
Uprawa pasowa

STRIGER
www.kuhn.com
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1.  KULTYWATOR STRIGER POMAGA 

ZACHOWAĆ POTENCJAŁ PRODUKCYJNY 

GLEBY POPRZEZ OGRANICZENIE 

EROZJI I ZMNIEJSZENIE UPRAWIANEJ 

POWIERZCHNI O 80%. 

Ten nowy kultywator uprawia glebę tylko w pasie, 
w którym punktowo zostaną wysiane rośliny, takie jak 
kukurydza, buraki, słonecznik, czy rzepak.

2.  ZYSKAJ WIĘCEJ Z KULTYWATOREM 

STRIGER

Przygotowanie gleby tylko w rzędach wysiewu jest bardzo 
efektywne i zapewnia taki sam sukces, jak w przypadku 
uprawy konwencjonalnej. Pozostawienie nieuprawionych 
międzyrzędzi przynosi wiele korzyści: zatrzymanie wody, 
ograniczony wzrost chwastów, lepszą żywotność orga-
nizmów glebowych i mniejsze ugniatanie gleby przez 
maszyny.

3.  RÓŻNE KONCEPCJE W ZALEŻNOŚCI 

OD TYPU GLEBY

STRIGER wykonuje uprawę w jednym lub dwóch 
przejazdach. Po unormowaniu się stosunków powietrzno- 
wodnych w glebie można rozpocząć siew konwencjonalnym 
siewnikiem punktowym, takim jak MAXIMA 2 lub PLANTER 3, 
prowadząc sekcje wysiewające w pasach przygotowanych 
przez kultywator STRIGER. 
STRIGER - koncepcja UPRAWY PASOWEJ opracowana przez 
fi rmę KUHN.
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1)   Striger 3 m - 4 rzędy - rozstaw 75 cm - praca w poplonie o wysokości 1,2 m - 
28.10.2011 r. - zabieg jesienny

2)  Buraki, 15 czerwca 2012 r., po facelii
3)   Rzepak w rozstawie 75 cm, 35 nasion/m² - Niemcy - 12 maja
4)   Kukurydza po zbiorze facelii z aplikacją gnojowicy za pomocą kultywatora 

STRIGER - Niemcy

NOWA KONCEPCJA
W UPRAWIE GLEBY
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STRIGER

Kultywator STRIGER jest wyposażony w krój tarczowy 

do rozcinania gleby przed zębem, gwiaździsty 

odgarniacz resztek roślinnych, ząb, dwa faliste talerze 

i koło dogniatające.

Aby zapewnić lepsze dostosowanie do nierówności 

podłoża i  łatwiejszą pracę na glebach kamienistych, 

wszystkie sekcje posiadają niezależne zabezpieczenie 

Non-Stop. Ząb jest dodatkowo wyposażony w 

zabezpieczenie hydrauliczne NSH z regulacją nacisku.

5 ELEMENTÓW
ROBOCZYCH ZAPEWNIAJĄCYCH 
KAŻDEJ ROŚLINIE OPTYMALNE 
WARUNKI ROZWOJU

Krój tarczowy rozcina glebę z resztkami 
pożniwnymi, ułatwiając zagłębianie się zębów.

Krój falisty spulchnia glebę przed zębem. 
Zalecane jest użycie tego kroju do przygoto-
wania gleby po uprawie roślin o wiązkowych 
systemach korzeniowych (życica trwała).

Gwiaździste odgarniacze usuwają resztki roślinne z rzędu wysiewu. Głębokość 
pracy tych elementów reguluje się za pomocą śruby. W zależności od ilości resztek 
pożniwnych można również zmieniać ich kąt natarcia.

1 - 2. BRAK KONTAKTU NASION Z RESZTKAMI POŻNIWNYMI 
I OGRANICZENIE ROZWOJU PATOGENÓW

Rośliny szybko wykiełkują, jeśli nie będą napotykały przeszkód w glebie lub na jej 
powierzchni.

3.  SWOBODNY ROZWÓJ KORZENI 
W GLEBIE

Gleba jest rozluźniana na głębokości 
od 0 do 30 cm za pomocą beznarzędziowo 
regulowanych, ostrych zębów z zabezpieczeniem 
hydraulicznym Non-Stop. Nawóz dostarczany 
jest w głąb gleby, co zapobiega jego stratom. 
Zęby pracują niezależnie od falistych talerzy, 
dzięki czemu uprawiana gleba nie jest wyrzucana 
na międzyrzędzia.

W przypadku drugiego zabiegu wiosennego powyższe elementy robocze 
mogą zostać podniesione.

