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Wstęp

Uprawa roli stanowi integralną część agrotechniki, a jej bezpośredni wpływ 
plonotwórczy ocenia się na 3-8% (34). Jednocześnie jest elementem agrotechniki 
bardzo wyraźnie oddziaływującym na rolę i jej właściwości, co w połączeniu ze 
znacznymi kosztami jej wykonania powoduje poszukiwanie nowych rozwiązań (19). 
Za podstawowy oraz najczęściej stosowany system uprawy roli w Polsce przyjmuje 
się system orkowy (35). Jednak coraz częściej stosowany jest system bezorkowy, 
określany miastem uprawy konserwującej czy uproszczonej (6, 17, 39, 76). Określenie 
uprawa bezorkowa jest pojęciem bardzo szerokim i jednocześnie mało precyzyjnym. 
W literaturze przedmiotu spotyka się bowiem określenie uprawa bezorkowa dotyczące 
np. rezygnacji z orki i zastąpienia jej spulchnieniem gleby za pomocą kultywatora 
ścierniskowego (17, 30, 32) czy kultywatora-grubera (35, 40). Spotyka się również 
uprawę bezorkową, w której podstawowym zabiegiem jest talerzowanie (6), a nawet 
technologie, w których wykonano jedynie podorywkę i zespół upraw wiosennych 
(np. agregatem doprawiającym) (29). Jedynie w niewielu opracowaniach określenie 
uprawa bezorkowa dotyczy kompleksowej technologii uprawy roli tzn. wykonania 
podorywki i uprawy podstawowej roli z wykorzystaniem kultywatorów uprawowych 
(42, 44). Jako modyfikację uprawy bezorkowej uznaje się również uprawę pasową, 
która zaczyna być stosowana coraz częściej w warunkach naszego kraju (37). Za 
ekstremalny rodzaj uprawy bezorkowej, uważa się siew bezpośredni, przy którym 
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uprawa roli ogranicza się jedynie do spulchnienia bruzdki siewnej. W trakcie przejazdu 
siewnika następuje umieszczenie nasion na dnie rowka siewnego w nieuprawioną 
glebę (10, 75, 76). 

Tak znaczne zróżnicowanie uprawy bezorkowej uniemożliwia wyciąganie 
jednoznacznych wniosków i uogólnień, chociaż wielu autorów podkreśla celowość jej 
stosowania, szczególnie w warunkach gospodarstw wielkotowarowych (17, 42, 62). 

Uprawa bezorkowa, a środowisko glebowe

Ideą bezorkowej uprawy roli jest jej spulchnienie oraz wymieszanie resztek 
pożniwnych. Uprawa ta nie powoduje jednak odwrócenia warstwy roli, co jest 
głównym założeniem uprawy orkowej. Odmienność oddziaływania systemów 
uprawy na rolę można prześledzić na przykładzie wymieszania resztek pożniwnych 
(tab. 1). Zastosowanie systemu orkowego (podorywka wykonana kultywatorem 
ścierniskowym, orka na głębokość 21 cm) spowodowało umieszczenie głównej 
masy resztek pożniwnych  (52,2%) w warstwie gleby na głębokości 14-21 cm.  
W warstwie 7-14 cm występowało około 36,2% masy resztek, natomiast w warstwie 
powierzchniowej jedynie 11,6%. Zastosowanie systemu bezorkowego (podorywka 
kultywatorem ścierniskowym – jak na uprawie orkowej, uprawa podstawowa 
agregatem uprawowym na bazie ciężkiego kultywatora uprawowego na 22 cm) 
umieściła większość resztek pożniwnych (58,4%) w warstwie powierzchniowej (0-7 
cm). W warstwie 7-14 cm znajdowało się 22,6% resztek pożniwnych, natomiast  
w warstwie 14-21 cm jedynie 19%. Większe nagromadzenie węgla organicznego 
w warstwach powierzchniowych gleb uprawianych bezorkowo stwierdziła również 
Małecka i in. (32).

Tabela 1 
Rozmieszczenie resztek pożniwnych (%) w profilu glebowym 

po zastosowaniu różnych systemów uprawy roli

Badana warstwa gleby
(cm)

System uprawy
Orkowy Bezorkowy

0-7 11,6 58,4
7-14 36,2 22,6
14-21 52,2 19,0

Źródło: badania własne.

Podobny charakter zmian dotyczących wskaźników struktury gleb uzyskali w 
swoich badaniach W a c ł a w o w i c z  i i n. (72) (tab. 2). Prowadzone przez nich 
badania dotyczyły uprawy roli w ogniwie zmianowania burak cukrowy – pszenica 
jara. Jako kombinację orkową zastosowano jesienne przyoranie liści buraczanych, 
wiosną zastosowano agregat uprawowy, w systemie bezorkowym liście buraczane 
pozostawiono na powierzchni pola do wiosny, wiosną zastosowano kultywator  
i agregat uprawowy.
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 Tabela 2 
Wpływ systemów uprawy na wybrane wskaźniki struktury gleby

Badana 
warstwa
(cm)

Roślina uprawna
Pszenica jara Pszenica jara 

Termin badań 
(faza rośliny uprawnej wg skali BBCH)

BBCH 25 BBCH 90
System uprawy i badana cecha

System \
orkowy

System 
bezorkowy

System 
orkowy

System 
bezorkowy

Wskaźnik struktury gleby
0-10 1,02 1,31 1,02 0,99
10-20 0,98 1,00 0,99 0,90

Wskaźnik wodoodporności agregatów glebowych (Wod)
0-10 19,6 22,9 17,2 25,0

10-20 19,5 20,9 17,9 18,7
Średnia ważona średnica agregatów (MWDg) (mm)

0-10 0,63 0,83 0,66 0,75
10-20 0,77 0,83 1,02 0,76

BBCH 25 – pełnia krzewienia, BBCH 90 – zbiór 
Źródło: Wacławowicz i in. 2012 (72), zmienione przez Autorów.

