
UPRASZCZANIE UPRAWY ROLI 

 

Iwona Kajdan Zysnarska, Zygmunt Bilski 

Centrum Doradztwa Rolniczego O/Poznań 

 

Konkurencja w rolnictwie a w szczególności ceny produktów rolnych wymuszają 

ograniczenia kosztów uprawy przez co skłaniają rolników do stosowania uproszczeń w 

uprawie. Uprawa roli to poddanie wierzchniej warstwy gleby działaniu maszyn i narzędzi 

rolniczych. Głównym celem uprawy jest przygotowanie wierzchniej warstwy gleby, w taki 

sposób, aby warunki glebowe sprzyjały kiełkowaniu, wzrostowi, i rozwojowi roślin. 

Wszystkie zabiegi uprawowe powinny sprzyjać żyzności i urodzajności gleby. W praktyce 

sposób uprawy roli zależy od wyposażenia gospodarstwa w park maszynowy, kosztów 

ponoszonych na uprawę roli , rodzaju gleby (gleby lekkie, gleby ciężkie) i powierzchni 

uprawy. 

Główne zadania uprawy roli: 

- gromadzenie wody w glebie i ograniczenie strat, 

- stworzenie warunków do uzyskania szybkich i wyrównanych wschodów oraz 

ograniczanie konkurencji dla uprawianej rośliny ze strony chwastów, samosiewów rośliny 

przedplonowej, szczególnie w początkowym okresie wzrostu, 

- ograniczenie nasilenia erozji wodnej i wietrznej, 

- zwiększenie biologicznej aktywności gleby, 

- wymieszanie z glebą resztek pożniwnych rośliny przedplonowej oraz nawozów, 

- poprawie struktury gleby, 

- ograniczenie występowania chwastów szczególnie w początkowym okresie wzrostu. 

Ze względu na sposób uprawy roli wyróżniamy trzy systemy uprawy: system orkowy, 

uproszczony i tzw. uprawa zerowa. Nie ma idealnej metody uprawy roli, każda z nich ma 

zalety i wady. W systemie płużnym wykorzystuje się do uprawy, pług oraz urządzenia 

towarzyszące, takie jak: kultywator o łapach sprężynowych i sztywnych, brony, oraz aktywne 

i bierne agregaty uprawowe.  

 

Uprawa tradycyjna - płużna dominuje w rolnictwie, mimo że jest najbardziej 

energochłonna. Szacuje się, ze pochłania ona od 30 do 60% całego nakładu paliwa 

zużywanego na produkcję, a udział w nakładach waha się od 20 do 40%. W całkowitych 

nakładach energetycznych ponoszonych na produkcję udział płużnej  uprawy roli wynosi ok. 

10-15%.   

 

Tradycyjny płużny system uprawy roli oprócz zalet posiada szereg wad. 

Zaletą zastosowania pługa jest długotrwałe działanie spulchniające, zwiększenie strefy 

wzrostu korzeni. Lepsze napowietrzanie gleby, które wpływa na zwiększenie aktywności 

biologicznej. Dokładna przykrycie resztek pożniwnych, międzyplonów, chwastów osypanych 

ziaren zbóż. Ograniczenie strat części spławianych i składników pokarmowych, równomierne 

wzbogacanie gleby w  próchnicę wapń i składniki pokarmowe.  

Tradycyjny system uprawy roli prowadzi do wielu negatywnych zmian w glebie. Duża 

głębokość i intensywność spulchniania przyspiesza proces mineralizacji próchnicy, co 

negatywnie wpływa na strukturę gleby, pojemność wodną, biologiczną aktywność i wymianę 

składników odżywczych. Wzrasta podatność na erozję wodną, wietrzną, zwiększa się 

zwięzłość i gęstość oraz następuje nadmierne zagęszczenie podornej warstwy gleby. Na 

glebach lżejszych podczas zwiększonych opadów może nastąpić zamulenie gleby, które 



wpływa na zwiększenie spływów powierzchniowych. W ciągu roku erozja wodna i wietrzna 

w uprawie płużnej może powodować ubytki próchnicy na poziomie 7-30 t/ha. Wadą orki jest 

głębokie umieszczanie nasion chwastów, które w uprawach następczych są wyorywane i 

pobudzane do kiełkowania.  

W gospodarstwach, które stosują tradycyjną uprawę roli stosuje się także uproszczenia. 

Przykładem może być uprawa roli pod rzepak, kiedy czas nie pozwala na wykonanie pełnej 

uprawy. Po zbiorze rośliny późno schodzącej z pola w wyniku niesprzyjających warunków 

pogodowych, rezygnuje się z stosowania podorywki czy stosowania brony talerzowej lub 

grubera. Wykonuje się orkę siewną z zastosowaniem wału cambela i przeprowadza się siew 

agregatem uprawowo-siewnym. Również po zbiorze ziemniaków, kiedy wysiewa się pszenicę 

ozimą można rezygnować z uprawy płużnej na rzecz kultywatora. Po spulchnieniu gleby 

wykonuje się siew. Po zbiorze buraków można przeprowadzić głęboszowanie z wałem 

kruszącym i wysiać pszenicę agregatem uprawowo siewnym. 

