
Maszyny i narzędzia przydatne do uprawy gleb zagrożonych 

erozją 

Skutki erozji gleby można znacznie zmniejszyć stosując zasady agrotechniki 

przeciwerozyjnej. Uprawę należy wykonywać przy optymalnej wilgotności gleby. 

Zmniejszyć ilość przejazdów, stosując agregaty uprawowe. 

Dobrze wyskibiona orka zwiększa chłonność wodną gruntu. Aby zmniejszyć ilość przejazdów 

oraz wyeliminować bruzdy, którymi spływa woda, powodując wyżłobienia orkę powinno 

wykonywać się  pługiem obracalnym lub wahadłowym, odkładając skibę w górę stoku.  

Zabiegiem chroniącym glebę przed erozją jest głęboszowanie. Spulchnienie podglebia 

zwiększa pojemność wodną gleby oraz dodatkowo likwiduje podeszwę płużną, 
przeszkadzającą korzeniom w prawidłowym rozwoju. 

Jednym ze sposobów ograniczania erozji jest uprawa zerowa, polegająca na chemicznym 

niszczeniu chwastów na ściernisku przy pomocy herbicydów totalnych i siewie 

bezpośrednim. Również uprawa konserwująca gleby (uproszczona) wpływa na ograniczenie 

erozji. 

Poniżej przedstawiamy maszyny i narzędzia, które są przydatne podczas uprawy gleb 

zagrożonych erozją. 
Pługi bezzagonowe – posiadają możliwość pracy w obu kierunkach z jednej strony pola, 

eliminując bruzdy i grzbiety oraz jałowe przejazdy na uwrociach. Pługi bezzagonowe mogą 
być obracalne lub wahadłowe.  

Pługi obracalne (fot. 1) składają się z ramy i podwójnej liczby korpusów. Połowa z nich 

odkłada skibę  w prawo zaś połowa w lewo. Dzięki temu możliwe jest odkładanie skiby w tę 
samą stronę pola niezależnie od kierunku jazdy. Ich wadą jest duża masa przypadająca na 

jednostkę szerokości roboczej.  

 

Fot. 1 Pług obracalny 

Pługi wahadłowe (fot. 2) posiadają korpusy o specjalnej budowie, umożliwiające odkładanie 

skiby w prawo lub w lewo. Zmianę kierunku odkładania uzyskuje się przez przemieszczenie 

wahadłowe części ramy z korpusami w stosunku do zawiesia. Wadą tych pługów jest gorsze 

przykrywanie resztek pożniwnych spowodowane odmienną konstrukcją korpusu, 

nierównomierne odkładanie na glebach zwięzłych oraz większe zapotrzebowanie mocy. 



 

Fot. 2. Pług wahadłowy 

Głębosz (fot. 3) to narzędzie lub maszyna do uprawy specjalnej, na głębokość większą niż 40 

cm, zwanej głęboszowaniem. Zespołem roboczym głębosza są zęby zakończone dłutami. 

Podczas pracy głębosza aktywnego dłuta wykonują ruch postępowy i oscylujący, a w 

przypadku biernego tylko ruch postępowy. Głębosz stosowany jest do kruszenia i 

spulchniania głębszych warstw gleby, w celu polepszenia jej właściwości fizycznych i 

biologicznych. Spulchnia nie wzruszoną przez orkę warstwę gleby, powodując zwiększenie 

jej pojemności wodnej, przez co chroni przed erozją. Ponadto lepsze dopowietrzenie sprzyja 

rozwojowi korzeni roślin i wzrostowi plonów. Głęboszowanie likwiduje pojawiające się 
wiosną lub po obfitych opadach zastoiska wodne.  

 

Fot.3. Głębosz bierny 



Uprawa konserwująca (zachowawcza) jest jednym ze sposobów uprawy zalecanych w 

agrotechnice przeciwerozyjnej. Polega na spulchnianiu gleby na głębokość 5-30 cm, resztki 

organiczne są częściowo przykryte, a  częściowo pozostają na powierzchni pola. Do tej 

uprawy mogą być użyte kultywatory, brony talerzowe, agregaty uprawowe lub uprawowo-

siewne. Uprawa ta bazuje na wspieraniu naturalnych procesów biologicznych w glebie. 

Zabiegi uprawowe są zredukowane do niezbędnego minimum. Celem uprawy konserwującej 

jest zachowanie naturalnych zasobów przyrody, przy równoczesnym osiąganiu wysokich 

plonów. 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. 

Siew bezpośredni (uprawa zerowa) 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.  

