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Streszczenie 
 
W pracy przedstawiono kierunki prac badawczych i konstrukcyjnych 
w zakresie uprawy gleby, prowadzonych w Ośrodku Badawczym 
Instytutu Technologiczno-Przyrodniczego w Kłudzienku. Prace te 
mają istotny związek z ograniczaniem emisji gazów cieplarnianych, 
a co za tym idzie – z ograniczaniem zmian klimatycznych na Ziemi. 
Uprawa gleby – poza kluczowym celem, jakim jest stworzenie 
optymalnych warunków dla materiału siewnego – może odegrać 
istotną rolę w ograniczaniu emisji gazów cieplarnianych do atmosfery. 
 
Słowa kluczowe: narzędzia uprawowe, materia organiczna, gazy 
cieplarniane, zachowawcza uprawa gleby, zmiany klimatyczne 

 
 
Wstęp 
 
Efekt cieplarniany kształtuje temperaturę powietrza na Ziemi. Aktywny udział 
w tym procesie biorą tzw. gazy cieplarniane (szklarniowe), które utrudniają 
odpływ energii pobieranej przez Ziemię od Słońca poza jej atmosferę. Do 
gazów cieplarnianych należą: para wodna, dwutlenek węgla, ozon, podtlenek 
azotu, metan i freony. Znane i publikowane wyniki badań klimatologicznych 
dla Polski wskazują jednoznacznie, że wzmożona emisja gazów cieplarnia-
nych do atmosfery powoduje zmiany klimatyczne na skutek nasilania się 
efektu cieplarnianego. Szacuje się, że podnosi on temperaturę powierzchni 
o 20–34°C. Średnia temperatura naszej planety wynosi 14–15°C. Gdyby 
efekt cieplarniany nie występował, przeciętna temperatura Ziemi wynosiłaby  
ok. minus 19°C [Treut i in. 2007]. 
 
Badania i symulacje komputerowe wykazują, że po podwojeniu stężenia 
CO2 w stosunku do poziomu z 1900 r. (co w warunkach obecnego tempa 
zwiększania się tego stężenia nastąpi ok. roku 2060) temperatura na Ziemi 
wzrośnie o ok. 2–6°C. Już obecnie temperatura ta jest wyższa o ok. 1°C  
w stosunku do panującej w roku odniesienia. 
 
Zachodzące zmiany klimatyczne następują niepokojąco szybko. Skutkami 
są coraz częściej występujące i coraz gwałtowniejsze anomalie pogodowe. 
W związku z tymi zmianami już w 1992 r. podpisana została przez więk-
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szość przywódców państw całego świata tzw. „Konwencja Klimatyczna”. 
Zgodnie z nią, obowiązkiem wszystkich państw jest podejmowanie działań, 
zmierzających do ograniczenia emisji gazów cieplarnianych. Należy ustabili-
zować ich emisję na takim poziomie i w takim okresie, aby ekosystemy  
w sposób naturalny przystosowały się do zachodzących zmian. 
 
Uprawa gleby a zmiany klimatyczne 
 
Działalność rolnicza ma bardzo znaczący wpływ na emisję trzech spośród 
gazów cieplarnianych: dwutlenku węgla (CO2, tlenku azotu (I) – tzw. pod-
tlenku azotu (N2O) i metanu (CH4). 
 
Rolnictwo przyczynia się do emisji CO2 przez zużywanie energii i materia-
łów. Energię w rolnictwie aż w około 60% zużywa się na uprawę gleby. Pali-
wa kopalne w znacznych ilościach zużywane są do produkcji nawozów mi-
neralnych, które po wprowadzeniu do gleby m.in. są uwalniane w postaci 
N2O do atmosfery. Dwutlenek węgla jest produktem mineralizacji organicz-
nych związków węgla, a także rozkładu węglanów w glebie. Podtlenek azotu 
jest jednym z produktów procesów nitryfikacji i denitryfikacji, zachodzących 
w glebie. W glebach bogatych w materię organiczną, w warunkach beztle-
nowych, powstaje trzeci z gazów szklarniowych – metan. 
 
