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Zęby bron chwastowników są dziś nieodzowną częścią świata maszyn rolniczych. Bez względu 
na to, czy chodzi o ekologiczne odchwaszczanie, uprawę gleby, czy technikę siewu, zęby bron 
chwastowników można znaleźć wszędzie. Może się to wydawać bardzo proste, ale jest kilka 
podstawowych rzeczy, o których należy pamiętać, aby wykonały one swoją pracę tak, jak 
powinny.

Przede wszystkim istnieje wiele różnych modeli i wersji. Istnieją zęby wielozwojowe, ale są też 
wersje, które nie mają wcale zwojów. Poza tym zwoje mogą znajdować się na dole lub u góry. 
Niektóre są rozmieszczone gęsto przy sobie, a inne w dużych odstępach. Końce mogą być pros-
te, zagięte, kątowe lub płasko przylegające. Chociaż kształty u różnych producentów mogą być 
bardzo różne, niektóre fakty są takie same dla wszystkich. Jeśli więc ktoś szuka zębów do nowej 
maszyny lub chce wprowadzić zmiany w istniejącym narzędziu, powinien najpierw zastanowić 
się, jaki rodzaj zęba jest odpowiedni do tego celu.

Zacznijmy od podstaw. Ząb brony jest zawsze „ciągnięty”. Czyli zawsze wychyla się mniej lub 
bardziej skośnie do tyłu. Sztywność sprężyny zęba zależy od kilku czynników. Pierwszym i 
najważniejszym kryterium jest grubość materiału. Im grubszy drut sprężynowy, tym stabilniejszy, 
ale też mniej elastyczny jest ząb brony. Tak jest na przykład w przypadku zębów bron do słomy. 
Często mają one średnicę 12–16 mm. Zazwyczaj są one wykonane jako zęby podwójne. Czyli 
dwa końce są zawsze połączone wspólnym uchwytem. Ząb brony musi wytrzymać wtedy bardzo 
duży nacisk podczas przeciągania przez glebę, aby rozprowadzić posiekaną słomę i rozerwać 
glebę. (A)

Kolejnym kryterium jest długość dźwigni za zwojami lub, w przypadku zębów bez zwojów, za 
punktem mocowania. Obowiązuje tutaj praktyczna zasada: im większa długość, tym bardziej ząb 
sprężynuje. Może to być zaletą, zwłaszcza w przypadku delikatniejszych roślin. (B)
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Ząb nr 1 jest generalnie przeznaczony do montażu w pozycji tylnej. Posiada zwój znajdujący się 
u góry i jest montowany uchwytem w kierunku jazdy, wskutek tego końcówka jest ciągnięta do 
tyłu, a zwój zwija się.

Ząb nr 2 jest przeznaczony raczej do narzędzie do zawieszania czołowego, w którym za belką nie 
ma miejsca na montaż. Uchwyt jest skierowany do tyłu, a zwój znajduje się pod uchwytem.

Ząb nr 3 jest to ząb siewny. Ma spłaszczoną końcówkę, która wygładza i rozprowadza glebę. 
Również tutaj montaż odbywa się raczej z tyłu.

Dokładnie odwrotnie jest w przypadku zęba nr 4. Służy on do tego samego celu, ale jest 
używany z przodu.
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W narzędziach do spulchniania gleby częściej stosowane są zęby z cienkiego materiału i o dużej 
długości dźwigni. Mają one rozprowadzać resztki roślinne znajdujące się powierzchni i mieszać 
wyrzuconą glebę z jej spodnią warstwą. Tutaj nie jest wymagany tak duży docisk. Dlatego w 
przypadku precyzyjnych zębów do odchwaszczania nie należy używać zbyt krótkich zębów. 
Często docisk można regulować, ale jeśli dźwignia jest zbyt krótka, kultura gleby zostanie w 
pewnym momencie uszkodzona, bez względu na to, jak miękko ustawiona jest maszyna. Poza 
tym prześwit jest wtedy mniejszy i maszyna szybciej się zapycha.
Oczywiście ważną rolę odgrywa również liczba zwojów. Im więcej zwojów, tym elastyczniej 
zachowuje się ząb podczas pracy. To tutaj często pojawia się największy błąd montażu. Istnieją 
zęby do montażu z przodu i z tyłu. Bardzo ważny jest dobór zęba do żądanej pozycji. Właściwie 
jest tylko jedna ogólna zasada. Podczas pracy zwoje muszą się ściskać. W przeciwnym razie ząb 
może się wygiąć lub złamać. Dlatego istnieją różne wersje dla różnych przypadków montażu. 
Jednak zasadniczo każdy ząb może być używany z przodu i z tyłu. Należy tylko zwracać uwagę 
na prawidłowy kierunek podczas montażu. Czasami konstrukcja maszyny i dostępna przestrzeń 
mogą wykluczać zastosowanie poszczególnych typów.

Poniżej znajduje się krótki przegląd konstrukcji i kierunków pracy.



Jeśli ząb ma pracować szczególnie intensywnie, należy stosować ząb nr 
5. Końcówki skierowane w dół szczególnie intensywnie przedzierają się 
przez glebę i mogą również wyrywać rośliny z zapuszczonymi korzeniami. 
Istnieją również modele, w których końcówka jest pochylona pod kątem 
tak, aby była skierowana skośnie lekko do przodu. Ostrożność jest tutaj 
jednak najwyższym priorytetem, ponieważ w przeciwnym razie również 
roślina uprawna może również zostać uszkodzona. Można również 
zauważyć, że ząb ten nie ma zwojów we właściwym znaczeniu tego 
słowa.

Na zakończenie jeszcze trochę praktyki. Duże zęby do słomy cieszą 
się coraz większą popularnością w uprawie pożniwnej. Tutaj, poprzez 
zamontowanie dodatku na dole zęba brony, można zwiększyć 
skuteczność działania urządzenia, aby w niektórych przypadkach nie 
była wymagana dalsza obróbka – na przykład kultywatorem – w celu 
umożliwienia wschodu ziarna osypanego. Ponadto ząb ma mniejsze 
zapotrzebowanie na siłę ciągnąca i większą prędkość roboczą niż 
kultywator.
Zęby te są wszechstronne i łatwe w użyciu. Można to zauważyć również 
po rosnącej sprzedaży w sektorze rolnictwa konwencjonalnego. Wiele 
gospodarstw już teraz szuka alternatywnych rozwiązań na czasy po 
herbicydzie totalnym i zęby te będą mieć z pewnością znaczący udział 
w tym segmencie.
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