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1. Wstęp
Uprawa roli jest jednym z podstawowych elementów agrotechniki. Tak jak całe
rolnictwo, podlega ona ewolucyjnym zmianom. Zmieniają się zakres i intensywność zabiegów uprawowych oraz używane narzędzia. Głównym celem uprawy roli pozostaje jednak przygotowanie optymalnych warunków glebowych
dla wzrostu roślin uprawnych, a następnie utrzymanie ich w okresie wegetacji.
W zależności od sposobu czy systemu uprawy roli cel ten jest realizowany przez
różną liczbę, często bardzo odmiennych, uprawek.
Zabiegi uprawy roli, zwłaszcza głębokie orki, są czaso- i energochłonne, a spełnienie stawianych przed nimi zadań i tak limitowane warunkami meteorologicznymi. Wpływ uprawy roli na plonowanie roślin, zwłaszcza w korzystnych warunkach siedliskowych, jest natomiast stosunkowo mały. Uważa się, że znacznie
większe znaczenie dla produkcyjności roślin mają: nawożenie, ochrona roślin
oraz genotyp – wybór właściwego gatunku czy odmiany. Dlatego we współczesnym rolnictwie dominuje trend upraszczania klasycznej, płużnej uprawy roli.
Uprawa roli choć ma liczne zalety, to może oddziaływać niekorzystnie na warunki i efekty produkcyjne oraz środowisko. Narzędzia i maszyny do uprawy
roli, ingerując w glebę, oddziałują na jej elementy i właściwości. Dużej presji
podlegają agregaty glebowe, struktura oraz właściwości wodne i powietrzne.
W konsekwencji zmian fizycznych, zmianom podlegają także właściwości chemiczne oraz biologiczne. Szczególnie intensywnie oddziałuje orka i związane
z nią odwracanie wierzchniej warstwy gleby. Także głębokie spulchnianie z jednoczesnym mieszaniem wprowadza duże ilości powietrza do gleby i ogranicza
zaleganie na jej powierzchni materiału roślinnego. Uprawa roli, w momencie jej
wykonywania, zmienia zatem gwałtownie i w dużym stopniu właściwości gleby
charakterystyczne dla jej stanu „naturalnego”. Co prawda stan taki jest przemijający i w konsekwencji ma służyć roślinie uprawnej, to jednak uprawa prowadzona zbyt intensywnie i w niekorzystnych warunkach siedliskowych może prowadzić do degradacji gleby oraz zanieczyszczenia wody i powietrza.
Uprawę roli we współczesnej agrotechnice roślin należy zatem realizować racjonalnie, uwzględniając przesłanki gospodarcze – wpływ uprawy roli na warunki i efekty organizacyjno-produkcyjne oraz środowiskowe – oddziaływanie na
właściwości gleby, erozję i emisję gazów cieplarnianych.
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2. Sposób a system uprawy roli
Często bezkrytycznie, zamiennie używa się pojęć sposób i system uprawy roli
w odniesieniu do zabiegów mechanicznych skierowanych na wierzchnią warstwę gleby w celu poprawy jej właściwości dla roślin uprawnych. Są to natomiast odmienne pojęcia, bo inne zmiany zachodzą w glebie pod wpływem
krótkotrwałego, a inne w wyniku wieloletniego oddziaływania uprawy roli na
glebę.
Sposób uprawy roli – to zespół zabiegów (uprawek) i czynności z zakresu uprawy roli wykonanych w określonych warunkach siedliskowych i gospodarczych.
Najczęściej służą one przygotowaniu roli pod uprawę kolejnej rośliny w zmianowaniu, choć mogą spełniać inne cele agrotechniczne, jak: wprowadzać do gleby nawozy organiczne i mineralne, ograniczać zachwaszczenie, mieszać z glebą
środki ochrony roślin.
Decyzję o liczbie, rodzaju i kolejności wykonywanych uprawek na danym polu
podejmuje każdorazowo rolnik po analizie warunków siedliskowych, agrotechnicznych, organizacyjnych i ekonomicznych. Uwzględnia przy tym m.in.: stan
gleby po zbiorze poprzedniej rośliny, jej wilgotność, zachwaszczenie, długość
okresu do siewu kolejnej rośliny i jej wymagania względem stanu roli, posiadany park maszynowy, możliwość skorzystania z usług.
System uprawy roli jest to natomiast systematycznie, w dłuższym okresie, wykonywany określony sposób uprawy roli. O systemie uprawy roli można mówić, gdy dany sposób jest realizowany przez wiele lat. Prowadzi on wówczas do
ukształtowania się pewnych charakterystycznych właściwości gleby i warunków
produkcji roślinnej, wynikających z takiego, nie innego oddziaływania narzędzi,
maszyn i zabiegów agrotechnicznych. Co prawda uprawa roli zmienia właściwości gleby, niektóre zabiegi nawet bardzo silnie. Zmiany te są jednak na ogół krótkotrwałe, a gleba szybko wraca do pierwotnego stanu. Na przykład, po wykonaniu orki gleba jest spulchniona i rozluźniona, ale już po okresie wegetacji pod
następną roślinę w zmianowaniu wykonuje się następną, gdyż gleba jest znów
zagęszczona. Trwałe zmiany zarówno właściwości fizycznych, jak i chemicznych
czy biologicznych zachodzą dopiero po wielu latach. Dlatego uzasadnionym
jest, aby o systemie uprawy, np. bezpłużnej, mówić dopiero po kilku-, kilkunastu
latach braku orki. Wykonanie powierzchniowej uprawy spulchniającej po zbiorze np. rzepaku pod pszenicę ozimą w sytuacji, gdy dotychczas wykonywano
systematycznie orki i takowe nadal są planowane, to sposób bezorkowej uprawy roli w danym roku, a nie system bezpłużny.
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3. Współczesne sposoby i systemy uprawy roli
Aktualnie spotyka się wiele pojęć, określeń oraz podziałów odnoszących się do
sposobów i systemów uprawy roli. Należy jednak podkreślić, że nie w nazewnictwie, ale w oddziaływaniu na glebę oraz w kształtowaniu warunków i efektów
polowej produkcji roślinnej leży istota współczesnej uprawy roli. Wychodząc
z tego założenia, jako prosty i logiczny podział współczesnych sposobów i systemów uprawy roli można przyjąć ten, który wyróżnia uprawę płużną, bezpłużną oraz zerową z siewem bezpośrednim (rys. 1).