Technologie uprawy gleby mają istotny wpływ na uwalnianie tych gazów do 
atmosfery [Brzezińska i in. 2007]. Znaczne ilości CO2 są uwalniane z gleb 
organicznych z powodu odwodnienia oraz z gleb ornych na skutek nadmiernej 
mineralizacji glebowej materii organicznej. Wynika to z niewłaściwych tech-
nologii uprawy gleby. Ograniczeniu stężenia CO2 w atmosferze sprzyjają 
wszelkie sposoby zwiększania zawartości materii organicznej i wiązania 
węgla w glebie. Na przykład ograniczanie uprawy płużnej gleby chroni materię 
organiczną, zmniejszając intensywność jej utleniania i mineralizacji. Po-
twierdzają to coraz liczniejsze badania [Kęsik i in. 2010]. W ostatnich latach 
można w Polsce zauważyć rozwój technologii zachowawczej uprawy gleby, 
która sprzyja sekwestracji węgla w glebie. Istnieje wiele różnorakich rozwią-
zań konstrukcyjnych narzędzi uprawowych. Brak jednak wyników kilkulet-
nich, kompleksowych badań porównawczych różnych narzędzi i technologii 
uprawy gleby, w tym uwzględniających zagadnienia emisji gazów cieplarnia-
nych. Można natomiast zaobserwować coraz więcej prac badawczych w za-
kresie wpływu produkcji rolnej na zmiany klimatyczne na Ziemi. Komisja Eu-
ropejska uruchomiła też specjalne programy skierowane bezpośrednio do 
pracowników sfery B+R, upowszechniające tematykę badawczą dotyczącą 
zmian klimatycznych na Ziemi. Wykorzystując np. Program Operacyjny „Ka-
pitał Ludzki”, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Rolnictwa prowadzi 
szkolenia kadry badawczej na temat nowoczesnych technologii produkcji 
energii z odnawialnych nośników i zastępowania nimi kopalnych surowców 
energetycznych. Bardzo znaczącą rolę w tym procesie mają rolnictwo i ob-
szary wiejskie. 
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Technika uprawy gleby w badaniach Mazowieckiego Ośrodka  
Badawczego ITP w Kłudzienku 
 
Poniżej przedstawiono krótki przegląd prac badawczych z zakresu uprawy 
gleby, prowadzonych przez Ośrodek Badawczy Instytutu Technologiczno-Przy-
rodniczego w Kłudzienku. Każda z nich jest w pewien sposób powiązana z pro-
blematyką ograniczania emisji gazów cieplarnianych z gleby do atmosfery. 
 
System uprawy g leby d la  ro ln ic twa zrównoważonego. Uprasz-
czanie systemu uprawy gleby, związane m.in. z pomijaniem orki, skutkuje 
większym zachwaszczeniem pól i gromadzeniem resztek słomiastych w po-
wierzchniowej warstwie gleby. W pracach porównujących orkowy i bezorkowy 
system uprawy gleby wskazuje się na lepsze uwodnienie pól, mniejsze straty 
erozyjne, mniejszą emisję CO2 oraz mniejsze zagęszczenie warstwy podor-
nej w warunkach systemu bezorkowego [Weber 2010; Zimny 2003]. Przy-
kładem może być uprawa ściernisk, która ma kluczowe znaczenie dla elimi-
nacji chwastów, stymulacji rozkładu resztek pożniwnych i życia biologicznego 
w glebie. 
 
