
Systemy uprawy roli 

Uprawa roli to całokształt czynności wykonywanych narzędziami i maszynami 

uprawowymi, w celu stworzeniu roślinom uprawnym optymalnych warunków wzrostu i 

rozwoju. Polega na mechanicznym działaniu na wierzchnią warstwę uprawną, przy pomocy 

przeznaczonych do tego urządzeń.  

Głównym zadaniem uprawy roli jest stworzenie w glebie jak najkorzystniejszych 

warunków dla wzrostu i rozwoju roślin uprawnych. W przeszłości uprawa roli była 

elementem agrotechniki o podstawowym znaczeniu dla wielkości i stabilności uzyskiwanych 

plonów i sprowadzała się przede wszystkim do: 

• udostępniania składników pokarmowych dla roślin, głównie azotu, w wyniku lepszego 

napowietrzenia gleby i szybszej mineralizacji resztek pożniwnych i glebowej 

substancji organicznej 

• ograniczenia zachwaszczenia, ponieważ był to jedyny i skuteczny sposób redukcji 

chwastów w produkcji polowej. 

Obecnie zadania uprawy roli polegają głównie na: 

• ograniczeniu strat wody 

• stworzeniu warunków do uzyskania szybkich i wyrównanych wschodów 

• ograniczeniu konkurencji ze strony chwastów i samosiewów 

• zwiększeniu biologicznej aktywności gleby 

• ograniczeniu erozji wodnej i wietrznej 

• wymieszaniu z glebą resztek pożniwnych oraz nawozów naturalnych, organicznych i 

mineralnych 

• osiągnięciu optymalnego zagęszczenia poszczególnych warstw gleby 

• likwidowaniu zagęszczenia gleby, spowodowanego przejazdami ciągników i maszyn 

• likwidowaniu głębokich kolein, powstałych podczas zbioru i transportu ziemiopłodów 

w warunkach dużego uwilgotnienia 

• mieszaniu z glebą pozostałości herbicydów, przez co ograniczeniu ulegnie ich ujemne 

oddziaływanie na rośliny następcze. 

System uprawy roli jest to sposób uprawy roli, oparty na odpowiednim doborze narzędzi 

i maszyn oraz kolejności ich stosowania w cyklu rocznym lub dłuższym, uwarunkowany 

czynnikami przyrodniczymi (gleba, klimat, urzeźbienie, stosunki wodne) i agrotechnicznymi.  

Obecnie w rolnictwie wyróżnia się trzy systemy uprawy roli: 

• tradycyjny (płużny) 

• uprawa konserwująca (zachowawcza) 

• siew bezpośredni (uprawa zerowa). 

Uprawa tradycyjna (płużna) – powszechnie stosowana - to uprawa z uprawkami 

odwracającymi i spulchniającymi. Rola w tym systemie jest głęboko spulchniona, resztki 



organiczne przykryte, powierzchnia pola czysta. Podstawowym narzędziem w tej uprawie jest 

pług. Uprawa płużna jest najbardziej energochłonnym elementem produkcji roślinnej, 

pochłania od 30 do 60% całkowitego zużycia paliwa, a jej udział w nakładach pracy wynosi 

20-40%. Uprawa płużna może powodować wiele niekorzystnych zmian w środowisku 

glebowym. Zwiększa szybkość mineralizacji próchnicy, co z kolei oddziałuje negatywnie na 

strukturę gleby, pojemność wodną i biologiczną aktywność. Wzrasta podatność na erozję 

wodną i powietrzną.  

Uprawa konserwująca (zachowawcza) to uprawa z uprawkami spulchniającymi - 

spulchnianie na głębokość 5-30 cm, resztki organiczne częściowo przykryte, powierzchnia 

pola częściowo pokryta resztkami organicznymi. Do tej uprawy mogą być użyte kultywatory, 

brony aktywne, brony talerzowe, agregaty uprawowe lub uprawowo-siewne. Celem uprawy 

konserwującej jest zachowanie naturalnych zasobów przyrody, przy równoczesnym osiąganiu 

dużych plonów. Uprawa ta bazuje na wspieraniu naturalnych procesów biologicznych w 

glebie. Zabiegi uprawowe są zredukowane do niezbędnego minimum. Środki produkcji 

pochodzenia organicznego lub syntetycznego są w tym systemie uprawy stosowane w taki 

sposób, aby nie naruszyć procesów odtwarzających życie biologiczne i naturalnej struktury 

gleby. 