Pozytywne oddziaływanie bezorkowej uprawy roli zaznaczyło się szczególnie 
wyraźnie w początkowym okresie wegetacji roślin w warstwie 0-10 cm. Wskaźnik 
struktury gleby oznaczony w fazie krzewienia pszenicy był  większy od uzyskanego 
na uprawie orkowej o 28%, średnia ważona średnica agregatów o 32%, natomiast 
wskaźnik wodoodporności agregatów o 17%. W terminie zbioru pszenicy najlepsze 
parametry uzyskał wskaźnik wodoodporności agregatów glebowych z warstwy 10-20 
cm, był on większy od stwierdzonego na uprawie orkowej o 45% (tab. 2). 

Uprawa mechaniczna gleby ma za zadanie między innymi optymalizację właściwości 
fizycznych roli dostosowując je do wymagań roślin. Wśród rolników powszechne 
panuje przekonanie, że rezygnacja z orki wpływa na nadmierne zagęszczenie roli  
i pogorszenie jej właściwości fizycznych. Badania polowe przeprowadzone na glebach 
uprawianych bezorkowo w większości przypadków nie potwierdzają tego poglądu, 
a wieloletnie stosowanie uprawy bezorkowej najczęściej wpływa pozytywnie na 
stan warstwy uprawnej. Oceniając pola pozostające od 6. lat w uprawie bezorkowej 
nie stwierdzono wyraźnych zmian gęstości objętościowej, wilgotności aktualnej 
oraz porowatości kapilarnej gleby w trakcie sezonu wegetacyjnego. Jedynie w fazie 
dojrzałości pełnej pszenicy gleba uprawiana bezorkowo charakteryzowała się mniejszą 
wilgotnością (tab. 3).
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Tabela 3 
Wpływ  sposobów uprawy roli na zmiany fizycznych właściwości gleby

Badana 
warstwa gleby

Badana cecha gleby
Gęstość objętościowa 

rzeczywista
(g·cm-3)

Wilgotność aktualna
(% objętościowy)

Porowatość kapilarna
(% objętościowy)

Uprawa orkowa Uprawa 
bezorkowa

Uprawa 
orkowa

Uprawa 
bezorkowa

Uprawa 
orkowa

Uprawa 
bezorkowa

Termin badań (faza rośliny uprawnej wg skali BBCH)
BBCH 25 

0-30 cm 1,44 1,44 14,10 14,92 32,31 32,24
NIR α=0,05 r.n. r.n. r.n.

BBCH 55 
0-30 cm 1,45 1,44 20,85 20,75 28,03 28,68
NIR α=0,05 r.n. r.n. r.n.

BBCH 89 
0-30 cm 1,54 1,48 19,02 15,83 28,36 30,05
NIR α=0,05 r.n. 1,653 r.n.

BBCH 25 – pełnia krzewienia, BBCH 55 – pełnia kłoszenia, BBCH 89 – dojrzałość pełna, 
r.n. – różnice nieistotne
Źródło: Piskier 2006 (40).

Z badań przeprowadzonych przez Biskupskiego (1) w uprawie żyta ozimego, 
gdzie przedplonem był wieloletni odłóg, wynika że zastosowanie uprawy uproszczonej 
oraz siewu bezpośredniego spowodowało zwiększenie gęstości i zwięzłości oraz 
obniżenie wilgotności gleby w warstwie 0-30 cm.

Natomiast Lepiarczyk i  in.  (28), w swoich badaniach uzyskali odmienne 
wyniki. Oceniali oni wpływ systemów uprawy roli stosowanych w latach 2003-2005 
na zmiany właściwości fizycznych warstwy uprawnej. Badania przeprowadzona  
w trakcie wegetacji jęczmienia jarego i bobiku (tab. 4). Uprawa bezorkowa (kultywator 
+ wał strunowy) stosowana pod jęczmień nie powodowała zmian gęstości gleby 
niezależnie od terminu badań, powodowała natomiast istotne zwiększenie wilgotności 
gleby. W przypadku uprawy bobiku gęstość gleby ulegała istotnym zmianom  
w następstwie uprawy bezorkowej i w okresie lata była większa od stwierdzonej na 
uprawie orkowej. Wilgotność gleby była natomiast większa na polach uprawianych 
orkowo na początku wegetacji (badanie wiosenne) w pełni lata natomiast na polach 
uprawianych bezorkowo. Taki stan rzeczy związany był z warunkami pogodowymi, 
zastosowanymi uprawkami oraz z przedplonem (ilością resztek pożniwnych). 
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Tabela 4
Wartości wybranych fizycznych właściwości gleby określone w trakcie wegetacji roślin 

(średnio dla głębokości 0-30 cm)

Termin badań System uprawy NIR α=0,05Orkowy Bezorkowy
Jęczmień jary – gęstość gleby (g·cm-3)

Termin wiosenny 1,50 1,50 r.n.
Termin letni 1,51 1,49

Jęczmień jary – wilgotność gleby (%)
Termin wiosenny 25,91 26,55

0,694Termin letni 22,67 25,24
Bobik – gęstość gleby (g·cm-3)

Termin wiosenny 1,53 1,50
0,028

Termin letni 1,47 1,47
Bobik – wilgotność gleby (%)

Termin wiosenny 27,83 25,39 0,662
Termin letni 14,86 16,95

r.n. – różnice nieistotne
Źródło: Lepiarczyk i in. 2007 (29), zmienione przez Autorów.

