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Wyparta przez często zbyt wygodne i niestety także zbyt obfite stosowanie chemicznych 
środków ochrony roślin, ta chroniąca środowisko i zasoby forma zwalczania chwastów 
przeżywa obecnie renesans. Czy to systemy z użyciem kamery lub sonaru do ustalania tras 
przejazdu, czy też kamery termowizyjne do ochrony siedlisk zagrożonych dzikich ptaków: 
nowoczesna technika i digitalizacja rolnictwa torują drogę dla powrotu do mechanicznej 
regulacji ilości chwastów. Także ze względu na zagrożenie wprowadzeniem zakazu stosowania 
herbicydu totalnego Roundup z substancją czynną glifosat wielu rolników poszukuje 
skutecznych, korzystnych cenowo, a przede wszystkim praktycznych rozwiązań.

Rozluźnianie, rozcinanie, kruszenie, bronowanie, obsypywanie, zabezpieczanie: to 
podstawowe pojęcia w technice spulchniania gleby. W ostatnich dziesięcioleciach ta klasyczna 
technika była traktowana po macoszemu.

Zacznijmy od najbardziej rozpowszechnionego narzędzia. Ma ono wiele nazw – zęby brony, 
zęby kultywatora, zęby sprężynowe, zęby typu S itd. i jest to narzędzie, które przypuszczalnie 
zna każdy. Ma ono bowiem zastosowanie nie tylko w technice spulchniania, ale także podczas 
kultywacji, w różnych wariantach wysiewu oraz przy wielu innych czynnościach. Ma to swoje 
uzasadnienie. 

zęby sprężynowe; różne wersje redlicy; różne wersje lemiesza skrzydłowego lub gęsiostópki, 
przeważnie o różnych szerokościach roboczych; zęby wibrujące składające się z górnej 
sprężyny – niekiedy także ze sprężyną wzmacniającą – i sztywnego trzonu; noże kątowe, 
często także w wielu szerokościach roboczych; płyty lub tarcze ochronne; obsypniki w wersji 
sztywnej lub regulowanej; gwiazdy obrotowe i zęby chwastownika.

Zasadniczo niemal wszyscy producenci oferują następujące narzędzia:

W niniejszym artykule nie będziemy się jednak zajmować porównaniem poszczególnych 
systemów różnych producentów. Chcemy przyjrzeć się samej technice spulchniania, czyli 
narzędziom, które służą do przygotowania gleby. Nowoczesna technika spulchniania oferuje 
rozwiązania przydatne dla wielu rodzajów upraw, jednak nie wszędzie pasuje każda metoda. 
Dlatego warto dokładnie zaplanować procesy robocze oraz ustalić, jaki ma być ich efekt. Dzięki 
odpowiedniemu wyposażeniu maszyny można tutaj wiele osiągnąć w ramach jednego 
przejazdu. Należy jednak zachować ostrożność, bo zbyt duże oczekiwania mogą spowodować 
problemy. Ostatecznie wpłynie to negatywnie na plony.
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Są to najstarsze formy znane w rolnictwie 
maszynowym. Charakteryzują się silnymi wibracjami i 
dużym stopniem sprężystości. Dzięki wibracjom 
znakomicie nadają się do kruszenia. Dodatkowo 
wyposażone w redliczkę są stosowane do rozluźniania 
śladów przejazdu. W zależności od rodzaju podłoża 
konieczne może być użycie sprężyny wzmacniającej, 
aby zwiększyć opór zębów. W przypadku zastosowania 
gęsiostópki możliwe jest uzyskanie lekkiego efektu 
obsypania lub kombinacji tych działań. Nie oferuje ona 
jednak precyzyjnego cięcia, ponieważ ze względu na 
szerokie ruchy robocze nie tworzy stałej wysokości 
pracy. Istnieje jednak szeroki wybór różnych rodzajów 
redlic, które można połączyć z zębami. Poprzez 
zastosowanie sprężyn wzmacniających można nieco 
zwiększyć precyzję pracy. Niektórzy producenci oferują 
także zęby jako nośniki stałych lub regulowanych, 
większych obsypników. Standardowe rozmiary często 
wynoszą 32 x 12 mm. Niekiedy stosowane są także 
warianty o rozmiarze 32 x 10 mm. 
Możliwe są także rozwiązania o jeszcze większych 
rozmiarach. Różnica polega jedynie na stopniu 
sprężystości zębów. Sprężyna wzmacniająca ma 
wówczas nieco mniejszy przekrój i jest prowadzona 
razem z zębem w tym samym uchwycie. Decydując się 
na dołączenie wzmocnienia, należy zawsze pamiętać o 
odpowiednim uchwycie. Oferty sprzedaży maszyn 
rolniczych często obejmują także dodatkowe płyty 
prowadzące montowane w uchwycie. Ich zadaniem jest 
unieruchomienie zęba w uchwycie, dzięki czemu nie 
uszkadza on ramy. Takie elementy są jednak potrzebne 
jedynie w wyjątkowo trudnych warunkach.
Pod kątem precyzyjności najskuteczniejszym i 
najbardziej wszechstronnym narzędziem w ofercie 
producentów są zęby wibrujące. Dzięki kombinacji 
drgającej sprężyny górnej i sztywnego trzonu 
zapewniającego płynną regulację wysokości horyzont 
pracy jest równomierny. Także tutaj istnieje możliwość 
zwiększenia nacisku dzięki zastosowaniu sprężyny 
wzmacniającej. Trzon ma z reguły kształt prosty lub 
łukowaty. Może on być wyposażony w redlicę, 
gęsiostópkę lub lemiesz skrzydłowy, a także w noże 
kątowe. Sam trzon może posiadać dodatkowe elementy 
do obsypywania, które obsypują ziemię za redlicą. 
Niektórzy producenci oferują opatentowane gwiazdy 
palcowe, które umożliwiają także pielenie w rzędzie. 
Rzadziej spotykane jest wyposażenie w duże obsypniki. 
W takim przypadku należy wybrać nieco większą 
sprężynę górną, gdyż obsypnik ma dużą masę własną, 
a spulchnianie gleby wiąże się ze znacznym oporem. W 
zależności od rodzaju podłoża warto także rozważyć 
użycie wzmocnienia. Proste sprężyny górne są z reguły 
dostępne w dwóch grubościach.
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Górna sprężyna o 
wymiarach 40 x 12 mm 
wibrującego zęba 