Uprawę konserwującą charakteryzują następujące cechy: 

• długotrwała, znacznie ograniczona intensywność uprawy roli 

• całoroczne przykrycie powierzchni gleby resztkami pożniwnymi, mulczem lub 

roślinami okrywowymi 

• zróżnicowane zmianowanie oraz stosowanie międzyplonów. 

Siew bezpośredni jest skrajnym sposobem uprawy konserwującej, przy którym uprawa roli 

ogranicza się jedynie do spulchnienia bruzdki siewnej. Podczas siewu bezpośredniego 

następuje wysianie nasion na dno rowka siewnego w nieuprawioną rolę. Zwykle przed 

przystąpieniem do siewu konieczne jest zastosowanie herbicydu nieselektywnego (glifosad), 

niszczącego chwasty i samosiewy przedplonu. Na powierzchni pola znajdują się resztki 

pozbiorowe rośliny przedplonowej jako mulcz. Resztki te powinny być dobrze rozdrobnione i 

równomiernie rozrzucone-.  

Siew bezpośredni należy stosować przede wszystkim na: 

• terenach narażonych na erozję 

• podczas zagospodarowania pól odłogowanych 

• w gospodarstwach nastawionych na maksymalizację wydajności pracy 

• wtedy gdy okres od zbioru przedplonu do wysiewu rośliny następczej jest zbyt krótki. 

 

 

 



Tabela 1. Charakterystyka systemów uprawy  

System uprawy Zabiegi 

tradycyjny konserwujący 

(zachowawczy) 

zerowa 

Uprawa pożniwna TAK TAK NIE 

Uprawa podstawowa TAK Spulchnienie gleby 

bez jej odwracania 

NIE 

Uprawa przedsiewna TAK TAK lub NIE NIE 

Siew TAK Wysiew w mulcz TAK 

 

Uprawa konserwująca jest zgodna z koncepcją zrównoważonego rozwoju rolnictwa i zalecana 

w proekologicznych systemach gospodarowania. Rolnictwo zrównoważone zakłada wzrost 

produkcyjności bez naruszania naturalnych zasobów środowiska przyrodniczego oraz 

przeciwdziałanie procesom degradacyjnym (erozji, zagęszczeniu gleby, nadmiernej 

mineralizacji substancji organicznej, emisji CO2 do atmosfery, wymywanie składników 

pokarmowych, stepowienie, gromadzenie związków toksycznych w glebie i in.). 

Tabela 2. Cele rolnictwa zrównoważonego 

Wzrost produkcyjności  

per capita 

Ochrona środowiska 

przyrodniczego 

Ochrona potencjału 

produkcyjnego gleby 
- wykorzystanie osiągnięć 
naukowych 

- redukcja strat naturalnych 

zasobów środowiska 

- przeciwdziałanie erozji  

i spływowi  powierzchniowemu 

- ograniczenie stosowania 

pestycydów 

- racjonalne zużycie nawozów 

- unikanie intensywnej uprawy 

roli 

- minimalizowanie zużycia 

paliwa 

- ochrona gleby przed 

degradacją 
- rekultywacja terenów 

zdewastowanych 

- aktywizacja życia 

biologicznego gleb 

 

Uprawa konserwująca jest przyjazna dla środowiska. Wpływa na różnorodność biologiczną 

gleby, ogranicza erozję, podwyższa zawartość substancji organicznej, poprawia strukturę 

gleby, zwiększa zawartość składników pokarmowych. Ponadto ogranicza emisję dwutlenku 

węgla powstającego podczas rozkładu substancji organicznej, podwyższa aktywność 

biologiczną gleby, chroni wody gruntowe przed zanieczyszczeniami składnikami 

pokarmowymi oraz pozostałościami pestycydów. 

W Polsce uproszczenia w uprawie roli (uprawa konserwująca, siew bezpośredni) 

wprowadzono w niewielu dużych gospodarstwach. Głównym powodem  jest wysoka cena 

specjalistycznych maszyn oraz duże rozdrobnienie naszego rolnictwa. Taki sposób uprawy 

jest powszechny w Ameryce Pn., Ameryce Pd. oraz Australii, gdzie stosuje się ją na blisko 

połowie obsiewanych gruntów.  