Rys. 1. Współczesne sposoby i systemy uprawy roli.
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3.1. Uprawa płużna i jej modyfikacje
Uprawa płużna to według Radeckiego i in. (2002) „najstarszy i najbardziej rozpowszechniony sposób uprawy, oparty na pracy pługa (na orce), powodującej
odcięcie i odwrócenie wierzchniej warstwy gleby. Charakteryzuje go duża pracochłonność oraz zapotrzebowanie czasu i energii, bowiem poza zabiegami
podstawowymi (orką) wymaga wykonania szeregu czynności uzupełniających
(bronowania, kultywatorowania, wałowania, itp.), zwanych także zabiegami doprawiającymi. System ten zamiennie określa się jako uprawa: orkowa, tradycyjna, klasyczna, odkładnicowa, czy typowa.”
Uprawa ta ma wiele zalet wynikających głównie z głębokiego spulchniania i odwracania wierzchniej warstwy gleby. Według Zimnego (2002) należą do nich,
m.in.: długotrwałe spulchnienie, dobre napowietrzanie gleby pobudzające jej
aktywność biologiczną, ograniczanie strat najdrobniejszych frakcji gleby i składników pokarmowych z zasadniczej warstwy korzenienia się roślin, przykrywanie
chwastów (biomasy i nasion) oraz osypanego ziarna zbóż i nasion innych roślin
uprawnych, dokładne przykrycie masy międzyplonów i resztek pożniwnych,
zwiększenie strefy swobodnego wzrostu korzeni, równomierne wzbogacenie
gleby w próchnicę, wapń i składniki pokarmowe, likwidowanie głębokich kolein
na polu po ciągnikach i maszynach rolniczych.
Orki, zwłaszcza głębokie, oraz liczne uprawki uzupełniające niosą jednak ze
sobą ryzyko niekorzystnego oddziaływania na właściwości gleby, a także organizacyjno-ekonomiczne warunki polowej produkcji roślinnej. Przejawia się
ono w: niszczeniu naturalnej wierzchniej warstwy ochronnej gleby (roślinność
i resztki organiczne), zmniejszeniu populacji organizmów glebowych, destrukcyjnym wpływie na strukturę gleby, sprzyjaniu erozji wodnej i wietrznej, silnym
napowietrzaniu i przesuszaniu warstwy ornej, zbyt szybkim rozkładzie substancji organicznej, głębokim umieszczaniu nawozów organicznych, zaburzaniu
obiegu składników pokarmowych, zmniejszaniu nośności gleby i tworzeniu się
kolein z towarzyszącym im zagęszczeniem głębszych warstw gleby, głębokim
umieszczaniu nasion chwastów, które w uprawach następczych są wyorywane
i pobudzane do kiełkowania, wyorywaniu kamieni i martwicy glebowej, tworzeniu podeszwy płużnej i zaskorupianiu powierzchni gleby, wąskim zakresie
optymalnej wilgotności gleby i krótkim korzystnym czasie do jej uprawy, konieczności wykonania wielu zabiegów doprawiających zaorane pole, możliwości siewu dopiero po odleżeniu się i wydobrzeniu roli, małej wydajności i dużej
energochłonności – zwłaszcza głębokich orek.
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Klasyczna, płużna uprawa roli pod określoną roślinę w zmianowaniu, to nawet
kilka wykonywanych po sobie orek i kilkanaście innych zabiegów. Ze względu
na ich czasochłonność i duże zużycie paliwa jest ona modyfikowana. Powszechnym jest spłycanie orek, gdyż wraz ze zmniejszeniem głębokości pracy pługa
o 1 cm zużycie paliwa spada o około 0,5-1,0 l/ha. Niektóre orki zastępowane
są powszechnie przez uprawki spulchniające i mieszające rolę. Obecnie uważa
się, że jest to szczególnie uzasadnione w odniesieniu do podorywki. Lepiej jest
bowiem, aby duża ilość resztek pozbiorowych, w tym rozdrobniona słoma, była
dokładnie wymieszana z glebą. Jej odwrócenie przez płytką orkę wytwarza tzw.
poduszkę z materiału organicznego, co ogranicza jego rozkład mikrobiologiczny, silnie przesusza wierzchnią warstwę gleby i ogranicza podsiąk wody. Gdy
stan roli i właściwości gleby na to pozwalają, tzn. są zadowalające dla uprawy
kolejnej rośliny w zmianowaniu, to także inne orki, jak siewna czy przedzimowa
są zastępowane przez płytkie lub nieco głębsze uprawki spulchniające. Pozwala
to znacznie ograniczyć czas uprawy i zaoszczędzić nawet kilkanaście litrów paliwa na hektar. Uprawa może być wówczas wykonywana w znacznie szerszym
przedziale wilgotności gleby niż orka, co niejednokrotnie jest warunkiem dotrzymania optymalnych terminów siewu.
We współczesnych technologiach płużnej uprawy roli powszechnym jest agregatowanie narzędzi lub ich elementów roboczych w jednej ramie nośnej. Scalanie dotyczy nawet narzędzi i maszyn realizujących różne elementy agrotechniki, jak: uprawa roli, wysiew nawozów, siew międzyplonów czy nasion roślin
plonów głównych. Pługi najczęściej łączy się z wałami wgłębnymi lub kruszącymi, a uprawki doprawiające rzadko są wykonywane pojedynczymi narzędziami.
Powszechnie używa się biernych agregatów. W agregatach uprawowo-siewnych montowane są również czynne elementy doprawiające w formie roto- czy
cyklotilerów.
Postęp techniczny dotyczy także pługów. Ciągłej modernizacji podlegają zarówno pługi zagonowe, jak i obrotowe. Stają się one coraz lżejsze, ale o wytrzymałej konstrukcji. Nowe rozwiązania mają na celu zmniejszenie oporów, a tym
samym zużycia paliwa, maksymalne wykorzystanie siły pociągowej oraz jak
najkorzystniejsze oddziaływanie na właściwości gleby. Dotyczą one wszystkich
elementów od układu zawieszenia lub zaczepu i ramy, poprzez części składowe
korpusów płużnych do wyposażenia dodatkowego. Zmniejszenie tarcia gleby
o powierzchnie odkładnic ażurowych lub zmniejszenie oporów przesuwającej
się gleby po nich i lemieszach powlekanych specjalnymi materiałami polimerowymi, mogą ograniczyć zużycie paliwa nawet o 20%. Ogranicza je także odpowiednia konstrukcja lemieszy i dłut.
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3.2. Uprawa bezpłużna
We współczesnej polowej produkcji roślinnej alternatywnym sposobem uprawy
roli do uprawy płużnej jest uprawa bezpłużna, zwana też bezorkową. Jej istotą
jest brak orki jako podstawowego zabiegu, a pługa jako narzędzia uprawowego.
Wcale nie oznacza to, że uprawa jest płytka i mało intensywna. W systemie tym
następuje powierzchniowe lub/i głębokie spulchnianie oraz mieszanie roli przy
użyciu różnych narzędzi biernych, jak: głębosze, grubery, spulchniacze, brony
talerzowe oraz maszyn aktywnych (rotacyjnych, wahadłowych, wibracyjnych,
kombinowanych).
Uprawie bezpłużnej może być poddawana cała powierzchnia gleby lub tylko
jej pasy. Oddziaływanie elementów roboczych jest głębokie, nawet głębsze niż
praca pługa, lub płytkie, powierzchniowe, na głębokość kilku centymetrów.
Skutkiem braku odwracania wierzchniej warstwy gleby jest duża ilość materiału
roślinnego na powierzchni pola. Są to resztki po zbiorze przedplonu, w tym słoma, chwasty, biomasa roślin międzyplonu. Tylko część z nich jest wymieszana
z płytszą lub głębszą warstwą gleby, a reszta pozostaje na jej powierzchni w formie mulczu. Choć robi on mało korzystne wrażenie wizualne, to spełnia szereg
ważnych ról, np.: chroni powierzchnię przed erozją wodną i wietrzną, zabezpiecza strukturę gruzełkowatą przed zniszczeniem, ogranicza parowanie wody,
utrudnia kiełkowanie i wschody chwastów, aktywizuje życie mikroorganizmów
glebowych i dżdżownic. Uważa się, że jeżeli po uprawie roli ponad 30% resztek
roślinnych pozostaje na powierzchni, to spełnia ona funkcję uprawy konserwującej, czyli zachowującej lub poprawiającej właściwości gleby.