Bestseller w technologii 
pielenia: Ząb 
kultywatora 32 x 12 mm 
tu pokazany z wąską 
redlicą.



Nieco mniejszy wariant posiada rozmiary 32 x 12 mm i jest z reguły wyposażony w sprężynę 
wzmacniającą o rozmiarach 32 x 10 mm. Jest to standardowa propozycja niemal wszystkich 
producentów. Istnieją także większe sprężyny górne do zastosowań w ciężkich warunkach, o 
rozmiarach 40 x 12 mm i 40 x 10 mm lub 45 x 12 mm i 45 x 10 mm. Należy przy tym pamiętać 
także o tym, iż w przypadku grubszych wersji często konieczne jest także użycie 
mocniejszych trzonów. Popularne są tutaj rozmiary 32 x 10 mm i 35 x 12 mm. Do mocowania 
trzonu często stosuje się system zaciskowy. Może on być jedno- lub dwuczęściowy. Często 
jednak mocowanie można wymieniać, w zależności od geometrii sprężyn górnych.
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Podczas pracy blisko rzędu ochrona uprawy 
powinna być na pierwszym miejscu. Opisane 
powyżej noże kątowe są dostępne w wersjach, 
które posiadają ochronę dzięki swojemu kształtowi 
lub które mogą zostać wyposażone w dodatkowe 
płyty prowadzące. Inne redlice z reguły nie oferują 
tego zabezpieczenia, w związku z czym istnieje 
ryzyko uszkodzenia uprawy przez wywróconą 
ziemię lub kamienie. Dlatego stosowane są płyty 
lub tarcze ochronne prowadzone równolegle do 
narzędzi roboczych w celu zapobieżenia 
zasypaniu uprawy. Przy wyborze właściwego 
elementu trzeba uwzględnić zaledwie kilka 
kryteriów. Zarówno tarcze, jak i płyty niemal nie 
ulegają zużyciu. Ze względu na możliwość 
toczenia się tarcze mają nieco mniejsze 
zapotrzebowanie na siłę pociągową, natomiast 
płyty obejmują większą powierzchnię roboczą. 
Szczególnie w przypadku zastosowania kilku 
narzędzi w szeregu konieczne jest użycie płyt. 

