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ENERGETYCZNE I JAKOŚCIOWE ASPEKTY  
PROCESU UPRAWY GLEBY NARZĘDZIAMI BIERNYMI  

 
 

Streszczenie 
 
Analizie poddano działanie kultywatora i brony talerzowej 
oraz wpływ ich parametrów technicznych na efekty pracy. 
Zwrócono uwagę, że zespoły robocze narzędzi i maszyn 
uprawowych są zróżnicowane pod względem konstrukcji, co 
umożliwia lepsze dopasowanie do różnych warunków pracy. 
Kultywator o sztywnych zębach osiąga dobre efekty w upra-
wie, ale charakteryzują go znaczące opory i koszty. Zwrócono 
uwagę, że duże znaczenie mają warunki glebowe, w jakich 
prowadzona jest uprawa.  
 
Słowa kluczowe: narzędzia bierne do uprawy gleby, jakość 
pracy, energochłonność  

 
 
Wstęp 
Uprawa gleby należy do najbardziej energochłonnych zabiegów w pracach 
polowych. Wynika to z przemieszczania znacznych mas gleby w celu jej 
odwrócenia, wymieszania i pokruszenia itp. Z pewnym uproszczeniem moż-
na przyjąć, że w uprawie przedsiewnej najlepszą jakość doprawienia gleby 
uzyskuje się, gdy w warstwie uprawnej ilość gruzełków o średnicy powyżej 
25 mm nie przekracza 20% przy gęstości gleby w granicach 1,0-1,3 g/cm³ 
i wyrównanej porowatości zapewniającej zawartość powietrza glebowego 
15-25% [Buliński 2000]. Wprawdzie z praktycznych obserwacji wynika, że na 
polach o wyrównanej powierzchni z drobno rozdrobnioną glebą panują lep-
sze warunki do siewu i wschodów roślin niż na polach o zbrylonej warstwie 
siewnej, ale plony są zazwyczaj niższe.  
 
Dlatego zaleca się, aby na powierzchni gleby przygotowanej do siewu znaj-
dowało się 15-25 bryłek.m-2 o średnicy 30-40 mm [Anken, Hilfiker 1997]. Ta-
kie przygotowanie roli zmniejsza zagrożenie pól erozją wodną i powietrzną, 
a także minimalizuje niebezpieczeństwo zaskorupienia się gleby szczególnie 
po intensywnych deszczach. Jednak, zdaniem Ptaszyńskiego [2001] w wy-
niku mieszania, zarówno na powierzchni, jak i w strefie siewu znajdują się 
części drobne i grube, wilgotne i suche. Pogarsza to warunki wilgotnościowe 
gleby, a powierzchnię pola naraża na rozmycie. 
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Ocenia się, że zabiegi uprawowe przygotowujące pole do siewu i utrzymują-
ce warunki sprzyjające wzrostowi i rozwojowi pochłaniają ok. 40% wszyst-
kich nakładów energetycznych w polowej produkcji roślinnej. Zespoły robo-
cze narzędzi uprawowych mimo różnorodności rozwiązań konstrukcyjnych, 
charakteryzują wspólne cechy: poruszają duże masy gleby, pokonują duże 
opory związane z siłami spójności wiążącymi cząstki glebowe, pokonują 
opory tarcia występujące na całej powierzchni styku elementu roboczego  
z glebą, działanie zespołów cechuje się dużą dynamiką, pracują w warun-
kach dużej zmienności właściwości fizyczno-mechanicznych ośrodka. 
 
Podejmowane w różnych ośrodkach naukowych badania zmierzające do 
zmniejszenia oporów pracy narzędzi i maszyn uprawowych skupiają się 
głównie na konstrukcyjnych aspektach budowy elementów pracujących  
w glebie, wychodząc z założenia, że przy dużej zmienności warunków polo-
wych w tym obszarze, zakres możliwych zmian jest znacznie ograniczony. 
Przyjmując jako kryterium podziału sposób działania na glebę zespołu robo-
czego wyróżnia się narzędzia bierne, gdzie ruch cząstek gleby wynika głów-
nie z kształtu powierzchni elementu roboczego i prędkości ruchu agregatu, 
oraz maszyny aktywne, gdzie na kinematykę cząstek gleby wpływa przede 
wszystkim prędkość obrotowa elementu roboczego.  
 