W Ośrodku w Kłudzienku skonstruowano spulchniacz obrotowy (fot. 1), wyko-
nujący stabilnie uprawę na głębokość do 5 cm na ścierniskach, niezależnie 
od wilgotności gleby, bez przykrywania ścierniska (przykrycie słomy – do 
25%). Dało to możliwość ukierunkowania upraw na określone potrzeby agro-
techniczne: odchwaszczanie, zagospodarowanie resztek słomy, uprawa 
przedsiewna z ewentualnym siewem w mulcz. W badaniach eksploatacyj-
nych modelu spulchniacza uzyskiwano 2-krotnie liczniejsze wschody chwa-
stów, większą o ok. 3% wilgotność gleby, dobre zagospodarowanie resztek 
pożniwnych w powtórnej uprawie na głębokość 9–12 cm, w porównaniu  
z uprawą kultywatorem czy broną talerzową. Wyniki te wykazały możliwość  
 

 

 
 
 
 
 

Fot. 1. Sekcja spulchniacza 
glebowego 

Photo 1. Section of tractor-
pulled soil opener 

 

Źródło: ITP – Mazowiecki Ośrodek Badawczy w Kłudzienku. 
Source: Source: ITLS – Mazovian Research Centre at Kłudzienko. 
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opracowania systemu uprawy z mniejszą liczbą zabiegów, ale wykonywa-
nych bardziej dokładnie niż obecnie jest to możliwe. Taki system może po-
lepszyć proces odchwaszczania pól, zmniejszyć zapotrzebowanie na herbi-
cydy, a przy tym stymulować zawartość próchnicy i życie biologiczne w gle-
bie. Podjęto zatem wspólnie z Instytutem Uprawy, Nawożenia i Gleboznaw-
stwa w Puławach projekt badawczy, umożliwiający opracowanie i wdrożenie 
do praktyki rolniczej systemu uprawy gleby z zastosowaniem spulchniacza 
obrotowego. Jest to doświadczenie 4-letnie, w którym porównywane są trzy 
technologie uprawy na trzech różnych typach gleb. Udokumentowany będzie 
wpływ badanych technologii na zachwaszczenie gleby, przemiany biologiczne, 
chemiczne i fizyczne, na plonowanie roślin oraz efektywność produkcyjną  
i ekonomiczną. 
 
W łókowanie g leby.  Polska jest jednym z krajów nawiedzanych okresowo 
przez susze, będące przyczyną poważnych strat w gospodarce, zwłaszcza 
w rolnictwie. Zjawisko to jest silniejsze w naszym kraju niż w wielu sąsiednich  
i ma charakter narastający [Wachowiak, Kępińska-Kasprzak 2011]. Powta-
rzające się susze wiosenne i letnie utrudniają wschody nasion. Powszechnie 
używane i dostępne na rynku narzędzia do uprawy przedsiewnej swoim 
sposobem pracy przyczyniają się do strat wody przez parowanie, pogłębia-
jąc jej deficyt. Brak jest narzędzi chroniących zasób wody w glebie. Ponadto 
upowszechnia się użycie agregatów uprawowo-siewnych, zaopatrzonych 
także w skrawające zespoły robocze zębowe lub talerzowe wydobywające 
wilgotną glebę na powierzchnię [Dechnik, Lipiec 1975; Kowalczuk 1997]. 
Łączenie zabiegów uprawowych, dążenie do przygotowania przedsiewnego 
gleby w jednym przejeździe roboczym wyeliminowało użycie włók. 
 
W warunkach braku opadów, zwłaszcza ulewnych, gleby są nadmiernie 
spulchnione. Badania w Kłudzienku wykazały, że wiosną, po uprawie agre-
gatem zębowym po przedzimowej orce siewnej i siewie agregatem uprawo-
wo-siewnym, w warstwie 0–8 cm wody było o 3 dm3·m–2 mniej podczas 
wschodów niż po uprawie włóką i agregatem uprawowo-siewnym z wałem 
zagęszczającym. Celem proponowanych narzędzi jest kruszenie przez roz-
cieranie lub przez rozcieranie i przeciąganie ostrzy rozcinających, bez skra-
wania. Drugim narzędziem kruszącym glebę bez skrawania jest wał działa-
jący punktowo na 30–70% powierzchni. Powierzchnia pola po takim wało-
waniu nie jest gładka, zachowuje komunikację wodno-gazową i jest odporna 
na podtapianie [Ptaszyński 2001]. Zastosowanie racjonalnie zaprojektowa-
nych narzędzi, wykorzystujących wspomniane zasady działania, przyniesie 
korzyści agrotechniczne i ekonomiczne, oszczędność energii i nakładów 
finansowych. 
 
