
Narzędzia do uprawy  przedsiewnej 

Podczas uprawy gleby wiosną pod rośliny jare w gospodarstwach wyposażonych w 

tradycyjny sprzęt powszechnie stosuje się włóki, kultywatory i brony.  

Wiosenne przygotowanie gleby do siewu powinno być jak najszybsze, uzyskane przy 

minimalnej liczbie zabiegów uprawowych i przejazdów maszyn roboczych. Każdy 

dodatkowy przejazd zostawia koleiny oraz powoduje ugniatanie i niszczenie struktury gleby. 

Stwarza to nierówne warunki wschodów. Aby ograniczyć to zjawisko należy zwracać uwagę 

na właściwy dobór narzędzi i odpowiednie ich agregatowanie oraz stosować agregaty 

uprawowe. Poza tym stosowanie agregatów do przedsiewnej uprawy gleby przynosi wiele 

innych korzyści, takich jak: 

• skrócenie czasu wykonywania zabiegów oraz możliwość wykonania ich w odpowiednim  

   terminie agrotechnicznym, 

• oszczędność zużycia paliwa, 

• obniżenie kosztów robocizny,  

• lepszą jakość uprawy. 

 

Wybór rodzaju agregatu uprawowego zależy od rodzaju gleb, powierzchni przeznaczonej do 

uprawy i mocy posiadanego ciągnika. Prawidłowy dobór agregatu  i zastosowanie w 

przedsiewnej uprawie gleby stwarza optymalne warunki do wzrostu i rozwoju uprawianych 

roślin. Stosowanie agregatów składających się z kultywatorów o łapach sprężynowych na 

glebach lekkich i średniozwięzłych w okresie wiosennym jest powodem dużego rozpylenia 

gleby, nadmiernej utraty wody, zbyt głębokiego umieszczenia nasion oraz powoduje 

wyrzucanie na powierzchnie pola wilgotnych i tworzących się bryłek, które są trudne do 

rozkruszenia.  

Zapotrzebowanie mocy ciągnika współpracującego z agregatem do uprawy przedsiewnej 

wynosi zwykle 20 – 25 KM na każdy metr szerokości roboczej.  

W uprawie przedsiewnej, wykonywanej po uprzedniej orce, stosowane są bierne lub aktywne 

agregaty uprawowe. Wśród biernych agregatów można wyróżnić 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. 1. Krótki agregat uprawowy składający się z dwóch wałów i kultywatora oraz  

           hydraulicznego sprzęgu do agregatowania siewnika (http://www.akpil.pl/) 

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 rur. W przypadku gleb ciężkich zamiast wałów 

strunowych stosowane są wały kruszące typu Crosskill, wały typu Packer lub wały kolczaste. 

 

Fot. 2.  Typowy długi agregat uprawowy (http://www.akpil.pl/) 



 

Fot.3.  Długi agregat uprawowy składający się z włóki przedniej, przedniego wału  

           strunowego, kultywatora z zębami sprężystymi, wału Crosskill oraz włóki tylnej  

           (https://www.google.pl/ 

Aktywne agregaty uprawowe powinny być stosowane na glebach cięższych, które trudno jest 

doprawić agregatami biernymi. Najczęściej spotykane agregaty aktywne składają się z brony 

wirnikowej i wału  typu Packer. Zadaniem wału jest zagęszczenie rozkruszonej gleby, 

zapewniające podsiąkanie wody do warstwy, w której znajdują się wysiane nasiona. W 

starszych typach agregatów aktywnych zamiast bron wirnikowych występują brony 

wahadłowe.  

 

Fot. 4. Aktywny agregat uprawowy składający się z brony wirnikowej i wału Packer 

           wyposażony w sprzęg hydrauliczny do  agregatowania siewnika  

          (http://www.bomet.pl/) 



Do wyrównania powierzchni gleby służy włóka, montowana z przodu agregatu. Ma postać 

belki lub płozy ślizgowej. Mocowana jest sprężyście do ramy agregatu, co zapewnia jej 

odchylenie pod naporem nadmiaru gleby lub kamienia. Krawędź skrawająca włóki może być 

gładka lub posiadać nacięte uzębienie, które wzmacnia kruszenie górnej warstwy gleby.  