Kultywatory 
Kultywatory o dużym zróżnicowaniu zespołów roboczych (rys. 1), dającym 
możliwości wykorzystania w szerokim zakresie warunków polowych, stanowią 
obszerny segment rynku sprzętu rolniczego. Badania zębów kultywatorów 
[Frid i in. 2004] wyposażonych w gęsiostopki o różnych wymiarach i kształ-
cie, prowadzone na różnych glebach, przy zmiennej głębokości i prędkości 
pracy wykazały, że zapotrzebowanie na energię na pokonanie oporów robo-
czych zależy w sposób liniowy od głębokości pracy. Nawet niewielki (2 cm) 
wzrost głębokości roboczej prowadzi do zwiększenia wartości pionowej 
składowej siły oporu o ok. 31% i składowej poziomej o ponad 59%. 
 
Zbliżoną dynamikę zmian stwierdzono zwiększając 2.krotnie prędkość (5,8-
11,5 km.h-1) roboczą, co przy uwzględnieniu specyfiki warunków pola (wil-
gotność, zwięzłość, rodzaj gleby) może stanowić istotną wskazówkę przy 
projektowaniu technologicznych procesów prac polowych i prognozowaniu 
energetycznych potrzeb na ich realizację. Kształt elementu roboczego w kulty-
watorach również jest ważnym czynnikiem wiążącym jakość pracy z oporem 
roboczym. Badania [Oni i in. 1992] kilkudziesięciu rodzajów zębów różnią-
cych się kątem nachylenia dzioba (10-30o) i rozwarcia skrzydeł (62-115o), 
wzniosem skrzydła (1,7-4,2 cm), przy różnej głębokości (1,3-6,3 cm) i pręd-
kości pracy (3-5 km.h-1) wykazały, że wzrost rozwarcia skrzydeł może pro-
wadzić do prawie 100% zwiększenia oporów roboczych zęba przy stałych 
wartościach pozostałych parametrów roboczych. Równocześnie, przy wzro-
ście głębokości roboczej powyżej 3 cm, co często ma miejsce w praktyce, 
wpływ poszczególnych czynników na siłę uciągu był coraz mniejszy. 
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Również stan krawędzi tnącej, najbardziej podlegającej tarciowemu zużyciu 
wpływa na warunki pracy narzędzia. Stwierdzono (Fielke 1996), że wartości 
oporów przecinania gleby mogą zwiększyć się w przypadku stępienia kra-
wędzi tnącej nawet o 80%. Zużyciowe stępienie krawędzi tnącej, na co 
większość użytkowników nie zwraca uwagi, może powodować zmienność 
oporów roboczych, zarówno co do wartości, jak i kierunku wypadkowej siły 
tego oporu. Zmiany te mogą niekorzystnie wpływać na jakość kruszenia 
warstwy gleby nad zębem.  
 
 

 

 
Rys. 1. Sposób pracy zębów kultywatora: a) widok z tłu, b) widok z boku; t0, tp – po-

przeczne, podłużne rozstawienie zębów, b0 – szerokość zęba, ts – strefa 
spulchnienia, φ– kąt strefy działania zęba, a– głębokość pracy [Gach i in. 1991] 

Fig. 1. Operation mode of cultivator tines: a – view from behind, b – side view, to, tp – 
transverse, longitudinal tine spacing, bo – tine width, ts – soil loosening zone, 
φ – angle of tine acting zone, a – working depth [Gach et al., 1991] 

 
Sposób mocowania zęba w ramie także może być czynnikiem wpływającym 
na wielkość oporów roboczych. Z badań Grisso i innych [1996] wynika, że  
w ciężkich kultywatorach z zębami sztywnymi, nieodchylającymi się ku tyłowi 
pod wpływem nacisków gleby, zapotrzebowanie na siłę uciągu było silnie 
związane z głębokością pracy jak i z prędkością. Przy sztywnym mocowaniu 
elementów roboczych zazwyczaj wielkość oporów pracy może być większa 
o ponad 20% w porównaniu z elementami mocowanymi np. na równoległo-
bokach przegubowych [Starovojtov 1997], jak również zmniejsza się ryzyko 
występowania niekorzystnych zjawisk związanych ze zgniataniem gleby 
przez ząb podczas zagłębiania się w spulchnianą warstwę. Wprawdzie rów-
noległobok przegubowy pogarsza równomierność głębokości pracy, stoso-
wana w nim sprężyna ściśnięta przy przechodzeniu zęba przez warstwę 
mocniej zagęszczoną, magazynuje energię, która jest uwalniana w momen-
cie najazdu zęba na miejsce o mniejszych oporach przecinania. Uzyskanie 
tego efektu wymaga jednak doboru sprężyny o odpowiedniej właściwo-
ściach, zapewniającej w określonych warunkach polowych i prędkości robo-
czej odpowiednią charakterystykę drgań elementu roboczego [Svrcek 1992]. 
Spostrzeżenia te, mają istotne znaczenie utylitarne.  
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Brony talerzowe 

