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Streszczenie

Przedstawiono ró¿ne systemy uprawy roli (tradycyjny, bezorkowy, siew bezpoœredni) stosowane w rolnictwie. Omówiono
g³ówne zalety i wady poszczególnych systemów. Podano przyk³ady narzêdzi i maszyn stosowanych w trzech g³ównych systemach
oraz w systemach poœrednich.
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Wstêp

Tradycyjna uprawa orkowa

Obecnie w rolnictwie wyró¿nia siê zasadniczo trzy systemy
uprawy roli: tradycyjny (p³u¿ny), bezorkowy (bezp³u¿ny)
i siew bezpoœredni (siew w rolê nieuprawion¹) [2]. Nazwa sy-
stemu wskazuje, jakiego rodzaju podstawowe narzêdzia i ma-
szyny lub zabiegi uprawowe s¹ w nim stosowane, dlatego
system p³u¿ny okreœla siê równie¿ jako orkowy, a system siewu
bezpoœredniego jako uprawê zerow¹, eliminuj¹c¹ jakiekolwiek
zabiegi uprawowe. Uprawê bezorkow¹ okreœla siê równie¿
jako uprawê konserwuj¹c¹, czyli sposób uprawy z wykorzy-
staniem mulczowania, maj¹cy na celu ochronê gleby przed
degradacj¹ oraz zachowanie jej produktywnoœci [4]. Istota
konserwuj¹cej uprawy bezorkowej to spulchnianie gleby bez
jej odwracania i pozostawienie na powierzchni pola przy-
najmniej 30% resztek roœlinnych. Powstanie nowych syste-
mów uprawy roli, obok opartego na orce systemu tradycyjnego,
wynika z d¹¿enia do oszczêdzania energii, zmniejszenia
pracoch³onnoœci i ograniczenia negatywnego oddzia³ywania na
glebê [1, 2, 3]. Zmiany w konstrukcji narzêdzi i maszyn, d¹¿¹ce
m.in. do doskonalenia ich pracy i ³¹czenia zabiegów
uprawowych i siewu, spowodowa³y powstanie ró¿nych
wariantów istniej¹cych systemów uprawy roli lub systemów
poœrednich, np. uprawy pasowej. Wœród narzêdzi i maszyn s¹
rozwi¹zania uniwersalne, które mog¹ byæ stosowane w ró¿nych
warunkach oraz takie, które przeznaczone s¹ dla okreœlonych
systemów uprawy roli. Narzêdzia i maszyny uniwersalne
stwarzaj¹ równie¿ mo¿liwoœæ przemiennego stosowania
ró¿nych systemów uprawy roli, zale¿nie od zaistnia³ych
warunków glebowych i wymagañ roœliny uprawnej.

Okreœlenie uprawy tradycyjnej odnosi siê do stosowania
orki jako ustalonego tradycj¹ podstawowego zabiegu upra-
wowego. Wœród zalet orki wymienia siê z regu³y: dobre spul-
chnienie i napowietrzenie gleby, niszczenie chwastów i samo-
siewów oraz pozostawienie „czystego sto³u” umo¿liwiaj¹cego
stosowanie tradycyjnych siewników z redlicami stopkowymi.
Natomiast g³ówne wady orki to: du¿a energoch³onnoœæ, zak³ó-
cenie ¿ycia biologicznego w profilu glebowym i przyspieszona
mineralizacja substancji organicznej.

Na przestrzeni lat zmieni³a siê konstrukcja p³ugów i sposób
wykonywania zabiegów poprzedzaj¹cych i nastêpuj¹cych po
orce. Najbardziej tradycyjny system uprawy roli obejmowa³:
podorywkê p³ugiem podorywkowym z ewentualnym jej brono-
waniem, orkê p³ugiem zagonowym, szereg zabiegów
doprawiaj¹cych glebê po orce i siew. Na ka¿dym etapie tego
systemu nast¹pi³y du¿e modyfikacje. P³ugi podorywkowe

zosta³y zast¹pione agregatami do uprawy po¿niwnej, g³ównie
kultywatorami i bronami talerzowymi, które nie przykrywaj¹
œcierniska, lecz mieszaj¹ je z gleb¹. Kultywatory œcierniskowe
i brony talerzowe (rys. 1) s¹ przyk³adem narzêdzi uniwersal-
nych, które znajduj¹ zastosowanie zarówno w uprawie trady-
cyjnej, jak i bezorkowej. Orkê coraz czêœciej wykonuje siê
p³ugami obracalnymi (rys. 2), które dziêki temu, ¿e nie
wymagaj¹ wyorywania zagonów pozostawiaj¹ pole bez bruzd.