KONCEPCJA MODUŁOWA

DO KIEŁKOWANIA NASION NIEZBĘDNE SĄ WODA, POWIET
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5. UPRAWA WIOSENNA  

Koła dogniatające zagęszczają podłoże siewne i zapobiegają powstawaniu dziur w przyszłym 
rzędzie wysiewu. Ich nacisk na glebę jest regulowany, a podczas uprawy jesiennej mogą zostać 
zupełnie podniesione.

W przypadku drobnych nasion, takich jak rzepak czy buraki, stosowane jest szerokie koło 
dogniatające z ogumieniem, które dokładnie dogniata uprawianą powierzchnię, aby zapobiec 
parowaniu wody.

Szerokość transportowa 
wszystkich modeli kultywatora 
STRIGER wynosi 3 m.

System wysiewu umieszcza nawóz na stałej 
głębokości w zależności od potrzeb:
-   aplikacja w głąb gleby
-   wysiew nawozu startowego na powierzchni

Kultywator Striger o szerokości 3 m, 
wyposażony w 4 lub 6 rzędów, posiada 
2 zbiorniki o pojemności 260 l z systemem 
do punktowego nawożenia.

KOMPAKTOWY 
W TRANSPORCIE

WYSIEW 
NAWOZUTRZE I CIEPŁO

4. SZYBKIE KIEŁKOWANIE

Przy prędkości jazdy 10 km/godz. faliste talerze wzruszają glebę, dzięki czemu zostaje ona 
odpowiednio napowietrzona, a rząd wysiewu szybciej się ogrzewa.

Ograniczenie wschodów chwastów
Talerze zatrzymują glebę w uprawionym pasie. 
Z kultywatorem STRIGER gleba pomiędzy pasami 
pozostaje nienaruszona.

Dostępne są także specjalne ząbkowane 
talerze, przeznaczone do przygotowania 
gleby po uprawie roślin o wiązkowym systemie 
korzeniowym (np. łąki).
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STRIGER
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UPRAWA KONSERWUJĄCA
KIERUNEK WYZNACZONY 
PRZEZ KULTYWATOR STRIGER

Nawóz

Nieuprawiona gleba
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- 0 cm
- 5 cm
- 10 cm
- 15 cm
- 20 cm
- 25 cm

PowietrzePowietrze

Zalety uprawy pasowej

Kukurydza, słonecznik, soja, buraki: pasowa uprawa gleby może być przeprowadzona jesienią 

lub wiosną, przed siewem.

Wybór terminu zależy od rodzaju gleby: gleby gliniaste, ilaste i piaszczyste, oraz od warunków 

pogodowych zimą (mróz).

Uprawa, pozostawienie do wyschnięcia wierzchniej warstwy gleby, a następnie siew.

LE CONCEPT STRIP TILL

Gleba Zbiór Jesień Zima
Wiosna

Uprawa Siew

Ciężka: ponad 40% gliny

Normalna: pomiędzy 
20 a 40% gliny

Lekka: poniżej 20% gliny

KONCEPCJA UPRAWY PASOWEJ

Różne koncepcje uprawy dla różnych upraw jarych

„Zabieg w odpowiednim terminie gwarantuje prawidłowe wschody”

A    Ogrzanie pasa gleby 
zapewniające szybkie wschody 
roślin.

B    Zatrzymanie wilgoci i 
przenikanie wody deszczowej 
w międzyrzędziach.

C    Rozluźnienie gleby bez tworzenia 
podeszwy. 

D    Zachowanie materii 
organicznej na powierzchni gleby, 
ograniczające rozwój chwastów 
w międzyrzędziach oraz erozję.

E   Oszczędność czasu i paliwa.
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ZWIĘKSZ OPŁACALNOŚĆ ZABIEGÓW, WYKORZYSTUJĄC KULTYWATOR 

STRIGER Z PRZEDNIM ZBIORNIKIEM LUB Z KOMBINACJĄ MODULINER

Dane techniczne STRIGER

 Kultywator do uprawy pasowej STRIGER M STRIGER R

Liczba rzędów 4 6 6 7 8 8 9 11 12
Szerokość transportowa (m) 3

Rozstaw rzędów (cm) 
70 - 75 

- 80
45 - 50

70 - 75 
- 80

55 – 60 45 – 50
70 -75 - 

80
55 - 60 55 45 - 50

Rama (m) 3 4,4 6

Zaczep Kategoria 3

Koła pod ramą 6,00 x 16

Liczba kół 2 4

Wymagania dotyczące hydrauliki 
ciągnika

1 wyjście 
hydrauliczne 
dwustronnego 

działania 
(zabezpieczenie NSH)

1 wyjście hydrauliczne dwustronnego działania (zabezpieczenie NSH)/
1 wyjście hydrauliczne dwustronnego działania (składanie i pozycja 

pływająca)/1 zawór jednostronnego działania (blokada)

Światła Seryjnie

Znacznik Opcja (wymagane 1 wyjście hydrauliczne dwustronnego działania)

Nawożenie mineralne

Opcja: zbiornik 
nawozowy o 

pojemności 2 x 260 l 
z wysiewem 

mechanicznym Ze zbiornikiem TF lub  Moduliner (Rura dozująca +cyklon + głowica) 

Ze zbiornikiem 
TF lub  Moduliner 

(Rura dozująca + cyklon 
+ głowica) 

Nawożenie organiczne (gnojowica) Uchwyt do głowicy rozdzielającej + Rura dozująca

Głowica rozdzielająca nie jest dostarczana przez KUHN.
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KUHN Maszyny Rolnicze Sp. z o.o.

