
Zespół uprawek wiosennych 

Zakres wiosennych prac uprawowych na gruntach ornych zależy od prac wykonanych 

jesienią, przebiegu pogody w okresie wiosennym, własności gleby oraz rośliny jaka ma być 
uprawiana na danym polu. Właściwe wykonanie uprawek wiosennych zależy w dużej mierze 

od prawidłowego doboru sprzętu uprawowego.  

Najważniejsze cele wiosennej uprawy to ograniczenie strat wody zmagazynowanej 

w okresie zimowym oraz przyspieszenie ogrzewania górnej warstwy gleby.  Uprawa 

wiosenna ma również za zadanie wymieszanie wysianych nawozów z glebą, a także 

wymieszania herbicydów doglebowych w przypadku ich stosowania. Wiosenna uprawa 

zapewnia nadanie roli sprawności na okres kiełkowania i wschodów roślin oraz powoduje 

mechaniczne zniszczenie wschodzących chwastów.  

Aby zmniejszyć parowanie, powinno się możliwie jak najwcześniej zastosować włókę 
lub płytko działającej brony. Zmniejszenie parowania jest wynikiem przerwania kapilar i 

stworzenia górnej luźnej warstwy roli. Ponadto gruzełkowata warstwa szybciej się nagrzewa, 

gdyż ciepło nie jest zużywane na odparowanie wody. 

Włókowanie stwarza warunki, które sprzyjają kiełkowaniu nasion chwastów. Są one 

następnie niszczone podczas uprawy przedsiewnej przy pomocy użytych narzędzi 

uprawowych. W przypadku silnego zachwaszczenia lub gdy nie jest możliwe w danej uprawie 

stosowanie herbicydów doglebowych, zabieg ten może być połączony z uzupełniającym 

opryskiem herbicydami nalistnymi.  

Efektem prawidłowo wykonanych uprawek wiosennych jest taka struktura gleby, 

która zapewni równomierny siew i wschody oraz właściwy początkowy rozwój roślin. 

W uprawionej glebie powinny przeważać  gruzełki o wymiarach 0,5–50 mm. Podczas uprawy 

powinno dojść do lekkiego ugniecenia warstwy gleby poniżej poziomu wysiewania nasion. 

Zapewnia to podsiąkanie wody, co stwarza optymalne warunki kiełkowania. Głębokość 
uprawy powinna być równa lub większa od głębokości wysiewania nasion do gleby. 

Uprawę wiosenną należy rozpocząć jak najwcześniej, gdy tylko pozwala na to stan 

gleby i przebieg pogody. Pierwszym wiosennym zabiegiem na polach przeznaczonych pod 

rośliny jare jest na zwykle włókowanie. Przed przystąpieniem do zabiegu należy określić stan 

wierzchniej warstwy przeznaczonej do zabiegu. Stan podłoża zależy od wykonanej jesienią 
orki i warunków pogodowych zimą i na wiosnę. Gleba na wiosnę może być zróżnicowana 

pod względem stopnia wyrównania i rozkruszenia brył. Powierzchnia wyrównana jest wiosną 
korzystniejsza do włókowania. Włókowanie przeprowadza się w momencie, gdy zauważalne 

jest przeschnięcie grzbietów skib. Włóka przeznaczona do wiosennej uprawy powinna mieć 
możliwie dużą szerokość, aby zmniejszyć liczbę przejazdów roboczych i pozostawianych na 

powierzchni śladów kół. Podczas pracy włóki następuje wyrównanie i nieznaczne 

spulchnienie wierzchniej warstwy roli. Głębokość pracy narzędzia zależy od kąta ustawienia 

listwy roboczej w stosunku do powierzchni pola. Włóka w czasie pracy nie powinna zgarniać 
gleby, a jedynie ścinać jej wierzchnią warstwę. Włókowanie należy wykonywać pod kątem 

w stosunku do kierunku wykonanej jesienią orki, ponieważ przeschnięte grzbiety są ścinane 

i wgarniane w bruzdy, w efekcie czego dodatkowo dochodzi do lepszego wyrównania 

powierzchni. Włókowanie w kierunku prostopadłym do kierunku zimowej orki nie jest 

zalecane, gdyż  może prowadzić do niskiej jakości zabiegu i wyższych oporów roboczych. 

