
Orka ziębla – ważny element strukturotwórczy 
 

Podstawowa uprawa roli, do której należy również orka, powinna stwarzać korzystne 

warunki dla wzrostu i rozwoju roślin uprawnych. Jest to możliwe poprzez uzyskanie 

odpowiedniej struktury gleby, tzw. gruzełkowatej oraz korzystnej sprawności roli.  

Orka przedzimowa zwana również zięblą to głęboka orka wykonywana jesienią na polach 

przeznaczonych pod rośliny jare, a w szczególności pod okopowe, niekiedy z zastosowaniem 

pogłębiacza, np. pod burak cukrowy. Może być ona również niezbędna w związku z 

wystąpieniem podeszwy płużnej, czyli w przypadku zagęszczenia dolnej części warstwy 

uprawnej, czego przyczyną jest wykonywanie przez szereg lat orki na tę samą głębokość, jak 

również nagromadzenie się cząstek ilastych wymytych z wierzchniej warstwy gleby.  

 

Podstawowym zadaniem orki wykonywanej na pełną głębokość warstwy uprawnej jest:  

• stworzenie korzystniejszych warunków wilgotnościowych poprzez nagromadzenie 

większych ilości wody opadowej pochodzącej z roztopów; 

• głębsze spulchnienie roli umożliwiające silniejsze przemarznięcie skiby, co na glebie 

ciężkiej jest warunkiem uzyskania stanu dobrej sprawności wiosną następnego roku; 

• dokładniejsze przewietrzenie gleby, a zarazem wzmożenie procesów biologicznych i 

chemicznych; 

• wydostanie na powierzchnię najdrobniejszych cząstek gleby (koloidalnych, pyłowych) 

wypłukanych z warstw wierzchnich w głąb warstwy ornej.  

 

W związku z tym, że przeorana na zimę rola będzie przez okres kilku miesięcy jesienno-

zimowych leżała w „ostrej skibie” i ulegała rozdrabniającemu i zlewającemu działaniu 

czynników atmosferycznych, nie powinna być orką kruszącą, co ma miejsce w przypadku 

orki siewnej wykonywanej pod oziminy na średnią głębokość. Zarówno bryły, jak też większe 

puste miejsca między skibami nie są szkodliwe, ponieważ rola ma czas na rozkruszenie i 

osiadanie. Natomiast po zbyt wczesnej i silnie kruszącej orce przedzimowej osiadanie roli 

następuje już jesienią, w związku z czym podczas łagodnych zim z częstymi odwilżami, 

roztopami i opadami deszczu, agregaty glebowe rozmywają się i rola traci swoją sprawność, 

co jest zjawiskiem bardzo niekorzystnym.  

 

Jednakże klasyczna uprawa roli (uprawa płużna) charakteryzuje się dużą energo- i 

pracochłonnością. W związku z tym w ostatnich latach poszukuje się uproszczonych technik 

uprawy roli w celu ograniczenia zużycia paliwa oraz pracy ludzkiej, a w konsekwencji do 

poprawy ekonomicznej opłacalności produkcji. Poza tym względy ochrony środowiska 

przyrodniczego (m.in. ochrona gleby przez erozją oraz wymywaniem składników 

pokarmowych, głównie azotu) przemawiają za wprowadzeniem pewnych uproszczeń 

uprawowych. Dlatego dziś należy kierować się zasadą: „zabiegów uprawowych powinno się 

stosować tak dużo jak to jest konieczne, jak to jest możliwe.”  

 

W związku z powyższym obecnie należy: 

• ograniczać intensywność, głębokość i ilości zabiegów uprawowych w celu 

zmniejszenia tempa mineralizacji substancji organicznej; 

••  stosować ochronną uprawę roli narzędziami nie odwracającymi gleby, tylko 

wzruszającymi wierzchnią jej warstwę;    

• pozostawiać na powierzchni gleby resztki pożniwne lub biomasę międzyplonów w 

formie mulczu, w celu ochrony przed zmywami powierzchniowymi, poprawy 

struktury oraz ograniczenia zaskorupiania się gleby; 

  



••  jeśli struktura gleby jest zniszczona na skutek ciężkiego transportu w okresie sprzętu 

plonów należy wykonać głęboką orkę w celu poprawienia warunków powietrzno-

wodnych w glebie;   

• unikać uprawy na glebie zbyt wilgotnej.  

••  na terenach równinnych 50 – 60% powierzchni gruntów powinno pozostawać przez 

cały rok pod okrywą roślinną, a na terenach zagrożonych erozją przynajmniej 75%.   

 

Podsumowując niniejsze rozważania należy stwierdzić, że w ostatnich latach uległy 

przewartościowaniu poglądy na temat pożniwnego i przedsiewnego przygotowania roli 

pod zasiew. Nie oznacza to jednak całkowitego odejścia od klasycznej uprawy roli,,  gdzie 

podstawowym narzędziem jest pług. W uzasadnionych przypadkach (co omówiono 

powyżej) uprawa płużna z wykonaniem głębokiej orki (ziębli) włącznie jest nieodzownym 

elementem poprawnej agrotechniki w przygotowaniu pola pod rośliny następcze i może 

mieć duże praktyczne znaczenie dla efektywnego wykorzystania pozostałych elementów 

agrotechniki tych roślin.  
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