Rys. 1. Uprawa œcierniska bron¹ talerzow¹ i siew poplonu
Fig. 1. Stubble cultivation with disc harrow and aftercrop
sowing

�ród³o: opracowanie w³asne / Source: own work

Rys. 2. Orka p³ugiem obracalnym
Fig. 2. Plowing with reversible plow

�ród³o: opracowanie w³asne / Source: own work

Doprawienie gleby po orce wykonuje siê obecnie agregatami
uprawowymi, umo¿liwiaj¹cymi wykonanie kilku zabiegów
w jednym przejeŸdzie roboczym, a coraz powszechniej stoso-
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wane s¹ równie¿ agregaty uprawowo-siewne (rys. 3). Agregaty
uprawowe i uprawowo-siewne, przystosowane do pracy po
orce, budowane s¹ g³ównie na bazie kultywatorów o ma³ej po-
dzia³ce zêbów, które zapewniaj¹ dobre pokruszenie gleby, ale
niestety s¹ wra¿liwe na zapchania. Bardziej uniwersalne zasto-
sowanie, równie¿ w uprawie bezorkowej, znajduj¹ agregaty na
bazie bron talerzowych lub kultywatorów o du¿ych przeœwi-
tach roboczych. Mo¿liwe jest równie¿ stosowanie narzêdzi
doprawiaj¹cych, agregowanych bezpoœrednio z p³ugiem lub
zawieszanych na przednim TUZ ci¹gnika.

Zestawem ³¹cz¹cym najwiêcej zbiegów w uprawie orkowej
jest po³¹czenie p³uga z narzêdziem doprawiaj¹cym glebê i wy-
siewaj¹cym nasiona dozowane ze zbiornika zawieszonego na
przednim TUZ ci¹gnika (rys. 4). G³ówna zaleta takiego sposo-
bu uprawy i siewu, oprócz zmniejszenia pracoch³onnoœci, to
wyeliminowanie przejazdów po zaoranej glebie, a tym samym
ugniatania jej ko³ami ci¹gników. Natomiast ograniczenia wyni-
kaj¹ miêdzy innymi z koniecznoœci pracy w odpowiednich
warunkach glebowych, gdy¿ nadmierna wilgotnoœæ i zwiêz³oœæ
gleby pogarszaj¹ jakoœæ jej doprawienia i siewu.

Uprawa bezorkowa, okreœlana równie¿ jako konserwuj¹ca,
jest najbardziej dynamicznie rozwijaj¹cym siê systemem upra-
wy roli. Jej zalety w porównaniu z upraw¹ orkow¹ to przede
wszystkim: mniejsza energoch³onnoœæ, wiêksza wydajnoœæ,
lepsza noœnoœæ (przejezdnoœæ) uprawionej gleby oraz ochrona

Rys. 3. Przedsiewne doprawianie gleby po orce i siew
Fig. 3. Pre-sowing soil cultivation after plowing and sowing

Rys. 4. Orka po³¹czona z doprawieniem gleby i siewem [8]
Fig. 4. Plowing combined with soil seasoning and sowing [8]

Uprawa bezorkowa

�ród³o: opracowanie w³asne / Source: own work

gleby przed erozj¹ i aktywizacja ¿ycia biologicznego w glebie.
Z kolei g³ówne mankamenty uprawy bezorkowej to: wiêksza
presja ze strony chwastów, chorób i szkodników oraz wiêksza
wra¿liwoœæ na uproszczone p³odozmiany.

Uprawa bezorkowa mo¿e wystêpowaæ w wielu wariantach,
ró¿ni¹cych siê zastosowanymi narzêdziami i maszynami oraz
g³êbokoœci¹ spulchniania gleby. W wariancie podstawowym
gleba spulchniana jest bez odwracania, np. agregatem na bazie
kultywatora ciê¿kiego (rys. 5), ale na g³êbokoœæ odpowiadaj¹c¹
orce. Ponadto, w systemie bezorkowym, podobnie jak w trady-
cyjnym, stosowane s¹ równie¿ g³êbosze (rys. 6), umo¿liwiaj¹ce
spulchnienie nadmiernie zagêszczonego podglebia na g³êbo-
koœæ nawet do 60 cm. Zabieg g³êboszownia jest szczególnie
korzystny przy zmianie systemu uprawy z tradycyjnego na
uproszczony bezorkowy, gdy¿ umo¿liwia wg³êbn¹ odbudowê
prawid³owej struktury gleby, szczególnie w po³¹czeniu z upra-
w¹ g³êboko korzeni¹cych siê poplonów. Podstawowy zabieg
bezorkowego spulchniania gleby, podobnie jak orka, mo¿e byæ
poprzedzony upraw¹ po¿niwn¹, a po nim nastêpuje dopra-
wienie gleby i siew, przy czym zabiegi te mog¹ byæ wyko-
nywane oddzielnie lub ³¹cznie agregatem uprawowo-siewnym.

