


9| Uprawa pasowa polega na uprawie 
' wyjgcznie wgskich paskow gleby (20-25 

cm), a miedzyrzedzia nie sa uprawiane 

POOR SZLPILiOVVu 

Rolnicy mogli zapoznac s\q 
z technologic str ip-t i l l 
TEKSTOPR.KOCI 

Jest to jedno z najnowszych 
rozwî zah stosowanych wcelu 
uproszczenia uprawy roll. Podla-
scy rolnicy mogli dowiedziec sî  
i zobaczyc na czym ono polega. 

Strip-till, czyli uprawa pasowa, Iqczy cechy rolni-
ctwa zrownowazonego z produkcj^ intensywnq. 
Na czym ona polega? Uprawia si^ wylqcznie w^-
skie pasy gleby (ok. 20-25 cm), natomiast miedzy
rzedzia pozostajq nieuprawiane. Pokaz uprawy pa-
sowej mozna bylo zobaczyc w ostatni^ niedziele 
wrzesnia w Szepietowie. 

Technologia strip-till stanowi pewien kompro-
mis pomi^dzy uprawy pluznq a calkowitym bra-
kiem uprawy. Glownq zaletq strip-till jest pozytyw-
ne oddzialywanie na struktur^ i zyznosc gleby. Sto-
sowanie tej technologii zapewnia stabilne plony, 
szczegolnie w latach z nietypowym przebiegiem 

pogody. W latach suchych rosliny w stanie wy-
trzymac znacznie dhizej w dobrej kondycji, a w mo-
krych - nadmiar wody zostaje odprowadzony 
w gt^b profilu glebowego. 

Na polach doswiadczalnych POOR Szepietowo 
odbyly si^ nie tylko warsztaty naukowe dotyczace 
technologii strip-till. Aspekty stosowania siewu pa
sowego zostaly omowione takze podczas praktycz-
nego pokazu siewu pasowego pszenzyta ozimego 
odmiany TOMKO z listy zalecanych odmian na teren 
wojewodztwa podlaskiego. Na powierzchni 2,50 ha 
wykonano slew pasowy, a na nast^pnej powierzch
ni 2,50 ha - tradycyjny 

Zestaw do siewu pasowego jaki zaprezentowa-
no w Szepietowie sktadal si^ z narz^dzia do paso-
wej uprawy rol l (kultywatora) zagregatowanego 
bezposrednio z dozownikiem do nawozow (roz-
siewaczem) oraz z siewnikiem. 

Pokaz cieszyl si^ duzym zainteresowaniem 
wsrod rolnikow i doradcow. • 

wator zagregatowany bezposrednio z rozsie 
waczem nawozow oraz siewnikiem. 
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POKAZ W RAMACH PROJEKTU ..Wsparcie dia rolnictwa 
niskoemisyjnego - zdolnego do adaptacji do zmian kli-
matu obecnie oraz w perspektywie lat 2030-2050" 