Małecka i in. (32), w swoich badaniach przeprowadzonych w fazie wypuszczania 
wąsów czepnych grochu, dowodzi pozytywnego wpływu uprawy bezorkowej w skład 
której wchodził agregat ścierniskowy na właściwości fizyczne warstwy uprawnej. 
Niezależnie od badanej warstwy roli (0-10 cm oraz 10-20 cm) gleba uprawiana 
bezorkowo charakteryzowała się istotnie większą wilgotnością. W warstwie 0-10 
cm rola uprawiana bezorkowo charakteryzowała się większą wilgotnością o 12%, 
natomiast w warstwie 10-20 cm o 11%. Gęstość gleby była dość wyrównana w całej 
badanej warstwie gleby uprawianej bezorkowo i wynosiła 1,54 g·cm-3 w warstwie 
0-10 cm i 1,57 g·cm-3 w warstwie 10-20 cm. W warstwie 0-10 cm gęstość gleby 
stwierdzona na uprawie bezorkowej była większa o około 5% od wartości stwierdzonej 
na uprawie orkowej, natomiast w warstwie 10-20 cm była mniejsza o około 5%  
w stosunku do kontroli (tab. 5). 

Tabela 5 
Wpływ systemów uprawy roli na właściwości fizyczne gleby (średnio dla lat 2010-2011)

Badana 
warstwa gleby

System uprawy NIR α=0,05Orkowy Bezorkowy
Wilgotność gleby (g·cm-30

0-10 cm 15,3 17,2 1,15
10-20 cm 17,9 19,8 1,64

Gęstość gleby (%
0-10 cm 1,46 1,54 0,05
10-20 cm 1,66 1,57 0,06

Źródło: Małecka i in. 2012 (32), zmienione przez Autorów.
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Uprawa bezorkowa, a zdrowotność łanu

Zmiany jakie następują w środowisku glebowym w wyniku stosowania uprawy 
bezorkowej mogą wywierać istotny wpływ na liczebność oraz występowanie 
niektórych agrofagów (np. chorób grzybowych). Badania przeprowadzone przez 
Runowską-Hryńczuk i Hryńczuka (46) wykazały, że liczebność drobnoustrojów 
w glebie uzależniona jest w znacznym stopniu od prowadzonego systemu uprawy roli. 
W uprawie bezorkowej, autorzy ci stwierdzili największą liczebność promieniowców 
oraz najwyższy ich stopień rozwoju. Natomiast w uprawie orkowej zaobserwowali 
największą liczebność bakterii, grzybów i promieniowców (32, 46, 76).

Niektóre choroby grzybowe mogą występować w większym nasileniu  
w pierwszych 2-4 latach uprawy bezorkowej. Zjawisko to jest szczególnie widoczne 
w uprawie zbóż w monokulturze. Najczęściej są to choroby podstawy źdźbła i korzeni 
(tzw. choroby podsuszkowe), wywoływane przez grzyby z rodzaju: Fusarium spp., 
Pseudocercosporella herpotrichoides, Gaeumannomyces graminis czy Drechslera 
sorokiniana. Efekt ten jest szczególnie dobrze widoczny w krótkotrwałych (3-5 letnich) 
monokulturach, gdyż wzrost występowania tych chorób obserwuje się zwykle tylko 
przez okres pierwszych 2-4 lat (2, 7, 9, 36, 73, 81). Natomiast doniesienia literaturowe  
z badań nad wpływem uprawy bezorkowej stosowanej w zmianowaniu, na występowanie 
chorób grzybowych, a w szczególności podsuszkowych są niejednoznaczne. Zdaniem 
Christiansena (8) w zmianowaniach, w których pszenica uprawiana jest co 2-3 lata 
na tym samym polu, porażenie przez choroby podsuszkowe może być silniejsze na 
uprawie bezorkowej niż na uprawie orkowej. Innego zdania są Schmidt  i  S tah l 
(64), którzy uważają, że uprawa bezorkowa, powoduje zmniejszenie nasilenia chorób 
podstawy źdźbła w porównaniu do uprawy orkowej. Efekt ten tłumaczony jest przez 
Heylanda (20) w ten sposób, że uprawa bezorkowa umieszcza większość resztek 
pożniwnych w górnych warstwach gleby, a nierzadko część z nich pozostaje również 
na powierzchni gleby. W wyniku działania zmiennych warunków atmosferycznych 
(pluwio-termalnych), grzyby chorobotwórcze występujące na resztkach pożniwnych 
ulegają szybszemu rozkładowi. Natomiast Weber (75) podaje, że stopień porażenia 
zbóż (np. różnych odmian pszenicy ozimej) może być uzależniony od sposobu 
uprawy roli oraz od przedplonu (tab. 6). Ponadto Autor ten uważa, że ograniczenie 
występowania chorób grzybowych w warunkach uprawy bezorkowej, może wynikać 
ze stosowania urozmaiconych zmianowań, uprawy roślin o zróżnicowanych okresach 
zbioru oraz różnych międzyplonów (76).
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Tabela 6 
Porażenie odmian pszenicy ozimej przez choroby podstawy źdźbła 

w zależności od sposobu uprawy roli (średnio z lat 2000-2002)

Odmiany

Przedplon
Owies Pszenica jara

Sposób uprawy roli
UO UBO UZ Średnia UO UBO UZ Średnia

Wskaźnik porażenia
Elena 2,03 1,54 1,42 1,66 1,83 2,11 1,77 1,90
Kobra 1,65 1,51 1,11 1,42 1,63 1,59 1,50 1,57
Maltanka 2,18 1,52 1,54 1,75 1,69 2,36 2,39 2,15
Aleta 1,75 1,71 1,05 1,50 2,08 1,89 1,79 1,92
Mikon 1,87 1,28 1,25 1,47 2,36 2,39 1,51 2,09
Izolda 1,73 1,05 1,30 1,36 1,57 1,55 1,71 1,61
Sakwa 1,51 1,38 1,60 1,50 1,91 1,42 1,77 1,70
Średnia 1,82 1,43 1,32 1,52 1,87 1,90 1,78 1,85

UO – uprawa orkowa, UBO – uprawa bezorkowa, UZ – uprawa zerowa
Źródło: Weber 2004 (75), zmienione przez Autorów.