Pozostawienie powierzchni pola w postaci mulczu, stosowane w uprawie zerowej, ogranicza 

erozję wodną i wietrzną.  Zadaniem mulczu także jest ograniczenie parowania wody oraz 

regulacja temperatury gleby przez zatrzymanie ciepła w okresach wiosennych i zimowych. 

Mulczowanie to skuteczna metoda ograniczająca wegetację chwastów, przez utrudnienie im 

dostępu do światła i powietrza. Wykonanie zabiegu mulczowania pozwala również na 

skrócenie rżyska, co z kolei ułatwia wykonanie uprawek pożniwnych. Rozdrobnienie i 

równomierne rozrzucenie materii organicznej powoduje także jej szybszym rozkładem. 

Ponadto pozostawienie  wyższego ścierniska powoduje zwiększenie wydajności kombajnów 

zbożowych podczas zbioru. Mulczowanie ścierniska powinno się wykonywać po zbiorze 

kukurydzy na ziarno, po którym na polu pozostaje dużo nie rozdrobnionych resztek 

pożniwnych. 

Do zabiegu mulczowania używane są specjalne maszyny, zwane mulczerami. 

 

Fot. 4. Mulczer podczas pracy 



 

Agregat uprawowy jest jednym z urządzeń zalecanych do stosowania podczas uprawy 

konserwującej. Składa się z zamontowanych na ramie kilku narzędzi. Zwykle po jednym 

przejeździe roboczym następuje pożądana uprawa roli.  Ograniczenie ilości przejazdów 

powoduje  mniejsze ugniatanie gleby kołami ciągnika oraz pozwala na wykonanie uprawy w 

optymalnym terminie, co zapobiega ewentualnej erozji. Ogólnie agregaty uprawowe można 

podzielić na ścierniskowe, uprawowe do uprawy przedsiewnej oraz uprawowe do uprawy 

uproszczonej. 

Agregaty ścierniskowe przeznaczone są do pożniwnej uprawy ścierniska. Najczęściej są to 

kultywatory ścierniskowe lub brony talerzowe. 

Typowy, najczęściej używany kultywator ścierniskowy (fot. 4) składa się z łap roboczych w 

kształcie gęsiostópek, talerzy zagarniających oraz wału rurowego. Łapy robocze mogą być 
mocowane do ramy na sztywno lub sprężyście. Zamocowanie sprężyste stanowi 

zabezpieczenie przed przeciążeniami i kamieniami oraz wpływa na lepsze rozkruszenie gleby. 

Talerze zagarniające mogą być zastąpione zagarniaczami listwowymi (zwanymi 

niwelatorami), zaś za wałem rurowym dodatkowo może pracować zgrzebło w postaci 

sprężystych palców. Przy pomocy tego urządzenia następuje zerwanie ścierniska, 

wymieszanie resztek pożniwnych z glebą oraz wstępne zagęszczenie roli.  

 

Fot. 5. Kultywator ścierniskowy 

 
Innym kultywatorem do uprawy ścierniska jest kultywator z wąskimi zębami roboczymi 

(Fot.5). Posiadają one redlice bez lemieszy podcinających, pracujące w rozstawie 20 do 30 

cm, rozmieszczone w 3 do 8 rzędach. Gęste rozmieszczenie redlic powoduje lepsze 

wymieszanie resztek pożniwnych. Za zębami kultywatora znajduje się sekcja odpowiadająca 

za wyrównanie nierówności lub rozdrobnienie brył. Najczęściej spotykanymi rozwiązaniami 

są zamontowane na gumowych zabezpieczeniach talerze gładkie lub karbowane.  Ostatnim 

elementem budowy kultywatora jest wał, który odpowiada za wtórne zagęszczenie gleby oraz 



rozbicie brył. Dzięki niemu jest możliwa regulacja głębokości roboczej narzędzia. Rodzaj 

wału zależy od rodzaju uprawianej gleby. Najczęściej występują wały oponowe, prętowe, 

rurowe oraz pierścieniowe. Ponadto w niektórych rozwiązaniach, transport maszyny 

półzawieszanej odbywa się na wale gumowym lub oponowym. Kultywatory takie mogą być 

używane zarówno do płytkiej uprawy pożniwnej, jak i do głębokiej bezpłużnej uprawy 

przedsiewnej (25-35 cm), co jest ich zasadniczą zaletą. Spulchnianie gleby bez odwracania 

jest ok. 30% mniej energochłonne od orki wykonywanej na tą samą głębokość roboczą i nie 

powoduje naruszenia warstwowej budowy gleby.  