Duży nacisk podczas wiosennej uprawy gleby kładzie się na zachowanie dobrego 

spulchnienia warstwy gleby, w której mają znaleźć się wysiane nasiona. Zbyt głęboka uprawa 

może doprowadzić do przesuszania gleby. Większa głębokość uprawy wymagana jest w 

przypadku zniszczenia struktury gleby w czasie zimy. Ma to miejsce na glebach zlewnych, w 

miejscach gdzie są zastoiska wodne.  



Gleba podczas uprawy nie powinna być zbyt wilgotna. Uprawa gleby zbyt wilgotnej 

prowadzi do zlepiania małych cząstek w duże bryły, co w konsekwencji prowadzi do 

zniszczenia struktury. Dlatego zwykle w przypadku dużej wilgotności gleby lepiej opóźnić 
termin siewu i poczekać na optymalne warunki do uprawy.  

Gleba w momencie wysiewania nasion nie może być nadmiernie przesuszona, gdyż 
utrudnia to podsiąkanie wody z głębszych warstw i zakłóca wschody. Lepsze podsiąkanie 

można uzyskać poprzez zagęszczenie za pomocą ciężkiego wału.  W przypadku płytkiego 

siewu roślin drobnonasiennych należy przeprowadzać wałowanie przed siewem, natomiast 

uprawiając zboża, korzystniej jest używać wału po siewie. 

Narzędzia uprawowe stosowane podczas uprawek wiosennych to włóki, brony, 

kultywatory, pługi oraz agregaty uprawowe. Rodzaj zastosowanych narzędzi zależy od  stanu 

gleby po zimie oraz wyposażenia gospodarstwa w sprzęt uprawowy. Orka wiosenna jest 

zabiegiem niezalecanym, ze względu na niebezpieczeństwo zbytniego przesuszenia roli, 

zwłaszcza w przypadku małej ilości opadów. Jednak w niekiedy, np. gdy nie wykonano orki 

zimowej lub gdy zastosowano wiosną nawożenie obornikiem, jest ona zabiegiem 

koniecznym. Obecnie w uprawie powszechnie stosowane są aktywne lub bierne agregaty 

uprawowe. W agregatach aktywnych stosowane są brony obrotowe lub wahadłowe.   

Elementy robocze tych maszyn napędzane są wałkiem odbioru mocy z ciągnika i oddziałują 
na glebę  ze znaczną prędkością. Dlatego istnieje niebezpieczeństwo niszczenia struktury 

gruzełkowatej i znacznego rozpylenia gleby. Aktywną maszyną uprawową używaną 
indywidualnie jest glebogryzarka. Stosowanie maszyn i agregatów aktywnych na ogół zaleca 

się ograniczyć do gleb ciężkich. Agregaty takie wymagają większego zapotrzebowania mocy, 

co powoduje także większe zużycie paliwa na jednostkę uprawianej powierzchni. 

Na glebach lekkich i średnich zadowalająco pracują bierne agregaty uprawowe. Przed 

rozpoczęciem uprawy niezbędne jest przeprowadzenie regulacji zespołów roboczych. Jeżeli w 

skład agregatu wchodzi włóka , to zaleca się jej ustawienie na wysokość umożliwiającą 
ścinanie jedynie samych grzbietów skib. Przegarnianie zbyt dużej ilości gleby powoduje 

zwiększenie oporów roboczych. Ponadto w przypadku wcześniejszego wysiewu nawozów 

następuje zmniejszenie równomierności  ich rozłożenia na powierzchni pola.  

Elementy robocze narzędzi spulchniających w agregacie uprawowym powinny pracować na 

głębokości równej lub nieznacznie większej od głębokości siewu. Jednakowa głębokość pracy 

narzędzia spulchniającego zależy od jego prawidłowego wypoziomowania, zarówno w 

kierunku ruchu agregatu, jak również w kierunku poprzecznym.  

