
Znaczenie poprawnej uprawy gleby 

 

Uprawa roli to całokształt zabiegów wykonywanych narzędziami i maszynami uprawowymi 

w celu stworzenia uprawianym roślinom dogodnych warunków wzrostu i rozwoju oraz 

podniesienia kultury roli. 

Podstawowym celem uprawy roli jest stworzenie optymalnych warunków w środowisku 

glebowym do umieszczenia materiału siewnego, jego kiełkowania, wzrostu i rozwoju roślin, 

dla wytworzenia maksymalnego plonu o pożądanej jakości. Cel ten jest osiągany na glebach 

charakteryzujących się dobrą strukturą (gruzełkowatą), korzystnymi właściwościami 

wodnymi, powietrznymi, cieplnymi, biologicznymi, dobrą zasobnością w składniki 

pokarmowe oraz właściwym odczynem. Właściwości te uzyskuje się przez wykonywanie 

różnych zabiegów agrotechnicznych, których zadaniem jest: utrzymanie lub wzrost 

produkcyjności gleby, utworzenie właściwych warunków do siewu, uzyskanie i utrzymanie 

właściwej struktury, regulowanie stosunków wodno-powietrznych i cieplnych, 

zagospodarowanie resztek pożniwnych, niszczenie agrofagów (chwastów, szkodników, 

patogenów chorób), zapobieganie tworzeniu się i likwidowanie niewłaściwej struktury gleby 

(skorupa, podeszwa płużna), uruchamianie składników pokarmowych, przykrycie nawozów i 

doglebowych środków ochrony roślin, poprawa bilansu próchnicznego gleby, walka z erozją 

oraz wyrównanie powierzchni gleby i usuwanie kamieni. 

We współczesnym rolnictwie, podobnie jak w każdej dziedzinie działalności gospodarczej, 

poszukuje się sposobu ograniczenia kosztów produkcji. Dotyczy to także nakładów 

związanych z uprawą gleby. Klasyczna uprawa roli, z zastosowaniem pługa, jest bardzo 

energochłonna. Ponadto wymaga wykonania kilku następujących po sobie zabiegów 

doprawiających - spulchniających i zagęszczających. Obecnie coraz częściej uprawa roli 

wykorzystuje wiele uproszczeń i wprowadza oszczędności, np. przechodzi z metody 

tradycyjnej do uprawy konserwującej czy siewu bezpośredniego. 

Do głównych zalet wprowadzania systemów uproszczonej uprawy roli, w tym siewu 

bezpośredniego, należą: 

• zmniejszenie nakładów pracy na wykonanie zabiegów uprawowych,  

• oszczędność czasu, 

• zmniejszenie zużycia paliwa,  

• mniejsze zanieczyszczenie powietrza poprzez obniżenie emisji spalin oraz dwutlenku 

węgla, 

• mniejsze koszty utrzymywania maszyn, 

• polepszenie struktury i porowatości gleby, 

• lepsze zatrzymywanie wody i zwiększenie zawartości substancji organicznej w glebie, 

• ograniczenie erozji gleby, 

• zatrzymywanie nawozów i pestycydów w wierzchniej warstwie gleby i 

niedopuszczenie do ich nadmiernego wymywania, szybsza degradacja tych związków 

dzięki intensywniejszej działalności mikroorganizmów, 

• ponadto resztki roślinne na polu są schronieniem i źródłem pokarmu dla zwierząt. 

 



Uprawa roli jest podstawowym czynnikiem do uzyskania większej efektywności ochrony 

roślin uprawnych oraz ich nawożenia. Błędy i niedociągnięcia w uprawie widoczne bywają na 

początku wegetacji w postaci nierównomiernych wschodów, a także w późniejszych okresach 

wegetacji w większej wrażliwości na warunki stresowe. Staranna uprawa jest głównym 

czynnikiem uzyskania stabilnych i wysokich plonów. Gleba jest środowiskiem w którym 

rozwijają się korzenie, w niej odbywa się proces oddychania korzeni. Powinny one mieć 

odpowiednie warunki do jej penetracji, aby zaopatrzyć roślinę w wodę i składniki 

pokarmowe.  

