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Wpływ uproszczonych technologii uprawy 
na strukturę gleby
Włodzimierz Spychała, Nordzucker Polska S.A.

Technologie uprawy buraków cu-
krowych wykorzystujące uprosz-
czenia w uprawie gleby wyko-
rzystują naturalne procesy jakie 
zachodzą w środowisku glebowym. 
Pozostawione na powierzchni zie-
mi obumarłe resztki roślin przeciw-
działają procesom degradacyjnym, 
ograniczają wpływ niekorzystnych 
warunków atmosferycznych a tak-
że wzbogacają glebę w materię or-
ganiczną poprawiając zawartość 
składników pokarmowych oraz ży-
zność gleby.

Do uproszczeń w uprawie gleby za-
licza się szereg różnego typu upraw 
bezorkowych, które ograniczają licz-
bę zabiegów uprawowych. Stosując 
bezpłużny sposób uprawy docho-
dzi do spulchnienia i wymieszania 
wierzchniej warstwy gleby bez po-
trzeby jej odwrócenia. 
W tych systemach uprawy dużą 
wagę przywiązuje się do aktywno-
ści dżdżownic i innych organizmów 
żywych obecnych w glebie. Zwie-
rzęta te uprawiają i spulchniają 
glebę, poszukując pokarm tworzą 
korytarze w głębokich warstwach 
gleby wykonując przy tym natural-
ny drenaż. Dżdżownice poprawiają 
też żyzność i napowietrzenie gleby 
oraz mieszają resztki pożniwne z 
ziemią. 
Technologie bezorkowe cieszą się 
coraz większym zainteresowaniem 
wśród rolników. Oczywiście wybór 
odpowiedniego rodzaju uproszczo-
nej uprawy musi być ściśle dopaso-
wany do warunków panujących w 
danej lokalizacji. 
Obecnie powszechnie stosowane 
technologie pośród naszych plan-
tatorów to siew buraków w mulcz 
oraz uprawa pasowa.

Agregat do uprawy pasowej

Mulcz chroni 
glebę przed 
erozją

Wiosenne wia-
try niosące ze 
sobą drobne 
ziarenka piasku, 
szczególnie na 
terenach od-
krytych przy-
czyniają się do 
uszkodzeń do-
piero co wze-
szłych młodych 
siewek bura-
ków. Na polach 
narażonych na 
erozję wietrzną 
warstwa mulczu 
chroni wysiane 
rośliny przed 
odsłonięc iem 
a młode siew-
ki zabezpiecza 
przed silnymi 
p o d m u c h a m i 

* Doświadczenia przeprowadzono w wielu cukrowniach na terenie kraju.
** Badania przeprowadzono na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu w Zakładzie 

Doświadczalno-Dydaktycznym Uprawy Roli i Roślin Gorzyń z siedzibą w Poznaniu.
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2-3 200-300 3-4 tygodnie przed zbiorem w formie oprysku.



16 Agrotechnika

B U R A K  C U K R O W Y  J e s i e ń  2 0 2 0

wiatru. Dzięki warstwie mulczu na 
powierzchni ziemi nie dochodzi też 
do zasypywania roślin. Gleba nie 
ulega degradacji, gdyż nie ma wy-
wiewania i przenoszenia drobnych 
jej części. Z kolei plantacje buraków 
umiejscowione na terenach pagór-
kowatych są narażone na wymywa-
nie podczas intensywnych opadów 
deszczu. Szczególnie podatne na 
erozję wodną są gleby o dużej za-
wartości cząstek spławialnych oraz 
gleby piaszczyste. Pozostawienie 
resztek pożniwnych lub pokrycie 
gleby masą organiczną pochodzącą 
z poplonów zmniejsza negatywne 
oddziaływanie opadów w szczegól-
ności tych ulewnych. Zapobiega to 
również wypłukiwaniu cząstek gle-

by, powstawaniu wyżłobień oraz 
zamulaniu dopiero co wzeszłych 
roślin. Siew buraków w mulcz powi-
nien być stosowany przede wszyst-
kim u tych plantatorów, u których 
prawdopodobieństwo wystąpienia 
erozji wietrznej i wodnej jest jak naj-
większe. 

