
UPRAWA BEZORKOWA POD ZBOŻA OZIME 
 

 Tradycyjna – płużna uprawa roli z odwracaniem skiby jest najbardziej energochłonnym, a 

przez to i kosztownym elementem w produkcji roślinnej. Oprócz wysokich nakładów 

prowadzi często do niekorzystnych zjawisk zachodzących w ekosystemach. Ale jest na to 

rada – konserwująca uprawa roli.  

 Gleba po orce przez długi okres pozbawiona okrywy roślinnej narażona jest na 

bezpośrednie, destrukcyjne działanie opadów atmosferycznych i wiatrów, nasilających 

procesy erozyjne oraz ubytek glebowej substancji organicznej – próchnicy. Wymienione 

czynniki zwiększają spływ powierzchniowy powodujący wymywanie środków ochrony roślin 

i pierwiastków biogennych, co może być powodem niekorzystnych zmian środowiskowych. 

Ubytek próchnicy wywiera natomiast negatywny wpływ na strukturę gleby, pojemność 
wodną i jej biologiczną aktywność. Przedstawione fakty sugerują zatem potrzebę 
zmniejszenia ilości i intensywności wykonywanych zabiegów uprawowych, a nawet 

całkowitego ich wyeliminowania, głównie w gospodarstwach dużych, specjalizujących się w 

produkcji zbóż i rzepaku, gdzie dotrzymanie wszystkich terminów agrotechnicznych jest 

szczególnie istotne. Wyniki badań wskazują jednoznacznie na duże możliwości stosowania 

uproszczeń uprawowych praktycznie pod każdą, ważniejszą z gospodarczego punktu 

widzenia, roślinę uprawną.   
 

Współczesne zadania uprawy roli 
 W przeszłości, tj. do momentu wprowadzenia do rolnictwa przemysłowych środków 

produkcji (sztuczne nawozy mineralne, środki ochrony roślin, w tym głównie herbicydy) 

uprawa roli sprowadzała się zasadniczo do udostępniania składników pokarmowych dla roślin 

oraz ograniczenia zachwaszczenia. Obecnie zadania uprawy roli uległy pewnemu 

przewartościowaniu i polegają głównie na:   

• gromadzeniu wody w glebie i ograniczeniu bezproduktywnych jej strat, 

• stworzeniu warunków do uzyskania szybkich i wyrównanych wschodów oraz 

ograniczaniu konkurencji dla uprawianej rośliny ze strony chwastów i samosiewów 

rośliny przedplonowej, szczególnie w początkowym okresie wzrostu, 

• zwiększeniu biologicznej aktywności gleby, 

• ograniczeniu nasilenia erozji wodnej i wietrznej, 

• wymieszaniu z glebą resztek pożniwnych rośliny przeplonowej oraz nawozów 

naturalnych, organicznych i mineralnych,  

• osiągnięciu optymalnego zagęszczenia poszczególnych warstw gleby z utrzymaniem 

płynnego przejścia pomiędzy warstwą orną i podorną oraz poprawa struktury gleby.  

 

Konserwująca uprawa roli – co to takiego? 
W ramach koncepcji rozwoju rolnictwa zrównoważonego, upowszechnia się tzw. 

konserwującą (zachowawczą) uprawę roli, której celem jest ochrona środowiska 

przyrodniczego, wzrost żyzności gleby oraz racjonalne zmniejszenie nakładów bez 

wyraźnego ujemnego wpływu na plonowanie roślin. Do głównych zalet konserwującej 

uprawy roli należy:  