 

Fot. 6. Kultywator z wąskimi redlicami 

Jeżeli pole jest wolne od perzu, do uprawy ściernisk można stosować agregaty oparte na bazie 

brony talerzowej. Praca brony talerzowej polega na podcinaniu gleby i mieszaniu jej z 

resztkami pożniwnymi. Elementami roboczymi urządzenia są wypukłe talerze o krawędzi 

gładkiej lub zębatej. Brony talerzowe występują w dwóch wersjach – klasycznej i 

kompaktowej. Zespołami roboczymi klasycznej brony talerzowej są sekcje talerzy osadzone 

na wale i ustawione ukośnie do kierunku jazdy (w kształcie litery X,V lub 2V). Pojedyncze 

talerze ustawione są prostopadle do powierzchni pola. Przez zmianę położenia sekcji w 

stosunku do kierunku pracy ulega zmianie kąt natarcia talerzy. Przy mniejszym kącie natarcia 

następuje lepsze kruszenie brył, natomiast zwiększenie kąta natarcia powoduje lepsze 

mieszanie resztek pożniwnych z glebą. Brony talerzowe używane do uprawy ściernisk 

powinny charakteryzować się wysokim naciskiem w przeliczeniu na jeden talerz, 

wynoszącym co najmniej 100 kg. Zapewnia to prawidłową pracę w każdych warunkach 

glebowych. W celu wyrównania powierzchni pola i przyspieszenia kiełkowania nasion za 

sekcjami talerzy montowany jest wał ugniatający. Brony talerzowe mogą także na glebach 

zakamienionych.  



 

Fot. 7. Klasyczna brona talerzowa z wałem rurowym 

Kompaktowe brony talerzowe (zwane rotogruberami) są narzędziami stosowanymi przede 

wszystkim do uprawek pożniwnych. Składają się z dwóch równoległych rzędów talerzy 

mocowanych niezależnie do ramy urządzenia oraz wału ugniatającego. Talerze łożyskowane 

są pojedynczo lub podwójnie na ramionach sprężyn lub gumowych amortyzatorów. Takie 

mocowanie powoduje, oprócz kopiowania nierówności terenu, powstawanie swoistego efektu 

udarowego, wspomagającego kruszenie gleby oraz zagłębianie i samooczyszczanie się 

talerzy. Pozwala również uzyskać, w zależności od warunków pracy, zróżnicowanie wartości 

kąta natarcia oraz kąta pochylenia krawędzi talerzy. Obracające się niezależnie talerze 

zapewniają pracę bez zapychania nawet przy dużej ilości słomy. Za talerzami montowany jest 

zwykle wał rurowy lub wał typu packer, zagęszczający spulchnioną glebę. Rotogrubery 

pracują na głębokości 3 do 10 cm. Optymalna prędkość robocza wynosi 12 do 15 km/h. 

Kompaktowe brony talerzowe mają zwartą budowę i dlatego nadają się do nabudowania 

siewnika, tworząc agregat uprawowo siewny. 

 

Fot. 8. Kompaktowa brona talerzowa z wałem rurowym i sprzęgiem do agregatowania 

siewnika 



W uprawie przedsiewnej, wykonywanej po uprzedniej orce, stosowane są długie agregaty 

składające się z kilku narzędzi, doprawiające glebę w jednym przejeździe roboczym oraz 

krótkie agregaty zawieszane, które po połączeniu z siewnikiem umożliwiają jednoczesne 

wykonanie uprawy i siewu. Agregat uprawowy krótki może być również wykorzystany tylko 

do zabiegów uprawowych. 

Elementami roboczymi krótkich agregatów uprawowych są najczęściej dwa wały strunowe, 

między którymi umieszczony  jest kultywator dwurzędowy z wąskimi łapami sprężystymi. 

Zamiast tylnego wału strunowego agregaty takie mogą posiadać wał rurowy, wał zębaty typu 

packer lub wał kruszący typu crosskill. Zaletą urządzenia jest zwarta budowa, umożliwiająca 

nabudowanie siewnika wysiewającego nasiona.  W takim przypadku agregat jest wyposażony 

w sprzęg hydrauliczny, przeznaczony do agregatowania siewnika. Wały kopiują powierzchnię 
pola, zapewniając stałą głębokość elementów roboczych. Agregat krótki zapewnia 

wystarczająco dobre doprawienie gleb lekkich i średnich  po orce lub wstępne doprawienie 

gleb ciężkich. 

