
SYSTEMY UPRAWY ROLI 

 

Uprawa konserwująca 

Obecnie w krajach rozwiniętych istnieje nadprodukcja żywności. Dlatego  

najważniejszym zadaniem stało się obniżenie kosztów produkcji z uwzględnieniem ochrony 

środowiska i wzrostem jakości produktów rolniczych. Tradycyjna, powszechnie stosowana 

uprawa roli, z orką jako zabiegiem podstawowym, oprócz wielu zalet, posiada także liczne 

wady (tabela 1). W związku z tym coraz częściej stosuje się rodzaj uprawy nieposiadającej 

niekorzystnych cech uprawy płużnej. 

Tabela 1. Zalety i wady orki [wg Zimnego] 

Zalety Wady 
1. Długotrwałe działanie spulchniające. 

2. Lepsze napowietrzanie gleby 

pobudzające jej biologiczną aktywność. 
3. Ograniczenie strat części spławialnych  

i składników pokarmowych. 

4. Przyoranie chwastów i osypanego ziarna. 

5. Dokładne przykrycie międzyplonów  

i resztek pożniwnych. 

6. Zwiększenie strefy wzrostu korzeni. 

7. Równomierne wzbogacanie gleby  

w próchnicę, wapń i składniki 

pokarmowe. 

8. Likwidowanie głębokich kolein. 

 

1. Zniszczenie naturalnej warstwy 

ochronnej gleby (roślinności i resztek 

organicznych). 

2. Zmniejszenie populacji geobiontów. 

3. Niszczenie struktury gleby. 

4. Sprzyjanie erozji wodnej i wietrznej. 

5. Przesuszanie warstwy ornej. 

6. Zaburzenie obiegu składników 

pokarmowych. 

7. Zmniejszenie nośności gleby. 

8. Zbyt szybki rozkład substancji 

organicznej. 

9. Zbyt głębokie umieszczenie nawozów 

organicznych. 

10. Wyorywanie nasion chwastów. 

11. Tworzenie podeszwy płużnej  

i zaskorupienia. 

12. Wyorywanie kamieni i martwicy. 

13. Wymaganie optymalnej wilgotności 

gleby. 

14. Konieczność doprawiania zaoranego 

pola. 

15. Możliwość siewu dopiero po odleżeniu 

się roli. 

16. Niska wydajność i wysoka 

energochłonność. 
 

Zależnie od sposobu przykrycia resztek organicznych, podstawową uprawę roli można 

podzielić na: 

- Uprawę tradycyjną (płużną) z uprawkami odwracającymi i spulchniającymi (rola głęboko 

spulchniona, resztki organiczne przykryte, powierzchnia pola czysta). Podstawowym 

narzędziem w tej uprawie jest pług. 



- Uprawę 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. Ten sposób uprawy został nazwany uprawą 

konserwującą lub zachowawczą. 

- Uprawę bez żadnych uprawek z siewem bezpośrednim (rola niepulchniona, powierzchnia 

pola całkowicie przykryta resztkami organicznymi). 

Światowa tendencja rozwoju technologii uprawy charakteryzuje się przechodzeniem 

od uprawy tradycyjnej do systemów uproszczonych (rys. 1). 
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Rys. 1. Światowy trend rozwoju systemów uprawy roli 

Obecnie w wielu krajach Europy Zachodniej i Ameryki, na dużych obszarach, stosuje się 

uprawę konserwującą. Jest to od kilku do kilkudziesięciu procent powierzchni uprawianych 

gruntów, np. w Stanach Zjednoczonych i w Szwajcarii taki sposób uprawy stosowany jest na 

około 40% uprawianych gruntów. Uprawa konserwująca jest szczególnie zalecana w uprawie 

roślin jarych, rosnących w szerokich rzędach (kukurydza, burak cukrowy). Nasiona są 

wysiewane za pomocą specjalnych siewników, wyposażonych w redlice tarczowe, w 

przemarznięty międzyplon ścierniskowy lub zdesykowany międzyplon ozimy. Międzyplon 

może być płytko wymieszany z glebą. Przyspiesza to jego rozkład i umożliwia zastosowanie 

siewników uniwersalnych. Możliwy jest także siew w mulcz powstały z drobno pociętych 

resztek pożniwnych. Na międzyplon jary najlepiej nadaje się gorczyca, facelia lub rzodkiew 

oleista. Metoda ta wpływa na trzykrotne zmniejszenie nakładów na uprawę roli (w 

porównaniu do uprawy płużnej). Wiąże się to ze spadkiem całkowitych kosztów produkcji o 

ok. 15%. Zastosowanie mątwikobójczej odmiany gorczycy jako międzyplonu, pozwala na 

ograniczenie populacji mątwika. Siew w mulcz umożliwia zastosowanie przed wschodami do 

eliminowania chwastów herbicydu nieselektywnego (np. Roundup) w dawce 1,5 l/ha. Do 

całkowitego pozbycia się chwastów wystarczy dodatkowo tylko jeden zabieg dolistny.  

Zmniejsza to koszty ochrony herbicydowej. 

Uprawa konserwująca z zastosowaniem międzyplonu ścierniskowego lub mulczu z 

resztek przedplonu, wpływa nie tylko na ograniczenie kosztów, ale w sposób bardzo 

korzystny i długotrwały wpływa na środowisko glebowe. Najważniejsze korzyści to: 

zapobieganie erozji wodnej i wietrznej, poprawa struktury gleby, zmniejszenie jej zlewności, 

polepszenie nośności gleby, umożliwienie wcześniejszego siewu, ułatwienie głębszego 

korzenienia się roślin, poprawa infiltracji wody i podsiąku kapilarnego, ograniczenie 



parowania wody z gleby, polepszenie żyzności i wzrost aktywności biologicznej gleby, 

zmniejszenie strat azotu w czasie zimy, ograniczenie zachwaszczenia.  

Plony roślin uprawianych tym sposobem dorównują plonom uzyskanym w uprawie 

tradycyjnej. 

Jednym z głównych czynników ograniczających powszechne stosowanie takiej uprawy jest 

wysoki koszt siewników do wysiewu w mulcz (ponad 100 tys. złotych). Wyposażone są z 

reguły w redlice typu talerzowego, ustawione w stosunku do siebie pod kątem ostrym. Talerze 

te przecinają napotykane resztki organiczne i tworzą szczelinę, do której trafiają nasiona. 

Następnie nasiona, za pomocą kółek dociskających, są przykryte i dociśnięte warstwą gleby. 

Nacisk redlicy na glebę można regulować w zakresie 40-120 kg. Zapewnia to skuteczne 

powstawanie redlin i precyzyjne umieszczenie w roli wysiewanych nasion. 

Wydaje się, że powierzchnia uprawy konserwującej w naszym kraju będzie systematycznie 

rosła.  


