tymi porami gleba tworzy konstrukcje
przypominaj¹ce kolumnê; w pod³o¿u gliniastym mog¹ to byæ
pojedyncze kruszywa pryzmatyczne. Kolumny te daj¹ ogóln¹
wytrzyma³oœæ profilu gleby, aby mog³a znieœæ ciê¿ar maszyny itp.
Takie gleby s¹ sprê¿yste i mog¹ lepiej oprzeæ siê uszkodzeniom
poprzez zagêszczenie. Uprawy nale¿y przeprowadzaæ ostro¿nie,
aby unikn¹æ os³abienia naturalnej si³y kolumny.

Dobrym sposobem na przekonanie siê, jak wygl¹da twoja gleba w
dobrej kondycji jest spojrzenie na nienaruszon¹ glebê obok
¿ywop³otu. Zazwyczaj daje to wgl¹d w to, jak mog³aby wygl¹daæ
niezak³ócona, biologicznie ustrukturyzowana gleba o tej samej
strukturze. Podobnie, jeœli chcesz zobaczyæ na w³asne oczy, jak
wygl¹da twoja konkretna gleba polowa, gdy jest uszkodzona, zajrzeæ
w bramy i na niektóre uwrocia - zawsze mo¿na znaleŸæ takie
miejsca. Poniewa¿ gleby s¹ bardzo zmienne w krajobrazie,
porównywanie ich z gleb¹ widzian¹ podczas wizyt w terenie lub dni
otwartych nie jest tak u¿yteczne jak ogl¹danie gospodarstwa.
Badanie struktury fizycznej gleby powinno odbywaæ siê w okresie od
wilgotnej do mokrej - wczesna wiosna i póŸna jesieñ to dobry
moment na wyci¹gniêcie ³opaty i systematyczne jej sprawdzanie
gleby.

Zmniejszenie upraw przynosi korzyœci dla
biologii gleby
Najnowsza analiza danych zebranych z wielu badañ
wykaza³a, ¿e zmniejszenie intensywnoœci uprawy roli przynosi
korzyœci dla biologii gleby przy wyraŸnym wzroœcie
liczebnoœci wiêkszych gatunków bezkrêgowców, zw³aszcza
d¿d¿ownic penetruj¹cych g³êboko w ziemiê (ziemnych), gdzie
uprawa inwazyjna jest wykluczana z p³odozmianu. Uprawa
roli ma znacznie mniejszy bezpoœredni wp³yw na mniejsze
organizmy glebowe - jednak uprawa roli mo¿e mieæ istotny
poœredni wp³yw na siedlisko glebowe, które nastêpnie wp³ynie
na organizmy glebowe. Uprawa roli ze swej natury zmienia
struktury porowe, potencjalnie zwiêkszaj¹c du¿e pory na
powierzchni, ale zmniejszaj¹c ³¹cznoœæ z g³êbokoœci¹.
Jednoczeœnie zwiêksza siê napowietrzanie (przynajmniej na
krótk¹ metê), resztki upraw i korzenie mieszaj¹ si z gleb¹, a
materia organiczna znajduj¹ca siê w kruszywach jest
potencjalnie nara¿ona na rozk³ad. Wszystkie te efekty
oznaczaj¹, ¿e uprawa
jest powszechnie obserwowana w celu krótkotrwa³ego
pobudzenia procesów rozk³adu i mineralizacji, a w
konsekwencji uwolnienia dostêpnego dla roœlin N (jak
równie¿ S i P w mniejszym stopniu).

Stan fizyczny

Fizykochemiczne
• W³aœciwoœci
termodynamiczne
(zawartoœæ ciep³a,
entropia)
• Potencja³ redoks
• Potencja³ Zeta
• W³aœciwoœci
³adunkowe

• Konsystencja
• Struktura gleby
• Porowatoœæ i rozk³ad
wielkoœci porów
• Zatrzymanie i
przenoszenie wody
• Napowietrzanie
• Re¿im termiczny

Biofizyczne
• Biopory
• Bioturbacja
• Spalanie gazowe i
strumieñ
• Metanogenza
• Nitryfikacja/d
enitryfikacja

Stan
gleby

Stan chemiczny
• Reakcja
• PWK
• Rezerwy sk³adników od¿ywczych
• Równowaga pierwiastków

Biochemiczne
• Sk³ad materii
organicznej i
opornoœæ gleby
• Przemiany
biochemiczne
• Zdolnoœæ buforowa
• Sta³a rozk³adu
• Anaerobioza

Stan biologiczny
• Ró¿norodnoœæ biologiczna gleby
• Rezerwuar wêgla organicznego w glebie
• Biomasa mikrobiologiczna
• Szkodniki i patogeny

ZRÓWNOWA¯ONY WSCHÓD

WP£YW UPRAW
• Kilka bardzo d³ugoterminowych eksperymentów w Rothamsted
— Broadbalk, Hoos Barley, Woburn i kilka
nowszych (od 2013 r.) prób zmian organicznych
(Fosters, Nowa Zelandia)
• Platforma Mid-Pilmore Instytutu James'a Hutton'a
utworzona na glebie piaszczysto-gliniastej w
Perthshire w 2003 r., kontrastuj¹ca z piêcioma
ró¿nymi metodami gospodarowania gleb¹
• Projekt NIAB New Farming Systems, utworzony w
2007 r. na glebie piaszczysto-gliniastej w Norfolk,
kontrastuj¹cy z trzema metodami gospodarowania
gleb¹ finansowanymi przez Morley Agricultural
Foundation i JC Mann Trust.
• Eksperyment NIAB STAR przeprowadzony w 2005 r.
w Suffolk na gliniastej glebie gliniastej, kontrastuj¹cy z
trzema
metodami
gospodarowania
gleb¹
finansowanymi przez Felix Thornley Cobbold Trust i
Morley Agricultural Foundation.

Wyniki badañ

Wp³yw innowacji na poziomie systemów upraw (uprawa
roli, roœliny uprawne, p³odozmian) na wydajnoœæ i
odpornoœæ œrodowiskow¹ mo¿na zbadaæ jedynie w
perspektywie œrednio- i d³ugoterminowej, dlatego te¿
kluczow¹ rolê odgrywaj¹ d³ugoterminowe
wieloczynnikowe badania. W pracach finansowanych
przez AHDB (obecnie ujêtych w raporcie koñcowym
projektu AHDB nr 574), organizacja NIAB
wspó³pracowa³a z szeregiem wspó³pracowników w celu
wykorzystania istniej¹cych d³ugoterminowych
doœwiadczeñ i nowych ukierunkowanych badañ, aby
przyjrzeæ siê zmianom w strukturze gleby wynikaj¹cym z
przyjêcia ró¿nych systemów uprawy roli i wykorzystania
szeregu zmian organicznych, w tym obornika,
pozosta³oœci upraw, kompostu i roœlin okrywowych.

Wyniki badañ w tych miejscach wykaza³y, ¿e plony przy
uprawie bezorkowej by³y nieznacznie ni¿sze od plonów z
ork¹, ale gdy uwzglêdniano ni¿sze koszty pracy i paliwa,
mar¿e brutto przy uprawie bezorkowej by³y lepsze ni¿ przy
uprawie orkowej. W zwi¹zku z tym zaleca siê uprawê
nieinwazyjn¹ w „normalnych” warunkach. W tych
miejscach badañ warunki fizyczne gleby we wszystkich
zabiegach by³y znacznie poni¿ej optymalnych i w wielu
przypadkach ogranicza³y proliferacjê korzeni. W glebach z
upraw¹ nieinwazyjn¹,
niekiedy stwierdzaliœmy znaczn¹ poprawê warunków
fizycznych gleby w okresie wegetacyjnym, napêdzan¹
przez rosn¹ce roœliny. Tam, gdzie nie wyst¹pi³y zmiany
w iloœci materii organicznej wnoszonej przez glebê, nie
nast¹pi³ wzrost iloœci materii organicznej w uprawie z
metod¹ nieinwazyjn¹ (w porównaniu z systemami
orkowymi). Tam, gdzie by³y du¿e roczne dodatki wêgla
(jako kompost w tych badaniach), iloœæ materii
organicznej (i
st¹d wêgiel sk³adowany) w glebie zosta³ zwiêkszony
niezale¿nie od funkcjonowania uprawy.”
Dr Elizabeth Stockdale

STAN GLEBY

Miejsca projektu to:

KILKA S£ÓW O OPTI-TILL

Od momentu wprowadzenia produktu, doœwiadczenie
pokazuje, ¿e system Opti-Till ® zapewnia doskona³e
rezultaty, mimo ¿e jest zaskakuj¹co prosty. Sk³ada siê z
zaledwie czterech maszyn: siewnik Hybrid drill od 3m
montowanych jednostek do 8m maszyn doczepianych;
brona do s³omy zosta³a szybko dodana do systemu, gdy
zrozumiano, jak skuteczna mo¿e byæ podczas
gospodarowania resztkami. W zwi¹zku ze wzrostem resztek
i potrzeb¹ w³¹czenia materii organicznej opracowano
TerraStar. Wreszcie, pielnik miêdzyrzêdowy TerraBlade
zosta³ dodany do systemu jako narzêdzie umo¿liwiaj¹ce
mechaniczne odchwaszczanie.
Przyjrzyjmy siê wiêc ró¿nym elementom i jak wpasowuj¹ siê
one do programu Opti-Till ® , w jakich okolicznoœciach s¹
idealne do zastosowania i czego siê spodziewaæ, jak
równie¿ poradom w zakresie nakazów i zakazów.