Uprawa bezorkowa, a zachwaszczenie łanu

Zbiorowiska roślin towarzyszące uprawom polowym, stanowią szczególną 
grupę ekosystemów, które kształtowane są w dużej mierze przez warunki siedliska 
oraz czynnik antropogeniczny (rolnika), wynikający z zastosowanych zabiegów 
agrotechnicznych, tj. przedplonu, sposobu uprawy roli czy zabiegów pielęgnacyjnych 
(11, 22, 66, 67, 77). 

Przemiany szaty roślinnej w wyniku działalności czynników antropogenicznych 
określane są mianem synantropizacji (26). W wyniku działalności człowieka (np. 
rolnika) obserwuje się zmniejszanie liczby gatunków stenotopowych na rzecz apofitów 
oraz antropofitów (25, 27, 63). 

Jednym z czynników, które silnie kształtują agrofitocenozę są wszelkiego rodzaju 
uproszczenia w sposobie uprawy roli, gdyż przyczyniają się do tworzenia odmiennych 
warunków dla wzrostu i rozwoju rośliny uprawnej oraz chwastów. Szczególnie 
stosowanie uproszczeń uprawowych w następstwie roślin może stwarzać warunki do 
kompensacji lub czasowego zanikania niektórych gatunków (33, 56, 68). W warunkach 
uproszczonych systemów uprawy roli, płodozmian jest bardzo ważnym czynnikiem 
regulującym stan i stopień zachwaszczenia plantacji roślin uprawnych. Prawidłowo 
prowadzone zmianowanie roślin w połączeniu ze zróżnicowanymi zabiegami 
uprawowymi sprzyja utrzymaniu zachwaszczenia na względnie niskim poziomie. 
Wprowadzenie w zmianowaniu roślin ozimych i jarych jak również gatunków  
o zmiennych terminach zbioru zapobiega powstawaniu zjawiska kompensacji  
i ogranicza niektóre gatunki chwastów, a z czasem może prowadzić do wytworzenia 
się względnej równowagi w agrofitocenozie. Przykładem mogą być badania 
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Szymankiewicza  i  in .  (69) w których to autorzy ci porównywali wpływ 
płodozmianu i monokultury oraz sposobu uprawy roli na zachwaszczenie pszenżyta 
ozimego. Z badań tych wynika, że oddziaływanie płodozmianu (niezależnie od sposobu 
uprawy roli), na zachwaszczenie łanu pszenżyta ozimego, przejawia się głównie 
redukcją liczebności chwastów z jednoczesnym zwiększeniem bioróżnorodności 
(tab. 7).

Tabela 7 
Liczba chwastów na 1 m-2 w zależności od systemu oraz sposobu uprawy roli

Lata badań Płodozmian Monokultura
UP UU UP UU

1997 19,7 39,2 28,5 31,1
1998 8,9 26,9 6,9 21,1
1999 23,9 12,5 32,5 208,7
2000 8,2 33,2 40,4 168,2
Średnio dla lat 15,2 28,0 27,1 107,3
Średnio dla sposobów uprawy 21,6 67,2

UP – uprawa pełna, UU – uprawa uproszczona
Źródło: Szymankiewicz i in. 2003 (69), zmienione przez Autorów.

Zdaniem Blecharczyka i in. (3) oraz Sekutowskiego (53), stosowanie uprawy 
bezorkowej w połączeniu z uprawą roślin w monokulturze, może powodować nie 
tylko zmiany ilościowe ale również jakościowe zbiorowisk chwastów. W dłuższej 
perspektywie czasowej na miejsce zbiorowisk w których występuje stosunkowa 
duża bioróżnorodność gatunkowa, pojawiają się bardzo uproszczone zbiorowiska 
chwastów, składające się zaledwie z 2-4 gatunków dominujących (66, 69).  
Z badań przeprowadzonych przez Wrzesińską i in. (78) wynika, że w warunkach 
uprawy bezpłuznej, następuje szybsze rozprzestrzenianie się gatunków wieloletnich 
zarówno jedno jak i dwuliściennych, przy jednoczesnym ograniczaniu gatunków 
rocznych krótkotrwałych. Częściowym potwierdzeniem tej tezy są wyniki badań 
Sekutowskiego i  Domaradzkiego (56) oraz Sekutowskiego i  Roli (58), 
przeprowadzone w 7 letniej monokulturze pszenicy ozimej oraz kukurydzy. Autorzy 
ci stwierdzili istotny wzrost zachwaszczenia kilkoma gatunkami chwastów na 
uprawie bezorkowej. W pszenicy ozimej stwierdzili dominację 3 gatunków, tj. Apera 
spica-venti, Viola arvensis i Centaurea cyanus, a w łanie kukurydzy 2 gatunków, tj. 
Echinochloa crus-galli i Chenopodium album (rys. 1-2).

Uprawa bezorkowa, a glebowy bank nasion

Niewątpliwie najistotniejszym źródłem zachwaszczenia upraw polowych 
są nasiona chwastów, które po opuszczeniu rośliny matecznej (chwastu) trafiają 
na powierzchnię gleby, a następnie dzięki różnym czynnikom zewnętrznym są 
przemieszczane przeważnie w dwóch kierunkach: poziomo - wzdłuż powierzchni 
gleby lub pionowo - w głąb profilu glebowego (3). Liczebność nasion chwastów  
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w glebie uzależniona jest od kilku czynników, tj. typ gleby, zastosowane technologie 
produkcji, zabiegi agrotechniczne, zabiegi ochrony roślin,  a także bliskie sąsiedztwo 
innych pól uprawnych (14, 21, 24, 52, 54, 55, 59, 60, 65, 78). 

Środowiskowe i produkcyjne skutki stosowania bezorkowych systemów uprawy roli

Uprawa orkowa
Uprawa bezorkowa

Rys. 2. Liczebność dominujących gatunków chwastów występujących w łanie kukurydzy uprawianej 
w 7 letniej monokulturze w zależności od sposobu uprawy roli

Źródło: Sekutowski i Rola (58).

