
Zespół uprawek pożniwnych 

 

Każda czynność wykonana na polu narzędziem lub maszyną nosi nazwę uprawki. Czynności 

uprawowe wykonane w określonej porze roku z konkretnymi zadaniami naszą nazwę zespołu 

uprawek. Zespół uprawek to szereg czynności jakie należy wykonać by odpowiednio 

przygotować rolę pod daną roślinę. Różne przedplony warunkują całokształt uprawy w 

określonym stanowisku.  

Wyróżniamy pięć zespołów uprawek, dla których wyodrębnione zostały odpowiednie cele i 

zadania: 

• zespół uprawek pożniwnych,  

• zespół uprawek przedsiewnych pod rośliny ozime, 

• zespół uprawek przedzimowych, 

• zespół uprawek wiosennych,  

• zespół uprawek pielęgnacyjnych. 

Uprawki pożniwne mają na celu: 

• wymieszanie resztek pożniwnych z glebą, 

• wzbogacenie gleby w materię organiczną, 

• polepszenie struktury gleby, 

• pobudzenie nasion  chwastów do kiełkowania, 

• częściowe zniszczenie uciążliwych chwastów, 

• ograniczenie strat wody z gleby, 

• ograniczenie nasilenia chorób i szkodników przenoszonych za pośrednictwem gleby i 

resztek pożniwnych na rośliny następcze.  

Na prawidłowe wykonanie uprawek pożniwnych należy zarezerwować nie mniej niż trzy 

tygodnie.  

Najwięcej czasu na wykonanie zespołu uprawek pożniwnych mamy po roślinach wcześnie 

schodzących, po których chcemy siać rośliny jare. 

Mniej czasu po roślinach wcześnie schodzących gdy chcemy wysiać rośliny ozime. 

Najmniej czasu po roślinach późno schodzących z pola gdy chcemy wysiać rośliny ozime. W 

takim wypadku zwykle rezygnuje się z wykonania pełnego zespołu uprawek. 

Ilość czasu którym dysponuje rolnik zależy też od położenia geograficznego pola (długość 

okresu wegetacji). 

Uprawki pożniwne wykonujemy bezpośrednio po zejściu przedplonu z pola. Tradycyjnie 

wykonywane są przy pomocy pługa podorywkowego, następnie pole należy zabronować . 

Kolejne bronowanie wykonujemy po ok. trzech tygodniach, niszcząc wschodzące chwasty. 

Uprawki pożniwne mogą być także wykonywane przy pomocy bron talerzowych lub maszyn 

aktywnych zaopatrzonych w obrotowe elementy tnące. Dotyczy to pól na których nie 

występuje perz. 



Najlepiej jest wykonać pożniwną uprawę roli przy pomocy specjalistycznych agregatów 

podorywkowych, w skład których wchodzą: kultywator o sztywnych zębach, zespoły talerzy 

zagarniających i wały prętowe. Agregaty takie charakteryzują się wysoką konstrukcją 

urządzenia, pozwalającą na większą prędkość pracy oraz zmniejszającą możliwość 

zapychania się. 

Zaletą uprawy przy pomocy agregatów w porównaniu do pługów podorywkowych jest: 

 - lepsze wymieszanie z glebą ścierni i słomy, powstała forma mulczu na powierzchni gleby     

ogranicza erozję, poprawia wsiąkalność wody opadowej;    

- mniejsze zużycie paliwa o 30-50%;  

- zwiększa wydajność pracy o 50%; 

- przygotowanie  pole do wysiewu poplonów jednym przejściem roboczym. 

 Moc ciągnika potrzebnego do pracy z agregatem jest znaczna i wynosi 30 – 35KM na jeden 

metr szerokości agregatu. Właściwa praca urządzenia przebiega przy prędkości roboczej 8-

12km/h. 

Uprawki pożniwne mogą poprzedzać wysiew poplonu, przeznaczonego na przyoranie lub na 

paszę. 