Zbiory
Zbiór kombajnem ma kluczowe znaczenie dla pomyœlnoœci
wzejœcia kolejnych upraw. Wysokoœæ œcierniska w
warunkach idealnych powinna wynosiæ od 12 do 15 cm,
chyba ¿e warunki upraw i pola wymagaj¹ inaczej.
Szczególn¹ uwagê nale¿y zwróciæ na siekanie resztek.
Wskazane by³oby ciêcie tak nisko, jak pozwala na to
mechanizm siekaj¹cy kombajnu.

®

Ostrza sieczkarni musz¹ byæ regularnie sprawdzane i
obracane w przypadku ich stêpienia. Nale¿y pamiêtaæ, ¿e têpe
ostrze wymaga wiêkszego nak³adu mocy, spala wiêcej paliwa i
nie posieka s³omy wystarczaj¹co nisko. Zaleca siê u¿ywanie
têpych ostrzy do upraw, takich jak rzepak a nowe ostrza do
zbó¿.

Pasy napêdowe do sieczkarni, jeœli s¹ u¿ywane, powinny byæ
ustawione tak, by by³y prawid³owo napiête, aby osi¹gn¹æ
maksymalne przeniesienie napêdu do sieczkarni i rozrzutnika.

•

Nasiona chwastów i zebrane nasiona upraw (samosiewy)
miesza siê z powierzchni¹ gleby, zapewniaj¹c im idealne
œrodowisko do kie³kowania.

Plwy i str¹ki równie¿ musz¹ byæ rozrzucone tak daleko, jak to
tylko mo¿liwe; pomo¿e to zredukowaæ skupiska tej czêœci
zebranej roœliny, co mo¿e mieæ wp³yw na ich wzejœcie, a w
wiêkszych skupiskach stanowi idealne siedlisko dla
rozmna¿ania siê œlimaków. Przypominamy, ¿e ustawienia,
pasy napêdowe i ³opatki kierunkowe musz¹ byæ
konserwowane.

•

S³oma jest lekko zmieszana z gleb¹, co
rozpoczyna rozk³ad resztek.

•

Skupiska s³omy i plew s¹ roz³o¿one na powierzchni,
tworz¹c równomiern¹ warstwê, co równie¿ wp³ywa
korzystnie na kolejny proces. Gwarantuje to równie¿
rozprowadzienie wszelkich skupisk resztek, ograniczaj¹c
warunki prowadz¹ce do zagnie¿d¿ania siê œlimaków.

Brona do s³omy

•

Zak³ada siê, ¿e brona do s³omy zostanie u¿yta w ci¹gu kilku
godzin lub dni po kombajnie, aby zachowaæ wilgoæ w glebie.
Nie powinna siêgaæ g³êbiej ni¿ 20-30 mm podczas pracy pod
niewielkim k¹tem do kierunku siewu. Brona ma wysok¹ moc
wyjœciow¹ i jest skuteczna przy prêdkoœciach do 25 km/h.

Wszelkie jaja œlimaków wystawione na dzia³anie
s³oñca/œwiat³a, jak równie¿ siedliska, ulegaj¹
zniszczeniu.

•

Brona do s³omy jest bardzo skuteczn¹ bron¹chwastnikiem, niszcz¹c¹ chwasty i samosiewy, które
rosn¹ w wyniku poprzedniego przejazdu. Czasami na
niektórych polach wykonuje siê do 4 przejazdów bron¹
do s³omy, a nawet, w razie potrzeby, po siewie.

Zapewnia to kilka korzyœci —
• Na powierzchni gleby tworzy siê œció³ka, co
minimalizuje utratê wilgoci.
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Bronowanie jest szybk¹ i skuteczn¹ metod¹ eliminowania
chwastów...

...i skutkuje kolejnym obfitym kie³kowaniem.

G³êbokoœæ
gleby
50mm

300mm
Gospodarka
œcierniskiem
firmy Claydon
Gospodarka
œcierniskiem firmy
Claydon zapewnia
szybkie wzejœcie
chwastów i
samosiewów poprzez
zachowanie w glebie
wilgoci i zmieszanie
nasion w 30mm
warstwie wierzchniej
gleby.

P³ytkie uprawy
uproszczone

G³êbokie uprawy
uproszczone

P³ytkie uprawy
uproszczone
zazwyczaj
przemieszczaj¹
100mm wierzchniej
warstwy gleby, co w
efekcie daje
grudkowate
wysuszone pod³o¿e
siewne, w którym
zazwyczaj zachodzi
niespójne kie³kowanie w
obecnoœci chwastów
kie³kuj¹cych ca³¹ jesieñ.

G³êbokie uprawy
uproszczone bêd¹
mieszaæ nasiona
chwastów w ca³ym
profilu glebowym na
g³êbokoœæ od 200mm do
300 mm, skutkuj¹c
ca³orocznym
kie³kowaniem chwastów
i niemo¿liwym do
opanowania profilem
chwastów.

P³ug

Coroczna orka

Orka obrotowa sprawi, ¿e
nasiona chwastów osi¹d¹
g³êboko w glebie i czysta
gleba zostanie wydobyta
na powierzchniê pod
warunkiem, ¿e bêdzie
ona stosowana w
po³¹czeniu z pe³nym
systemem Claydon przez
pozosta³e lata.

Coroczna orka
przemieœci nasiona
chwastów, ale te¿
wymiesza je w ca³ym
profilu glebowym i
skutkowaæ bêdzie
wydobyciem nasion
chwastów z g³êbi, daj¹c
w efekcie
niekontrolowany profil
nasion.

Odchwaszczanie
Zintegrowane odchwaszczanie przy udziale brony do s³omy stosowanej
p³ytko i bezpoœrednio po kombajnie okaza³o siê bardzo skuteczne.
Stwierdzono, ¿e praca pod k¹tem i u¿ycie specjalnie zaprojektowanych
zêbów do przemieszczania gleby na ca³ej szerokoœci roboczej maszyny
wp³ywa pozytywnie na kie³kowanie samosiewów, trawy i chwastów
liœciastych. Kolejne przejazdy eliminuj¹ kie³kowanie bez potrzeby
stosowania chemikaliów.
Testy przeprowadzone przez firmê Claydon wykaza³y, ¿e czêstotliwoœæ
kolejnych przejazdów ma kluczowe znaczenie dla odchwaszczanie
wschodz¹cych chwastów. Czas ma kluczowe znaczenie - za ka¿dym
razem, gdy pojawiaj¹ siê nowe pêdy lub zachodzi wzrost, zwykle 7-14 dni,
w zale¿noœci od wilgoci. Dziêki temu roœliny nie staj¹ siê zbyt du¿e, a
bronowanie jest skuteczne.

Dopiero uprawianie wierzchnich 30 mm gleby ostatecznie zmniejsza
pulê nasion, pod warunkiem ¿e powrót nasion jest zredukowany do
minimum.
Koszt czterokrotnego bronowania przy pomocy 15m brony do s³omy
jest w przybli¿eniu taki sam jak w przypadku zastosowania pe³nej
zalecanej dawki glifosatu, który nie ma dodatkowych korzyœci w
porównaniu do wczeœniej wspomnianej brony do s³omy.
W cieplejszych warunkach klimatycznych stwierdzono, ¿e w
wyniku bronowania s³omy tworzy siê na powierzchni œció³ka z
resztek po¿niwnych na powierzchni, która izoluje glebê przed
parowaniem. Zachowuje to cenn¹ wilgoæ, co w znacznym
stopniu wspomaga kie³kowanie w szczególnoœci w przypadku
roœlin uprawnych, takich jak poplon i rzepak.
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W przypadku zaistnienia du¿ych iloœci pozosta³oœci po¿niwnych lub
rozprowadzania nawozu naturalnego na polu, TerraStar ® oferuje
rozwi¹zanie bez niszczenia profilu glebowego. Bêdzie spulchniaæ
glebê g³êbiej ni¿ brona do s³omy pozostawiaj¹c w niej wg³êbienia.
Konstrukcja tej dwuwirnikowej

maszyny umo¿liwa spulchnianie gleby na tyle, aby zmieszaæ
resztki z gleb¹, pozostawiaj¹c jej strukturê nieuszkodzon¹.
Wg³êbienia w glebie utworzone przez TerraStar ® równie¿ hamuj¹
erozjê, szczególnie na zboczach.

