
Narzędzia do uprawy pożniwnej 

Uprawa ścierniska po zbiorach zbóż nosi nazwę zespołu uprawek pożniwnych. 

Najważniejsze zadania uprawek pożniwnych to: 

• 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.  

Podstawą do właściwego wykonania uprawy pożniwnej jest niskie ściernisko. Dobrze jest 

gdy jego wysokość nie przekracza 10 cm. Wysokie ścierniska należy skracać przy pomocy 

ścinaczy bijakowych. Jeżeli na polu pozostaje słoma, powinna ona być  dobrze rozdrobniona 

oraz równomiernie rozrzucona. Długość sieczki nie może być większa niż 10 cm, przy czym 

w 70 procentach powinna mieścić się w przedziale 1 do 4 cm. Aby ułatwić rozkład słomy 

należy przed uprawą zastosować nawożenie azotem w dawce 8 kg azotu na tonę słomy. 

Uprawa pożniwna w tradycyjnej formie polega na podorywce wykonywanej pługiem 

podorywkowym, a następnie na jej pielęgnowaniu poprzez bronowanie. Wadą  uprawy 

ściernisk pługiem jest nierównomierne, warstwowe układanie resztek pożniwnych w glebie, 

co przy dużej ilości słomy prowadzi do tworzenia mat. Obecnie do uprawy pożniwnej coraz 

powszechniej stosuje się specjalistyczne narzędzia uprawowe: kultywatory podorywkowe, 

brony talerzowe, brony łopatkowe, brony mulczowe. Zapewniają one, w porównaniu z 

pługami, większą wydajność. Umożliwiają pracę na mniejszej głębokości, co stwarza bardziej 

dogodne warunki do kiełkowania nasion chwastów i samosiewów. 

Kultywatory podorywkowe 

Najbardziej popularne agregaty do uprawy pożniwnej, zwane potocznie gruberami, 

składają się z kultywatora z dwoma rzędami łap, sekcji talerzy zagarniających i wału. Łapy 

robocze, wyposażone w boczne lemiesze, podcinają glebę na jednakowej głębokości i 

mieszają ją z resztkami pożniwnymi. Łapy mogą być montowane na ramie na sztywno – 

zabezpieczone śrubą ścinaną lub przegubowo – zabezpieczone przy pomocy sprężyn 

przeciążeniowych (śrubowych lub resorowych). Drugi sposób mocowania zalecany jest 

podczas pracy na glebach kamienistych. Sekcje talerzy i wał strunowy powodują dodatkowe 

pokruszenie, wyrównanie i wtórne zagęszczenie gleby. Aby na polu nie powstawały bruzdy 

talerze powinny pracować na głębokości równej połowie głębokości pracy łap. Wał strunowy 

ma najczęściej postać wału rurowego o dużej średnicy. Ugniatając glebę powoduje 

przyspieszenie kiełkowania nasion chwastów. Ponadto kopiuje powierzchnię pola i utrzymuje 

stałą głębokość pracy pozostałych elementów roboczych. Poprawną pracę gruberów osiąga 

się przy prędkości pracy powyżej 10 km/h. Zapotrzebowanie mocy wynosi 25 do 35 kW na 



jeden metr szerokości urządzenia. Kultywatory podorywkowe sprawdzają się na różnych 

rodzajach gleb. 

 

Rys. 1. Kultywator podorywkowy  

Do uprawy ściernisk w systemie uprawy uproszczonej stosuje się kultywatory wielobelkowe. 

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. Zapotrzebowanie mocy 30 do 70 kW na 1 

metr szerokości roboczej (w zależności od głębokości pracy). 



 

Rys. 2. Kultywator  do uprawy uproszczonej  

Brony talerzowe 

Jeżeli pole jest wolne od perzu, do uprawy ściernisk można stosować brony talerzowe. 

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. Prędkość pracy wynosi co najmniej 

8 km/h,  natomiast zapotrzebowanie mocy 25 – 30 kW na 1 metr szerokości roboczej. 



 

Rys. 3. Klasyczna brona talerzowa 

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. 

Rotogrubery pracują na głębokości 3 do 10 cm. Optymalna prędkość robocza wynosi 12 do 

15 km/h. 

 

Rys. 4. Kompaktowa brona talerzowa 



Brony łopatkowe 

Brona łopatkowa (spulchniacz obrotowy) zbudowana jest z zamontowanych na ramie 

sekcji, w postaci obrotowych wałków, do których przymocowane są tarcze wyposażone w 

odgięte noże. Wałki mocowane są na ramie ukośnie do kierunku jazdy (w kształcie litery X 

lub V). W czasie pracy noże zagłębiają się w glebę, odcinając jej kawałki, krusząc oraz 

mieszając z resztkami pożniwnymi. Zmieniając kąt ustawienia wałków nożowych można 

wpływać na intensywność pracy. Za wałkami nożowymi montowany jest wał ugniatający 

uprawianą glebę. Brony łopatkowe pracują poprawnie na glebach lekkich. Na glebach 

średnich i ciężkich wymagany jest dwukrotny przejazd agregatu oraz jego dociążenie. Płytka 

uprawa ścierniska i dobre wymieszanie sprzyja kiełkowaniu nasion chwastów. Głębokość 

pracy urządzenia wynosi 5 do 14 cm, zalecana prędkość robocza – 12 do 15 km/h, zaś 

zapotrzebowanie mocy – 20 kW na jeden metr szerokości roboczej. 

 

 

Rys. 5. Brona łopatkowa 

 

Brony mulczowe 

Elementami roboczymi brony mulczowej są sprężyste długie zęby, montowane w 

kilku rzędach na ramie. Zęby najczęściej zwinięte są z drutu sprężynowego, ale występują 
również zęby z prętów płaskich z bardzo wąskimi redliczkami. Ich konstrukcja przypomina 

chwastowniki, ale zęby są sztywniejsze, rozmieszczone w większej podziałce i ukształtowane 

tak, aby nie zapychały się podczas pracy. Elementy robocze podczas pracy dobrze rozgrabiają 
rozdrobnioną słomę, wytrząsając z niej nasiona chwastów i osypanego zboża i układając je na 

płytko wzruszonej, wilgotnej glebie, gdzie szybko kiełkują, natomiast rosnące już chwasty i 

samosiewy zostają wyrwane. Brona mulczowa, przeznaczona jest do pracy w warunkach 

dużej ilości resztek pożniwnych (rozdrobniona słoma, wysokie ściernisko). Na miękkim polu 

może zastąpić kultywator ścierniskowy, natomiast użycie jej po wcześniej wykonanej uprawie 

pożniwnej umożliwia wyrwanie już skiełkowanych nasion i zasypanie pozostających na 

powierzchni. Szczególnie znajduje zastosowanie do uprawy ściernisk w technologii siewu 



bezpośredniego i konserwującej technologii uprawy gleby. Zapotrzebowanie mocy tego 

urządzenia wynosi około 10 kW na jeden metr szerokości roboczej. 

 

Rys. 6. Brona mulczowa 
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