• pozostawienie na powierzchni gleby resztek pożniwnych lub międzyplonów w formie 

mulczu nawet na okres zimy w celu ochrony gleby przed erozją wodną i wietrzną (w 

miejsce tradycyjnych płodozmianów przeciwerozyjnych), poprawy jej struktury oraz 

ograniczenia zlewności i podatności gleby na zaskorupianie. Dodatkowo zwiększa to 

biologiczną aktywność gleby i zasiedlenie jej przez różnorodną faunę glebową, a 

głównie dżdżownice. Pokrycie gleby mulczem poprawia także wsiąkalność wody w 

głąb profilu glebowego i ogranicza jej spływy oraz parowanie z powierzchni pola, 



• ograniczenie intensywności i głębokości uprawy w celu zmniejszenia tempa 

mineralizacji próchnicy, 

• zmniejszenie strat azotu z gleby powstających w wyniku wymywania azotanów, gdyż 
uprawiane międzyplony pobierają je z gleby do późnej jesieni, a mniej intensywna 

uprawa spowalnia tempo uwalniania się ze związków organicznych, 

• utrzymanie równomiernego zagęszczenia całego poziomu orno-próchnicznego gleby -

lepsze warunki do ukorzeniania się roślin, gleba mniej podatna na zagęszczenie 

podczas przejazdów ciągnikami i maszynami, 

• zmniejszenie nakładów na uprawę roli o 20-30% (zużycia paliwa i czasu pracy, 

których udział w kosztach bezpośrednich ponoszonych na uprawę systematycznie 

rośnie z uwagi na postępujący wzrost cen).  
 

Należy zaznaczyć, że współczesne rolnictwo dysponuje już odpowiednimi środkami 

produkcji (nawozy mineralne, środki ochrony roślin) które poprawnie stosowane mogą w 

znaczny sposób kompensować wpływ uproszczeń uprawowych na plonowanie roślin, a dzięki 

znacznemu postępowi w technice rolniczej (dostępność maszyn i narzędzi umożliwiających 

precyzyjne umieszczenie nasion w glebie) zmniejsza się wpływ uprawy roli na plonowanie 

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

stosować tak dużo jak to jest konieczne, aby stworzyć roślinie uprawnej korzystne warunki 

wzrostu i rozwoju, a zarazem tak mało, jak to jest możliwe.”  

 

Skutki produkcyjne uproszczeń uprawowych 
System uprawy roli w różnym stopniu modyfikuje plonowanie zbóż, w tym pszenicy 

ozimej – rośliny bardzo wrażliwej na wszelkie zaniedbania agrotechniczne. Najsilniej na 

postępujące uproszczenia uprawowe zboże to reaguje na glebie lekkiej, gdzie w warunkach 

siewu bezpośredniego należy liczyć się z 20% ubytkiem plonu ziarna w porównaniu z uprawą 
płużną. W przypadku uprawy bezorkowej różnica ta nie jest już tak duża i wynosi około 5%. 

Na glebie średniej względne spadki plonu ziarna mogą sięgać 5-10%, natomiast na glebach 

ciężkich produkcyjność tego zboża jest zbliżona (uprawa zerowa/siew bezpośredni), a nawet 

nieco większa (uprawa bezorkowa), jak w obiekcie uprawianym systemem płużnym.   

Podstawową przyczyną mniejszej produkcyjności zbóż uprawianych bezorkowo lub 

techniką uprawy zerowej, po której następuje siew bezpośredni jest gorsza obsada roślin. 

Przeciętne ubytki liczby roślin wynoszą 4-12%, ale w skrajnych przypadkach różnica ta może 

sięgać nawet 20%, w porównaniu z obsadą roślin na uprawie płużnej.  

 

Plonowanie pszenicy ozimej [t/ha] w zależności od systemu uprawy roli i siedliska  

System uprawy roli Gleba Średnio 

ciężka średnia lekka 

Uprawa płużna 7,41 6,50 5,15 6,35 

Uprawa bezorkowa 7,50 6,38 4,88 6,25 

Uprawa zerowa 7,10 5,91 4,17 5,73 

Średnio 7,34 6,26 4,73 6,11 

 

Obsada roślin [szt./m
2
] pszenicy ozimej w zależności od systemu uprawy roli i siedliska  