Realizacja tematu ma wyjaśnić zasady projektowania i stosowania takich 
narzędzi. Jego celem naukowym jest wyjaśnienie przebiegu pękania gleby 
przed przeciąganą nachyloną ścianką i dobór parametrów geometrycznych 
dla narzędzia pracującego w polu. Ponadto celem pracy jest określenie 
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wpływu sposobu uprawy gleby w przygotowaniu do siewu na utratę wody 
przez parowanie i opracowanie odpowiednich narzędzi roboczych. Nowe 
materiały – kompozyty uretanowe, mniej zużywające się podczas tarcia  
o glebę niż stal i charakteryzujące się mniejszym współczynnikiem tarcia – 
umożliwią mniejsze zużycie energii o ok. 25% w porównaniu z uprawą za 
pomocą tradycyjnych narzędzi skrawających. 
 
Opracowanie zespołów roboczych oraz technologii wgłębnego  
wnoszenia roztworów i żeli jako substancji wspomagających  
i nawozowych w rzędowych i powierzchniowych uprawach polowych 
 
Wprowadzanie nawozów mineralnych i organicznych w strefę korzeniową 
roślin pozwala na uzyskanie efektu podobnego, jak w wysiewie tradycyjnym, 
przy czym można ograniczyć zużycie nawozu o ok. 30%. Umożliwia to jed-
nocześnie ograniczenie emisji N2O do atmosfery. Z nawozów azotowych 
ulatnia się przeciętnie ok. 0,7 kg N2O·ha–1 rocznie, a łącznie z upraw polo-
wych ok. 1,4 kg·ha–1 rocznie [Sapek 2000].  
 
Znanych jest wiele wyników badań dokumentujących stymulujące i ochronne 
działanie kultur bakteryjnych, grzybów, wyciągów z alg, roślin zielarskich itp. 
na rośliny uprawne. Ich aplikacja drogą oprysków w uprawach z szerokimi 
międzyrzędziami lub na redlinach, zwłaszcza w młodocianym stadium upraw, 
jest nieracjonalna. Można spodziewać się zwiększenia efektywności ich sto-
sowania i szybkiej reakcji roślin po podaniu roztworów czy dłużej działają-
cych żeli w strefę korzeniową roślin.  
 
Dotychczas nie ma możliwości zasilania roślin warzywnych w trakcie wege-
tacji ani wykorzystania do pogłównego nawożenia nawozów przygotowa-
nych na bazie płynnej frakcji odchodów zwierzęcych. Ich wgłębne podawanie 
umożliwi to przynajmniej w niektórych fazach wegetacji. Połączenie wgłębnej 
aplikacji z pielęgnacją międzyrzędzi zmniejszy pracochłonność nawożenia,  
a także koszt samego urządzenia, ograniczony do kosztu aplikatorów i zbior-
nika, montowanych na uniwersalnej ramie pielnika. Równie wiele możliwości 
rokuje podawanie ww. substancji w uprawach polowych, powierzchniowych. 
Brak jednak odpowiednich do tego celu urządzeń technicznych.  
 
W Kłudzienku zostały opracowane i przebadane modele funkcjonalne aplika-
torów punktowych, które być może spełnią wymagania podawania płynów 
do gleby.  
 