3.2.1. Cało powierzchniowa głęboka
Oddziaływanie elementów roboczych narzędzi uprawowych sięga 20-30 cm,
a w niektórych przypadkach nawet głębiej. Ponieważ w uprawie tej nie występuje orka, to gleba w zależności od ich konstrukcji jest spulchniana lub/i mieszana,
a nie odwracana. Dość powszechnie uważa się, że zasadą powinno być głębokie
spulchnianie i płytkie mieszanie roli. Podczas spulchniania warstwa gleby jest
rozluźniana i napowietrzana, a słabo mieszana. Głębokie spulchnianie stosuje
się jako uprawkę podstawową, analogiczną do orki siewnej lub przedzimowej,
w agrotechnice roślin głęboko korzeniących się, z palowym systemem korzeniowym lub korzeniem spichrzowym. Do roślin tych należą: okopowe i warzywa
korzeniowe, lucerna i inne bobowate wieloletnie, rzepak. Głębokie spulchnianie
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zalecane jest także w przypadku gleb silnie zagęszczonych lub z występującą
podeszwą płużną. W innych przypadkach uprawę należy spłycać, gdyż głębokiemu spulchnianiu towarzyszy jednocześnie głębokie zagęszczanie w wyniku
przemieszczania się po polu ciągników i maszyn rolniczych. Nie bez znaczenia
w praktyce rolniczej jest także fakt, że zużycie paliwa na wykonanie głębokiej
uprawy spulchniającej może być nawet większe niż podczas orki. Mieszanie
wierzchniej warstwy gleby powoduje natomiast oprócz spulchniania pionowe
przemieszczanie cząstek glebowych, materiału organicznego, nawozów, itp.
Częściowo wnosi do gleby i przykrywa resztki roślinne, umieszcza nawozy mineralne i naturalne w strefie wzrostu korzeni, przygotowuje łoże siewne do precyzyjnego siewu nasion.
Głęboka uprawa spulchniająca wykonywana jest najczęściej przy użyciu głęboszy, spulchniaczy, gruberów, których elementy robocze rozluźniają warstwy
niżej położone bez wynoszenia mokrej gleby na powierzchnię gleby. W przeciwnym razie gleba wysycha, tworzy bezpostaciowe niestrukturalne bryłki, co
utrudnia siew i wschody roślin. Elementy robocze narzędzi do uprawy bezpłużnej muszą być długie, „wysokie” i rozstawione na ramie konstrukcyjnej w kilku
rzędach, w dużych odległościach od siebie. Takie rozwiązania umożliwiają swobodne przemieszczanie się między nimi dużych ilości materiału roślinnego znajdującego się na powierzchni pola lub biomasy roślin międzyplonów. Niektóre
elementy robocze są tak skonstruowane, że ich dolna część spulchnia glebę,
a górna dobrze miesza. Mieszaniu służą także inne narzędzia o lżejszej budowie
z elementami roboczymi w postaci zębów lub talerzy. Zadanie to jeszcze lepiej
spełniają maszyny aktywne, jak rototilery i cyklotilery. Bierne i czynne elementy robocze do mieszania wierzchniej warstwy gleby montowane są również
w agregatach uprawowo-siewnych. Te, nierzadko wyposażone także w aplikatory nawozów mineralnych, używa się zarówno po wcześniej wykonanej głębokiej uprawie spulchniającej, jak i jako jedyną maszynę do uprawy i siewu.

3.2.2. Cało powierzchniowa płytka
Tak jak spłycenie orki, także redukcja głębokości uprawy bezpłużnej ogranicza
zużycie paliwa o kilka, kilkanaście litrów na ha. Płytka podstawowa uprawa roli
jest możliwa, gdy właściwości fizyczne głębszych warstw gleby są korzystne dla
wzrostu korzeni roślin, a płytkie spulchnienie i wymieszanie roli pozwala na precyzyjny siew oraz szybkie i równomierne wschody. Płytką uprawę wykonuje się
także bezpośrednio po zbiorze roślin w przypadku długiego okresu pozostającego do siewu rośliny następczej. W zależności od terminu zbioru przedplonu,
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terminu siewu kolejnej rośliny i warunków świetlno-termiczno-wilgotnościowych uprawa taka służy wysiewowi międzyplonu, wprowadzeniu części resztek
pozbiorowych do gleby i zainicjowaniu ich rozkładu, ograniczeniu parowania
wody z gleby, pobudzeniu nasion chwastów i samosiewów do kiełkowania.
Płytka uprawa bezorkowa realizowana jest przy użyciu różnych narzędzi biernych i maszyn aktywnych. Często wykorzystuje się brony talerzowe lub sekcje
talerzy w złożonych agregatach. Ważne jest, aby elementy robocze narzędzi,
mimo małej głębokości, pracowały równomiernie na całej szerokości uprawianego pasa roli. Umożliwiają to przegubowe ramy nośne lub/i niezależny montaż
na nich poszczególnych elementów roboczych lub ich sekcji. Pozwala to dobrze
kopiować nierówności pola nawet przy kilkucentymetrowej głębokości pracy
i dużej szerokości roboczej.