Dbałość o strukturę gleby

Tradycyjny system uprawy roli 
oparty w głównej mierze na orce i 
innych zabiegach doprawiających 
glebę degraduje jej naturalną struk-
turę, powodując jej przesuszanie co 
wraz z przyspieszeniem minerali-
zacji materii organicznej jest wska-
zane szczególnie w okresie suszy. 

Straty wody w glebie ograniczane poprzez zastosowanie mulczu z gorczycy

Facelia znajduje zastosowanie w technologiach mulczowych

Zmniejszenie zawartości materii or-
ganicznej w glebie jest między inny-
mi przyczyną mniejszej pojemności 
wodnej gleby. Wykorzystanie cięż-
kiego sprzętu i częste zabiegi upra-
wowe zagęszczają strefę podglebia 
tworząc, tzw. podeszwę płużną. 
Prowadzi to do ograniczenia prze-
nikania wody i jej magazynowania 
w głębszych strefach profilu glebo-
wego. Wprowadzanie uproszczeń 
uprawowych przyczynia się, nie tyl-
ko do polepszenia burakom warun-
ków bytowych w glebie ale też jest 
działaniem proekologicznym co jest 
bardzo istotne dla środowiska.
W odniesieniu do tytułu tego arty-
kułu uproszczone technologie upra-
wy wpływają nie tylko na struktu-
rę gleby, ale dają również większe 
możliwości zadbania o środowisko 
naturalne w porównaniu do uprawy 
tradycyjnej. 

Jaki rodzaj mulczu wybrać

Stosowanie technologii siewu w 
mulcz wymaga sporych umiejętno-
ści i doświadczenia ze strony rolni-
ka. Tylko prawidłowe przygotowa-
nie mulczu i precyzja w wykonaniu 
zabiegów pozwalają na pełne uzy-
skanie efektów tego sposobu upra-
wy i osiągnięcie plonów buraków nie 
mniejszych niż przy uprawie sposo-
bem tradycyjnym. Wybór właściwej 
technologii mulczowania zależy od 
warunków glebowych i atmosfe-
rycznych panujących w danym re-
jonie. Uprawa międzyplonów może 
być zawodna przy niewystarczającej 
ilości opadów. Na glebach lekkich 
i suchych z małą ilością opadów 
gdzie można spodziewać się suszy, 
a także przy późnych zbiorach ro-
śliny poprzedzającej powinien być 
zastosowany mulcz ścierniskowy ze 
starannie rozdrobnioną i rozrzuco-
ną słomą pochodzącą z przedplo-
nu. Istotą powodzenia jest dobre 
wymieszanie resztek pożniwnych z 
glebą oraz zastosowanie nawożenia 
azotowego koniecznego dla prawi-
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dłowego przebiegu procesów mine-
ralizacji substancji organicznej. W 
przypadku rejonów z większą ilo-
ścią opadów gwarantujących dobry 
wzrost i rozwój zielonej masy zaleca 
się wykonanie mulczów pochodzą-
cych z poplonów. 
Stosowanie mulczowania z wysie-
wem międzyplonu zalecane jest też 
w rejonach o dużym nasileniu upra-
wy buraków w płodozmianie, przy 
dostatecznej ilości opadów, które 
zapewniają bujny rozwój zielonej 
masy, a także na glebach zwięzłych 
i ciężkich. Gatunkami roślin najbar-
dziej przydatnymi do mulczowania 
są gorczyca biała, rzodkiew oleista i 
facelia. 