Większość redlic montowanych na zębach można 
także stosować na zębach wibrujących dzięki 
trzonowi adaptacyjnemu. Jedno z rozwiązań jest 
dostępne tylko dla zębów wibrujących, ze względu 
na sposób pracy. Chodzi o nóż kątowy. Te zagięte 
jednostronnie, przeważnie pod kątem prostym 
noże o ostrych krawędziach są przewidziane do 
pracy bezpośrednio przy rzędzie. Te narzędzia o 
maksymalnej grubości 3–4 mm wyjątkowo płasko i 
precyzyjnie ścinają korzenie chwastów pod 
powierzchnią. Dokładne prowadzenie zębów 
wibrujących jest tutaj nieodzowne. Przy wyborze 
szerokości roboczej należy przede wszystkim 
zwrócić uwagę na pokrywanie się tras przejazdów. 
Szczególnie w przypadku bardziej wytrzymałych 
chwastów zbyt małe pokrywanie się tras może 
skutkować tym, że rośliny przetrwają w strefach 
znajdujących się między nożami.

Pasuje tylko do zęba wibrującego: 
Nóż kątkowy, tutaj 160 mm x 4 mm.

Redlica współpracuje z zębem 
kultywatora o szerokości 120 mm. 

 Na zdjęciu lemiesz skrzydłowy o 
szerokości roboczej 300 mm. 



Dla upraw redlinowych, przykładowo upraw ziemniaków, producenci oferują specjalne 
obsypniki. Są one wyposażone w regulację mechaniczną, aby umożliwić dopasowanie do 
różnych szerokości rzędów. Niekiedy prowadzone są one także na osobnych zawieszeniach. 
Przeważnie są bardzo masywne i ze względu na zamontowanie na końcu szeregu w 
znacznym stopniu obciążają tył ciągnika. Dodatkowo znacząco zwiększają zapotrzebowanie na 
siłę pociągową.
Gwiazdy obrotowe są przeważnie ułożone w trójkach obok siebie i oferują bardzo różnorodne 
możliwości regulacji. Wygięcie prawych i lewych gwiazd jest ustawione w formie lustrzanego 
odbicia, dlatego gwiazdy są lakierowane na kolory czarny i czerwony, aby zapobiec pomyłce. 
Efekt pracy może być tutaj bardzo różny. Gwiazdy powodują spulchnienie lub kruszenie gleby. 
Możliwe jest także plewienie lub zasypywanie między rzędami. W przypadku ustawienia 
ukośnego ziemia może być odsypywana albo w kierunku rzędu lub na zewnątrz rzędu. W 
uprawach redlinowych gwiazdy, ze względu na możliwość regulacji osiowej, mogą pracować na 
zboczach redliny. Niektórzy producenci oferują także narzędzia wyposażone wyłącznie w 
gwiazdy obrotowe.

Na koniec należy omówić element, który znajduje się na końcu maszyny, czyli zęby 
chwastownika. Stanowią one z reguły końcowy etap przejazdu, a ich zadaniem jest – w 
zależności od ustawienia lub wersji – bardziej agresywne lub łagodne bronowanie spulchnionej 
gleby i przykładowo zbieranie pozostałości roślin lub rozprowadzanie ziemi. Każdy z 
producentów ma swoją własną filozofię w tym zakresie. Warto jednak wiedzieć, że niemal 
każdy rodzaj zębów chwastownika wykonuje tę samą pracę. Zasadniczo użytkownik musi 
jedynie wybrać odpowiedni odstęp i grubość, co wiąże się ze stawianym oporem. Niekiedy 
rodzaj podłoża ogranicza wybór. W takich sytuacjach istnieje możliwość wymiany systemów 
różnych producentów, aby poszukać najlepszego rozwiązania.
Ze względu na bardzo szeroką ofertę wielu producentów w zakresie techniki spulchniania 
gleby każdy rolnik powinien znaleźć odpowiednią propozycję dla swojej uprawy. Kto chce 
zmodernizować swój dotychczasowy sprzęt lub dopasować go do nowej uprawy, ma do 
dyspozycji bogaty asortyment dostawców części zamiennych. Oprócz popularnych wariantów 
poszczególnych producentów można tutaj także znaleźć wiele nowych rozwiązań i modyfikacji. 
W razie trudności z dokonaniem wyboru można także skorzystać z pomocy doradcy 
technicznego w każdym z przedsiębiorstw. Często jest to dobre źródło dla wstępnego 
rozeznania w ofercie. W ten sposób można także od razu uzyskać informację o możliwych 
kombinacjach rozwiązań.
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 Gwiazda obrotowa umożliwia 
 również obróbkę boków nasypów.