Najwartościowsze są rośliny strączkowe i ich mieszanki z innymi roślinami. Są one jednak 

dosyć zawodne, gdyż wymagają wczesnego siewu - do 25 lipca oraz dużej ilości wody do 

wschodów.  

Do uprawy w poplonie ścierniskowym zalecane są rośliny charakteryzujące się:  

• szybkimi wschodami i początkowym wzrostem,   

• małymi wymaganiami glebowymi,   

• krótkim okresem wegetacji,   

• małymi potrzebami wody do skiełkowania i wschodów,   

• niską ceną nasion.  

Takimi roślinami są: 

• kapusta pastewna- wysiew 6 kg/ha;   

• gorczyca biała- wysiew 20 kg/ha;   

• facelia- wysiew 8-10 kg/ha;   

• rzodkiew oleista- wysiew 25 kg/ha;   

• gorczyca biała + facelia- wysiew 10 + 5 kg/ha.  

Korzyści wynikające z uprawy poplonów ścierniskowych przeznaczonych na 

przyoranie są następujące: 

• wzbogacanie gleby w substancję organiczną oraz składniki mineralne;   

• poprawa wartości stanowiska- wykazano, że zboże uprawiane po poplonach daje 

zwyżkę plonu rzędu 1,5 do 3 q z 1 ha;   

• następuje poprawa właściwości fitosanitarnych gleby, czyli zmniejszenie kompensacji 

chorób i szkodników;   

• zapobieganie wietrznej i wodnej erozji gleb, zwłaszcza gleb lekkich;  



• poplony ścierniskowe pozwalają zmniejszyć w sposób naturalny zachwaszczenie pól;   

• są one jednym z warunków wprowadzania zasad ekologizacji rolnictwa.  

Siew bezpośredni poplonu w ściernisko („uprawa zerowa”) jest najdalej posuniętym typem 

uproszczenia stosowanego w uprawie pożniwnej.  

Plusem tego typu uprawy jest niewątpliwie poprawa struktury gleby spowodowana wzrostem 

aktywności mikroorganizmów glebowych (w szczególności dżdżownic) oraz ograniczenie 

erozji. Drugim ważnym czynnikiem przemawiającym za tym systemem uprawy jest niższe 

zużycie energii i robocizny. 

Do minusów zaliczyć trzeba wzrost zwięzłości gleby w pierwszych latach uprawy, wolniejsze 

i nierównomierne ogrzewanie się gleby na wiosnę oraz gromadzenie się masy organicznej w 

górnych warstwach gleby, co powoduje jej wolniejszą przemianę w próchnicę. Konieczny jest 

też zakup specjalistycznego sprzętu do rozsiewania nawozów doglebowych i siewu nasion. 

Przed siewem konieczne jest wymieszanie resztek pożniwnych z glebą w celu przyspieszenia 

ogrzewania się gleby. Występujący podczas stosowania uproszczeń w uprawie problem 

zbitej, zlewnej gleby i nagromadzenia się resztek pożniwnych możemy zlikwidować stosując 

użyźniacze glebowe. Użyźniacz glebowy to odpowiednio dobrane mikroorganizmy 

próchniczotwórcze, rozkładające resztki pożniwne nawet w ciągu jednego sezonu 

wegetacyjnego. Wzrost zawartości próchnicy przyczynia się do powstania pożądanej 

struktury gleby. Odzyskana przez glebę pulchność wpływa na podsiąkanie i magazynowanie 

wody także w jej głębszych warstwach. Takie warunki wpływają na polepszenie rozwoju 

systemu korzeniowego rośliny. Wysoka aktywność biologiczna gleby po zastosowaniu 

użyźniacza glebowego umożliwia roślinom wykorzystanie składników do tej pory 

niedostępnych dla ich systemu korzeniowego. Duża dostępność składników pokarmowych i 

odpowiednie podsiąkanie kapilarne łagodzą stresy suszowe, na które narażone mogą 

być rośliny podczas całego okresu wegetacji. Odporniejsze i silniejsze rośliny dają wyższy i 

stabilniejszy plon. 

 

 

 