3.2.3. Płytka cało powierzchniowa po siewie
Spotykaną, choć rzadko, płytką cało powierzchniową bezpłużną uprawą roli jest
mieszanie kilkucentymetrowej wierzchniej warstwy gleby na powierzchni, której wysiano uprzednio nasiona. Ten sposób uprawy roli i siewu dotyczy częściej
międzyplonów, rzadziej roślin w plonie głównym. Nasiona wysiewane są rzutowo na powierzchnię pola, a następnie elementy robocze mieszają je z kilkucentymetrową warstwą gleby. W tym celu stosuje się zarówno elementy w postaci
łap z redliczkami o różnej konstrukcji, jak również talerze czy wały strunowe.
Np. w agregatach do pożniwnej uprawy roli montowane są siewniki o napędzie
mechanicznym lub elektrycznym wyrzucające nasiona przed elementami uprawowymi. Jeden przejazd, najlepiej bezpośrednio po zbiorze przedplonu, gdy
wierzchnia warstwa gleby jest jeszcze wilgotna, gwarantuje jej uprawę i wysiew
międzyplonu.
Zadanie umieszczania nasion w glebie bardzo dobrze spełnia brona łopatkowa. Jej elementy robocze pozostawiają na dnie spulchnianej warstwy „gniazda”,
które zwiększają równomierność rozmieszczenia nasion w płaszczyźnie poziomej. Jednocześnie, pracując z dość dużą prędkością podrzucają resztki roślinne,
wysiane nasiona i cząsteczki gleby do góry. Materiał ten opadając ulega segregacji. Nasiona opadają szybciej i mieszają się z glebą, a na powierzchni pozostaje duża ilość resztek przedplonu. Mimo daleko idącego uproszczenia technologia ta umożliwia uzyskanie dobrej i równomiernej obsady roślin i może być
stosowana, np. w agrotechnice zbóż (fot. 1).
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Fot. 1. Pszenica ozima wysiana na ściernisko, gleba następnie
uprawiona broną łopatkową.

3.2.4. Pasowa (strip-till)
Istotą pasowej uprawy roli (strip-till) jest głębokie, nawet do 30-35 cm, spulchnianie pasów roli, w których wysiewane są nasiona oraz pozostawienie roli
niespulchnionej w międzyrzędziach. W okresie od zbioru przedplonu do siewu następnej rośliny nie wykonuje się żadnych uprawek. Jeżeli okres ten jest
długi, a gleba szybko przesycha, jej powierzchnię powinien przykrywać mulcz,
np. rozdrobniona słoma. Rola mulczu w technologii strip-till, podobnie jak w innych sposobach uprawy bezpłużnej, jest bardzo ważna. Masa roślinna na powierzchni pola spełnia podobne zadania jak cienka warstwa spulchnionej gleby
po zbiorze roślin przy klasycznej uprawie płużnej. Chroni, np. warstwy niżej położone przed nadmiernym ogrzewaniem, parowaniem wody i przesuszeniem.
Na polu, po uprawie roli i siewie wykonanych w technologii strip-till, występują dwie różniące się właściwościami przestrzenie glebowe. Pierwsza z nich to
pas spulchnionej gleby. Ma ona znacznie mniejszą gęstość i zwięzłość, zawiera
więcej powietrza. W nim umieszcza się nawozy mineralne i nasiona. Gleba ta
łatwo się nagrzewa, a wcześniej nie przesuszona innymi uprawkami, stwarza
korzystne warunki do kiełkowania i szybkich, równomiernych wschodów roślin.
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W międzyrzędziach gleba pozostaje niespulchniona, ma zachowany podsiąk
wody z głębszych warstw. Resztki roślinne znajdujące się na powierzchni ograniczają jej parowanie, a zimą powodują równomierne rozmieszczenie śniegu na
polu, nawet w terenie urzeźbionym. Wpływa to korzystnie na zimowanie roślin.
Technologia strip-till może składać się z dwóch niezależnych czynności agrotechnicznych rozłożonych w czasie. Najpierw wykonuje się uprawę pasów roli,
a następnie w tak przygotowaną glebę wysiewa się nasiona. W agrotechnice
roślin sianych w szerokiej rozstawie rzędów, np. kukurydzy jest to łatwe i nie
wymaga nawigacji satelitarnej. Trudniej o taką precyzję w uprawach wąskorzędowych, np. rzepaku, roślin strączkowych, a zwłaszcza zbóż. Współczesne konstrukcje agregatów, np. f-my Mzuri, pozwalają jednocześnie: uprawiać pasy roli,
aplikować nawozy mineralne i wysiewać nasiona. W głęboko spulchnionym,
szerokim na kilkanaście centymetrów pasie roli umieszczane są nawozy mineralne. Koło dociskowe zagęszcza tę glebę, a sekcja wysiewająca ze specjalnie
skonstruowanymi redlicami umieszcza w niej nasiona w jednym rzędzie, dwóch
rzędach lub pasowo. Za sekcją wysiewającą znajdują się koła utrzymujące głębokość siewu i dociskające glebę w celu zwiększenia podsiąku wody. Opcjonalnie występują także sprężynowe elementy wyrównujące rolę. Ponadto agregat
taki może być wyposażony w aplikator granulatów - mikronawozów, środków
ochrony roślin.
Walory technologii strip-till uwidoczniają się głównie w mało korzystnych warunkach siedliskowych, jak mozaikowata gleba czy gleba silnie przesuszona.
Wówczas wykonanie tradycyjnej uprawy płużnej jest trudne, a wschody roślin
opóźnione i nierównomierne (fot. 2). Technologia uprawy pasowej i jednoczesnego siewu ma także pewne mankamenty. Wymaga starannego rozdrobnienia
i równomiernego rozrzucenia resztek pozbiorowych (słoma, liście buraczane,
biomasa międzyplonów) na całej powierzchni pola. Tylko takie przygotowanie
pola eliminuje „zapychanie się” elementów roboczych agregatu resztkami roślinnymi i umożliwia precyzyjny siew, zwłaszcza wąskorzędowy. Jeżeli słoma
jest zbierana z pola, a jego powierzchni nie okrywa mulcz, pasowa uprawa roli
i siew muszą następować bezpośrednio po zbiorze przedplonu. W przeciwnym
razie, przy braku opadów, dochodzi do głębokiego przesuszenia gleby i kłopotów ze wschodami roślin. Systemy i sposoby uprawy roli pozostawiające dużo
resztek roślinnych na powierzchni pola, w tym technologia strip-till, niosą ze
sobą ryzyko zmiany struktury zachwaszczenia, a także zwiększonej presji występowania chorób i szkodników.
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Fot. 2. Wschody pszenicy ozimej na glebie mozaikowatej, suchej po uprawie
płużnej (z lewej) i w technologii strip-till – agregat Mzuri (z prawej).