Do budowy prototypu został wybrany prosty model z niesterowanymi palca-
mi, spełniający w dużym stopniu wyżej podane wymagania. Wykonano pró-
by laboratoryjne dawkowania. Cztery urządzenia przystosowano do pracy  
w pielniku redlinowym. Pozostałe aplikatory są montowane do ramy zawie-
szanej na ciągniku i będą stanowić urządzenie do aplikowania powierzch-
niowego z podziałką punktów dawkowania 20 × 20 cm. 
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Badania porównawcze narzędzi  do mulczującej  uprawy g leby.  
Kluczowa pozycja gleby w łagodzeniu skutków zmian klimatycznych wynika 
m.in. z możliwości magazynowania 2-krotnie większej ilości węgla niż w at-
mosferze oraz 3-krotnie więcej niż w lasach [ClimSoil 2010]. Zalecane jest 
też zwiększanie zdolności sorpcyjnych gleby oraz ograniczanie wszelkich 
form jej degradacji. Takie zadania spełnia w znacznej mierze tzw. uprawa 
zachowawcza, uwzględniająca fizjologię życia gleby i roślin. W porównaniu  
z uprawą konwencjonalną uprawa zachowawcza zwiększa zawartość materii 
organicznej w glebie, jak podaje m.in. Kęsik [2010]. W tym systemie wyko-
rzystuje mulczowanie w celu ochrony gleby przed degradacją, a jednocze-
śnie w celu zachowania jej produktywności. Mulcz jest rozumiany jako po-
krywa ochronna gleby w postaci różnorodnej materii organicznej, umiesz-
czanej na powierzchni i w wierzchniej jej warstwie [Kogut 2011]. Do mulczu-
jącej uprawy gleby używa się różnych, agregowanych z ciągnikiem narzędzi. 
Różnią się one zarówno nazwą, jak i używanymi elementami roboczymi. 
Należą do nich: 
− brony talerzowe, 
− spulchniacze obrotowe, 
− kultywatory ścierniskowe, 
− brony wirnikowe. 
 
W 2010 r. przeprowadzono w Kłudzienku badania porównawcze ośmiu kla-
sycznych i kompaktowych bron talerzowych, kultywatora ścierniskowego  
i brony wirnikowej. Do oceny jakości pracy zastosowano następujące wskaź-
niki: głębokość pracy, wyrównanie powierzchni gleby, przykrycie resztek 
roślinnych, nierównomierność miąższości, zapychanie i zalepianie się ele-
mentów roboczych, równomierność wymieszania resztek roślinnych z glebą. 
Badania prowadzono na ścierniskach po pszenicy, kukurydzy na ziarno oraz 
poplonie z gorczycy [Kogut 2011]. 
 
W 2011 r. zaplanowano badania kolejnych rodzajów narzędzi uprawowych. 
Badania te pozwolą m.in. na ocenę jakości pracy narzędzi uprawowych 
(głównie kultywatorów), dostępnych na krajowym rynku. Wyniki badań po-
służą także do prac nad optymalizacją kształtu elementów roboczych narzę-
dzi dla różnych warunków glebowych. 
 
Metoda identy f ikac j i  e fektu mieszania g leby w proces ie po-
wierzchniowej  uprawy z wykorzystaniem dynamicznej  anal izy 
obrazu 3D. W celu polepszenia jakości pracy narzędzi talerzowych na 
głębokościach zbliżonych do głębokości siewu zastosowano oryginalną 
technikę badawczą. Z przeglądu literatury wynika bowiem [Łukawski, Golka 
2011], że stosowane dotychczas techniki filmowe nie nadają się do wyko-
rzystania w metodzie identyfikacji efektu mieszania gleby w procesie po-
wierzchniowej uprawy. 
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Przyjęta koncepcja stereoskopowej metody filmowej do badania efektu mie-
szania gleby jest rozwiązaniem nowatorskim. Podjęto w nim próbę ilościo-
wego wyznaczenia charakterystyk ruchu masy glebowej, a nie tylko mode-
lowej estymacji (fot. 2). Jeśli dalsze badania dadzą pozytywne rezultaty, po-
zyskane zostanie niezwykle efektywne narzędzie, mogące natychmiastowo 
wyznaczać charakterystyki pracy nowych konstrukcji narzędzi uprawowych. 
 

 

 
 
 
 
Fot. 2. Stanowisko do ba-

dań efektu miesza-
nia gleby z wykorzy-
staniem dynamicznej 
analizy obrazu 3D 

Photo 2. The stand to inves-
tigate soil mixing ef-
fect by using 3D dy-
namic image analysis 

 

Źródło: ITP – Mazowiecki Ośrodek Badawczy w Kłudzienku. 
Source: Source: ITLS – Mazovian Research Centre at Kłudzienko. 
 