Struktura gleby pozostaje nienaruszona przez wg³êbienia stworzone przez TerraStar ®

Z doœwiadczenia wiemy, ¿e maszyna TerraBlade mo¿e byæ napêdzana z prêdkoœci¹ 8-12 km/h. Mo¿e byæ stosowana doœæ póŸno
wiosn¹ w sprzyjaj¹cych warunkach, nawet gdy uprawy s¹ na etapie wzrostu 32.

Odchwaszczanie wœród upraw
Zalet¹ metody uprawy pasowej Opti-Till ® jest to, ¿e umo¿liwia
nam odchwaszczanie miêdzy rzêdami za pomoc¹ pielnika
miêdzyrzêdowego TerraBlade. Ze wzglêdu na pasowe rzêdy
nasion i odleg³oœæ od krawêdzi ka¿dego rzêdu nasion,
mo¿emy skutecznie i bardzo ³atwo eliminowaæ chwasty
rosn¹ce miêdzy rzêdami.
Zapewnia to bardzo op³acaln¹ metodê mechanicznego
odchwaszczania. Przednie po³¹czenia ci¹gnika jest prostym
narzêdziem, które sprawdza siê jako czêœæ zintegrowanego
systemu odchwaszczaj¹cego. Proste, jednoczêœciowe,
specjalnie zaprojektowane zêby tn¹ chwasty tu¿ pod koron¹
roœliny zabijaj¹c chwasty przy minimalnym naruszeniu gleby.

Kolejn¹ zalet¹ stosowania pielnika miêdzyrzêdowego jest efekt
mineralizacji
resztkowego azotu, który zwiêksza wzrost roœliny.
TerraBlade to zaskakuj¹co wszechstronna maszyna, która
jest niedoceniana, ale mo¿e stanowiæ wa¿n¹ czêœæ systemu
Opti-Till ® w zale¿noœci od dzia³alnoœci rolniczej i topografii
gospodarstwa.
Maszyna TerraBlade jest równie¿ bardzo skuteczna w
eliminowaniu wiêkszych chwastów, co czyni j¹ idealnym
narzêdziem dla ekologicznych i tradycyjnych rolników.
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Przypominamy, ¿e przy prawie wszystkich operacjach kluczowe
znaczenie ma czas. Nale¿y pamiêtaæ, ¿e uprzednio przeprowadzone
spulchnianie staje siê zbêdne, chyba ¿e wymagana jest
restrukturyzacja gleby do pewnej g³êbokoœci i jeœli warunki pozwalaj¹
na pomyœlne zakoñczenie operacji.
Siewnik firmy Claydon zosta³ zaprojektowana jako siewnik do
siewu bezpoœredniego. Aby uzyskaæ najwiêksze korzyœci z
systemu, wszelkie uprawy przeprowadzone wczeœniej powinny
byæ na ma³ej g³êbokoœci - nie wiêkszej ni¿ 40-50 mm.
Nale¿y wzi¹æ pod uwagê optymalny czas, dopasowanie w³asnych
warunków, odmiany nasion, gleby, klimatu i obszaru, w tym
mo¿liwoœæ wyst¹pienia opornych chwastów, które mog¹ sprawiaæ
problemy.

Obs³uga
Niezale¿nie od tego, czy siewnik jest montowy lub doczepiany,
nale¿y pamiêtaæ o kilku prostych zasadach, aby uzyskaæ najlepsze
rezultaty. Po pierwsze, siewnik Hybrid drill ma minimalne
zapotrzebowanie na moc 50 hp na metr. Mo¿e to ulec zmniejszeniu
wraz z czêstoœci¹ stosowania systemu i zmian¹ zachowania gleby
ze wzglêdu na korzyœci p³yn¹ce ze stosowania Opti-Till ® .
Nale¿y zauwa¿yæ, ¿e zalecana prêdkoœæ jazdy do przodu dla
uzyskania najlepszych wyników i dobrej wydajnoœci wynosi miêdzy
10-12 km/h.
Wa¿ne jest, aby siewnik by³o na poziomie roboczym tak, aby
g³êbokoœæ siewu by³a taka sama od przodu do ty³u niezale¿nie od
tego, czy zosta³ zamontowany lub doczepiony. Z¹b prowadz¹cy
mo¿e byæ ustawiony niezale¿nie od g³êbokoœci siewu, dziêki czemu
optymalna g³êbokoœæ spulchniania dopasowana jest do upraw,
umo¿liwiaj¹c niezak³ócony rozwój korzeni. Ma to kluczowe
znaczenie na pocz¹tku rozwoju roœlin. Z¹b prowadz¹cy równie¿
eliminuje

wszelkie p³ytkie zagêszczenie przywracaj¹c równowagê wodnopowietrzn¹ w glebie, zapewniaj¹c dobre odprowadzanie wody,
dziêki czemu woda mo¿e wyp³yn¹æ ze strefy korzeni. Eliminuje to
nagromadzanie siê wody póŸn¹ jesieni¹ i zim¹.
Nasiona rozrzuca siê na ca³ej szerokoœci roboczej u¿ytego A-Share,
dostêpne s¹ ró¿ne szerokoœci, wykorzystuj¹c wy¿szy procent pola,
co wp³ywa pozytywnie na korzenie roœlin skutkuj¹c bardziej
efektywnym penetrowaniem przez nich gleby celem zapewnienia
sobie wiêkszej iloœci sk³adników od¿ywczych i wilgoci.
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Wybór czasu

Nawóz
Nawóz mo¿na aplikowaæ z
nasionami rys. 2 lub mo¿na go
aplikowaæ przy u¿yciu zêba
prowadz¹cego Fig 1 na wiêkszej
g³êbokoœci lub za pomoc¹ obu opcji
naraz.
Du¿e zbiorniki ziarna umo¿liwiaj¹
przewo¿enie du¿ych iloœci nasion
i nawozu, dziêki czemu przestoje
s¹ ograniczone do minimum.

Rozwój korzeni
Wiemy, ¿e rozwój korzeni jest tak wa¿ny do uzyskania plonów.
Niezale¿ne badania wykaza³y, ¿e wiêksza masa korzeniowa
przed zimowym przestojem ma kluczowe znaczenie dla
plonów roœlin ozimych, ale jest te¿ równie wa¿na dla upraw
jarych, gdy¿ mog¹ one wtedy szybko wzejœæ i urosn¹æ.

Nasiona umieszcza siê na twardej glebie po obu stronach zêba
prowadz¹cego (ciemniejszy obszar poœrodku poni¿szego
rzêdu). Z¹b prowadz¹cy tworzy mikroszczeliny, zapewniaj¹c
odprowadzanie wody, napowietrzanie i ukorzenianie œcie¿ek
kluczowych dla rozwoju roœliny.

Wyrównywanie pola
Ze wzglêdu na konstrukcjê Hybrid pola staj¹ siê wyrównane w
miarê eliminacji upraw (praktykowanie pe³nej uprawy
generalnie powoduje nierównoœci na polach). Konstrukcja
redlicy siewnej A-Share zapewnia nie tylko sta³¹ g³êbokoœæ
siewu, ale tak¿e doskona³e wyrównywanie pól.

Kolejn¹ istotn¹ zalet¹ Opti-Till ® jest to, ¿e naturalna
struktura gleby nie jest niszczona przez spulchnianie, wiêc
gêstoœæ gleby pozostaje
spójna przez ca³y profil. Dziêki temu naturalne naczynia
w³osowate nie s¹ uszkodzone, co pozwala na infiltracjê wody i
niezak³ócone ukorzenianie przez ca³y czas minimalizuj¹c
niekorzystne warunki upraw przez ca³y cykl ich ¿ycia.
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Spulchnianie strefowe
Projekt spulchniania strefowego zêbem prowadz¹cym i
redlic¹ siewn¹ gwarantuje ukierunkowany siew, co
wp³ywa pozytywnie na ukorzenianie roœlin, a nory
d¿d¿ownic i stare œcie¿ki ukorzeniania pozostawia
nienaruszone. Naturalna struktura gleby jest
utrzymywana w optymalnym stanie, co wp³ynie korzystnie
na plony i poprawi stan gleby.
Z biegiem lat zauwa¿yliœmy, w jaki sposób gospodarstwa,
które przyjê³y system Opti-Till ® , korzystaj¹ ze zwiêkszonej
mo¿liwoœci ruchu na polu. Rosn¹ce zapotrzebowanie na
wydajniejsze maszyny do zbiorów stale podnosi ciê¿ar tych
maszyn, wiêc nacisk noœny na glebê wzrasta
proporcjonalnie.
Koleiny w gospodarstwie Claydon i w gospodarstwach
klientów s¹ zazwyczaj znacznie p³ytsze ni¿ dawniej, gdy
stosowano bardziej intensywniejsze spulchnianie. Pe³ne
spulchnianie gleby zaburza jej naturaln¹ strukturê i zmienia
jej gêstoœæ, co u³atwia oponom zagêszczanie gruntu i
zwiêksza prawdopodobieñstwo zagêszczenia i powstania
g³êbszych kolein.