Najczęściej występującymi narzędziami spulchniającymi agregatów uprawowych są 

kultywatory. Wyposażone są zwykle w wąskie zęby sprężynowe, rozmieszczone na ramie w 

podziałce ok. 100 mm. Zęby te są półkoliście wygięte w części dolnej, co zapewnia dobre 

sprężynowanie, ale powoduje wydobywanie na powierzchnię resztek pożniwnych, co 

prowadzi do zapychania narzędzia. Bardziej odporne na zapychanie są zęby wyposażone w 

szerokie gęsiostopki, rozmieszczone w dużej podziałce poprzecznej.  

W agregatach jako narzędzia spulchniające stosowane są także brony zębowe, redlicowe lub 

sprężyste. Brony składają się z pól o szerokości 1 – 1,2 m, luźno połączonych z ramą za 

pomocą łańcuchów, co zapewnia możliwość dostosowania się do nierówności powierzchni 

uprawianej. 

 

Fot. 5. Agregat uprawowy składający się z brony o zębach sprężystych i dwóch wałów 

           strunowych (https://www.google.pl/) 



 

Fot. 6. Ząb redlicowy brony (https://www.google.pl/) 

Funkcja wału w agregacie polega na kruszeniu spulchnionej gleby, ponownym jej 

zagęszczeniu poniżej głębokości siewu oraz wytrząsają ze spulchnianej gleby chwasty. 

Najczęściej stosowane są wały strunowe. Ich struny wykonane są z płaskowników, prętów 

okrągłych, kątowników lub rur.  Najczęściej w agregacie występują podwójne wały strunowe, 

ze strunami zwiniętymi w przeciwnych kierunkach. Osiąga się przez to równomierne 

pokrycie pola krzyżującymi się śladami strun.  

 

Fot. 7. Podwójny wał strunowy (http://www.agro-masz.eu/) 



W agregatach uprawowych mogą być także stosowane wały spiralne. Elementem roboczym 

jest tu spirala wykonana z pręta okrągłego, płaskiego lub o przekroju klinowym, 

przymocowana do osi za pomocą szprych. Wał taki zapewnia lepsze kruszenie niż tradycyjny 

wał strunowy.  

Wały pierścieniowe składają się z osadzonych na wspólnej osi pierścieni. Pierścienie 

wykonane są z odlewów żeliwnych, dlatego wały te są cięższe od wałów wcześniej 

opisywanych i lepiej kruszą glebę. Pierścienie z bocznymi występami występują w wałach 

typu Crosskill. Pierścienie mogą mieć również powierzchnię roboczą zębatą  (typu 

Cambridge) lub klinową. Ostatnio pojawiły się w ofercie wały z pierścieniami roboczymi o 

kształcie jak w wałach typu Crosskill, wykonanymi z gumy. Do wałów pierścieniowych 

należą również wały z elementami roboczymi wykonanymi ze sprężystych płaskowników, 

tworzących pierścień po zmontowaniu na osi. 

 

 

 

Fot. 8. Wał typu Crosskill (http://www.agro-masz.eu/) 



 

Fot. 9. Wał pierścieniowy sprężysty (http://www.agro-masz.eu/) 

 

Fot. 10. Wał pierścieniowy z pierścieniami o przekroju teownika (http://www.agro-masz.eu/) 

Wał zębowy, nazywany wałem Packera, jest powszechnie stosowany w agregatach 

aktywnych, gdzie intensywnie spulchniona gleba wymaga wtórnego zagęszczenia. Wał taki 

ma postać rury o średnicy około 500 mm z przyspawanymi na obwodzie zębami o wysokości 

około 50 mm. Gleba dociskana jest płaszczem wału, a zęby uniemożliwiają poślizg i 

spulchniają górną powierzchnię pola. 



 

Fot. 11. Wał Packera (http://www.agro-masz.eu/) 

Wały oponowe lub ogumione stosowane są powszechnie podczas uprawy uproszczonej. 

Zapewniają one równomierne zagęszczenie gleby na całej powierzchni pola. Dzięki 

elastyczności elementów roboczych posiadają one własności samooczyszczające. 

 

Fot. 12. Agregat z wałem oponowym (www.uniagroup.com.) 
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