Właściwe funkcjonowanie gleby można uzyskać przez stosowanie nawozów naturalnych lub 

uprawę międzyplonów. Powoduje to zwiększenie ilości materii organicznej i jednocześnie 

sprzyja rozwojowi życia mikrobiologicznego. Inne przedsięwzięcia pozytywnie wpływające 

na funkcjonowanie gleby to unikanie uproszczonych płodozmianów, utrzymywanie 

optymalnego odczynu oraz racjonalne nawożenie mineralne. Uprawa gleby powinna być 

dostosowana do przedplonu i rośliny następczej oraz do panujących warunków 

wilgotnościowych. Zapewnia to uzyskanie struktury gruzełkowatej i stwarza właściwe 

warunki do rozwoju systemu korzeniowego. Przekłada się to na uwalnianie składników 

pokarmowych, mineralizację materii organicznej, występowanie patogenów i bilans wody w 

glebie.  

Uproszczona uprawa gleby wymusza inną strategię ochrony roślin (zwalczania chorób, 

szkodników i chwastów) oraz zmianę sposobu nawożenia i wyboru roślin w płodozmianie. W 

praktyce jednak wieloletnie uproszczenia w uprawie gleby często prowadzą do pojawienia się 

wielu problemów, które trudno jest pokonać stosując intensywne nawożenie i ochronę. Na 

polach na których stosowano uproszczenia uprawowe dużym problemem są chwasty 

uodpornione na herbicydy. Najczęściej jest to miotła zbożowa, wyczyniec polny i perz. Aby 

skutecznie zwalczyć uciążliwe chwasty powinno się między innymi wprowadzać do 

płodozmianu uprawy, w których uciążliwy gatunek można zwalczać przy pomocy innych niż 

dotychczas substancji czynnych lub zabiegów mechanicznych. W walce z chwastami bardzo 

ważna jest płytka uprawa ścierniska bezpośrednio po żniwach. Jej głównym zadaniem jest 

umożliwienie skiełkowania nasion, dlatego rola po zerwaniu ścierniska powinna być wstępnie 

zagęszczona. Uprawa ścierniska powinna zapewniać równomierne wymieszanie resztek 

pożniwnych z glebą. Głębokość mieszania resztek pożniwnych powinna wynosić 1,5 – 2 cm 

na każdą ich tonę pozostawioną na polu. Staranne wymieszanie i zagęszczenie gleby 

zapewnia równomierne wschody nasion chwastów i skuteczność dalszych zabiegów. 

Resztki pożniwne  pozostawione nie przykryte na polu powodują zwiększenie zagrożenia 

chorobami grzybowymi, w szczególności chorobami podsuszkowymi. Ma to szczególne 

znaczenie w płodozmianach uproszczonych z dużą ilością zbóż. Odpowiednia uprawa gleby 

powinna umożliwić szybkie rozłożenie resztek pożniwnych i korzeni roślin. Powinny one 

zostać dobrze wymieszane w górnej warstwie 15 cm z glebą o strukturze gruzełkowatej. 

Biorąc pod uwagę zwalczanie chwastów i zapobieganie chorobom grzybowym najlepszym 

rozwiązaniem jest dwukrotna uprawa ścierniska – pierwsza płytka zrywająca ścierń i 

pobudzająca nasiona chwastów do skiełkowania i druga do 15 cm, niszcząca młode rośliny 

chwastów i zapewniająca dobre wymieszanie resztek pożniwnych z glebą.  

Staranna uprawa zyskuje na znaczeniu w związku z wycofaniem przez Unię Europejską wielu 

chwastobójczych substancji czynnych oraz ze zjawiskiem uodparniania się patogenów na 



stosowane środki chemiczne. W dużej mierze przyczyniły się do tego uproszczenia w uprawie 

gleby. 

 

 