Wydajnoœæ upraw
Uwrocia zwykle przynosz¹ mniejsze plony w wyniku uprawy
konwencjonalnej. Problem eliminuje siewnik Claydon Hybrid
drill; dzia³anie zêba prowadz¹cego i podpór zapewnia tak¹
sam¹ wydajnoœæ upraw na skraju pola, jak na jego œrodku.
Siewnik ma mo¿liwoœæ wysiewu wielu ró¿nych nasion od
rzepaku, maku, siemienia lnianego po gamê ró¿nych roœlin
zbo¿owych, w tym s³onecznika, soi, grochu, kukurydzy i
fasoli. Godnym uwagi sukcesem jest wzejœcie soi
bezpoœrednio w œcierwisku zielonych pól jêczmiennych we
W³oszech, a nastêpnie zasiew pszenicy ozimej bezpoœrednio
w œciernisku sojowym. Daje to bardzo dobre plony z obu
upraw, ale tak¿e oszczêdza czas i pieni¹dze plantatora.
Stosowanie siewnika ma równie¿ korzystne dzia³anie w
przypadku upraw kukurydzy celem uzyskania kiszonki i roœlin
fermentacyjnych beztlenowych na wielu obszarach.
Zaznaczamy, ¿e korzyœci s¹ znaczne i towarzysz¹ im dalsze,
wiêksza iloœæ skrobi i mniejsza iloœæ celulozy w zbiorach.

Soja

Kukurydza

®

OPTI-TILL - RUSZAJ¥C KU
NAJLEPSZEMU POCZ¥TKOWI
„Jeœli nie masz pewnoœci, jak rozpoznaæ problemy w glebie,
skontaktuj siê ze specjalist¹ od gleby lub poproœ firmê Claydon o
poradê.”
Simon Revell
Kierownik sprzeda¿y eksportowej, Claydon
W ci¹gu ostatnich 20 lat coraz wiêksza liczba plantatorów odkry³a wiele korzyœci podczas korzystania z systemu Opti-Till ® poza
oczywist¹ oszczêdnoœci¹ pieniêdzy i czasu.
Na kolejnych stronach wskazujemy, na co nale¿y zwróciæ uwagê, a tak¿e na dodatkowe korzyœci wynikaj¹ce z przyjêcia Opti-Till ® ,
aby pomóc Ci uzyskaæ maksimum korzyœci z doœwiadczeñ naszych i innych rolników. Claydon ca³kowicie popiera pomys³, by dbaæ
o zasób, na którym mamy wszyscy szczêœcie pracowaæ, niezale¿nie od tego, gdzie prowadzone s¹ uprawy - mianowicie o glebê.

Stan gruntu na g³êbokoœci

Zaczynanie od w³aœciwych podstaw

Zwarte warstwy mog¹ wystêpowaæ na ró¿nych g³êbokoœciach
(P1) oraz w okreœlonych warunkach glebowych. Zazwyczaj s¹
one formowane przez ci¹g³e spulchnianie na tej samej
g³êbokoœci przez pewien okres czasu, spulchnianie, gdy gleba
jest nadmiernie wilgotna lub wadliwa konstrukcja czêœci
kultywatora, które obrabiaj¹ glebê.

Zapewnienie w³aœciwego odprowadzania wody jest kluczowe w
przypadku dowolnego
systemu upraw.
Korzystanie z g³êbosza z prost¹ niskok¹towym zêbem zapewni,
¿e gleba
bêdzie mia³a nienaruszony profil w swoich strefach, dziêki czemu
warstwa orna i podglebie nie zostan¹ zmieszane.
Gleba jest pe³na g³êbokich szczelin przy minimalnym
zak³óceniu powierzchni, dziêki czemu wilgoæ jest w niej
zatrzymywana. Dziêki temu nie powstaj¹ grudki w wyniku
przejazdu g³êboszuj¹cego, co stwarza potrzebê dodatkowego
spulchniania zaradczego.
Zalety
dobrego
odprowadzania
wody
autorstwa
Roba
Burtonshaw

www.claydondrill.com/
soil#drainage
Bardzo wa¿n¹ kwesti¹, któr¹ wielu pomija przy zapewnieniu o
maksymalnych korzyœciach systemu Opti-Till ® , jest g³êboka
struktura gleby. Nale¿y to sprawdziæ. Je¿eli wystêpuj¹
jakiekolwiek zagêszczone warstwy, nale¿y podj¹æ dzia³ania
naprawcze. Podobnie jak w przypadku ka¿dego systemu
upraw, niezale¿nie od tego, jaki typ jest u¿ywany, dobra
g³êboka struktura gleby (P2) jest jednym z podstawowych
wymagañ umo¿liwiaj¹cych ka¿demu hektarowi na uzyskanie
optymalnej wydajnoœci.
Niektórzy obserwatorzy uwa¿aj¹, ¿e same korzenie naprawi¹
uszkodzenia gleby i to prawda, ¿e niektóre roœliny maj¹
potê¿ne korzenie, które mog¹ przenikaæ cienkie warstwy
zagêszczenia. Je¿eli w tym celu wykorzystywany jest poplon,
nale¿y wzi¹æ pod uwagê g³êbokoœæ i gruboœæ zagêszczonej
warstwy, poniewa¿ roœlina mo¿e nie mieæ wytrzyma³oœci lub
czasu na rozwiniêcie swojej struktury korzeniowej na dan¹
g³êbokoœæ
, aby przebiæ siê przez zagêszczon¹ warstwê. Mo¿e to
oznaczaæ, ¿e nale¿y u¿yæ g³êbosza, przy czym wybór
odpowiedniego g³êbosza o prawid³owej konstrukcji zêba jest
niezwykle wa¿ny.

Wybór
odpowie
dniego
g³êbosza
autorstwa
Dicka Godwin

www.claydondrill.com/
soil#subsoil

Zêby agresywnie mieszaj¹ce
pod³o¿e z wierzchni¹ gleb¹
mog¹ mieæ szkodliwy wp³yw
na plon
Badania struktury gleby w ci¹gu ostatnich trzydziestu
lat wykaza³y, ¿e spulchnianie niszczy strukturê gleby.
Na przyk³ad Havlin i in. (1990), Haines i Uren (1990)
oraz Pankhurst i in. (1995) wykazali, ¿e odwrócenie
gleby i wynikowe nara¿enie korzeni i organizmów
glebowych na wysuszenie i promieniowanie
ultrafioletowe eliminuje strukturê i stabilizuj¹ce
dzia³anie materii organicznej
oraz znaczn¹ czêœci populacji d¿d¿ownic i innych form
makro- i mikroorganizmów ¿yj¹cych w glebie.
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Ustalenie, gdzie nale¿y ustaliæ g³êbokoœæ zanurzenia wymaga
zbadania.
Gleba powinna byæ wykopana na tyle g³êboko, aby widzieæ
poni¿ej g³êbokoœci ostatniej uprawy podstawowej,
pamiêtaj¹c o uk³adzie drena¿u. Powinien byæ widoczny profil
glebowy i ukorzenienie roœlin zarówno z obecnych, jak i
poprzednich roœlin. S¹ to dobre wskaŸniki, które poka¿¹, czy
s¹ jakieœ problemy.
Wiele osób bêdzie badaæ glebê t¹ metod¹ po zakoñczeniu
zbiorów, gdy gleba jest bardzo sucha. To sprawia, ¿e bardzo
trudno jest zidentyfikowaæ zagêszczon¹ warstwê, jeœli
wystêpuje. Badania powinny odbywaæ siê póŸn¹ jesieni¹
lub wiosn¹, gdy gleba jest wilgotna i roœliny siê
ukorzeniaj¹.
„Jeœli nie masz pewnoœci, jak rozpoznaæ problemy w glebie,
skontaktuj siê ze specjalist¹ od gleby lub poproœ firmê
Claydon o poradê.”

Monitorowanie gleby
Potê¿ne roœliny ukorzeniaj¹ce mog¹ zmieniæ strukturê gleby
w miejscach, które nie maj¹ grubych zagêszczonych warstw.
Tam, gdzie wystêpuje podwójna warstwa zagêszczania,
u¿ycie si³y i stali jest czêœciej jedynym sposobem na zmianê
struktury i rozpoczêcie jej od najlepszej mo¿liwej pozycji.