Rys. 1. Liczebność dominujących gatunków chwastów występujących w łanie pszenicy ozimej 
uprawianej w 7 letniej monokulturze w zależności od sposobu uprawy roli

Źródło: Sekutowski i Domaradzki 2009 (56).
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Pionowe rozmieszczenie nasion chwastów w glebie najczęściej uzależnione jest 
od zastosowanych zabiegów uprawowych (np. uprawy orkowej czy bezorkowej).  
W miejscach, gdzie profil glebowy nie został naruszony przez żadne narzędzia uprawowe 
(np. uprawa zerowa - siew bezpośredni) zdecydowana większość nasion znajduje się 
na głębokości 0-5 cm, a ich liczba gwałtownie maleje wraz z głębokością (55, 79). 
W przypadku stosowania uprawy bezorkowej, większość nasion chwastów znajduje 
się w warstwie gleby 0-15 cm. Natomiast w uprawie orkowej diaspory chwastów 
rozmieszczone są mniej więcej równomiernie w warstwie 0-25 cm (15, 70, 82). 

Zasobność glebowego banku nasion oraz późniejsze zachwaszczenie łanu rośliny 
uprawnej może być również uzależnione od zastosowanych technologii produkcji. 
Przykładem może być płodozmian, który umożliwia kolejno następującym po sobie 
roślinom uprawnym, prawidłowy wzrost i rozwój, a przez to może w pewnym stopniu 
ograniczać występowanie różnych gatunków chwastów (5). 

Potwierdzeniem tej tezy są wyniki badań jakie otrzymali Wrzesińska i in. (79), 
którzy stwierdzili zmniejszenie liczby nasion chwastów w wyniku zastosowania 
uproszczeń uprawowych w kolejnych ogniwach płodozmianu. Niezależnie od warstwy 
gleby, najwięcej diaspor chwastów autorzy ci stwierdzili na obiektach z uprawą płużną. 
Natomiast na uprawie bezpłużnej liczba nasion chwastów była mniejsza o 14%, a na 
siewie bezpośrednim aż o 51% (tab. 8).

Tabela 8 
Skład gatunkowy i zawartość nasion chwastów w warstwie 0-30 cm 

w zależności od sposobu uprawy roli

L.p. Gatunki chwastów System uprawy
UO UBO UZ

1 Chenopodium album 6819 6860 5531
2 Viola arvensis 2752 1045 1156
3 Fallopia convolvulus 1988 1772 107
4 Echinochloa crus-galli 342 560 141
5 Setaria viridis 204 188 127
6 Lamium amplexicaule 71 37 59
7 Stellaria media 37 68 48
8 Sinapis arvensis 11 - 23
9 Fumaria officinalis 7 - -
10 Veronica hederifolia 6 6 30
11 Lycopsis arvensis 6 - -
12 Bromus sterilis 4 - 11
13 Myosotis arvensis 4 - -
14 Thlaspi arvense - 22 41
15 Agrostemma githago - 4 -
16 Veronica persica - - 11
17 Poa annua - - 4

Ogółem 12251 10562 7289
UO – uprawa orkowa, UBO – uprawa bezorkowa, UZ – uprawa zerowa
Źródło: Wrzesińska i in. 2013 (79), zmienione przez Autorów.
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Natomiast w przypadku wieloletnich monokultur, najczęściej obserwuje się 
tworzenie wyspecjalizowanych zbiorowisk chwastów, charakterystycznych dla 
danej grupy roślin. Bardzo często dochodzi wtedy do kompensacji niektórych 
gatunków chwastów (3, 43, 68). Przykładem mogą być badania przeprowadzone 
przez Sekutowskiego i Rolę (52), z których wynika, że uproszczenia uprawowe 
w monokulturze pszenicy ozimej, spowodowały nagromadzenie większej liczby 
nasion chwastów oraz doprowadziły do kompensacji 6 gatunków tj. Apera spica-venti, 
Viola arvensis, Papaver rhoeas, Lamium purpureum, Melandrium album i Centaurea 
cyanus (tab. 9). 

Tabela 9 
Skład gatunkowy i liczebność nasion chwastów w glebie, 

w wyniku uprawy orkowej i bezorkowej monokulturze pszenicy ozimej

L.p. Gatunki chwastów

Warstwa gleby 
0 - 15 cm 15 - 25 cm 0 - 25 cm

System uprawy
UO UBO UO UBO UO UBO

1 Apera spica-venti 2709 5313 1146 1250 3855 6563
2 Echinochloa crus-galli 312 625 105 105 417 730
3 Anthemis arvensis 2708 2709 1251 1042 3959 3751
4 Viola arvensis 4271 6042 2291 1875 6562 7917
5 Chenopodium album 3541 2500 1146 2292 4687 4792
6 Papaver rhoeas 4063 4979 625 729 4688 5708
7 Lamium purpureum 311 1146 105 417 416 1563
8 Melandrium album 520 1146 207 104 727 1250
9 Centaurea cyanus 3542 4271 729 938 4271 5209
10 Veronica persica 104 208 - - 104 208
11 Brassica napus - - 104 - 104 -
12 Veronica hederifolia - - 104 - 104 -
13 Lycopsis arvensis 105 - - - 105 -
14 Geranium pusillum 104 313 - - 104 313
15 Galinsoga parviflora - 104 - - - 104
16 Myosotis arvensis - 417 - - - 417
17 Stellaria media - 208 - - - 208

Ogółem 22290 29981 7813 8752 30103 38733
UO – uprawa orkowa, UBO – uprawa bezorkowa
Źródło: Sekutowski i Rola 2006 (52), zmienione przez Autorów.