Uprawa pasowa

Nowszym systemem uproszczo-
nej uprawy buraków jest uprawa 
pasowa z angielskiego nazywana 
„Strip-Till” – czyli „uprawa pasowa”. 
Metoda polega na tym, że zabieg 
uprawowy – głębokie spulchnienie 
(20–25 cm) wykonywane jest tylko 
w wąskim pasie gleby – ok. 12 cm. 
Pozostały obszar międzyrzędzia 
nie jest uprawiany, co daje spore 
oszczędności w zużyciu energii.
Jednocześnie w tej technologii ist-
nieje możliwość nawożenia rzędo-
wego granulowanymi nawozami 
mineralnymi i umieszczanie ich w 

odpowiedniej ilości na daną głę-
bokość w glebie w zależności od 
potrzeb. System ten stosowany 
jest od wielu lat m.in. wśród plan-
tatorów, którzy uprawiają buraki 
na stosunkowo lekkich glebach i 
cieszy się wśród nich dużym uzna-
niem przynosząc pozytywne efekty 
w postaci wysokich plonów korzeni 
z ha o dobrej jakości wewnętrznej. 
Stosowanie tego typu uprawy ma na 
celu ochronę gleby przed erozją, a 
także przyczynia się do zachowania 
odpowiedniej struktury gleby oraz 
zwiększenia jej nośności. Intensyw-
ne spulchnianie w obszarze wystę-
powania korzeni buraka pozwala na 
zbudowanie właściwie ukształtowa-
nego systemu korzeniowego roślin, 
pozwalającego na dostarczanie nie-
zbędnych składników do wzrostu i 
rozwoju. 
Wykonywanie tej uprawy przyczy-
nia się do zwiększenia pojemno-
ści wodnej oraz poprawy współ-
czynnika infiltracji, co jest ważne 
szczególnie na glebach lżejszych i 
przepuszczalnych, czyli tam gdzie 
ta technologia jest szczególnie po-
lecana. Istnieje także możliwość 
zastosowania tej metody uprawy 
na glebach cięższych, jednak w tym 
przypadku konieczne jest pewne 
doświadczenie i tzw. wyczucie. Na 
glebach cięższych szczeliny po upra-
wie Strip-Till zamykają się wolniej, 

Spulchnienie roli w technologii Strip-Till wykonywane jest tylko w wąskim pasie
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dlatego zabieg ten należy wykonać 
jesienią, a na wiosnę wykonać siew 
w uprawione wcześniej rzędy przy 
pomocy systemów nawigacji GPS.

Właściwy dobór sprzętu uprawo-
wego

Powodzenie w stosowaniu tych 
technologii uprawy zależy od wie-
lu czynników, nie mniej istotnym i 
ważnym elementem jest zastosowa-
nie i wykorzystanie do tego celu od-
powiedniego sprzętu uprawowego. 
Szeroka gama maszyn i urządzeń 
dedykowanych do tego typu uprawy 
umożliwia prawidłowe wykonanie 
zabiegów. Firmy produkujące ma-
szyny do uprawy i siewu prezen-
tują coraz to nowsze rozwiązania 
techniczne mające na celu poprawę 
jakości i efektywności pracy. Są to 
przeważnie duże maszyny wymaga-
jące ciągników o dużej mocy, prze-
znaczone do gospodarstw wielkoob-
szarowych. 
W przypadku stosowania technolo-
gii siewu w mulcz mniejsze gospo-
darstwa rolne dysponujące nie tak 
nowoczesnym parkiem maszyno-
wym mogą również z powodzeniem 
stosować metodę uprawy. Przy-
stosowanie obecnie posiadanych 
agregatów uprawowych wiąże się 
niekiedy z dokupieniem dodatko-
wego segmentu narzędzi lub prze-
zbrojeniem elementów roboczych. 
Te niewielkie nakłady inwestycyjne 
mogą sprawić, że uprawa buraków 
w mulcz będzie wykonywana prawi-
dłowo oraz przyczyni się do zwyżki 
i poprawy jakości plonu, szczególnie 
tam gdzie stosowanie tej techno-
logii jest konieczne. Jak w każdej 