 

 

Fot. 9. Krótki agregat uprawowy z hydraulicznym sprzęgiem do nabudowywania siewnika 

 

Długi agregat uprawowy przeznaczony jest do uprawy przedsiewnej w cięższych warunkach 

glebowych i pod siew roślin wymagających precyzyjnego, płytkiego siewu (np. buraków 

cukrowych). Składa się zwykle z jednego lub dwóch wałów przednich, trzech lub czterech 

rzędów sprężynowych zębów spulchniających oraz dwóch wałów tylnych. Zadaniem wałów 



jest kruszenie gleby, zagęszczenie jej dolnych warstw oraz wytrząsanie podciętych chwastów. 

Wały spełniają także rolę kół kopiujących, ustalających głębokość pracy narzędzi 

spulchniających. Najczęściej stosowane są wały strunowe, ze strunami wykonanymi z 

płaskowników, prętów okrągłych lub rurek. W przypadku gleb ciężkich zamiast wałów 

strunowych stosowane są wały kruszące typu crosskill, wały typu packer lub wały kolczaste. 

 

Fot. 10. Długi agregat uprawowy 

Siewniki z redlicami talerzowymi zapewniają wysiew nasion w mulcz lub rolę z dużą ilością 
resztek roślinnych, a więc przy uprawie zerowej lub uproszczonej. Talerze zapewniają 
przecięcie resztek roślin oraz prawidłowe utworzenie bruzdki do której wysiewane są nasiona.  

 

Fot. 11. Redlice talerzowe podczas pracy 

Uprawa pasowa (strip till) polega na uprawianiu jedynie wąskich pasów pól, między 

którymi znajdują się nieuprawiane międzyrzędzia. Przed uprawą zwykle niszczy się chwasty i 



samosiewy przy pomocy glifosatu. W uprawione pasy wprowadzany jest nawóz oraz 

wysiewane są nasiona roślin. Dzięki rezygnacji z orki, ograniczone jest tempo mineralizacji 

glebowej substancji organicznej oraz zmniejszeniu ulegają negatywne skutki, jakie powoduje 

erozja wodna i powietrzna. Taka uprawa zwiększa koncentrację substancji organicznej i 

składników nawozowych w warstwie powierzchniowej, a także chroni glebę przed 

niekorzystną utratą wilgoci. W znaczny sposób zapobiega erozji wietrznej i wodnej. Gleba w 

uprawianych pasach szybciej się nagrzewa, co ułatwia wschody nasion. 

Podstawowym urządzeniem w uprawie pasowej jest specjalny kultywator, składający się z 

sekcji roboczych. Sekcje są montowane na ramie urządzenia w odległości równej rozstawie 

rzędów uprawianej rośliny. Każda sekcja robocza składa się z pięciu elementów. Pierwszym 

jest krój tarczowy. Jego zadaniem jest przecięcie gleby pokrytej resztkami pożniwnymi i 

utworzenie szczeliny. Za krojem  pracuje para tarcz gwiaździstych, ustawionych pod kątem 

do powierzchni pola. Ich zadaniem jest rozsuwanie na boki resztek pożniwnych. W 

utworzoną  przez krój szczelinę wprowadzany jest sztywny  ząb kultywatora. Rozluźnia on 

glebę, nie powodując jej odwracania. Przekrój poprzeczny zruszonej gleby ma kształt trójkąta 

równoramiennego, zwróconego podstawą do góry. Po obu stronach zęba zamontowane są 
faliste talerze. Kruszą one dodatkowo glebę oraz zapobiegają jej rozrzuceniu w 

międzyrzędzia. Ostatnim elementem sekcji jest prętowe kółko dogniatające, które zagęszcza 

glebę w uprawianym pasie. Wszystkie elementy robocze są zabezpieczone sprężynami, co 

zapewnia płynne kopiowanie terenu i skuteczną pracę na polach zakamienionych. Ząb może 

spulchniać glebę do głębokości 30 cm, a szerokości uprawianego pasa na powierzchni pola 

można regulować w zakresie od 10 do 30 cm, zmieniając rozstawę tarcz gwiaździstych. Z 

agregatem uprawowym współpracuje nabudowany siewnik przeznaczony do wysiewu 

nawozów. Końcówki przewodów  nawozowych zamocowane są za zębami kultywatora, co  

umożliwia wysiew nawozów bezpośrednio do szczeliny, w miejsca gdzie będą znajdować się 
w przyszłości korzenie roślin. 

 

Fot. 12. Agregat do uprawy pasowej (strip till) podczas pracy 

Źródło fotografii: https://www.google.pl/ 



 