3.2.5. Redlinowa
W Polsce w redlinach uprawia się ziemniak, a na górnej powierzchni redlin lub
szerszych zagonów wysiewa się warzywa korzeniowe, np. marchew. W jednym
i drugim przypadku redliny formowane są po uprzedniej, na ogół głębokiej,
uprawie płużnej lub bezpłużnej tylko w agrotechnice określonej rośliny w zmianowaniu. Nie jest to zatem system uprawy redlinowej polegający na wysiewie
w kolejnych latach na danym polu roślin na grzbiecie tych samych redlin formowanych już w okresie wegetacji rośliny przedplonowej. System taki realizowany jest bardzo rzadko, np. w Stanach Zjednoczonych. Na grzbiecie raz uformowanej redliny wysiewana jest roślina. W okresie jej wegetacji „obredlanie” jest
powtarzane, co niszczy chwasty i odtwarza wyższe redliny po naturalnym ich
osiadaniu i rozmywaniu przez deszcz. Po zbiorze roślin resztki roślinne znajdują
się głównie na dnie redlin, których grzbiety zostają uprawione („zcięte”) i przygotowane do siewu kolejnej rośliny. W trakcie jej wzrostu odtwarzanie redlin
jest powtarzane. W taki sam sposób postępuje się w następnych latach. Wy-
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korzystywanie raz wyznaczonych redlin pozwala unikać głębokiej uprawy całej
powierzchni pola. Uprawa taka posiada zalety uprawy bezorkowej i pasowej,
a ponadto jest zalecana na polach silnie uwilgotnionych. Grzbiety redlin szybciej przesychają, co umożliwia wczesny siew.

3.3. Uprawa zerowa, siew bezpośredni
W klasycznym rozumieniu tego systemu w okresie od zbioru przedplonu do siewu rośliny następczej nie wykonuje się żadnych uprawek. Radecki i in. (2002)
zdefiniowali go jako „sposób przygotowania roli do siewu roślin bez zabiegów
mechanicznych. Materiał siewny wprowadza się do gleby przy użyciu specjalnych urządzeń wysiewających (siewników) typu talerzowego, rotacyjnego lub
kultywatorowego. Przedsiewne oczyszczenie pola z pozostałości przedplonu
i rosnących chwastów najczęściej odbywa się za pomocą środków chemicznych;
system ten często określany jest jako siew bezpośredni.”
Niewątpliwą zaletą siewu bezpośredniego jest jego duża wydajność i małe zużycie paliwa. Na wykonanie siewu, bez dodatkowych zabiegów uprawowych,
często łącznie z aplikacją nawozów w jednym przejeździe wystarcza kilkanaście,
a nawet poniżej 10 litrów paliwa na ha. Brak dodatkowej ingerencji w wierzchnią
warstwę gleby i pozostawanie na powierzchni pola praktycznie wszystkich resztek pożniwnych lub biomasy międzyplonów doskonale chroni ją przed erozją.
Jednak wierzchnia warstwa gleby łatwo się zakwasza, gromadzi się w niej masa
organiczna i niektóre składniki pokarmowe. Inne, bardziej ruchliwe przemieszczają się natomiast głębiej, nawet poza zasięg systemu korzeniowego. Brak
odwracania i/lub mieszania gleby nie przywraca ich bliżej powierzchni i może
powodować nadmierne zagęszczenie gleby, zwłaszcza w początkowym okresie
wprowadzania tego systemu.
Siew bezpośredni prowadzi często do spadku plonów. Przyczyną takiego stanu rzeczy, poza gorszymi warunkami glebowymi, jest mniejsza od zakładanej
obsada roślin i ich stan fitosanitarny. Duża ilość materii organicznej, zwłaszcza
trudno rozkładającej się słomy, na powierzchni pola może utrudniać precyzyjny siew, a uwalniające się podczas jej rozkładu toksyny mogą hamować kiełkowanie nasion i początkowy wzrost roślin. Redlice talerzowe siewników nie
przecinają dokładnie słomy i częściowo wciskają ją na dno oraz boki bruzdki.
W ten sposób powstaje warstwa izolująca wysiane nasiona od wilgotnej gleby,
co utrudnia ich kiełkowanie i wschody roślin. Z kolei redlice zębowe zapychają
się dużą ilością słomy, a spulchniając szerszy pas gleby i mieszając z nią resztki
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pozbiorowe utrudniają podsiąk wody do wysianych nasion. Stosując uprawę zerową i siew bezpośredni, szczególną uwagę należy przykładać do zmianowania
roślin. Przyrodniczo poprawne następstwo roślin po sobie pozwala ograniczyć
występowanie chorób i szkodników związanych z dużą ilością resztek roślinnych na powierzchni pola, np. chorób podsuszkowych, śmietki kapuścianej, rolnic, ślimaków, gryzoni.

4. Wpływ uprawy roli na właściwości gleby
Uprawa roli, oprócz nawożenia, jest podstawowym elementem agrotechniki
kształtującym właściwości gleby. Pod wpływem jej odwracania, spulchniania,
mieszania, zagęszczania, kruszenia w pierwszym momencie następuje zmiana
właściwości fizycznych, głównie stosunków powietrzno-wodnych, gęstości objętościowej, zwięzłości. W konsekwencji zmianie ulegają także właściwości chemiczne i biologiczne.

