
Zespół uprawek przedsiewnych pod uprawy ozime 

Zespół uprawek przedsiewnych to zespół czynności wykonywanych na polu w celu 

przygotowania roli do siewu roślin ozimych. Zadaniem uprawek przedsiewnych jest 

doprowadzenie roli do stanu sprawności – nadanie jej struktury gruzełkowatej. Sprawność roli 

to okresowy stan, charakteryzujący się optymalnym układem własności fizykochemicznych i 

biologicznych, zapewniających optymalne warunki wzrostu i rozwoju roślin.  Sprawność roli 

jest wynikiem zabiegów uprawowych oraz pogody, rodzaju gleby i kultury roli. 

Ilość i rodzaj czynności przedsiewnych zależą od: 

• wykonania uprawek pożniwnych 

• przedplonu 

• rodzaju gleby  

• czasu jakim dysponuje rolnik  

• sprzętu, w jaki wyposażone jest gospodarstwo 

• przebiegu pogody. 

Typowymi czynnościami w zespole uprawek przedsiewnych są: 

• orka siewna 

• bronowanie 

• kultywatorowanie – wykonywane po ok. 3 tygodniach po orce, gdy gleba osiądzie, 

• bronowanie przedsiewne,  

• siew 

• bronowanie posiewne 

Orka siewna to orka średnia na głębokość 15 – 20cm. Po jej wykonaniu wyrównujemy 

powierzchnię pola poprzez bronowanie. Po 3 – 4 tygodniach, gdy gleba osiądzie, rozsiewamy 

nawozy przeznaczone pod uprawę, a następnie wykonujemy kultywatorowanie.  

Bezpośrednio przed siewem pole należy zabronować broną średnią. Po siewie bronujemy pole 

broną lekką w celu całkowitego przykrycia wszystkich nasion. 

W przypadku, gdy nie wykonano uprawek pożniwnych, w zespole uprawek przedsiewnych 

wykonujemy orkę razówkę. Jest to orka średnia, wykonana na polu bezpośrednio po zbiorze 

przedplonu. Aby uzyskać pełne przykrycie pozostałości przedplonu, używamy pługa z 

przedpłużkiem. Zadaniem tej orki jest także  głębsze przyoranie chwastów, niedopuszczenie 

do ich skiełkowania, oraz lepsze pokruszenie roli. 

Jeżeli czas jakim dysponujemy od orki do siewu, jest krótszy niż dwa tygodnie, osiadanie 

gleby przyspieszamy stosując wał Campbella, a na glebach ciężkich wał kruszący (Crosskill, 

Cambridge). W takim przypadku można także stosować agregaty uprawowe, składające się 

bron lub kultywatora oraz wałów strunowych. Należy przy tym pamiętać, że najbardziej 

wrażliwe na osiadanie roli są żyto i rzepak, następnie jęczmień, zaś najmniej pszenica. 



Obecnie w przedsiewnej uprawie roli stosuje się wielu uproszczeń. Możliwe jest to dzięki 

zastosowaniu agregatów uprawowych lub uprawowo-siewnych, które współpracują z 

ciągnikami o dużej mocy. Najważniejsze korzyści z zastosowania uproszczeń uprawowych to 

zmniejszenie pracochłonności uprawy oraz skrócenie czasu przygotowania roli do siewu. 

W technologii płużnej orkę wykonujemy bezpośrednio przed siewem. Następnie doprawiamy 

pole przy pomocy agregatu biernego, składającego się z dwóch wałów strunowych lub 

jednego wału zębatego i jednego strunowego oraz  kultywatora z zębami sprężystymi. Na 

glebach ciężkich stosuje się agregaty aktywne, składające się z dwóch wałów oraz aktywnej 

brony z pionowo obracającymi się elementami roboczymi. Możliwe jest także nabudowanie 

na agregat uprawny siewnika i jednoczesny wysiew nasion. Jest to szczególnie zalecane w 

przypadku występowania w okresie siewów suszy. Aby efektywnie wykorzystać zapasy wody 

nagromadzone w glebie należy skrócić czas od uprawy do siewu, czyli orka i natychmiastowy 

siew. 

 W technologiach uproszczonych siew wykonuje się bezpośrednio w ściernisko lub w mulcz. 

Siew w mulcz bywa nazywany bywa uprawą konserwującą (zachowawczą). Siewniki 

stosowane do tego celu muszą posiadać tarczowe redlice wysiewające. Umożliwiają one 

umieszczenie nasion na odpowiedniej głębokości mimo dużej ilości pozostałości przedplonu. 