Poplony pomagaj¹ poprawiæ strukturê gleby

Nie mo¿esz sobie pozwoliæ na czekanie, a¿ dojdzie do
zagêszczenia. Powinieneœ byæ œwiadomy tego, co dzieje siê z
twoj¹ ziemi¹ o ka¿dej porze roku. Odkryliœmy, podobnie jak
wielu naszych klientów, ¿e po zresetowaniu gleby i prawid³owym
u¿ytkowaniu systemu Opti-Till ® , wymóg g³êbokiego
spulchnainia naprawczego jest prawie wyeliminowany,
chyba ¿e podczas operacji zbioru wyst¹pi¹ ekstremalne warunki.

Dobra struktura gleby sprzyja g³êbokiemu i zdrowemu
ukorzenieniu

Z pewnoœci¹ stosowanie Opti-Till ® znacznie zwiêksza mo¿liwoœæ
przenikania lub przemieszczania gleby, a przepuszczalnoœæ
gleby poprawia siê dziêki dzia³aniu siewu pasmowego. Wraz ze
wzrostem liczebnoœci robaków
poprawia siê napowietrzanie i odwadnianie, co pozwala
glebie naturalnie radziæ sobie z du¿ymi opadami.

Dobra struktura gleby pozwala na nieograniczone
ukorzenianie i przep³yw wody przez profil gleby

S³aba struktura gleby ze zmianami gêstoœci
lub zagêszczonymi warstwami ogranicza
ukorzenianie i ruch wody wskazywany przez
niebieskie strza³ki

Strefowe spulchnianie systemem Claydon pozostawia nienaruszon¹ strukturê gleby, co pomaga polu w podtrzymywaniu ruchu

OPTI-TILL® - NAJLEPSZY POCZ¥TEK

Identyfikacja zagêszczenia w
gruncie

Erozja gleby
Wykazano, ¿e Opti-Till ® praktycznie eliminuje erozjê gleby w
wielu regionach. Ostatnie badania wykaza³y, ¿e tam, gdzie
praktykuje siê intensywne spulchnianie erozja jest powa¿nym
problemem, a w niektórych przypadkach, czêstym opadom
towarzysz¹ znacz¹ce skutki erozji. Faktem jest, ¿e gleba
rolnicza jest nara¿ona na erozjê z roku na rok, zakres zale¿y
od topografii, spulchniania i rodzaju gleby.

Erozja gleby pod uprawê konwencjonaln¹ w Suffolk, Wielka
Brytania

Erozja wodna w Europie
S¹siednie pola we Francji: uprawa konwencjonalna (po
lewej) a system Claydon (po prawej)

Europejskie Centrum Danych
dot. Gleb
Badania przeprowadzone przez Europejskie Centrum Danych
dot. Gleb (ESDAC) potwierdzaj¹, ¿e ¿adna uprawa nie
zmniejsza wystêpowania erozji gleby o 19% przy minimalnej
uprawie mniejszej ni¿ konwencjonalne praktyki uprawy.
Po³¹czony scenariusz zarz¹dzania uprawami obejmuj¹cy poplon
(w celu ochrony go³ej gleby przed burzami zim¹ i wiosn¹) oraz
pozostawienie pozosta³oœci plonów na polu spowodowa³o
zmniejszenie strat gleby o 35% w belgijskim obszarze lessowym
(Verstraeten i inni, 2002).

D¿d¿ownice w ekosystemie

Znaczenie d¿d¿ownic

Wejœcia do nor d¿d¿ownic ziemnych
zwane „gnojowiskami” s¹ otoczone
stert¹ nawrzucanego materia³u i
ukoronowane
rozdrobnionymi czêœciami liœci.

Zdrowa gleba jest kolejn¹ wa¿n¹ zalet¹ OptiTill ® System. Uprawiaj¹c tylko strefê siewu
naturalne procesy zachodz¹ce w glebie zaczynaj¹ siê
rozwijaæ z resztkami plonów na powierzchni lub w
pobli¿u powierzchni. Liczba d¿d¿ownic
wzrasta, w szczególnoœci typu ziemnego, które s¹ g³êbiej
pracuj¹cymi pionowo robotnikami tworz¹cmi
naturalne ma³e labirynty
tuneli. Kana³y te
wspomagaj¹ napowietrzanie
i drena¿, zapewniaj¹c
przejœcia dla korzeni do
rozprzestrzeniania siê
g³êboko w glebie i
przebijania siê przez
ni¹. Pracuj¹ u boku swoich
endogeicznych kuzynek,
które poziomo p³ytko pracuj¹
w glebie. Ta rozbita
pozosta³oœæ zapewnia dalsze
zaopatrzenie w
wiele form flory i fauny
glebowej, które zaczynaj¹ siê
zwiêkszaæ, poniewa¿ gleby s¹
mniej zaburzone.

Epigeiczna
• Mieszkanka œció³ki,
zjadaczka
• Brak nor

• Skóra
pigmentowana
• Ma³y rozmiar

Endogeiczna
Korytarze
mog¹ byæ
u¿ywane do
osadzania
kokonów lub
do schronienia
przed trudnymi
warunkami.

Ziemna
• Zjadaczka œwie¿ej
œció³ki
• Mieszkanka gleby
• Skóra pigmentowana
• Wkopuje siê g³êboko,
pionowo, tworzy
nierozga³êzione nory
• Du¿y rozmiar

Nory d¿d¿ownic ziemnych mog¹
siêgaæ g³êbokoœci do dwóch metrów.

• Zjadaczka gleby
• Mieszkanka gleby
mineralnej (0-50 cm)
• Brak pigmentacji skóry
• Tworzy sieæ poziomych,
rozga³êzionych nor
• Ma³y i œredni rozmiar

Zidentyfikowano trzy g³ówne grupy
ekologiczne d¿d¿ownic na
podstawie zachowañ ¿ywieniowych i
ryj¹cych ró¿nych gatunków.

Stabilizowanie gleby
Starzenie siê gleby po zruszeniu zwiêksza jej stabilnoœæ wodn¹ i odpornoœæ na naprê¿enia mechaniczne. Wi¹zanie
gleby przez korzenie i strzêpki grzybowe mo¿e równie¿ pobudziæ stabilnoœæ, podobnie jak wysiêki z korzeni i innych
organizmów glebowych. Korzenie s¹ szczególnie wa¿ne ze wzglêdu na biopory, które one pozostawiaj¹, gdy siê
rozk³adaj¹. Biopory (zawieraj¹ce kana³y korzeniowe i tunele d¿d¿ownic) mog¹ stanowiæ wa¿ne œcie¿ki penetracji
korzeni kolejnych upraw. (i inni Dexter).

Gdzie siê podzia³a ta s³oma?
Poni¿sze zdjêcie pokazuje, jak d¿d¿ownice zbieraj¹ pozosta³oœci
plonów. Pole to zosta³o zbronowane do s³omy dwa razy
poprzedniej jesieni po 10,9 tonowej uprawie pszenicy. Zdjêcie to
zosta³o zrobione nastêpnego kwietnia tu¿ przed rozpoczêcie
uprawy owsa. Mo¿na wyraŸnie dostrzec gnojowiska d¿d¿ownic.
Z³o¿ona interakcja pomiêdzy bardzo zró¿nicowanymi formami
grzybów, bakterii i innych mikroorganizmów w glebie (w tym

inne drobnoustroje) oraz wysiêki z korzeni wszystkich roœlin
(niezale¿nie od tego, czy s¹ one posiane, czy samosiewne)
stwarzaj¹ mo¿liwoœæ gleby do poprawy jej stanu zapewniaj¹c wiele
korzyœci.
Na naszej w³asnej farmie w Suffolk, na przyk³ad, nasze ciê¿kie
pasmo kredowej gliny morenowej Hanslope nigdy nie by³o w tak
dobrym stanie. W gospodarstwie od 18 lat nie by³o g³êbokiego
spulchniania, co skutkuje wysokimi plonami i bardzo niskim zu¿yciem
paliwa.
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Orka kreta

"Slake test" jest dowodem.

Orka kreta jest wa¿n¹ operacj¹ gospodarowania gleb¹ na
glebach ciê¿kich. Tworzy pó³trwa³e kana³y odwadniaj¹ce,
gdy wymagaj¹ tego warunki na polach. Istotne jest, aby
orka kreta by³a przeprowadzana
o odpowiedniej porze roku, gdy warunki glebowe s¹
odpowiednie.

Specjalista ds. gleby Dick Neale (z brytyjskiej grupy
agronomicznej Hutchinsons) przeprowadzi³ prosty "Slake test"
w celu oceny stanu gleby w gospodarstwie Claydon. Porówna³
go z glebami tego samego typu uprawianymi w ramach
tradycyjnego systemu spulchniania.
Udowodniono, ¿e zdrowsze gleby s¹ w stanie wytrzymaæ
ekstremalne warunki pogodowe i pomagaj¹ uprawom
produkowaæ optymalne plony niezale¿nie od tego, czy
wystêpuj¹ warunki wysokiej wilgotnoœci czy suszy podczas
cyklu ¿ycia roœliny. Urabialnoœæ gleby jest znacznie
ulepszona, zapewniaj¹c szersze okna pogodowe do siewu.
Pozwala to na optymalne wyczucie czasu, korzystnie z
kie³kowania upraw i ich pojawiania siê.