Narzędzia z talerzowymi zespołami roboczymi charakteryzuje inny sposób 
działania na glebę (rys. 2). Skośnie ustawione zespoły robocze, złożone  
z ułożyskowanych talerzy mocowanych do poprzecznej belki na ramie brony, 
przecinając wierzchnią warstwę (do 10-12 cm) powierzchni pola podnoszą i 
odwracają wycięte pasy gleby. W nowoczesnych konstrukcjach kompakto-
wych bron talerzowych (Horsch, Lemken, Vogel & Noot) coraz częściej sto-
suje się niezależne mocowanie poszczególnych talerzy (rys. 3a) na sztyw-
nych ramionach połączonych przegubem z ramą narzędzia lub na ramio-
nach sprężynowych (rys. 3b).  
 
 

  
 
Rys. 2. Schemat ustawienia talerzy w bronie: θ0 – kąt ustawienia talerza, tt – odle-

głość między talerzami, D, Dc – średnica zewnętrzna, wewnętrzna talerza, 
c- grzebienistość dna, a- głębokość pracy, b- rozstawienie talerzy  

Fig. 2. Scheme of disc location in the harrow: θo – disc setting angle, tt – distance 
between the discs, D, Dc – disc outer, internal diameter, c – comb-like bottom 
shape, a – working depth, b – disc spacing 

 
Ze względu na zwrot i kierunek działania siły tnącej powstającej na krawędzi 
talerzy, zespoły te znajdują szerokie zastosowanie szczególnie przy uprawie 
pół z dużą ilością pozostałości roślinnych (ścierniska, zaorywanie poplonów, 
siew bezpośredni itp.). Z licznych badań i obserwacji praktycznych wynika, 
że minimalna głębokość robocza, konieczna do podcięcia systemu korze-
niowego zbóż, nie powinna być mniejsza niż 5 cm. Stąd też, narzędzia te 
znajdują powszechne zastosowanie w technologiach bezorkowych do pod-
orywki rozpoczynającej uprawę pożniwną. 
 
W odróżnieniu od narzędzi biernych, wyposażonych np. w gęsiostópki, efekt 
pracy bron talerzowych cechuje znaczna grzebienistość dna uprawionej 
warstwy. Z zależności konstrukcyjnych wynika, że grzebienistość, charakte-
ryzowana wartością parametru c (rys. 2) zwiększa się wraz ze zmniejsze-
niem wartości kąta θ0 – ustawienia talerza. Równocześnie, z oczywistych 
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względów, wynikających z celowości stosowania tych narzędzi, grzebieni-
stość (c - rys. 2) powinna być jak najmniejsza. Zwykle przyjmuje się, że war-
tość tego parametru nie może być większa niż połowa głębokości roboczej 
(a - rys. 2).  
 

a) b) 

 
 

Rys. 3. Mocowanie talerzy w bronach kompaktowych  
Fig. 3. Mounting of discs in compact disc harrows 
 
Z kątem ustawienia talerzy w bronie wiąże się jakość pracy związana z cię-
ciem resztek pożniwnych i mieszaniem ich z uprawianą warstwą. W bronach 
kompaktowych, możliwość odchylenia górnej krawędzi talerzy ku tyłowi 
zwiększa boczny odrzut gleby. W badaniach polowych [Talarczyk, Zbytek 
2006] stwierdzono, że większy o 5-10 cm odrzut powodują talerze odchylone 
górna krawędzią do tyłu, przy kącie natarcia 15o wynosił on 30 cm, a przy 
kącie natarcia 25o ok. 55 cm. Najkorzystniejsze efekty uzyskuje się przy ką-
cie natarcia talerzy pierwszej sekcji 15o, co prowadziło do zmniejszenia opo-
rów roboczych i przy ustawieniu talerzy drugiej sekcji pod kątem 20-25o, co 
poprawiało jakość mieszania pozostałości ścierniska z glebą. Zwiększenie 
wartości kąta ustawienia talerzy sekcji (>20o) zaleca się szczególnie przy 
uprawie pól z silnie ukorzenionym ścierniskiem po kukurydzy i kierunku ru-
chu agregatu skośnie do rzędów roślin. 
 