Agregaty uprawowe lub uprawowo-siewne współpracują z ciągnikami o znacznej mocy. 

Przyjmuje się, że na 1 metr szerokości potrzebne jest co najmniej 45KM ciągnika. 

W badaniach przeprowadzonych przez IUNG-PIB wykazano wiele korzyści, jakie można 

osiągnąć stosując konserwującą (zachowawczą) uprawę roli. Jest to sposób uprawy z 

wykorzystaniem mulczowania, mający na celu ochronę gleby przed degradacją oraz 

zachowanie jej produktywności. Zabiegów uprawowych powinno się stosować tak dużo jak to 

jest konieczne, a zarazem tak mało jak to jest możliwe. 

Zalety takiej uprawy to: 

• ograniczenie lub eliminacja procesów degradacji gleby poprzez gromadzenie między 

innymi glebowej materii organicznej i poprawę biologicznej aktywności, 

• zmniejszenie spływów powierzchniowych,  

• zmniejszenie erozji wodnej i powietrznej, 

• zmniejszenie wymywania składników pokarmowych (głównie związków azotu) do 

cieków wodnych i w głąb profilu glebowego, 

• zwiększenie retencji wodnej gleb (zatrzymywanie wody) 

• zmniejszenie wydzielania CO2 do atmosfery, 

• zmniejszenie zużycia paliwa i nakładów pracy (rbh, cgh), 

• globalne zmniejszenie nakładów energetycznych na produkcję roślinną. 

Odpowiednie przygotowanie gleby do siewu ma istotny wpływ na późniejszy wzrost i rozwój 

roślin. Czynnikiem równie ważnym jest także przedplon, którego wartość znacząco wpływa 

na plon rośliny następczej.  

 

Najlepszymi stanowiskami pod uprawę zbóż ozimych są: 



• motylkowate drobnonasienne  

• motylkowate grubonasienne , 

• rzepak, 

• okopowe. 

 

W praktyce jednak coraz częściej zdarza się, że z uwagi na zwiększający się areał zbóż w 

strukturze zasiewów, są one uprawiane po sobie. Uprawa w monokulturze prowadzi do 

pogarszania się warunków fizykochemicznych gleb i wzrostu zachwaszczenia. Nasila się 

także rozwój patogenów chorobotwórczych i nicieni pasożytniczych. Rośliny w większym 

stopniu narażone są na porażenie przez cały kompleks chorób podstawy źdźbła (spadek plonu 

nawet do 30%) oraz szkodniki. Wzrasta prawdopodobieństwo wystąpienia takich chorób jak: 

głownie, śnieć cuchnąca czy pleśń śniegowa. Dlatego, w celu zminimalizowania zagrożenia 

niezbędne jest stosowanie zapraw grzybobójczych. Zaleca się również wysiewanie odmian 

bardziej odpornych (szczególnie na choroby podstawy źdźbła). 

 

Z przedplonów zbożowych dopuszczalny jest owies, który spełnia rolę rośliny fitosanitarnej 

(w znacznym stopniu ogranicza występowanie chorób podsuszkowych w roślinie następczej). 

Rolę fitosanitarną mogą pełnić także międzyplony. Wysiewamy je bezpośrednio po zbiorze 

przedplonu i wykonaniu uprawek pożniwnych. Jako międzyplony stosujemy nasiona 

gorczycy białej, kapusty pastewnej, facelii, rzodkwi oleistej lub mieszanki nasion tych roślin. 

W przypadku przedplonów później schodzących z pola, takich jak ziemniaki lub buraki 

cukrowe, uprawa roli z zasady sprowadza się do zabiegów przedsiewnych. Są to rośliny, które 

po zbiorze pozostawia glebę już spulchnioną. Jeżeli w dodatku, będzie ona wolna od 

chwastów, to z orki można w ogóle zrezygnować. W takim wypadku wystarczy zastosować 

bronę talerzową lub kultywator i bronę. Na glebach lekkich można ograniczyć się jedynie do 

bronowania. W sytuacji, gdy pole po ziemniakach jest zachwaszczone, wskazane jest 

wykonanie płytkiej orki na około 10 cm, a następnie doprawienie jej do siewu. 

Prawidłowo wykonane zabiegi przedsiewne mają decydujący wpływ na przyszły rozwój 

roślin i wielkość oraz jakość plonu uprawianej rośliny. 

 

 

 


