
Staranna uprawa ścierniska 

Uprawki pożniwne są ważnym zabiegiem w uprawie roli.  

Mają one na celu: 

• 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.  

 

Prawidłowo przeprowadzona uprawa pożniwna jest pierwszym krokiem ku 

przywróceniu roli korzystnych właściwości i ograniczeniu niekorzystnych 

skutków uprawy zbóż lub rzepaku. 

  

Zboża w płodozmianie są elementem pogarszającym wartość stanowiska. 

Powodują wzrost zachwaszczenia i przesuszają glebę. Zazwyczaj udział zbóż w 

płodozmianie znacznie przekracza bezpieczne 50%, co prowokuje rozwój 

chorób podsuszkowych, które pozostają na ścierni i samosiewach. Samosiewy 

zbóż zachwaszczają rośliny następcze. 

  

Jednym z najważniejszych czynników decydujących o skuteczności pożniwnych 

zabiegów uprawowych jest woda glebowa. Tylko w wilgotnej glebie zachodzi 

rozkład resztek roślinnych oraz wschodzą chwasty i samosiewy. W okresie 

pożniwnym woda bardzo szybko paruje z nieuprawionej gleby, dlatego 

pierwszym zadaniem rolnika jest jak najwcześniejsze zatrzymanie podsiąkania 

wody do powierzchni roli.  
Głębokość uprawy ścierniska ma duże znaczenie na polach z rozdrobnioną 

słomą. Warunkiem prawidłowego wykonania zabiegu jest dokładne pocięcie i 

równomierne rozrzucenie słomy na powierzchni pola. Najlepsze wymieszanie 

resztek pożniwnych zapewnia użycie kultywatora wielobelkowego (rys. 1).  

Głębokość pracy narzędzia zależy od wilgotności gleby. W przypadku gleby 

wilgotnej należy pracować płytko z zamontowanymi skrzydełkami bocznymi, 

podcinającymi glebę (rys.2). Przy suchej glebie głębokość uprawy należy 

zwiększyć i zdemontować skrzydełka podcinające. Resztki pożniwne powinny 

być przede wszystkim dobrze wymieszane. W glebie nie powinno być 



poziomych warstw słomy, które utrudniają wzrost korzeni i zakłócają 

podsiąkanie wody.  

 

 

Rys. 1. Kultywator wielobelkowy (https://www.google.pl/) 

Dokładność wymieszania resztek pożniwnych zależy również od prędkości 

pracy grubera. Przy szybkiej pracy większość słomy układa się w górnej 

warstwie i na powierzchni gleby. Dzieje się tak dlatego, że podcięta gleba i 

słoma unoszą się wysoko do góry i gleba jako cięższa opada szybciej. Prędkość 

pracy kultywatora nie powinna przekraczać 9 km/h.  

 

Rys. 2. Ząb roboczy kultywatora podorywkowego z zamontowanymi 

            skrzydełkami bocznymi (http://technologie-uprawowe.cba.pl/) 



Najlepsze wymieszanie uzyskuje się stosując narzędzia z szerokimi redlicami 

bez skrzydełek. W takim przypadku dobre podcięcie uzyskuje się przy 

dwukrotnym przejeździe w kierunkach wzajemnie prostopadłych. Jeżeli słoma 

jest zbierana to uprawę samego ścierniska można wykonać redlicami ze 

skrzydełkami. Podetną one ściernisko i wystarczająco dobrze wymieszają 

niewielką ilość resztek.  

Do pożniwnej uprawy ścierniska może być także wykorzystana brona talerzowa. 

Należy jednak pamiętać, że brona talerzowa nie jest w stanie prawidłowo 

wymieszać większych ilości słomy. Jeżeli na polu znajdują się jej skupiska, 

mogą one blokować w przyszłości wzrost korzeni rośliny następczej. Do 

wymieszania takich skupisk dobrze jest zastosować gruber z redlicami bez 

skrzydełek.  

Jednym z głównych celów uprawy pożniwnej jest stworzenie warunków do 

kiełkowania nasion chwastów i samosiewów, aby można je było zniszczyć przez 

bronowanie lub za pomocą herbicydów. Gleba poniżej nasion powinna być 

dobrze zagęszczona, aby umożliwić wystarczające podsiąkanie wody. Szybkie 

wschody chwastów i samosiewów umożliwi skuteczne ich niszczenie. 

Chwasty wyrosłe na ściernisku oraz nieprzykryte resztki pożniwne są 

siedliskiem patogenów i szkodników. Ponadto do wzrostu wyczerpują wodę 

glebową. Mszyce chętnie zasiedlają rośliny wyrosłe na ściernisku, przenosząc 

wirusy. Żerująca na korzeniach samosiewów rzepaku śmietka stanowi 

zagrożenie dla przyszłej plantacji produkcyjnej. Namnożenie mątwika na 

roślinach rzepaku jest szczególnie groźne na polach gdzie ma być uprawiany 

burak cukrowy.  

Chwasty wieloletnie najskuteczniej jest niszczyć chemicznie, aby nie 

rozmnażały się z podziemnych rozłogów. Również chwasty jednoroczne 

stanowią duże zagrożenie dla rośliny następczej, gdyż mogą przed uprawą 

wydać nasiona.  

Poprzez uprawę mechaniczną można także zniszczyć niektóre szkodniki (np. 

larwy łokasia garbatka), które mogą powodować szkody w zbożu wysianym 

jako roślina następcza. Objawem żerowania łokasia jest placowo wypadające 

zboże. Także poprzez uprawę mechaniczną można ograniczyć ilość ślimaków. 



Uprawa ścierniska (najlepiej 2-3 krotna) skutecznie ogranicza populację 

pędraków występujących w glebie. Mogą one niszczyć korzenie siewek roślin 

następczych.  

Pozostawione na powierzchni pola resztki pożniwne stanowią pożywkę dla 

grzybów, które potem mogą z dużą intensywnością ujawnić się w uprawie 

następczej.   

Brak jakiejkolwiek uprawy mechanicznej sprzyja również nadmiernemu 

rozwojowi gryzoni.  
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