Odpowiednie warunki do
formowania kana³u
odwadniaj¹cego kreta
D³uga belka zapewnia „kretowi”
sta³e nachylenie równoleg³e do
powierzchni gleby

Kierunek orki kreta

Gleba nad kretem
powinna byæ
wystarczaj¹co sucha, aby
unikn¹æ uszkodzeñ,
zapewniæ dobr¹

W przeciwieñstwie do g³êboszowania, gleba na
g³êbokoœci roboczej potrzebuje
Odp³yw

Dick Neale u¿ywa niebieskiego barwnika do oceny g³êbokiej
infiltracji wody na ciê¿kiej glinianej glebie gospodarstwa Claydon.

„Po 16 latach rozwoju systemu Claydon
Opti-Till ®, stan strukturalny gleby i stan
zdrowia w gospodarstwie Claydon s¹
œwiadectwem sukcesu systemu”.
Struktura w szczególnoœci nale¿y do najlepszych, jakie
widzia³em. S¹ to silne, piaszczyste gleby gliniaste, ale
teraz maj¹
niezwyk³e wskaŸniki infiltracji wody, g³êbokoœæ ukorzenienia i
drena¿ ze wzglêdu na wysok¹ porowatoœæ, nisk¹ gêstoœæ
objêtoœciow¹ i obfite populacje d¿d¿ownic wynikaj¹ce z
zastosowanej techniki uprawy. Naturalna agregacja,
d¿d¿ownice i aktywnoœæ bezkrêgowców s¹
wskaŸnikiem dobrego stanu
biologicznego.”
Dick Neale
Uprawa pasowa generuje silny wzrost i lepsze
krzewienie

www.claydondrill.com/soil#slaketest
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Orka
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Orka ciê¿kich lub œrednich do l¿ejszych
gleb powoduje wzrost kosztów,
dodatkowe przebiegi spulchniania,
przejazdy i utratê wilgoci. Inne problemy
spowodowane ork¹ to uwalnianie CO2
(zubo¿anie materii organicznej gleby),
mineralizacja N i niszczenie
mikroorganizmów glebowych. Mieszanie
podglebia z warsw¹ orn¹ mo¿e mieæ
szkodliwy wp³yw na wydajnoœæ upraw,
jak pokazuj¹ obrazki P1 i P2.

Aby uzyskaæ optymalny stan gleby, korzyœci kosztowe i oszczêdnoœæ paliwa nale¿y zag³êbiaæ siê w œciernisko

POPLON
Jérôme Vasseur,
Kierownik Sprzeda¿y Miêdzynarodowej

Dlaczego warto rozwa¿yæ poplon?
•
•
•
•

Aby uwiêziæ nawozy w okresie jesienno-zimowym i unikn¹æ
wyp³ukiwania azotu
Aby skolonizowaæ ziemiê i pozostawiæ mniej wolnego miejsca na
chwasty
Aby poprawiæ strukturê gleby poprzez dzia³anie korzeni
Aby uwolniæ azot i inne sk³adniki od¿ywcze na rzecz przysz³ych upraw.
Do 30 kg azotu/ha mo¿e byæ uwalniane przez poplon na rzecz przysz³ych
upraw.

KLUCZOWE CZYNNIKI SUKCESU
Zdolnoœæ do rozk³adu
„Poplon nie bêdzie zbierany. Zostanie zniszczony (mechanicznie, chemicznie lub przez mróz), a nastêpnie zacznie siê rozk³adaæ i
uwalniaæ sk³adniki od¿ywcze stopniowo (N, P, K itp.) na rzecz przysz³ych upraw. Zdolnoœæ mineralizacji poplonu mo¿na zmierzyæ
poprzez jego stosunek C/N:

Roœliny str¹czkowe maj¹ niski stosunek C/N, co oznacza, ¿e zapewniaj¹ silne dzia³anie nawozu zielonego na przysz³e roœliny wiosenne.

Biomasa
Im wiêcej biomasy mo¿na osi¹gn¹æ dziêki
poplonowi, tym wiêksze korzyœci.
Bior¹c pod uwagê póŸn¹ datê siewu
poplonu (koniec lata) oraz krótki okres
wzrostu poplonu, nale¿y wzi¹æ pod
uwagê bardzo wczesne gatunki i
odmiany. Nale¿y osi¹gn¹æ 3—5 ton
suchej masy na ha.
W obrêbie ka¿dego gatunku wystêpuj¹
znaczne ró¿nice tempa wzrostu miêdzy
wczesnymi i póŸnymi odmianami.
Stosowanie wczesnych odmian jest
sposobem na uzyskanie szybkiego
wschodu upraw i wyprodukowanie
du¿ej iloœci biomasy.

POPLON
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Uwaga: im wczeœniejsza odmiana, tym lepiej.
Istniej¹ 2 wyj¹tki od tej regu³y:
- Owies czarny (avena strigoza)
- Gorczyce i rzodkiewka
Gatunki te s¹ naturalnie bardzo wczesne i w takich
przypadkach nale¿y wybraæ póŸniejsze odmiany, aby
unikn¹æ problemów z samosiewem.

Przycinanie towarzysz¹ce
Dlaczego nie zasiaæ poplonu wewn¹trz g³ównej uprawy? To
jest to, co nazywamy wsiewk¹ poprzez wschód mrozoczu³ych
roœlin str¹czkowych wewn¹trz rzepaku, jak pokazano na
powy¿szym zdjêciu. Odchwaszczanie, efekt strukturyzacji
gleby, uwalnianie azotu wiosn¹, gdy rzepak tego potrzebuje,
istnieje wiele dobrych powodów dla uprawy wspó³rzêdowej.”
Jérôme Vasseur

Ostatnia kwestia lecz nie mniej
wa¿na
Chocia¿ poplon nie bêdzie bezpoœrednio zbierany, wa¿ne
jest, aby dok³adnie rozwa¿yæ technikê uprawy, aby uzyskaæ
dobry wschód poplonu.

Wielu rolników u¿ywa systemu uprawy Claydon do wschodu
poplonów latem i jesieni¹, zapewniaj¹c doskona³y wschód, a
nastêpnie wysiewa plony komercyjne na wiosnê uzyskuj¹c
fantastyczne wyniki. Jeden hodowca w Bu³garii stosuje tê
metodê, a nastêpnie sadzi swoj¹ kukurydzê bezpoœrednio za
pomoc¹ siewnika punktowego bezpoœrednio do pod³o¿a
siewnego po wschodzie poplonu za pomoc¹ 8m uprawy w
systemie Claydon. Zachowuje to cenn¹ wilgotnoœæ, a tak¿e
redukuje koszty, kukurydza korzysta ze struktury gleby i
dostêpnoœci sk³adników od¿ywczych z poplonu, zwiêkszaj¹c
wydajnoœæ.
Wa¿nym punktem do zapamiêtania jest to, ¿e nie chcemy
stosowania gatunków poplonu, które
a) staj¹ siê chwastami.
b) jest z tej samej rodziny, co uprawy komercyjne, gdy¿
przenoszenie choroby mo¿e staæ siê problemem.
c) stwarzaj¹ problem na wiosnê powoduj¹c du¿¹ iloœæ
pozosta³oœci, jeœli jest siê w zimnym lub tradycyjnym
klimacie, który charakteryzuje siê wysokimi opadami na
wiosnê. Nale¿y zwróciæ uwagê na wysuszanie upraw,
jeœli mróz nie niszczy ich w zimie, i na czas wysuszania,
pozwalaj¹c na wyschniêcie pola przed wysiewem.

OPONY
ZAGÊSZCZANIE. ZU¯YCIE PALIWA

„Ciœnienie w oponach pozostaje
jednym z wa¿niejszych, jeœli nie
najwa¿niejszych czynników.”

Gordon Brookes
Europe North Zone - OHT
Kierownik wsparcia technicznego

Prawid³owe ciœnienie w
oponach i jego wp³yw na
glebê
W przypadku opony stosowanej zarówno w polu,
jak i na drodze,
zwykle stosuje siê ciœnienie o wartoœci 1,6 bar.
Jednak ciœnienie to jest czêsto zbyt wysokie w
polu. Ze wzglêdu na to, ¿e wysokie ciœnienie
zmniejsza styk opony, prowadzi do poœlizgu kó³ i
uszkodzenia gleby w wyniku zagêszczenia.
Zastosowanie opon bliŸniaczych lub szerokich
opon zapewnia wiêksz¹ powierzchniê przylegania,
poprawia przyczepnoœæ i zmniejsza nacisk na
glebê.