Uprawa bezorkowa, a zachowanie się herbicydów w glebie

Głównym celem stosowania herbicydów jest ochrona plantacji przed 
konkurencyjnym oddziaływaniem chwastów względem rośliny uprawnej. Herbicydy 
można stosować zarówno doglebowo jak i nalistnie. W zależności od rodzaju i sposobu 
aplikacji, część (środek nalistny) lub całość (środek doglebowy) herbicydu dostaje się 
do gleby. Każda substancja aktywna herbicydu, która wnika do środowiska glebowego 
może podlegać procesom biofizycznym i(lub) biochemicznym. Proces degradacji 
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i translokacji substancji aktywnych herbicydów uzależniony jest od bardzo wielu 
czynników np. środowiskowo-glebowych czy agrotechnicznych (23, 48, 71, 74).

Zdaniem Domaradzkiego i in. (12), Domaradzkiego i Sekutowskiego 
(13), S a d o w s k i e g o  (48), S a d o w s k i e g o  i  i n .  (49) oraz S a d o w s k i e g o  
i  Kucharskiego (50), czynnikami silnie modyfikującymi dynamikę zanikania oraz 
przemieszczania w głąb profilu glebowego substancji aktywnych herbicydów mogą 
być warunki wilgotnościowo-termiczne, stan i stopień zachwaszczenia łanu rośliny 
uprawnej, terminy aplikacji oraz sposoby uprawy roli. 

Z badań przeprowadzonych przez Sekutowskiego i Sadowskiego (57) wynika, 
że przebieg krzywej dynamiki zanikania np. tifensulfuronu (taki przebieg można 
odnieść praktycznie do większości substancji aktywnych herbicydów) w warstwie 
gleby do głębokości 20 cm, można umownie podzielić na trzy fazy. W pierwszym 
okresie (2 tygodnie po aplikacji), następuje silna redukcja stężenia substancji aktywnej 
herbicydu, średnio o 20-40%. Drugi okres charakteryzuje się zahamowaniem wartości 
stężenia, a niekiedy następuje ponowny wzrost zawartości substancji aktywnej  
w glebie. Związane jest to z procesem rozpadu związku chemicznego oraz 
dostarczaniem „nowych” zasobów substancji aktywnej herbicydu wraz ze 
zniszczonymi gatunkami chwastów i(lub) w wyniku wypłukiwania pozostałości  
z rośliny uprawnej oraz z wierzchniej warstwy gleby. Proces ten obserwowany jest 
do około 4-6 tygodnia od momentu aplikacji herbicydów. W trzecim okresie (około  
8 tygodnia po aplikacji, aż do zbioru rośliny uprawnej) stężenie substancji aktywnych 
herbicydów w glebie systematycznie maleje, aż do osiągnięcia poziom rzędu 0-10% 
stanu początkowego (rys. 3). 

Integralną częścią dynamiki zanikania substancji aktywnych herbicydów jest 
proces przemieszczania w głąb profilu glebowego. Według Rasmussena (45), 
Shipi talo i  in .  (61) oraz Tebrügge i  Duringa (80), uprawa orkowa może 
powodować rozluźnienie struktur gleby w warstwie 0-25 cm, ułatwiając w ten sposób 
degradację oraz przemieszczanie substancji aktywnej w głąb profilu glebowego. 
Natomiast uprawa bezorkowa może powodować wzrost zwięzłości i gęstości gleby, 
co sprawia, że proces degradacji oraz transportu w głąb profilu glebowego, może 
ulegać spowolnieniu. 

Badania przeprowadzone przez Sekutowskiego i Sadowskiego (57) wykazały, 
że przemieszczanie się herbicydów z grupy pochodnych sulfonylomocznika (np. 
tifensulfuronu) może być uzależnione od sposobu uprawy roli. Szybkość przenikania 
tifensulfuronu w głębsze warstwy gleby (11-20 cm) była wyraźnie większa w glebie 
uprawianej systemem orkowym (rys. 4).  
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Uprawa bezorkowa a plonowanie roślin

Reakcja roślin na uprawę bezorkową jest uzależniona od wielu czynników. Badania 
prowadzone w warunkach Polski dotyczą głównie zbóż ozimych (pszenica, żyto),  
w mniejszym stopniu zbóż jarych, kukurydzy oraz roślin strączkowych i okopowych. 
Zestawione w tabeli 10 wyniki wskazują na niejednorodną reakcję roślin na stosowanie 
uprawy bezorkowej. 

Rys. 3. Dynamika zanikania tifensulfuronu w warstwie gleby 0-20 cm 
Źródło: Sekutowski i Sadowski 2009 (57), zmienione przez Autorów.

Rys. 4. Dynamika przemieszczania tifensulfuronu w warstwie gleby 11-20 cm 
Źródło: Sekutowski i Sadowski 2009 (57), zmienione przez Autorów.

100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

Uprawa orkowa
Uprawa bezorkowa

Uprawa orkowa
Uprawa bezorkowa

100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

0          1         2         4          6          8        10        12        14       16       18   
Tygodnie od zastosowania 

0          1         2         4          6         8        10        12        14       16       18   
Tygodnie od zastosowania 

St
ęż

en
ie

 p
oc

zą
tk

ow
e 

(%
)

St
ęż

en
ie

 p
oc

zą
tk

ow
e 

(%
)

Środowiskowe i produkcyjne skutki stosowania bezorkowych systemów uprawy roli



82

Tabela 10 
Wpływ systemów uprawy roli na plonowanie roślin wg rożnych Autorów

Podstawowe 
narzędzie 
uprawowe

Głębokość 
pracy 
(cm)

Gatunek 
rośliny

Wielkość 
plonu nasion

(dt·ha-1) NIR=0,05 Autor(zy)
Uprawa 
orkowa

Uprawa 
bezorkowa

Kultywator 
z wałem 
strunowym

12 Pszenica ozima 53,2 51,1 r.n. Dzienia i  in.  (16)

Kultywator 20 Pszenica ozima 63,5 58,6 2,33 Orzech i  in.  (35)
Brona 
talerzowa 8-10 Pszenica ozima 44,0 40,0 b.d. Cudzik i  in.  (6)
Brona 
talerzowa 8-10 Pszenica ozima 34,1 27,0 b.d. Sekutowski (51)