Uzyskane wyniki badań wskazują, że zastosowanie tej metody do identyfi-
kacji torów cząstek gleby odcinanej narzędziem talerzowym w zależności od 
kąta ustawienia talerza i prędkości postępowej, jest obiecujące [Łukawski, 
Golka 2011]. 
 
Temat będzie kontynuowany w kierunku opracowania algorytmów i aplikacji 
komputerowych, tak aby możliwy był jednoczesny pomiar wielu punktów  
w przestrzeni. Pozwoli to na szybkie obliczanie odległości i powstałych kątów 
między nimi. 
 
Techniki uprawy dla rolnictwa ekologicznego  
 
W Kłudzienku prowadzi się również prace badawcze i konstrukcyjne na rzecz 
rolnictwa ekologicznego. Uprawa w tym systemie daje duże możliwości  
w zakresie ograniczania emisji gazów cieplarnianych. Jest on udokumento-
wany w wielu pracach badawczych. Wykazano m.in., że w ekologicznym sys-
temie produkcji roślinnej występuje zdecydowanie mniejsza emisja N2O niż 
w systemach konwencjonalnym i integrowanym. Istnieją w nim także duże 
możliwości absorpcji CO2 [Stalenga, Kawalec 2007]. Prace Ośrodka skupiają 
się głównie wokół zagadnienia odchwaszczania pól bez stosowania chemicz-
nych środków ochrony roślin. Przykładem może być konstrukcja pielnika od-
chwaszczającego uprawy warzyw metodami mechaniczną i termiczną (fot. 3). 
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Fot. 3. Pielnik do odchwasz-

czania ekologicznych 
plantacji warzyw ko-
rzeniowych metodą
termiczną 

Photo 3. Weeder to weeding 
ecological plantations 
of root vegetables by 
using of the thermal 
method 

 
 
 

Źródło: ITP – Mazowiecki Ośrodek Badawczy w Kłudzienku. 
Source: Source: ITLS – Mazovian Research Centre at Kłudzienko. 
 
Podsumowanie 
 
Prace badawcze, dotyczące mechanicznej uprawy gleby, są ukierunkowane 
przede wszystkim na tzw. uprawę zachowawczą, sprzyjającą gromadzeniu 
w glebie materii organicznej. Powoduje to ograniczenie emisji gazów cie-
plarnianych. 
 
Prowadzone są również badania nad zwiększeniem efektywności, a co za 
tym idzie – zmniejszeniem zużycia nawozów mineralnych, m.in. przez po-
dawanie ich do systemu korzeniowego roślin. Duże znaczenie mają badania 
nad optymalizacją kształtu elementów roboczych maszyn uprawowych, które 
wpływają na efekt mieszania gleby w procesie uprawy powierzchniowej. 
 
Liczne konstrukcje i nowe technologie uprawy gleby wymagają wszech-
stronnej oceny, a zatem i badań porównawczych. 
 
Wyniki badań umożliwią wybór najlepszych rozwiązań i wdrażanie ich do 
praktyki rolniczej. Jest to zadanie zarówno dla jednostek badawczo-rozwo-
jowych, producentów maszyn uprawowych, jak i służb doradztwa rolniczego.  
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SOIL TILLAGE TECHNIQUES REDUCING 
THE EMISSION OF GREENHOUSE GASES 

 
Summary 

 
Paper indicated the directions in research and constructional works dealing 
with the soil tillage, being carried out at the Institute of Technology and Life 
Sciences (ITLS), Research Centre at Kłudzienko. Conducted works are sig-
nificantly connected with reducing the emission of greenhouse gases and, 
consequently, with limitation of climatic changes on the Earth. Soil tillage, 
apart from the key object – creation of optimum conditions for seeding mate-
rial, may be a significant factor limiting the emission of greenhouse gases 
into atmosphere. 
 
Key words: soil tillage implements, organic matter, greenhouse gases, con-
servation tillage of soil, climatic changes 
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