
Orka przedzimowa (ziębla) 

Orka przedzimowa, nazywana również orką zimową lub zięblą, jest to orka 

wykonywana bezpośrednio przed zimą. Jest to jednocześnie orka siewna dla zbóż jarych, 

buraków cukrowych oraz roślin motylkowatych. Wiosną przed siewem wykonuje się jedynie 

uprawę agregatem siewnym. Niekorzystne jest wykonywanie orki przedsiewnej wiosną, gdyż 

może to doprowadzić do zbytniego przesuszenia gleby, nierównomiernych wschodów i 

gorszego wzrostu roślin. Orkę przedzimową wykonuje się zwykle od połowy października do 

momentu zamarznięcia gleby. 

Orka przedzimowa wpływa korzystnie na glebę poprzez: 

• zwiększenie pojemności wodnej, 

• równomierne rozmieszczenie materii organicznej i składników pokarmowych w 

warstwie ornej, 

• lepsze strukturotwórcze działanie mrozu, ruchy związane z zamarzaniem i 

rozmarzaniem zawartej w glebie wody,  

• niszczenie szkodliwych agrofagów roślin uprawnych, 

• napowietrzenie – stwarza warunki do rozwoju korzystnych  tlenowców, bez 

niebezpieczeństwa przesuszenia gleby, 

• przykrycie nasion chwastów, niepotrzebnych roślin oraz resztek pożniwnych.    

Głębokość orki jest równa głębokości warstwy ornej, zwykle ok. 25 cm. Orkę należy 

wykonać przy optymalnej wilgotności gleby. Gdy rola jest zbyt wilgotna, tworzą się na 

powierzchni pola lśniące skiby, a gleba na dnie bruzdy ulega zagęszczeniu, tworząc tzw. 

podeszwę płużną. Jest to zjawisko niekorzystne, gdyż zagęszczona warstwa, znajdująca się 

pod warstwą orną, słabo przepuszcza wodę. Na powierzchni pola mogą się tworzyć zastoiska 

wodne. Podeszwa płużna utrudnia także penetrację korzeni uprawianych roślin w głąb profilu 

glebowego. Jest to niekorzystne zjawisko, szczególnie przy uprawie okopowych. Do 

likwidacji podeszwy płużnej,  w czasie orki należy stosować pługi z pogłębiaczami. Zostanie 

wtedy  zruszona warstwa podglebia, bez wydobywania jej na powierzchnię pola. 

Wykonywanie samej orki poniżej podeszwy płużnej nie jest wskazane, ze względu na 

możliwość wydobycia martwicy. Martwica ujemnie wpływa na wschody nasion i plonowanie 

roślin. 

Podeszwę płużną można także likwidować podczas wykonywania uprawek pożniwnych przez 

głęboszowanie lub kultywatorowanie specjalnym kultywatorem na głębokość ok. 35 cm. 

Na glebach urodzajnych, o głębokiej warstwie ornej, bez podeszwy płużnej, możliwe 

jest zmniejszenie głębokości orki przedzimowej do 20 cm. Nie wpłynie to na obniżenie plonu, 

a spowoduje oszczędności paliwa. 

Prawidłowa  orka przedzimowa powinna być wykonana z bardzo niewielkim 

wyskibieniem. Ułatwi to doprawienie pola wiosną, a tym samym ograniczy koszty uprawek 

przedsiewnych. Najlepsze efekty uzyskamy, stosując pług obracalny. Przy jego użyciu 

wykonamy orkę bezzagonową, pole nie będzie miało bruzd i grzbietów, przy głębokości 

spulchnienia roli jednakowej na całej powierzchni. Wiosną takie pole można łatwo doprawić, 

stosując agregat uprawowy. 



Jedynie w przypadku gleb ciężkich i zlewnych, lepiej wykonać orkę przedzimową w ostrą 

skibę. Ochroni to glebę przed erozją i pozwoli na wykorzystanie strukturotwórczego działania 

mrozu, powodując rozkruszenie dużych brył roli. Podobnie na zboczach i terenach 

pogórkowatych, orka powinna być pozostawiona w ostrej skibie i wykonana w poprzek 

skłonu, aby zapobiec erozji wodnej. 

Oprócz zalet, orka ma także wady. Powoduje zniszczenie naturalnej warstwy 

ochronnej gleby, zmniejszenie populacji organizmów glebowych oraz niszczenie struktury 

gleby. Sprzyja erozji wodnej i wietrznej, prowadzi do przesuszenia warstwy ornej i 

zaburzenia obiegu składników pokarmowych. Wzruszona gleba ma mniejszą nośność, 

szybciej rozkłada się w niej materia organiczna, a nawozy przemieszczane są do zbyt 

głębokich warstw. Podczas orki na glebach kamienistych wydobywane są kamienie, tworzy 

się podeszwa płużna. Wykonywanie orki jest energochłonne i wymaga dużych nakładów. 

Dlatego w ostatnich latach powiększa się powierzchnia uprawy roślin z siewu w mulcz. 

Mulczowanie to pokrywanie powierzchni gleby materią organiczną, w celu zmniejszenia 

parowania wody, niedopuszczenia do rozwoju chwastów, poprawy sprawności roli oraz 

zapobieżenia erozji wodnej i powietrznej. Mulczowanie naśladuje procesy rozkładu materii 

organicznej w przyrodzie, gdzie obumarła masa roślinna rozkłada się na powierzchni gleby. 

Uprawa bezorkowa jest tańsza, a plony podobne do uzyskiwanych w technologii tradycyjnej 

(płużnej). 