Bierne agregaty uprawowe składają się zwykle z włók lub wałów strunowych 

przednich, narzędzi spulchniających, którymi są kultywatory, brony zębowe z zębami 

redlicowymi lub talerzówki oraz wały tylne. Wały tylne agregatów mogą być strunowe, 

rurowe, spiralne, typu Packer, kruszące typu Croskill lub Cambella Zadaniem wałów jest 

wyrównywanie, kruszenie i zagęszczanie spulchnionej gleby na głębokości wysiewu nasion. 

Narzędzia agregatu uprawowego należy dobrać do konkretnych warunków glebowych tak, 

aby przygotowana warstwa siewna posiadała jednorodną, właściwą dla wysiewanych nasion 

strukturę na całej powierzchni pola. Wyposażenie agregatu w odpowiedni układ sprzęgowy 

zwany hydropakiem umożliwia jego połączenia z siewnikiem. 

Dobór agregatu uprawowego zależy od konkretnych wymagań rośliny planowanej do 

wysiania na wiosnę. Przykładowo w technologii uprawy buraków cukrowych uprawę roli 

wykonuje się bezpośrednio przed siewem, na głębokość 2 – 4 cm. Najlepiej gdy agregat 

składa się z dwóch wałów strunowych oraz znajdującego się między nimi narzędzia 

spulchniającego w postaci kultywatora z zębami sprężystymi lub brony i wału 

zagęszczającego. Jeżeli na zimę rola pozostała w ostrej skibie, to wczesną wiosną wskazany 

jest dodatkowy przejazd agregatem lub włóką, w celu wyrównania powierzchni pola. Podczas 

uprawy zaleca się wyposażyć ciągnik w koła bliźniacze, w celu zmniejszenia ugniatania gleby 



i niszczenia struktury. Efektem opisanej uprawy pola pod buraki jest zmniejszenie parowania 

wody, napowietrzenie i ogrzanie roli i nadanie jej właściwej struktury do przyjęcia nasion 

oraz wymieszanie wysianych nawozów z glebą.  
Zwykle pierwszym, możliwie wcześnie wykonywanym zabiegiem wiosennym na polu 

przeznaczonym pod kukurydzę jest bronowanie, mające na celu przerwanie parowania 

wilgoci i wyrównanie powierzchni gleby. Na wiosnę, jeszcze przed siewem, wykonuje się 
również wysiew nawozów azotowych, które wymagają wymieszania z glebą. Agregaty 

uprawowe wykorzystywane do przygotowania pola pod zasiew kukurydzy najczęściej 

składają się z kultywatora o sztywnych lub półsztywnych łapach oraz wału strunowego. 

Głębokość pracy elementów roboczych powinna wynosić 6–8 cm, odpowiednio do zwięzłości 

i poziomu wilgotności gleby. Zbyt płytka uprawa stwarza ryzyko niedostatecznego przykrycia 

nasion kukurydzy. Zbyt głęboka może prowadzić do nierównych i opóźnionych wschodów 

wynikających z kontaktu nasion ze strefą luźnej, przesuszonej gleby. 

Schemat zespołu uprawek wiosennych dla roślin wczesnego siewu: Gleby lekkie: siew 

nawozów, bronowanie, siew nasion, bronowanie posiewne. Gleby ciężkie: włókowanie lub 

bronowanie, siew nawozów, bronowanie lub zestaw do uprawy przedsiewnej, siew nasion, 

bronowanie posiewne 

Schemat zespołu uprawek wiosennych dla roślin późnego siewu/sadzenia: np.: buraki 

cukrowe: włókowanie lub bronowanie, bronowanie, siew nawozów, zestaw uprawowy, 

wałowanie wałem gładkim lub kruszącym, siew nasion.  Ziemniaki: włókowanie lub 

bromowanie, bromowanie, siew nawozów, wywożenie obornika, orka wiosenna i wałowanie 

wałem kolczatką, sadzenie. 
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