Jelonek, ul. Orzechowa 1, 62-002 Suchy Las

tel. 61 81 25 235, fax 61 81 17 010

Niektóre maszyny są bardzo ciężkie. Przestrzegaj dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu, udźwigu i maksymal-
nego obciążenia osi. Obciążenie przedniej osi ciągnika musi zawsze wynosić minimum 20 % jego masy własnej. 
Nasze maszyny są produkowane zgodnie z Europejską Dyrektywą Maszynową, obowiązującą w krajach Unii 
Europejskiej. W krajach poza E.U. nasze maszyny są przystosowane do norm obowiązujących w danym kraju. 
W prospektach, w celu pokazania szczegółów budowy, niektóre osłony mogły zostać zdemontowane. Podczas 
pracy wszystkie osłony muszą być zamontowane (według opisu montażu przedstawionego w instrukcji obsługi). 
Producent zastrzega sobie prawo zmiany budowy, danych technicznych oraz materiałów bez uprzedzenia. Nasze 
modele i znaki towarowe są chronione patentem w więcej niż jednym kraju. Maszyny i wyposażenie opisane w tej 
broszurze mogą być objęte co najmniej jednym patentem i/lub wzorem zastrzeżonym. Znaki towarowe zawarte 
w tym dokumencie mogą być zarejestrowane w jednym lub kilku krajach.

Znajdź najbliższego dealera marki KUHN 
na naszej stronie internetowej:

www.kuhn.com.pl

Znajdź KUHN również na

Twój dealer KUHN

www.kuhn.com
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Rolnicy borykają się 

z różnymi problemami, 

ale zawsze mają jeden 

cel: ograniczenie kosztów 

produkcji roślinnej bez 

kompromisu pod 

względem plonów. 

Kultywatory STRIGER 

zostały opracowane 

i przetestowane we 

współpracy z rolnikami 

z różnych gospodarstw 

rolnych.

Y. DELAGE, duże gospodarstwo o profi lu roślinnym, Charente-Marit ime (Francja)

„Poprzednio, stosując uprawę orkową, potrzebowałem 5 przejazdów, aby przygotować 
glebę do wiosennego siewu. Dzisiaj wystarczą mi 2 przejazdy kultywatorem STRIGER. 
Oszczędzam czas i pieniądze”.

Gleby z zawartością gliny 50%, duża ilość kamieni, w glebie
znajdują się skały

D. CORDEL, gospodarstwo rolne z produkcją roślinną i zwierzęcą, Lorraine (Francja)

„Uprawa za pomocą zębów zapewnia lepsze rozluźnienie gleby pod wysiew rzepaku, 
umożliwiając prawidłowy rozwój korzeni roślin i  jednocześnie nie przesuszając gleby. 
Punktowy siew rzepaku pozwala mi na duże oszczędności dzięki zmniejszeniu obsady 
do 20  roślin/m². Dzięki temu mogę inwestować w odmiany hybrydowe o większym 
potencjale plonowania”.

Gleby z zawartością gliny 50%, kamieniste, skały

J. SCHULZE-WEXT, kierownik dużego gospodarstwa, Saksonia-Anhalt (Niemcy)

„Głównym celem stosowanego w tym gospodarstwie systemu uprawy jest wzbogacenie 
piaszczystych gleb w materię organiczną i ochrona zapasów wody. Z kultywatorem 
STRIGER mogę także uzyskać większe plony”.R

Piaszczyste gleby niziny Łaby, roczne opady 450 mm

P. OBERLI, duże gospodarstwo rolne, Alzacja (Francja)

„Początkowo używaliśmy kultywatora do uprawy kukurydzy. Od dwóch lat wysiewam 
rzepak po przejeździe kultywatorem STRIGER. Dzięki poprawie wilgotności gleby 
uzyskanej przez głęboką uprawę wschody są doskonałe. Dzisiaj wysiewam wszystkie 
rośliny, za wyjątkiem pszenicy, po kultywatorze STRIGER. Jestem więcej niż zadowolony!”.

Gleby piaszczyste, mułowe

Odwiedź nasz kanał na YouTube.

ONI JUŻ TO WIEDZĄ!