4.1. Materia organiczna
Uprawa roli decyduje o rozmieszczeniu resztek roślinnych w wierzchniej warstwie gleby, a także przebiegu procesów ich mineralizacji oraz humifikacji, czyli
całkowitego rozkładu i tworzenia próchnicy. Wraz z upraszczaniem klasycznej
uprawy, polegającym na spłycaniu uprawek, rezygnacji z niektórych zabiegów,
zwłaszcza orek, coraz więcej resztek pozbiorowych, biomasy chwastów czy
mulczu pozostaje na powierzchni pola. Całkowite ich przykrycie i umieszczenie na różnych głębokościach w glebie gwarantuje tylko uprawa płużna. Gdy
15-30% materiału roślinnego pozostaje na powierzchni pola uprawę nazywa
się uproszczoną lub zredukowaną, a gdy ponad 30% uprawą konserwującą. Na
polach uprawianych pasowo pozostaje około 50% resztek roślinnych, a stosując siew bezpośredni ponad 90%. Materiał roślinny pełni nie tylko rolę mulczu
fizycznie chroniącego glebę, ale przede wszystkim jest podstawowym substratem próchnicy. Od warunków glebowych w jakich on się znajduje zależy jego
rozkład, a następnie powstawanie trwałej próchnicy.
Sposób, a zwłaszcza system, uprawy roli kształtuje stosunki powietrzno-wodne. Wraz z intensyfikacją uprawy (odwracanie, głębokie spulchnianie, intensywna uprawa powierzchniowa, np. przy użyciu maszyn aktywnych) zwiększa się
ilość powietrza w glebie, co prowadzi do spalania próchnicy. Największe ryzyko
w tym względzie niesie ze sobą uprawa płużna, a ograniczają systemy bezor-
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kowe, zwłaszcza siew bezpośredni. Potwierdzają to wyniki wieloletnich badań
prowadzonych w różnych warunkach, także w Polsce (tab. 1). Należy jednak
podkreślić, że w przypadku braku odwracania gleby (uprawa bezpłużna) zwiększenie zawartości węgla organicznego w glebie występuje głównie w warstwie
powierzchniowej. Orki i związane z nimi odwracanie gleby powoduje bardziej
równomierne rozmieszczenie materii organicznej w całej warstwie uprawnej.
Tabela 1. Zawartość węgla organicznego w glebie (g.kg-1)w zależności
od systemu uprawy roli (Blecharczyk i in. 2007).
Uprawa roli
Warstwa
gleby
(cm)

płużna,
klasyczna

0-5
10-20

uproszczona
orka
płytka

brona
talerzowa

agregat
ścierniskowy

siew
bezpośredni

8,5

8,9

10,1

9,8

10,4

8,9

7,8

7,9

7,4

6,8

4.2. Właściwości fizyczne
Właściwości fizyczne gleby ulegają tym większym zmianom pod wpływem
uprawy roli, im jest ona bardziej intensywna. Niektóre z nich, jak gęstość czy
zwięzłość, po pewnym czasie wracają do stanu charakterystycznego dla danej
gleby, a wynikającego z jej uziarnienia, zawartości materii organicznej i uwilgotnienia. Inne właściwości – wilgotność w większym stopniu zależą od aktualnego
przebiegu pogody, tj. sumy i rozkładu opadów. Jednak wieloletnie oddziaływanie określonego sposobu uprawy roli wpływa na poszczególne właściwości fizyczne gleby w sposób trwały i właściwy dla danego systemu.
Brak resztek roślinnych na powierzchni pola, charakterystyczny dla uprawy
płużnej, zwiększa ryzyko degradacji struktury gruzełkowatej i występowania
erozji (fot. 3). Ochronnie na glebę oddziałują natomiast systemy pozostawiające
dużą ilość resztek pozbiorowych i mulczu na powierzchni, jak uprawa bezorkowa, w tym pasowa, a zwłaszcza siew bezpośredni.
Duża ilość resztek roślinnych na powierzchni gleby i brak intensywnego spulchniania ograniczają parowanie wody z gleby. Dlatego wilgotność gleby, zwłaszcza wierzchnich warstw, uprawianej bezpłużnie oraz po siewie bezpośrednim
jest na ogół większa niż po orce i intensywnych zabiegach spulchniających
(tab. 2). Korzystny wpływ uprawy bezpłużnej, np. pasowej, na wilgotność gleby
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uwidacznia się zwłaszcza w okresach niedoborów opadów. W tych warunkach,
w technologii strip-till realizowanej agregatem Mzuri większa wilgotność gleby
utrzymywała się głównie w pasach niespulchnionych (rys. 2). Brak spulchnienia
pozwala zachować podsiąk wody z głębszych warstw, a resztki roślinne na powierzchni zmniejszają temperaturę i parowanie.

Fot. 3. Erozyjne oddziaływanie deszczu na glebę bez resztek roślinnych
na powierzchni.
Wpływ poszczególnych sposobów uprawy roli na gęstość i zwięzłość gleby zależy od stopnia jej spulchnienia oraz głębokości oddziaływania elementów roboczych narzędzi i maszyn. Najgłębiej i intensywnie spulchniająco oddziałuje orka
i głęboka uprawa bezpłużna. Pod ich wpływem na ogół zmniejsza się gęstość
i zwięzłość gleby, nawet na dużych głębokościach. Orki wykonywane ciągle na
tę samą głębokość mogą jednak prowadzić do powstania podeszwy płużnej
i zagęszczenia warstw podornych. Następstwem uprawy zerowej i siewu bezpośredniego może być natomiast zagęszczenie warstwy powierzchniowej, a po
wielu latach zmniejszenie gęstości i zwięzłości warstw głębszych w porównaniu
z właściwościami gleby uprawianej płużnie (tab. 2).
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Rys. 2. Wilgotność gleby (0-20 cm) w technologii strip-till w okresie
bezopadowym.
Tabela 2. Wilgotność (% v/v) i gęstość objętościowa (g∙cm-3) gleby w zależności
od systemu uprawy roli (Małecka i in. 2012)
Uprawa roli