System uprawy roli Gleba Średnio 

ciężka średnia lekka 

Uprawa płużna 388 376 273 346 

Uprawa bezorkowa 335 365 288 329 

Uprawa zerowa 312 327 235 291 



Należy jednak wyraźnie zaznaczyć, że uproszczenia w uprawie roli powodują zwykle 

wzrost zachwaszczenia, w tym głównie przez uciążliwe gatunki chwastów. Zjawisko to ulega 

dalszemu pogłębieniu zwłaszcza w niekorzystnych stanowiskach – uprawa zbóż po sobie, co 

może stanowić problem dla dużych gospodarstw rolnych specjalizujących się w uprawie 

zbóż. W związku z tym niezbędna jest tu odpowiednia wiedza fachowa samego rolnika, 

zwłaszcza, że od stycznia b.r. obowiązują wymogi integrowanej ochrony roślin. Jednakże 

wbrew panującej powszechnie opinii uproszczenia w uprawie roli wcale nie muszą 
powodować zwiększonego zagrożenia ze strony chorób podstawy źdźbła, co przedstawiono 

na przykładzie pszenicy ozimej.  

 

Zachwaszczenie łanu oraz porażenie systemu korzeniowego i dolnych międzywęźli pszenicy 

ozimej przez patogeny podstawy źdźbła w zależności od systemu uprawy roli 

 

System uprawy roli 

Liczba chwastów 

(szt./m
2
) 

Indeksy porażenia 

korzeni 

Indeksy porażenia 

pędów (%) 

a
1/ 

b
2/ 

a b a b 

Uprawa płużna 4,4 11,8 12,1 22,6 42,0 47,4 

Uprawa bezorkowa 16,8 24,6 3,4 21,8 18,4 27,9 

Uprawa zerowa 15,2 30,4 3,7 23,4 14,8 24,4 
a

1/
 – przedplon dobry (groch), b

2/
 – przedplon zły (pszenica ozima) 

 

Ważna jest również ekonomika 
Istotnym elementem oceny zastosowania uproszczeń uprawowych w uprawie zbóż, obok 

oceny produkcyjnej i przyrodniczej, jest analiza ekonomiczna takiego modelu produkcji.  

 

Koszty bezpośrednie (zł) oraz pracochłonność uprawy pszenicy ozimej  

Wyszczególnienie 
System uprawy roli  

płużny bezorkowy uprawa zerowa 

gleba lekka  

Koszty bezpośrednie  

– materiał siewny 

– nawozy mineralne 

– środki ochrony roślin  

– siła pociągowa (koszty paliwa) 

 

289 

789 

351 

279 

 

289 

789 

351 

202 

 

289 

789 

445 

141 

Nakłady:    

– praca żywa (rbh) 8,9 8,1 6,7 

– praca uprzedmiotowiona (cnh) 6,7 6,0 4,8 

gleba ciężka  

Koszty bezpośrednie  

– materiał siewny 

– nawozy mineralne 

– środki ochrony roślin  

– siła pociągowa (koszty paliwa) 

 

265 

862 

769 

291 

 

265 

862 

769 

244 

 

265 

862 

836 

168 

Nakłady:    

– praca żywa (rbh) 8,2 7,6 7,0 

– praca uprzedmiotowiona (cnh) 7,2 6,6 6,0 

 

Wyniki badań wskazują wyraźnie, że analizę taką należy prowadzić w sposób 

zindywidualizowany, odnosząc ją do warunków konkretnego gospodarstwa i rośliny. 

Przykładowe wyliczenia przedstawiono dla pszenicy ozimej uprawianej na glebie lekkiej oraz 



ciężkiej. Wynika z nich jednoznacznie, że uprawa konserwująca (system uprawy bezorkowej 

oraz uprawy zerowej, po której następuje siew bezpośredni) charakteryzuje się niższą czaso- i 

energochłonnością w porównaniu z uprawa płużną. Ma to zasadnicze znaczenie w przypadku 

dużych gospodarstw rolnych – kwestia znacznych oszczędności na paliwie i czasie pracy, co 

jest również związane m.in. z dotrzymaniem terminów agrotechnicznych, np. właściwy 

termin siewu rzepaku ozimego uprawianego po zbożach. W związku z tym idea zastąpienia 

dominującego w naszym kraju systemu uprawy płużnej bezorkowymi technikami uprawy 

wskazuje na wiele korzyści płynących w następstwie wprowadzenia ekonomicznie 

uzasadnionych oraz ekologicznie bezpiecznych i sprzyjających poprawie środowiska 

przyrodniczego, przyjaznych technologii produkcji.  
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