Agregat 
ścierniskowy b.d. Pszenica ozima 79,6 56,9 0,73 Małecka i  in.  (31)

Kultywator 10-15 Pszenica ozima 62,2 56,1 2,20 Frant i  Bulak (19)

Głębosz 35 Pszenica ozima 95,5 92,4 r.n. Piskier (38)

Głębosz 45 Pszenica ozima 55,8 61,1 b.d. Fiszer i  in.  (18)
Ciężki 
kultywator 
uprawowy

22 Pszenica ozima 72,1 73,5 r.n. Badania własne 

Agregat 
ścierniskowy b.d. Jęczmień jary 43,0 33,1 0,56 Małecka i  in.  (31)

Kultywator 
podorywkowy b.d. Jęczmień jary 63,9 59,7 b.d. Lepiarczyk i  Stępnik 

(30)
Kultywator 
z wałem 
strunowym

b.d. Jęczmień jary 53,0 40,8 2,68 Lepiarczyk i  in.  (28)

Ciężki 
kultywator 
uprawowy

22 Żyto 
hybrydowe 71,0 70,4 r.n. Piskier i  Majchrzak 

(44)
Ciężki 
kultywator 
uprawowy

20 Żyto 
hybrydowe 95,9 101,0 r.n. Badania własne 

Kultywator 
z wałem 
strunowym

b.d. Bobik 40,9 38,7 r.n. Lepiarczyk i  in.  (28)

Kultywator 
z wałem 
strunowym

12 Burak cukrowy 483,0 483,0 r.n. Dzienia i 
Wereszczaka (17)

Gruber 
z wałem 
strunowym

15 cm Kukurydza 51,6 44,5 1,68 Sekutowski (53)

r.n. – różnice nieistotne
b.d. – brak danych
Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań różnych Autorów.
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Pszenica ozima nie reagowała na zastosowany system uprawy roli w badaniach 
Dzieni i  in. (16), Piskiera (38) oraz w badaniach własnych, a różnice wynosiły 
od -4% do +2%. Badania Fiszera i in. (18), wykazują pozytywną reakcję pszenicy 
na uprawę bazorkową, a uzyskany plon był większy o 9% w porównaniu do uprawy 
orkowej. Negatywną reakcję pszenicy wykazują Cudzik i in. (6), Frant  i  Bujak 
(19) oraz Orzech  i  in . (35). Plon pszenicy określony w ich badaniach jest mniejszy 
na uprawie bezorkowej o około 9%. Natomiast  Małecka i in. (31) oraz Sekutowski 
(51), wykazali nawet 20-22% różnicę w wielkości plonu pszenicy (plon mniejszy na 
uprawie bezorkowej). 

Badania dotyczące jęczmienia jarego oraz kukurydzy, jednoznacznie wskazują 
na negatywną reakcję tych gatunków na uprawę bezorkową. Uzyskiwany plon był 
mniejszy o 7% do 23% dla jęczmienia jarego (28, 30, 31) oraz o 14% dla kukurydzy 
(53). 

Żyto hybrydowe nie wykazywało istotnych różnic w wielkości plonu zarówno  
w nieopublikowanych badaniach własnych jak i w badaniach Piskiera i Majchrzaka (44). 

Badania prowadzone przez Dzienię i  Wereszczaka (17) nad zachowaniem się 
buraka cukrowego oraz przez Lepiarczyka i in. (28) nad plonowaniem bobiku, 
również nie wykazały negatywnej reakcji tych gatunków na uprawę bezorkową. 

Wyniki zestawione w tabeli 10. wykazują, że około połowa badań nie potwierdza 
negatywnej reakcji roślin na zastosowanie uprawy bezorkowej, natomiast  
w pozostałych przypadkach zmniejszenie plonu sięga od 8% do nawet 23%. 
Zestawione dane dowodzą bardzo wyraźnych różnic w doborze zastosowanych 
narzędzi. Jako podstawowe narzędzie w uprawie bezorkowej zastosowano np. bronę 
talerzową pracującą na 8-10 cm (6, 51), kultywatory z wałem strunowym pracujące 
na głębokość około 10-15 cm (16, 17, 28, 31, 53), kultywatory  podorywkowe lub 
agregaty podorywkowe – brak danych o głębokości pracy (30, 31), kultywatory 
pracujące na głębokość 10-15 cm (19). W nielicznych badaniach autorzy wykonali 
uprawę bezorkową za pomocą głębosza pracującego na poziomie 35 cm (38) lub 45 cm 
(18). Ciężkie kultywatory uprawowe pracujące na głębokość 20-22 cm, skonstruowane 
specjalnie do uprawy bezorkowej stanowią podstawę badań własnych oraz Piskiera 
i  Majchrzaka (44). 

Innym aspektem technologicznym mogącym wpłynąć na wielkość uzyskanego 
plonu jest ograniczenie uprawy bezorkowej do jednego zabiegu (agregat ścierniskowy) 
i porównywanie efektów jego pracy do kompleksowego systemy uprawy orkowej 
(podorywka, orka siewna, uprawki doprawiające) (31). Lepiarczyk i  in.  (28), 
zastosowali podorywkę na obydwu badanych systemach, na systemie orkowym 
wykonali orkę zięblę (na 30 cm), wiosną zastosowali uprawki doprawiające 
(bronowanie i  kultywator z wałem strunowym). W analizowanym systemie 
zrezygnowano z orki nie wprowadzając w to miejsce innego zabiegu. 