Aby ograniczyć proces degradacji środowiska glebowego spowodowany intensywną uprawą 

roli, poszukuje się nowych technik uprawy sprzyjających ochronie gleby. Powodem tych 

zmian są względy ekonomiczno-organizacyjne i środowiskowe. Zastosowanie w 

gospodarstwie uproszczeń wymaga od rolnika rozsądnego postępowania, które pozwolą na 

ograniczenie ujemnych skutków uprawy, a jednocześnie umożliwią wykorzystanie ich zalet. 

Nie na każdej glebie można stosować uproszczenia. W naszych  warunkach uproszczenia w 

uprawie roli  można stosować na glebach, które są  w dobrej kulturze, strukturalnych i 

zasobnych w substancję organiczną i wapń. Uprawa bezorkowa szczególnie nadaje się do 

stosowania na glebach ilastych, przy niskich lub nierównomiernie rozłożonych opadach 

atmosferycznych oraz w płodozmianach uproszczonych z przewagą zbóż. 

Nie powinno stosować się uproszczeń oraz siewu bezpośredniego na glebach zlewnych nie 

przepuszczalnych i bardzo słabych piaszczystych.  

Rolnicy, którzy posiadają duże gospodarstwa rolne coraz częściej decydują się na zastąpienie 

tradycyjnej uprawy roli systemami uproszczonymi. W uprawie tej pracę pługa zastępują 

kultywatorem ścierniskowym o sztywnych łapach (gruber) z wałem strunowym i sekcją 

talerzy, broną talerzową, głęboszem lub specjalnymi agregatami talerzowymi (np. Disc, 

Carier, firmy Vaderstad). Do wysiewu nasion stosuje się specjalne siewniki z redlicami 

talerzowymi. 

 

Nową techniką upraw roli jest uprawa bezorkowa polegająca na zredukowaniu zabiegów 

uprawowych do niezbędnego minimum i całkowitej rezygnacji z pługa na rzecz innych 

narzędzi uprawowych, takich jak kultywatory do spulchniania warstwowego, glebogryzarki 

lub grubery, brony wirnikowe i talerzowe, głębosze, itp. Zaletą zastosowania tych narzędzi są: 

zmniejszenie nakładów pracy na przeprowadzenie zabiegów uprawowych, oszczędności 

czasu, zmniejszenie zużycia paliwa, zmniejszone kosztów utrzymania maszyny. W ochronie 

środowiska to: ograniczenie erozji gleby, mniejsze zanieczyszczenie powietrza poprzez 

obniżenie emisji spalin oraz dwutlenku węgla, lepsze zaopatrzenie gleby w wodę i 

zwiększenie zawartości substancji organicznej gleby. 

 

Optymalnym rozwiązaniem jest zastosowanie w uprawie przedsiewnej agregatów 

uprawowych, które za jednym przejazdem roboczym umożliwiają przygotowanie roli do 

siewu, poprzez jej odpowiednie rozdrobnienie, wyrównanie i wgłębne zagęszczenie na 

poziomie umieszczenia nasion. Niektóre z nich obróbkę gleby łączą  

z jednoczesnym siewem nasion i nawozów mineralnych. Taki sposób uprawy ogranicza 



ugniatanie oraz nadmierne przesuszenie gleby, zwiększa też wydajność pracy. Zabiegi 

uprawowe w przypadku, gdy przedplonem był rzepak lub buraki cukrowe można wykonać 

przy użyciu głębosza oraz zdzieracza ścierniska. 

 

Najprostszym sposobem uprawy roli jest siew bezpośredni (uprawa zerowa) ograniczający 

się tylko do spulchnienia bruzdy siewnej. Przed przystąpieniem do siewu należy zastosować 

herbicyd na bazie glifosatu, który zniszczy samosiewy rośliny przedplonowej oraz chwasty. 

Kluczowym elementem uprawy zerowej jest pozostawienie na powierzchni pola resztek 

pożniwnych – mulczu. Słoma powinna być dobrze rozdrobniona na odcinki długości ok. 7-8 

cm, którą należy równomiernie przykryć powierzchnię pola. Zalecana wysokość ścierni po 

zbiorze – do 20 cm. Uprawa zerowa jest wskazana  na terenach silnie narażonych na erozję 

wodną i wietrzną, we wstępnym zagospodarowaniu pól odłogowanych.  

Uprawa bezorkowa ogranicza erozję wodną i wietrzną, wspiera różnorodność biologiczną 

gleby oraz podwyższa zawartość substancji organicznej i makroelementów w górnych 

warstwach gleby. Dzięki ograniczeniu zabiegów uprawowych zmniejszają się koszty prac 

polowych. 