Zarówno kultywatory, jak brony talerzowe wykorzystywane są w podobnych 
warunkach polowych. W publikowanych wynikach badań trudno znaleźć 
jednoznaczną odpowiedź, które z narzędzi da lepszy efekt pod względem 
jakości uprawy i mniejszego zapotrzebowania na energię. Badania porów-
nawcze ciężkiej brony talerzowej i kilku modeli kultywatorów ciężkich z zę-
bami sztywnymi i zębami sprężynowymi [Chen i in. 2004], prowadzone na 
glebie gliniastej, wykazały, że wprawdzie w żadnym z wariantów uprawy 
gleby badanymi narzędziami nie uzyskano widocznych różnic w plonach, to 
jednak najlepsze przykrycie resztek pożniwnych było po kultywatorach. Ba-
dacze wskazali, że znacząco mniejsze nakłady energetyczne ponoszono 
przy uprawie kultywatorem z zębami sztywnymi.  
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Pod względem efektów jakości pracy i nakładów energetycznych w warun-
kach gleb ciężkich bronę talerzową oceniono najgorzej, wskazując nawet na 
jej małą przydatność. Jakość pracy związanej z przykryciem resztek pożniw-
nych przez bronę jest związana ze zwięzłością gleby.  
 
Ptaszyński [2001] podał, że przy głębokości pracy 10 cm i odpowiednim do-
ciążeniu narzędzia, przykrycie resztek pożniwnych wynosi nawet 70%, na-
tomiast po spłyceniu zabiegu o połowę np. w warunkach niedostatecznego 
dociążenia narzędzia czy na glebach cięższych, suchych silnie ubitych, po-
nad 50% części roślinnych pozostaje na powierzchni pola. Należy zazna-
czyć, że badania porównawcze tych narzędzi nie dają jednakowych wyni-
ków.  
 
Porównując efekty pracy ciężkiego kultywatora z zębami sztywnymi zakoń-
czonymi gęsiostópkami o szerokości 18 cm i talerzowej brony o zbliżonej 
szerokości roboczej, pracujących na dwóch rodzajach gleb, z głębokością 
roboczą 7,6 cm i 15,2 cm, stwierdzono (Raper 2002) o ponad 17% lepsze 
przykrycie resztek roślinnych przez bronę. Równocześnie, w przypadku bro-
ny, jakość przykrycia resztek roślinnych w wyraźny sposób zależała od głę-
bokości uprawy, natomiast na jakość pracy kultywatora ten czynnik nie miał 
tak wyraźnego wpływu. Z kolei badania Grudnika [2003] nie dały jedno-
znacznej odpowiedzi, które z porównywanych narzędzi działało lepiej.  
 
Ocena jakości pracy kultywatora i brony talerzowej na ściernisku po zbiorze 
pszenicy, na glebie średnio zwięzłej, przy wilgotności 11,5% wykazała, że 
stopień podcięcia roślin przez kultywator wynosił 96%, a przykrycia roślin 
80%. Wartości te uzyskane w tych samych warunkach dla brony liniowej 
wynosiły odpowiednio 93% i 84%. Również efekt energetyczny w postaci 
ilości zużytego paliwa na jednostkę uprawionej powierzchni był bardzo zbli-
żony (kultywator - 9,11 l.ha-1, brona - 9,4 l.ha-1), co przy uwzględnieniu błędu 
pomiarów nie pozwala jednoznacznie określić, które z użytych narzędzi  
w tych warunkach dało lepsze wyniki pracy. 
 
Podsumowanie 
Narzędzia uprawowe bierne stanowią liczący się segment technicznych 
środków produkcji. W warunkach silnej konkurencji i trudnego rynku płodów 
rolnych i wysokich cen sprzętu rolniczego efektywność wykorzystania sprzę-
tu rolniczego ma istotne znaczenie dla efektywności gospodarowania. Ze-
społy robocze narzędzi i maszyn uprawowych powinny być zróżnicowane 
pod względem konstrukcji, co zapewnia lepsze dopasowanie do różnych 
warunków pracy.  
 
Kultywator o sztywnych zębach - osiąga dobre efekty w uprawie, ale charak-
teryzują go znaczące opory i koszty. W uprawie ścierniska lepiej początkowo 
cienko przykryć osypane ziarno, a później głęboko [Lenge 1999]. Duże zna-
czenie mają warunki glebowe, w jakich prowadzona jest uprawa, w tym ro-
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dzaj gleby, wilgotność oraz intensywność ukorzenienia roślin i głębokość ich 
zasięgu. Również w ocenie działania narzędzi i maszyn należy wziąć pod 
uwagę uzyskiwane plony, na których wysokość mogą mieć wpływ począt-
kowo niezauważalne różnice w pozostawionej po uprawie strukturze gleby, 
wyrównania powierzchni, równomierności głębokości pracy czy dokładność 
wymieszania uprawionej warstwy np. z nawozem.  
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