Porównanie kompleksowych technologii uprawy orkowej i bezorkowej tzn. 
zastosowanie w każdym z badanych systemów podorywki, uprawy podstawowej 
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jesiennej lub wiosennej oraz doprawiania gleby znajdziemy w badaniach Dzieni  
i  in. (16), Dzieni i  Wereszczaki (17), Fiszera i in. (18), Orzecha i in. (35), 
Piskiera (38), Piskiera i  Majchrzaka (44) oraz w nieopublikowanych badaniach 
własnych. 

Niezależnie od gatunku badanych roślin można zauważyć, że ich reakcja na uprawę 
bezorkową jest uzależniona od zastosowanej technologii i głębokości pracy narzędzi 
wykonujących uprawę podstawową. Zastosowanie kompleksowej, głębokiej uprawy 
bezorkowej (20-22 cm) z użyciem ciężkich kultywatorów uprawowych lub głęboszy 
(35-45 cm) nie powoduje negatywnego wpływu na wielkość plonu roślin. Podobnie 
brak negatywnej reakcji roślin na płytką uprawę bezorkową (12 cm) występuje  
w przypadku zastosowania kompleksowej technologii uprawy. Jednoznacznie 
negatywna reakcja roślin, wyrażona zmniejszeniem wielkości plonu występuje  
w przypadku spłycenia uprawy bezorkowej, wykonywania pojedynczego zabiegu 
agrotechnicznego lub zastosowania niepełnej technologii. 

W pierwszych 4-7 latach (tzw. okres przejściowy) stosowania systemów 
bezpłużnych, w szczególności siewów bezpośrednich, następuje spadek plonowania 
roślin uprawnych w porównaniu do systemów konwencjonalnych. Związane jest to 
z reorganizacją cech fizyko-chemicznych i biologicznych gleby. Jednak w kolejnych 
10-20 latach stosowania bezpłużnych systemów uprawy roli, następuje tzw. faza 
konsolidacji w wyniku której obserwuje się zwiększoną zawartość resztek roślinnych 
i próchnicy oraz wzrost stopnia nasycenia kompleksu sorpcyjnego jonami metali 
o charakterze zasadowym w wierzchniej warstwie gleby. W wyniku kolejnych 
kilkunastu lat uprawy bezpłużnej (tzw. faza zachowawcza, okres powyżej 20 lat) 
następuje zoptymalizowanie struktury i tekstury gleby, co przekłada się na zwyżkę 
plonowania. Uzyskane plony roślin mogą być porównywalne lub nawet wyższe  
z wynikami uzyskanymi w uprawie konwencjonalnej (47, 75, 76).

Podsumowanie

Uprawa bezorkowa jest systemem wykorzystującym wiele odmiennych 
technologii uprawy roli różniących się doborem maszyn, głębokością ich pracy 
oraz ilością wykonywanych zabiegów. Wpływa na odmienne (w porównaniu 
do systemów orkowych) rozmieszczenie resztek pożniwnych w profilu warstwy 
uprawnej, umieszczając je głównie w warstwach powierzchniowych gleby. Poprawia 
podstawowe wskaźniki struktury gleby oraz wodoodporność agregatów. Pozytywnie 
wpływa na wilgotność gleby i jedynie w niewielkim stopniu wywołuje zmiany jej 
gęstości. Uprawa bezpłużna ze znaczną ilością mulczu na powierzchni gleby, ogranicza 
w dużym stopniu negatywne skutki erozji wodnej i wietrznej. 

Stosowanie uprawy bezorkowej w wieloletnich monokulturach może przyczyniać 
się do nasilenia występowania chorób grzybowych. Natomiast ta sama uprawa 
(bezorkowa) stosowana w zmianowaniu, może powodować zmniejszenie nasilenia 
chorób np. podstawy źdźbła w porównaniu do uprawy orkowej.
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Podobnie sytuacja wygląda w odniesieniu do zachwaszczenia łanu oraz 
gleby. Stosowanie uprawy bezorkowej w monokulturze może przyczyniać się do 
powstawania zjawiska kompensacji chwastów, a tym samym do zwiększenia ogólnego 
zachwaszczenia łanu i gleby. Natomiast zastosowanie uproszczeń uprawowych  
w kolejnych ogniwach płodozmianu najczęściej powoduje zwiększenie różnorodności 
gatunkowej z jednoczesnym zmniejszeniem ogólnej liczby chwastów. 

Uprawa roślin w monokulturze w połączeniu z uproszczeniami uprawowymi 
(uprawa bezorkowa) może nieść za sobą korzyści ekonomiczne, ale i cały szereg 
problemów chociażby natury fitotoksykologicznej. Związane jest to z przebiegiem 
dynamiki zanikania oraz przemieszczania w profilu glebowym substancji 
aktywnych herbicydów. Uprawa bezorkowa może wpływać na spowolnienie tempa 
przemieszczania niektórych substancji aktywnych herbicydów w warstwie ornej 
gleby, natomiast nie ma większego wpływu na dynamikę zanikania. Z rolniczego 
punktu widzenia przemieszczanie oraz rozmieszczenie głównej części pozostałości 
substancji aktywnych, wynikające ze sposobu uprawy roli ma bardzo duże znaczenie 
dla użytkownika herbicydu, gdyż decyduje o skuteczności jego działania, stopniu 
ryzyka przemieszczenia się poza strefę aplikacji oraz wpływu na rośliny następcze.

Reakcja roślin uprawnych na stosowanie systemów bezorkowych nie jest 
jednoznaczna. Zastosowanie płytkiej lub znacznie uproszczonej technologii uprawy 
bezorkowej wpływa na zmniejszenie wielkości uzyskiwanego plonu nawet o 23%. 
Zastosowanie kompleksowych technologii uprawy bezorkowej z wykorzystaniem 
ciężkich kultywatorów uprawowych pracujących na głębokość 20-22 cm lub 
głęboszy nie powoduje zmniejszenia wielkości uzyskiwanego plonu, a w niektórych 
przypadkach osiągany plon może być większy od uzyskanego na systemach orkowych 
nawet o 9%. 
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