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Стрип тил

Технология, особено нашумяла и развита в Щатите. Тя

се прилага с цел да намали както разходите за гориво и

амортизациите на земеделската техника, така и да

запазва и подобрява качеството и способностите на

почвата. Тази технология се състои във 1 обработка на

почвата, с която се извършва частично разораване на

мястото на сеитба и подготвянето на леглото за сеитба.

Спрямо конвенционалната обработка, където се

обработва цялото поле, тук се подготвя само ивица, в

която ще се засади културното растение.



Ежегодната оран

на една и съща

дълбочина води до

образуването на

преуплътнен слой

наречен плужна пета. С

използването на ивичния

дълбокоразрохквач се

разбива преуплътнения

слой като се препоръчва

дълбочината на

обработка с

дълбокоразрохквача да

бъде поне - 5-7 см под

плужната пета.









Таблица с разходи при конвенционалната 

технология на отглеждане.

2,8*2+0,150*2+0,660*2+0,450*2=8,12

Литра

0,5*4=2 литра транспортни разходи

2+8,12=10,12 литра

10,12*1,79лв/л=18,11 лв общо



Полето при конвенционалната технология на отглеждане във фаза 3та двойка същински листа



Полето през месец Юни



Таблица с разходи при отглеждане в 

ивици

1,5*2+0,150*2+0,450*2=4,2 

литра

0,5*3=1,5 литра транспортни 

разходи

1,5+4,2=5,7 литра 

5,7*1,79=10,2 лв общо



Полето с технология с ивична обработка след засаждане и поява на 1ва двойка същински листа.





Слънчогледа в 

технологията с 

ивичната обработка 

през месец Юни



Резултати до момента

 В сравнение, двата парцела от площ по 2 дка дата в
посева отглеждан по стрип тил технологията се
наблюдава нормално развитие на слънчогледа, полето
е много по-малко заплевелено, а влажността на
почвата е задоволителна. Разходите по подготовката на
полето са с около 40% по-ниски спрямо разходите по
подготовката на полето с конвенционалната
технология. След жътвата в края на август месец
добивът от полето отглеждано в ивици беше 360
кг/дка. Добивът от конвенционалната технология бе
376кг/дка.