Powierzchnia przylegania i
zagêszczanie gruntu

Opona
standardowa
ciœnienie 1.6

Opona
szeroka
ciœnienie
1.6 bar

Opona
szeroka
ciœnienie
0.8 bar
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Wp³yw na zu¿ycie paliwa

Wp³yw na czas pracy

Nadmiar powietrza w oponach powoduje:

Poœlizgi powoduj¹ utratê czasu rolników, poniewa¿ w
momencie, gdy ko³a siê obracaj¹, ci¹gnik porusza siê
wolniej do przodu.

2. Mniejszy œlad i mniejsza liczba wypustów w
kontakcie z gleb¹, co prowadzi do utraty
przyczepnoœci, zwiêkszaj¹c poœlizg kó³ i zu¿ycie
paliwa.

Ni¿sze ciœnienie w oponach oznacza mniejsz¹ iloœæ
utraconego czasu
Ciœnienie w oponach dostosowane do u¿ytkowania w polu
wyd³u¿a powierzchniê przylegania pod³o¿e/opona. Dziêki
wiêkszej liczbie wypustów do pozwalaj¹cych na lepsze
przyleganie do pod³o¿a, uzyskuje siê lepsz¹ przyczepnoœæ.

Efekt
wypychania.

* ród³o: Uniwersytet Nauk
Stosowanych w Po³udniowej
Westfalii, Soest, Niemcy

W celu zwiêkszenia wydajnoœci, ciœnienie w maszynach
ci¹gniêtych
równie¿ powinno zostaæ odpowiednio dostosowane.

Zmniejszenie ciœnienia w oponach o 50% — z
1,6 do 0,8 bar — skutkuje 20% wzrostem
prêdkoœci jazdy i odpowiednim skróceniem
czasu pracy.
Daje to nastêpuj¹ce potencjalne oszczêdnoœci w
liczbach:

Rozp³aszczaj¹ca siê opona
Ciœnienie w oponach dostosowane do
u¿ytkowania w polu zwiêksza
powierzchniê przylegania. Jest to
spowodowane sp³aszczeniem opony.
Wiêksza liczba wypustów styka siê z
pod³o¿em, co poprawia przyczepnoœæ i
zmniejsza zu¿ycie paliwa.

Wyniki testów wskazuj¹ na zmniejszenie zu¿ycia
paliwa nawet o 20%*.
Podczas badañ terenowych, Michelin i Uniwersytet
Nauk Stosowanych w Po³udniowej Westfalii
wykaza³y zwi¹zek miêdzy ciœnieniem w oponach a
zu¿yciem paliwa.
W ostatnim czasie, dziêki wiêkszej wiedzy na temat znaczenia
prawid³owego ustawienia opon w ka¿dym pojeŸdzie rolniczym
s³u¿¹cym do uprawy roœlinnej, a tak¿e wydajnoœci, producenci
opon zaczêli
wprowadzaæ innowacje. Opracowali nowe opony i wykorzystali now¹
technologiê u³atwiaj¹c¹ regulacjê ciœnienia, ulepszaj¹c w ten sposób
wszystkie aspekty dzia³alnoœci rolniczej. Niemniej jednak ciœnienie w
oponach pozostaje jednym z najwa¿niejszych, jeœli nie
najwa¿niejszym czynnikiem.
Niew¹tpliwie, prawid³owa specyfikacja opon ma du¿y wp³yw na
wydajnoœæ ci¹gnika, jednak nieprawid³owe dostosowanie ciœnienia w
oponach mo¿e prowadziæ do znacznego wzrostu zu¿ycia paliwa.
Badania wykaza³y, ¿e zu¿ycie paliwa mo¿e wzrosn¹æ nawet o 20%,
jeœli ciœnienie w oponach nie zostanie dostosowane odpowiednio do
wykonywanej pracy.
Dyrektor techniczny Michelin Gordon Brookes wyjaœnia, w jaki
sposób
mo¿na zoptymalizowaæ wydajnoœæ w terenie i zu¿ycie paliwa.

Czêsto pomija siê stan ciœnienia w
oponach
„Z mojego doœwiadczenia wynika, ¿e jednym z najbardziej
pomijanych aspektów w rolnictwie jest ciœnienie w oponach maszyn
rolniczych. Ma to znacz¹cy wp³yw na wydajnoœæ i zu¿ycie paliwa i
mo¿e ograniczyæ szkody w glebie, zw³aszcza gdy uwa¿a siê, ¿e
wszystkie czynnoœci zwi¹zane z upraw¹ roli maj¹ wp³yw na
wzajemne oddzia³ywanie gumy i gleby! Efektywnoœæ koñcowa jest
równie¿ ograniczona, gdy opony nie s¹ prawid³owo napompowane,
co mo¿e znacznie zmniejszyæ wydajnoœæ. Znacznie graniczona jest
tak¿e wydajnoœæ pracy zmniejszaj¹c produkcjê o ¬¬ 20%

• je¿eli koszty eksploatacyjne ci¹gnika wynosz¹
50€ za godzinê,
• do uprawy jednego hektara potrzebna jest
godzina,
• rolnik mo¿e zaoszczêdziæ 10€ za hektar.
Oznacza to 2000€ i tylko jeden przejazd na
powierzchniê 200 hektarów

* ród³o: Uniwersytet Nauk Stosowanych South
Westphalia, Soest, Niemcy

Efekt zagêszczenia gleby, w zale¿noœci od jego stopnia, mo¿e
znacznie zmniejszyæ plony o 10 do 15%, zwiêkszyæ zapotrzebowanie
na energiê potrzebn¹ do uprawy roli o 200 do 300% oraz drastycznie
zmniejszyæ stopieñ przenikania wody, zwiêkszaj¹c problemy
zwi¹zane z odp³ywem, zanieczyszczeniem i zalaniem.
Aby przeciwdzia³aæ zagêszczaniu gleby i zapewniæ optymaln¹
agronomiczn¹ wydajnoœæ pojazdu/maszyny na gruncie absolutnie
najwa¿niejsze jest, aby przy ka¿dej wykonywanej pracy opona i ko³o
pracowa³y przy najni¿szym ciœnieniu. Mo¿na to osi¹gn¹æ jedynie
dziêki szczegó³owej wiedzy na temat budowy poszczególnych opon,
obci¹¿eñ wymaganych do ich efektywnego funkcjonowania, obci¹¿eñ
i prêdkoœci, jakie napotka ka¿da opona, rodzaju gleby, jak¹ nale¿y
obrabiaæ i topografii terenu, a tak¿e dziêki wszechstronnemu
zrozumieniu procesów i sposobu ich wykonania.
Dziêki tym informacjom zespó³ Michelin mo¿e dokonaæ w³aœciwego
wyboru opon (lub nie, poniewa¿ mog¹ one jeszcze nie istnieæ).
W zakresie opon, które maj¹ zapewniæ maksymaln¹ ochronê gleby,
poszukuje siê opon o mo¿liwie najni¿szym ciœnieniu napompowania
w po³¹czeniu z najbardziej elastyczn¹ zewnêtrzn¹ warstw¹. Na ten
wybór wp³ywaj¹ trzy g³ówne czynniki:
1. obci¹¿enie opony
2. prêdkoœæ robocza
3. jaki moment obrotowy zostanie zastosowany do opony.
Ciœnienie powietrza w oponach wynosz¹ce 0,4 bara (6 psi) jest
naszym celem, aby przeciwdzia³aæ efektom zagêszczania gleby. W
terenie za maksymaln¹ wartoœæ przyjmuje siê do 1 bara (14,5 psi)".

Gordon Brookes

OPON

1. Tak zwany efekt wypychania. Opona „przekopuje”
wy¿³obienie, popycha ziemiê do przodu i tworzy
kopiec, co zwiêksza zu¿ycie paliwa.

OPTI-TILL ® PORÓWNANIE KOSZTOWE
Udowodniono, ¿e wiercenia bezpoœrednie przynosz¹ ogromne
korzyœci kosztowe
dla firm. Nale¿y jednak podkreœliæ, ¿e poprzednie próby minimalnego
bezpoœredniego wiercenia bez zak³óceñ nie zawsze by³y udane. W
niektórych przypadkach na d³u¿sz¹ metê wystêpowa³y ograniczenia
zbiorów. Plony musz¹ byæ celem dla ka¿dego rolnika, który
zapewnia solidne podstawy dla biznesu, gwarantuj¹c, ¿e zmiennoœæ
cen towarów ma mniejszy wp³yw na rentownoœæ.
Koszty operacyjne musz¹ byæ traktowane powa¿nie niezale¿nie od
dzia³alnoœci rolniczej, jej lokalizacji, rodzaju i wielkoœci
gospodarstwa. Pytanie, czy spulchnianie, które stosujesz, jest dla
Ciebie, czy dla upraw?
Czy jest to niezbêdne?