Rys. 5. Uprawa bezorkowa agregatem na bazie kultywatora
ciê¿kiego [10]
Fig. 5. No-tillage cultivation based on heavy cultivator unit
[10]

Rys. 6. Uprawa bezorkowa agregatem na bazie g³êbosza [6]
Fig. 6. No-tillage cultivation based on subsoiler [6]

Narzêdzia i maszyny uprawowe oraz siewniki musz¹
oczywiœcie byæ przystosowane do pracy w warunkach mulczu,
aby nie dochodzi³o do zapchañ elementów roboczych. Warunki
te spe³niaj¹, np.: brony talerzowe (rys. 7), kultywatory o du¿ych
przeœwitach roboczych i siewniki z redlicami talerzowymi.
W uprawie bezorkowej, szczególnie na glebach ciê¿kich, z po-
wodzeniem mog¹ byæ równie¿ stosowane aktywne maszyny



uprawowe, np. brony wirnikowe dobrze krusz¹ce i mieszaj¹ce
glebê z mulczem, który ³agodzi niebezpieczeñstwo nadmier-
nego rozpylenia gleby. Mo¿liwe jest równie¿ uzupe³nienie
takiego aktywnego agregatu kultywatorem przednim umo¿li-
wiaj¹cym g³êbsze spulchnienie gleby przed ci¹gnikiem (rys. 8)
i wykonanie kompleksowej uprawy i siewu równie¿ na œcier-
nisku.

W najbardziej uproszczonym wariancie uprawy bezorko-
wej, okreœlanym czêsto jako uprawa powierzchniowa, stoso-
wane jest tylko p³ytkie (do 15 cm) spulchnianie gleby, np. z za-
stosowaniem agregatów na bazie bron talerzowych. Z kolei
najbardziej rozbudowane agregaty stosowane w uprawie bez-
orkowej umo¿liwiaj¹ wykonanie w jednym przejeŸdzie robo-
czym uprawy podstawowej polegaj¹cej na g³êbokim (do 35 cm)
spulchnieniu gleby, jej doprawieniu i siewu, a czasem równie¿
doglebowej aplikacji nawozu startowego (rys. 9).

Rys. 7. Agregat uprawowo-siewny na bazie brony talerzowej
[10]
Fig. 7. Sowing-tillage aggregate based on disc harrow [10]

Rys. 8. Uprawa bezorkowa kultywatorem przednim i agregatem
uprawowo-siewnym na bazie brony wirnikowej [9]
Fig. 8. No-tillage cultivation by front unit and rear sowing-
tillage aggregate based on rotary harrow [9]

Rys. 9. Agregat uprawowo-siewny wyposa¿ony w zêby spulch-
niaj¹ce g³êboko glebê i aplikuj¹ce nawóz [7]
Fig. 9. Sowing-tillage aggregate equipped with deep loosening
and fertilizer application tines [7]

Siew bezpoœredni i systemy poœrednie

Siew bezpoœredni (uprawa zerowa) polega na wysiewie na-
sion w glebê nieuprawnion¹. Zarówno zalety, jak i wady tego
systemu, wynikaj¹ z wyeliminowania zabiegów uprawowych.
Wœród g³ównych zalet wymienia siê z regu³y: nisk¹ energo-
ch³onnoœæ i pracoch³onnoœæ, du¿¹ wydajnoœæ, doskona³¹
ochronê gleby przed erozj¹ oraz dobr¹ noœnoœæ (przejezdnoœæ)
nie uprawionej gleby. Z kolei najpowa¿niejsze wady to: brak
likwidacji powierzchniowych nierównoœci na polu, pogorszo-
ne kie³kowanie nasion roœlin uprawnych oraz wiêksza presja ze
strony chwastów, chorób i gryzoni. Powodzenie tego systemu
uprawy wynika miêdzy innymi z odpowiednich warunków
glebowych, krótko mówi¹c gleba powinna mieæ stabiln¹
strukturê, która pomimo braku spulchniania zapewnia dobre
korzenienie siê roœlin oraz obieg wody i powietrza.