Właściwość

Warstwa gleby
(cm)

płużna

bezpłużna

siew
bezpośredni

Wilgotność

0-10
10-20

15,3
17,9

17,2
19,8

19,5
20,3

0-10

1,46

1,54

1,61

10-20

1,66

1,57

1,59

Gęstość

4.3. Właściwości chemiczne
Wielokrotnie wykonywana orka na różną głębokość powoduje równomierne
rozmieszczenie składników pokarmowych, także tych wnoszonych w nawozach
mineralnych, naturalnych i organicznych, w całej warstwie uprawnej. System
płużny ogranicza także ich przemieszczanie się poza zasięg systemu korzeniowego, gdyż odwracanie roli wynosi je bliżej powierzchni.
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Nagromadzenie oraz rozkład materiału roślinnego na powierzchni lub/i
w wierzchniej warstwie gleby oraz wymywanie z niej wapnia i magnezu prowadzi do zakwaszenia. Zaniechanie wykonywania orki, a nawet wszelkich uprawek
mechanicznych, towarzyszące uprawie bezpłużnej, a zwłaszcza siewowi bezpośredniemu, prowadzi natomiast do gromadzenia się w wierzchniej warstwie roli
składników pokarmowych mało ruchliwych w glebie, np. fosforu. Intensywne
nawożenie prowadzi także do wzrostu zawartości innych składników w wierzchnich warstwach, a zmiany te są obserwowane zwłaszcza po dłuższym okresie
stosowania płytkiej uprawy bezpłużnej i siewu bezpośredniego. Zjawisko to
ogranicza natomiast technologia strip-till z wgłębnym umieszczaniem nawozów w pasie spulchnionej gleby.

4.4. Właściwości biologiczne
Ilość, struktura i aktywność mikroorganizmów, a także fauny glebowej zależą od
wielu czynników regulowanych przez uprawę roli. Należą do nich m.in. dopływ
i rozmieszczenie materiału organicznego, warunki powietrzno-wodne, odczyn,
zasobność gleby w makro- i mikroskładniki.
Po wykonaniu orki drastycznie zmieniają się warunki powietrzno-wodne, termiczne i świetlne w glebie. Warstwa niżej zalegająca, na ogół bardziej wilgotna
i chłodna oraz bez dostępu światła nagle jest wyrzucona na powierzchnię. Szybko wysycha i narażona jest na duże zmiany temperatury i oświetlenia. Odwrotnie, gleba będąca na powierzchni jest umieszczana w odmiennych warunkach,
na dnie bruzdy. W obu przypadkach aktywność mikroorganizmów na pewien
czas ustaje, aż odtworzy się w „nowych” warunkach siedliskowych. Dlatego
w klasycznym systemie uprawy płużnej mówi się o okresie odleżenia, wydobrzenia roli i nabrania cech sprawności po wykonaniu orki. Jest on potrzebny
nie tylko do fizycznego osiadania i naturalnego zagęszczenia się roli, ale także
do odtworzenia się aktywności biologicznej.
Rezygnacja z orki i stosowanie uprawy bezpłużnej prowadzi na ogół do zwiększenia aktywności biologicznej gleby. Duża ilość resztek roślinnych i mulcz na
powierzchni pola zwiększa także obecność dżdżownic (fot. 4). Organizmy te
spełniają bardzo ważne role. Nie tylko powodują rozkład i przemiany materii organicznej, ale również poprawiają właściwości fizyczne gleby. Czynią jej drenaż,
co wpływa korzystnie na warunki powietrzno-wodne w glebie niespulchnianej.
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Fot. 4. Dżdżownice w glebie uprawianej bezpłużnie, pasowo
agregatem Mzuri.

4.5. Zachwaszczenie
Badania naukowe i obserwacje rolników wskazują, że uprawa roli wpływa na zachwaszczenie. Od jej sposobu, czy systemu zależy rozmieszczenie nasion w glebie
(rys. 3), liczebność i struktura gatunkowa chwastów. Zmiany te zachodzą zwłaszcza
po wieloletnim stosowaniu określonego sposobu uprawy roli. Liczne uprawki wykonywane w systemie płużnym ograniczają zachwaszczenie. Orka przykrywa jednak nasiona chwastów i roślin uprawnych, zwiększając glebowy bank diaspor, i rozmieszcza je w całej warstwie ornej. Wykonywana po pewnym czasie wydobywa je
ponownie na powierzchnię. Dlatego po zbiorze roślin należy robić wszystko, aby jak
największa ich liczba skiełkowała. Niestety diaspory większości roślin segetalnych
kiełkują po osypaniu tylko w niewielkim procencie, w większym natomiast nasiona
i owoce roślin uprawnych. Jeżeli gleba jest wilgotna i występują opady, to bezpośrednio po zbiorze roślin można zrezygnować z uprawy roli, gdy brakuje wilgoci
uprawę należy wykonać, choć płytko, aby prowokować nasiona do kiełkowania.
Uprawa bezpłużna i siew bezpośredni w opinii większości prowadzą do zwiększenia zachwaszczenia, zmienia się także jego struktura gatunkowa. Szczegól-
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nie uciążliwe stają się chwasty wieloletnie oraz jednoliścienne. W większej ilości
pojawiają się, np. stokłosy, wyczyniec polny, palusznik krwawy, wiechlina roczna. Nasiona chwastów i roślin uprawnych w systemach bezorkowych zalegają
w wierzchniej warstwie gleby i według niektórych ulegają tam szybszej degradacji niż głęboko w glebie, co może być przyczyną mniejszego zachwaszczenia. Brak
lub ograniczona liczba uprawek mechanicznych zmusza jednak do stosowania
często większej ilości herbicydów. Przed i bezpośrednio po siewie roślin uprawnych powszechnie używa się herbicydów totalnych. Wykonując uprawę bezpłużną lub siew bezpośredni szczególną uwagę należy zwrócić na samosiewy (fot. 5),
a w związku z tym na właściwe zmianowanie roślin. W warunkach dużego udziału
zbóż w zasiewach wskazany jest przemienny wysiew form ozimych i jarych, a zasiewy zbóż ozimych powinny być przerywane uprawą roślin niezbożowych. Takie
postępowanie ogranicza występowanie i kompensację tych samych gatunków
chwastów oraz ułatwia ich chemiczne zwalczanie. W wielu przypadkach jest to
także jedyny sposób uniknięcia występowania samosiewów zbóż lub stworzenia
możliwości do jego regulacji w okresie wegetacji. Jeżeli w zmianowaniu wysiewane są zboża ozime po sobie, a po zbiorze przedplonu nie ma warunków (np.
brak opadów) do skiełkowania osypanego ziarna, to jego samosiewy pojawią się
dopiero po wschodach rośliny następczej. Wówczas nie ma możliwości chemicznego zwalczania jednej rośliny zbożowej w łanie innej.

Rys. 3. Rozmieszczenie nasion w glebie uprawianej w zależności od systemu
uprawy roli (Piskier i Sekutowski 2013 – opracowanie własne).
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Fot. 5. Samosiewy zbóż w rzepaku ozimym.