Nale¿y wzi¹æ pod uwagê nie tylko koszty eksploatacji i amortyzacjê
maszyn, ale tak¿e kwestie œrodowiskowe: zu¿ycie paliwa, stabilizacjê
gleby, zatrzymywanie materii organicznej w glebie, ochronê przed
wilgoci¹ i wyczerpywanie siê sk³adników od¿ywczych gleby.
Rozeznanie kosztów za tonê jest dobrym punktem odniesienia
pozwalaj¹cym na u¿ytkowanie dowolnego regionu œwiata, w którym
prowadzisz dzia³alnoœæ.
Typowy koszt korzystania z Opti-Till ® to oko³o 59L na ha. Obejmuje to
bronowanie s³omy i siew za pomoc¹ siewnika hybrydowego.
Zazwyczaj jest to jedna trzecia kosztów tradycyjnego systemu
opartego na p³ugach.

Porównanie kosztów ró¿nych technik siewu na ciê¿kim gruncie

Koszty operacyjne s¹ pobierane z kalkulatora kosztów Claydon.
Aby porównaæ koszty z systemem Claydon Opti-Till®, odwiedŸ
stronê www.claydondrill.com/savings-calculator

Porównanie kosztów
Koszty przedstawione na powy¿szym wykresie opieraj¹ siê na
technikach prowadzenia dzia³alnoœci gospodarczej z
wykorzystaniem najlepszych praktyk rolniczych na ciê¿kich
gruntach. Rodzaj gleby mia³by wp³yw na liczbê wymaganych
przebiegów.
Przyjêto pewne za³o¿enia dotycz¹ce porównania dla ka¿dej operacji
1) system oparty na orce obejmuje g³êboszowanie czêœci pola
ka¿dego roku za pomoc¹ 5 przebiegów
2) system uprawy zredukowanej wykorzystuje 1 x krótki przebieg
brony talerzowej, 1 x agregat uprawny z talerzem zêbatym do
g³êbokiego spulchniania, 1 x tucznik i wreszcie siewnik do siewu
bezpoœredniego 3) system Opti-Till ® wykorzystuje wiertarkê Claydon
Hybrid i bronê s³omow¹ 7,5 m.

Korzystanie z Opti-Till ® pozwala zaoszczêdziæ czas, choæ zale¿y to od
szerokoœci u¿ywanej maszyny, prêdkoœci jazdy do przodu, mocy
ci¹gnika i wielkoœci pola.
Inne korzyœci dotycz¹ce oszczêdnoœci czasu to•

Siew odbywa siê w optymalnym czasie

•

Poniewa¿ póŸniejszy wysiew stanowi czêœæ zintegrowanej polityki
zwalczania chwastów, uprawa i jednoczesny wysiew ogranicza
straty czasu spowodowane problemami pogodowymi.

•

Wiêcej czynnoœci mo¿e zostaæ wykonanych przy
mniejszym nak³adzie pracy maszyn i operatorów.

•

Pozwala na realizacjê/rozszerzenie dzia³alnoœci przy
minimalnych nak³adach inwestycyjnych.

ZRÓWNOWA¯ONY WSCHÓD

OSZCZÊDNOŒCI NA ZU¯YCIU PALIWA

Bronowanie do s³omy

Siew
Siew owsa jarego za pomoc¹ 6metrowego siewnika Claydon
Hybrid, przy u¿yciu 6,6 litra oleju
napêdowego na hektar przy
prêdkoœci 10,8 km/h.

KORZYŒCI CENOWE OPTI-TILL ® I Oszêdnoœæ Paliwa

Drugi przebieg bronowania do
s³omy za pomoc¹ brony do s³omy
Claydon o d³ugoœci 15 m, przy
u¿yciu tylko 1,7 litra oleju
napêdowego na hektar osi¹gaj¹c
prawie 29 ha/h.

PORÓWNANIE KOSZTÓW
Operacyjne
U¿ywaj¹c tego porównania nale¿y pamiêtaæ, ¿e u¿yliœmy
œrednich opartych na ustalonych i opublikowanych danych
zebranych z ró¿nych Ÿróde³ i z naszych doœwiadczeñ z
wykorzystaniem Claydon Opti-Till ® . Zdajemy sobie sprawê, ¿e
koszty Twojej dzia³alnoœci mog¹ siê ró¿niæ od tych, które
ponosz¹ Twoi koledzy. Bêdzie wiele ró¿nic, które bêd¹ mia³y
wp³yw na ostateczny wynik, sposób amortyzacji sprzêtu,
po¿yczki bankowe, wynajem lub posiadanie ziemi, któr¹
uprawiasz oraz ekonomiê skali.

Opracowaliœmy kalkulator kosztów online, aby pomóc Ci w
realizacji tego zadania, dziêki czemu mo¿esz porównaæ
Opti-Till ® z aktualnym systemem. Proszê klikn¹æ na ten link:

www.claydondrill.com/savings-calculator
- mo¿esz byæ zaskoczony.

Zu¿ycie paliwa
Na stronie 29 podano dane dotycz¹ce zu¿ycia paliwa dla
dwóch podstawowych operacji Opti-Till ® : bronowanie s³omy i
siew. Liczba przejazdów brony do s³omy jest ró¿na, ale nawet
jeœli wykonujemy 4 przejazdy 15-metrow¹ bron¹ do s³omy w
po³¹czeniu z ci¹gnionym siewnikiem hybrydowym 6-metrowym
i ci¹gnikiem o mocy 300 KM, najczêœciej zu¿ywa siê 18
litrów/ha.
Rozumiemy, ¿e zu¿ycie oleju napêdowego w rolnictwie
podlega

ró¿ne ceny i rabaty na koniec roku, w zale¿noœci od polityki
rz¹du ka¿dego kraju. Jednak olej napêdowy jest zazwyczaj
jednym z najwiêkszych kosztów dla ka¿dej dzia³alnoœci
rolniczej, szczególnie przy siewie upraw. Rodzaj gleby mo¿e
mieæ równie¿ du¿e znaczenie. Warto poœwiêciæ trochê czasu
na porównanie swojej firmy z firm¹ Opti-Till ® - nie jest to tylko
koszt dla firmy, ale tak¿e koszt dla œrodowiska wynikaj¹cy z
u¿ywania du¿ych iloœci paliwa.

ZRÓWNOWA¯ONY WSCHÓD

TY, CLAYDON I
ZDROWIE GLEBY ...
Motywacj¹, która napêdza Claydon do przodu jest potrzeba,
aby gospodarstwo produkowa³o wysokiej jakoœci uprawy,
które mog¹ byæ wprowadzane na rynek w sposób
zrównowa¿ony i zyskowny. Ten etos zosta³ przyjêty przez
Claydon Drills od Jeffa do jego czterech wspó³dyrektorów,
¿ony Denise, brata Franka, synów Olivera i Spencera oraz
ca³ego zespo³u w Wickhambrook.
Gdy pomiêdzy poszczególnymi dzia³ami prowadzone s¹
rozmowy na temat nowych rozwi¹zañ, koncentruj¹ siê one
w du¿ym stopniu na uprawach, gospodarce i plonach, nie
tylko dla gospodarstwa rodzinnego i jego firmy zlecaj¹cej,
ale tak¿e dla jego klientów z bran¿y rolniczej na ca³ym
œwiecie.
Jako zespó³ stale zastanawiamy siê nad dzia³alnoœci¹
rolnicz¹, w jaki sposób

mo¿emy poprawiæ to, co robimy, jak mo¿emy coœ zmieniæ.
Zachêcam was do zrobienia tego samego w waszym
przedsiêbiorstwie bez wzglêdu na wielkoœæ dzia³alnoœci,
miejsce, w którym uprawiacie, rodzaj gleby, jak¹ macie i
œrednie opady w ci¹gu roku.

Porozmawiaj z nami
Chcielibyœmy mieæ mo¿liwoœæ omówienia z Tob¹, w jaki
sposób mo¿esz skorzystaæ z zastosowania Opti-Till ® .
Oferujemy bezp³atne porady i wsparcie, które poprowadz¹
Ciê przez ca³y proces. Nie przestajemy o to dbaæ po
rozpoczêciu stosowania Opti-Till ® - obiecujemy to, poniewa¿
jako rolnicy zdajemy sobie sprawê, ¿e urpawianie roli nigdy
nie jest nauk¹ œcis³¹!
Simon Revell, dyrektor ds. sprzeda¿y eksportowej, Claydon

PORÓWNANIE KOSZTÓW I WNIOSKI

Czym kieruje siê Claydon?

Nasza sieæ dealerów i agencji obejmuje ca³¹ Europê. W celu pokazów, wycen oraz
serwisu posprzeda¿owego, odwiedŸ nasz¹ stronê internetow¹, aby znaleŸæ najbli¿szego dealera Claydon:
www.claydondrill.com/dealers
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