Siew bezpoœredni mo¿na wykonaæ za pomoc¹ specjalnych
siewników z redlicami o du¿ym nacisku, umo¿liwiaj¹cymi
naciêcie rowków siewnych w zwiêz³ej glebie i umieszczenie
nasion na odpowiedniej g³êbokoœci. Najczêœciej w siewnikach
takich stosowane s¹ redlice tarczowe (talerzowe) lub d³utowe
(rys. 10). Niektórzy producenci oferuj¹ równie¿ agregaty ze
specjalnymi redlicami zêbowymi, ale z uwagi na du¿y stopieñ
podciêcia gleby trudno je zakwalifikowaæ do siewników
pomijaj¹cych uprawê roli. Siewniki z redlicami tarczowymi
czêsto wyposa¿one s¹ w dodatkowe tarcze faliste, których
zadaniem jest pociêcie resztek po¿niwnych i pokruszenie
wierzchniej warstwy gleby przed redlicami wysiewaj¹cymi
nasiona (rys. 11).

W praktyce czêsto b³êdnie jako siew bezpoœredni okreœla
siê siew w p³ytko uprawione œciernisko. W rzeczywistoœci jest
to uprawa powierzchniowa, któr¹ mo¿na zakwalifikowaæ jako

Rys. 10. Siew bezpoœredni w œciernisko siewnikiem wyposa-
¿onym w redlice d³utowe [11]
Fig. 10. Direct seeding into stubble with seeder equipped with
chisel coulter [11]

Rys. 11. Siewnik do siewu bezpoœredniego wyposa¿ony w tarcze
faliste i redlice tarczowe [5]
Fig. 11. Direct seed drill equipped with undulating discs and
disc coulters [5]
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system poœredni pomiêdzy upraw¹ bezorkow¹ i siewem w gle-
bê nieuprawion¹. Wykonanie uproszczonej uprawy po¿niwnej
przed siewem mo¿e w tym przypadku znacznie ograniczyæ
problemy zwi¹zane z nierównoœciami i resztkami po¿niwnymi
na powierzchni pola.

Systemem poœrednim pomiêdzy upraw¹ bezorkow¹ i zero-
w¹ jest równie¿ uprawa pasowa (uprawa w rzêdach o du¿ym
rozstawie). Polega ona na bezorkowym spulchnieniu i dopra-
wieniu tylko w¹skich pasów gleby pod wysiew nasion i pozo-
stawieniu nieuprawnionych miêdzyrzêdzi. Taka uprawa w po-
równaniu z siewem w glebê nieuprawnion¹, dziêki pasowemu
spulchnieniu gleby, stwarza lepsze warunki do g³êbokiego
ukorzeniania siê roœlin i umo¿liwia wg³êbn¹ aplikacjê nawozu
przed siewem. Do uprawy pasowej przeznaczone s¹ specjalne
agregaty, którymi mo¿na wykonaæ uprawê po³¹czon¹ z nawo-
¿eniem wg³êbnym (rys. 12) lub uprawê, nawo¿enie i siew.
Najbli¿sza siewu bezpoœredniemu jest uprawa pasowa
wykonana bezpoœrednio na œciernisku, ale mo¿na j¹ równie¿
poprzedziæ p³ytk¹ upraw¹ po¿niwn¹ i siewem poplonu, który
po przemarzniêciu zim¹ tworzy dobry mulcz.

Rys. 12. Uprawa pasowa i nawo¿enie wg³êbne [8]
Fig. 12. Strip-till and subsoil fertilization [8]
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TOOLS AND MACHINES USED IN VARIOUS TILLAGE SYSTEMS

Summary

Article presents the different systems of tillage (traditional, no-tillage system, direct sowing) used in agriculture. The main
advantages and disadvantages of each system were discussed. Examples of tools and machines used in three major systems and
intermediate systems were shown.

: tillage system, plowing, no-tillage system, strip-tillKey words
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Wybór systemu uprawy roli powinien uwzglêdniaæ nie
tylko zmniejszenie ponoszonych nak³adów, ale równie¿
stabilne plonowanie roœlin i ochronê gleby. Niezbyt korzystne
warunki glebowo-klimatyczne Polski nie sprzyjaj¹ stosowaniu
siewu bezpoœredniego, ale nie ograniczaj¹ mo¿liwoœci
stosowania uprawy bezorkowej, szczególnie korzystnej na
glebach zagro¿onych erozj¹, których w Polsce jest ok. 20%.
Uprawê bezorkow¹ mo¿na ograniczyæ do uprawy
powierzchniowej (do 15 cm) na glebach o stabilnej strukturze,
natomiast na glebach nadmiernie zagêszczonych nale¿y
zwiêkszyæ jej g³êbokoœæ, aby zapewniæ odpowiednie warunki
do retencji wody w glebie i rozwoju korzeni roœlin. Warunki
takie mo¿e zapewniæ równie¿ uprawa pasowa ograniczaj¹ca
spulchnianie gleby tylko do w¹skich pasów siewnych.
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