 

Najbardziej korzystny bilans i najlepsze właściwości ochronne gleby przed degradacją  w 

wyniku erozji wykazuje siew bezpośredni, który w porównaniu do uprawy tradycyjnej 

kilkakrotnie zmniejsza erozyjne straty gleby i próchnicy, znacząco zmniejsza objętość spływu 

powierzchniowego, zwiększa zapas wody w wierzchniej warstwie gleby, ogranicza straty 

związków biogennych fosforu i azotu azotanowego. Ponadto skutecznie ogranicza straty 

magnezu i wapnia. 

 

Wieloletnia uprawa bezorkowa oraz siew bezpośredni powodują istotne zmiany  

w strukturze oraz właściwościach fizycznych gleby. W pierwszych latach stosowania tych 

systemów zwięzłość górnych warstw gleby zwiększa się. Po okresie przejściowym (4-8 lat), 

zarówno górne, jak i dolne warstwy gleby odznaczają się mniejszą zwięzłością i gęstością  

w porównaniu do uprawy orkowej. Aby ograniczyć niekorzystne efekty zwięzłości gleby w 

okresie przejściowym zaleca się stosować międzyplony jako nawóz zielony. Pozostawienie 

resztek pożniwnych na powierzchni pola oraz głęboka penetracja systemu korzeniowego 

roślin głównych płodozmianu i międzyplonów powoduje ograniczenie wzrostu zagęszczenia 

wierzchnich warstw gleby. 

 

W pierwszych latach stosowania uproszczonych systemów uprawy, rośliny osiągają niższe 

plony w porównaniu do uprawy tradycyjnej w wyniku zagęszczenia warstwy ornej  

i podglebia. Natomiast przy długoletniej uprawie bezpłużnej i siewie bezpośrednim, plony 

roślin są podobne jak przy uprawie tradycyjnej. Przyczyną obniżenia plonów w pierwszych 

latach stosowania uproszczonej uprawy roli są takie zjawiska jak: pogorszenie właściwości 

fizycznych gleb, nierównomierne rozmieszczenie składników pokarmowych, większa presja 

ze strony chorób i szkodników. Dlatego w uproszczonej uprawie koniecznością staje się 

zwiększenie ilości wysiewu, zwiększenie dawki nawozów azotowych i stosowanych środków 

ochrony roślin.  

 

Lepszych wyników należy oczekiwać po kilku latach stosowania uproszczeń. Następuje 

wtedy poprawa właściwości gleby w tym zawartości substancji organicznej, oraz zwiększenie 

intensywności życia biologicznego.  

Uproszczenia w uprawie roli stosowane w dobrych warunkach glebowych i w poprawnej 

agrotechnice pozwalają utrzymać plony na dotychczasowym poziomie. Najlepiej sprawdzają 



się przy uprawie zbóż i strączkowych, gorzej w uprawie kukurydzy i rzepaku. Gorsze plony 

uzyskuje się przy uprawie na glebach zbyt zwięzłych i zbyt lekkich. 

Ogólne zasady i zalecenia obowiązujące w warunkach uproszczeń uprawy: 

• konieczność wzmożonej walki z chwastami (wzrost zachwaszczenia chwastami 

jednorocznymi z rodziny traw oraz wieloletnimi – dużego znaczenia nabierają 

herbicydy nieselektywne),  

• szczególna ochrona roślin przed chorobami i szkodnikami, które w znacznym stopniu 

mogą rozmnażać się na resztkach roślinnych pozostawionych na powierzchni pola, 

• nieodzownym elementem uproszczonych systemów uprawy (głównie uprawy 

zerowej) jest stosowanie międzyplonów ścierniskowych z przeznaczeniem na mulcz,  

• stosowanie mulczu i dużej ilości resztek pożniwnych może prowadzić do czasowego 

unieruchomienia azotu glebowego (zjawisko to występuje głównie w pierwszych 2-3 

latach gospodarki bezorkowej), dodatkowo w uprawach uproszczonych gleba 

nagrzewa się wolniej, co spowalnia proces mineralizacji i nitryfikacji, w tym czasie 

należy dodatkowo zastosować 30-60 kg N/ha,  

• umieszczanie nawozów azotowych w okolicach systemu korzeniowego roślin 

(najodpowiedniejszy jest siewnik z aplikatorem nawozów),  

• unikanie wysiewania jednorazowo zbyt dużych dawek N (szczególnie niektórych form 

nawozów azotowych np. mocznika, gdyż może to prowadzić do ulatniania się NH3), 

• stosownie wyższych dawek nawozów zawierających P i K, szczególnie w 

początkowym okresie uprawy bezorkowej (fosfor i potas stosowany w tym systemie 

gromadzi się głównie w wierzchnich warstwach; 2-6 cm – uprawa zerowa, do 10 cm 

uprawa bezorkowa), 

• umieszczanie ziarna zbóż na odpowiedniej głębokości niezależnie od zbitości  

i masy resztek pożniwnych, 

• stosowanie racjonalnego zmianowania i rezygnowanie z upraw monokulturowych, 

• unikanie powstawania kolein na polu, w wyniku wykorzystania ciężkiego sprzętu, 

szczególnie w warunkach zbyt dużego uwilgotnienia gleby. 

 

 