5. Czasochłonność i zużycie paliwa
Uprawa roli pochłania 30-50% całkowitego nakładu paliwa w agrotechnice roślin. Najbardziej energochłonne są orka głęboka i głęboka uprawa bezpłużna,
np. głęboszowanie, gruberowanie, spulchnianie. Na wykonanie każdej z tych
uprawek zużywa się, w zależności od głębokości oraz warunków glebowych
i meteorologicznych, nawet ponad 30 l ON na ha. Spośród systemów uprawy
roli największych nakładów paliwa wymaga uprawa płużna, a najmniejszych
siew bezpośredni. Według różnych badań przeciętne zużycie paliwa w systemie
płużnym, w zależności od rośliny uprawnej, jej przedplonu oraz warunków siedliskowych, wynosi 25-50 l/ha. Uprawa bezorkowa pochłania 15-35 l/ha, a siew
bezpośredni 6-20 l/ha. Zatem uproszczenie uprawy płużnej pozwala na dużą redukcję nakładów paliwa (tab. 3). Na znaczną oszczędność zużycia paliwa pozwala także technologia strip-till. Pasowa uprawa roli, wysiew nawozów mineralnych i siew nasion w przeciętnych warunkach glebowych absorbuje kilkanaście
litrów paliwa na hektar. W porównaniu z uprawą płużną i bezpłużną znaczne są
także oszczędności czasu pracy (tab. 4).
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Dla wielu rolników wielokrotnie krótszy czas wykonywania uprawy bezpłużnej
czy siewu bezpośredniego niż uprawy płużnej jest ważniejszym argumentem
na rzecz redukcji klasycznej uprawy niż mniejsze zużycie paliwa. Krótki czas
uprawy, a często także jednoczesne nawożenie i siew, oraz możliwość stosowania tej uprawy przy bardziej zróżnicowanej wilgotności gleby niż wykonywania orki jest warunkiem dotrzymania optymalnych terminów siewu, zwłaszcza
w gospodarstwach o dużej powierzchni.
Tabela 3. Zużycie paliwa (l.ha-1) na uprawę roli pod jęczmień jary
(Jaskulski i in. 2013).
Rzepak ozimy

Zabieg uprawowy

UP
Podorywka + bronowanie

UM

9,8

Uprawa ścierniska
agregatem
Orka przedzimowa

UB

Przedplon
Jęczmień jary
UP

UM

UP

UB

UM

10,4
8,6

9,3

20,6

Gruberowanie

UB

Kukurydza

21,3
15,2

Talerzowanie ścierniska

23,1
15,5

9,5

18,4
10,2

Talerzowanie wiosną

13,0

13,4

Uprawa przedsiewna
agregatem

6,1

6,0

12,3

5,8

5,8

Suma

36,5 29,8

21,8

37,5

30,6 23,2 28,6 24,3 13,4

5,5

5,9

UP – uprawa płużna, UB – uprawa bezpłużna, UM – uprawa minimalna

Tabela 4. Zużycie paliwa i nakład czasu pracy na płużną, bezpłużną i pasową
uprawę roli oraz siew pszenicy ozimej.
Uprawa roli

Zużycie paliwa (l.ha-1)

Czas pracy (h.ha-1)

Płużna

39,5

2,0

Bezpłużna

28,6

1,2

Pasowa (strip-till) – agregat
Mzuri

13,3

0,4
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6. Plonowanie roślin
Według większości wyników badań największe plony roślin uzyskuje się po klasycznej uprawie płużnej. Należy jednak podkreślić, że reakcja roślin na różne
sposoby i systemy uprawy roli zależy w dużym stopniu od warunków glebowych i przebiegu pogody, zwłaszcza ilości i rozkładu opadów, w poszczególnych sezonach wegetacyjnych. Dlatego w niektórych latach lepiej plonują rośliny po uprawie bezorkowej lub siewie bezpośrednim niż po orce (rys. 4). Może
być to wynikiem korzystniejszych warunków wodnych już w momencie siewu
i w rezultacie tego pełnych oraz wyrównanych wschodów roślin. Zasoby dostępnej wody w późniejszych fazach rozwojowych, zimowanie w przypadku
roślin ozimych, zachwaszczenie i możliwość jego ograniczenia, występowanie
chorób i szkodników to także czynniki bardzo zmienne w latach, a decydujące o reakcji roślin na uprawę roli. Technologia strip-till realizowana siewnikiem
Mzuri gwarantująca dobre wschody roślin jesienią 2014 roku na glinie ciężkiej
w warunkach długotrwałego braku opadów spowodowała wzrost plonu pszenicy ozimej o 7,0 dt/ha w porównaniu z uprawą płużną. Z kolei na glinie lekkiej
bujny wzrost roślin wiosną w tej technologii spowodował gorsze wypełnienie
ziarna i zmniejszenie plonu o 3,4% z powodu drastycznego niedoboru wody
w późniejszym okresie (rys. 5).

Rys. 4. Plonowanie pszenicy ozimej w latach w zależności od systemu
uprawy roli (Małecka 2011 – opracowanie własne).
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Rys. 5. Plonowanie pszenicy ozimej na glinie ciężkiej i lekkiej w zależności od
sposobu uprawy roli.

7. Podsumowanie
Wiedza na temat wpływu elementów agrotechniki na właściwości gleby, wzrost
i plonowanie roślin oraz środowisko, a także postęp techniczny i technologiczny
sprawiają, że we współczesnym rolnictwie realizowane są różne sposoby i systemy uprawy roli. Dominuje uprawa płużna właściwie realizująca podstawowe
zadania agrotechniczne i środowiskowe, w tym przygotowująca łoże siewne
oraz środowisko właściwe do dobrego wzrostu i funkcjonowania systemu korzeniowego roślin uprawnych. W wielu przypadkach funkcje te równie dobrze
spełnia uprawa bezpłużna, polegająca na głębszym lub płytszym spulchnianiu
i mieszaniu roli. Całkowite zaniechanie zabiegów mechanicznych i wykonywanie siewu bezpośredniego również nie musi oznaczać niekorzystnych zmian
w środowisku i powodować zmniejszenia plonów. Z drugiej strony każdy system i sposób uprawy roli może wpływać niekorzystnie na warunki i efekty polowej produkcji roślinnej oraz środowisko naturalne. Dlatego wybór któregoś
z nich w danym gospodarstwie rolnym musi być poprzedzony wnikliwą analizą
warunków siedliskowych, organizacyjnych i ekonomicznych.
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