pracy rolnika, również w tych tech-
nologiach uprawy potrzebne jest 
doświadczenie i odrobina „wyczu-
cia”, szczególnie jeśli chodzi o sam 
moment wykonywania zabiegów 
agrotechnicznych. W przypadku 
mulczu z gorczycy ważne jest aby 
uprawę wykonywać, kiedy wierzch-
nia warstwa gleby oraz masy or-
ganicznej jest odpowiednio sucha. 
Charakterystyczny szelest przemar-
zniętej gorczycy podczas przejazdu 
agregatem uprawowym świadczy, że 
pole jest gotowe do uprawy a resztki 
organiczne są na tyle suche, że bez 
trudu będą przemieszczać się pod-
czas pracy maszyn uprawowych, nie 
powodując zawieszania i zapychania 
się materii organicznej na elemen-
tach roboczych.  
Siew buraków w mulcz, pod warun-
kiem że ilość resztek pożniwnych 
jest niewielka, można wykonać zwy-
kłym siewnikiem z zachowaniem 
szczególnej uwagi i obserwacji pracy 
poszczególnych sekcji roboczych. W  
przypadku gdy ilość materii orga-
nicznej jest duża, konieczne jest za-
stosowanie siewnika wyposażonego 
w kroje tarczowe mające za zadanie 
pocięcie resztek pożniwnych, aby 
umożliwić prawidłowe umieszcze-
nie nasion buraka w glebie. 
Uprawa w mulcz oraz pasowa są 
to nowoczesne rozwiązania tech-
niczne, a kupno agregatu i siewnika 
wiążę się ze stosunkowo dużym wy-
datkiem finansowym. W przypadku 
małych gospodarstw zakup ten nie 
zawsze jest ekonomicznie uzasad-
niony. Wielu rolników oraz firm 
świadczących usługi dla rolnictwa 
oferuje wykonanie tego typu siewu 
buraków, jako usługi. Warto więc w 
takim przypadku zlecić wykonanie 
zadania profesjonalnym sprzętem. 
Precyzyjny siew jest jednym z naj-
ważniejszych elementów w uprawie 
roślin, a jego wpływ na efekt final-
ny – plon buraków i cukru jest bar-
dzo istotny. Plantatorzy stosujący 
tę metodę przekonali się, że w ten 
sposób zyskują wiele, a pewny i sta-

bilny plon buraków i cukru jest tego 
potwierdzeniem. 

Duża ilość masy organicznej

Pomimo wielu pozytywów jakie 
niesie ze sobą stosowanie poplo-
nów należy mieć na uwadze to, że 
spora zawartość biomasy w siewie 
mulcz oraz uprawie pasowej zacie-
nia glebę, co opóźnia jej osuszanie 
i ogrzewanie. Może to wpływać na 
kilkudniowe opóźnienie siewu a na 
glebach wilgotnych i ciężkich nawet 
i dłużej. 
Podczas zabiegów herbicydowych 
gruba warstwa poplonu utrudnia 
też dotarcie preparatu do gleby oraz 
na wschodzące chwasty. W tym 
przypadku wymagana jest duża wie-
dza i doświadczenie rolnika ponie-
waż właściwy dobór herbicydu pod 
kątem sposobu jego działania oraz 
odpowiednia dawka preparatu do-
pasowana do danych warunków pa-
nujących na polu będzie decydowała 
o powodzeniu w walce z chwastami. 
Spora zawartość części roślin może 
stać się siedliskiem gryzoni (myszy, 
nornic), które w późniejszym etapie 
rozwoju buraków mogą wyrządzić 
szkody na plantacji. 

Podsumowanie

Oprócz pozytywnego wpływu 
uproszczeń w uprawie buraków 
na strukturę gleby należy zwrócić 
też uwagę na aspekt ekonomiczny. 
Wyeliminowanie orki, zmniejszenie 
ilości przejazdów na polu wiąże się z 
redukcją zużycia paliwa na jednost-
kę powierzchni oraz z niższą emisją 
gazów cieplarnianych. Ograniczenie 
nakładów pracy to duża szansa na 
uzyskanie satysfakcjonujących plo-
nów przy mniejszych kosztach. No-
woczesne technologie uprawy mają 
duże znaczenie przyrodnicze ponie-
waż pomagają utrzymać równowagę 
w agrosystemach poprzez zapobie-
ganie degradacji gleb oraz ochronę 
środowisk naturalnych.


