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 Orać, nie orać 
 – oto jest pytanie

Pług nierozerwalnie kojarzy się 
wszystkim z ciężką pracą, a orka 
jest postrzegana jako zabieg pali-
wożerny i czasochłonny. Głównie 

z tych powodów wielu rolników zrezygnowało już 
z jej wykonywania. Wybrali agregaty do głębokiego 
spulchniania gleby bez jej odwracania. Czy trend 
ten jest nieodwracalny?

Raczej nie, ponieważ dzisiaj zdecydowana więk-
szość rolników nadal używa pługa i traktuje go jako 
narzędzie niezbędne w ich gospodarstwie. W naj-
bliższych latach na pewno to się nie zmieni. Inaczej 
temat uprawy bezorkowej postrzegają właściciele 
wielkich przedsiębiorstw rolnych. Z ich doświad-
czeń najczęściej wynika, że po rezygnacji z pługa 
przez kilka lat następuje obniżka plonów. Dopie-
ro później, gdy mikroorganizmy i dżdżownice na 
dobre zawładną glebą, uzyskują plony na pozio-
mie uprawy płużnej. Twierdzą, że na glebach ich 
gospodarstw to się opłaca, a w latach suchych ro-
snące tam rośliny mają do dyspozycji więcej wody 
niż te zasiane w glebę zaoraną. Zdarzają się jednak 
porażki tej technologii i powroty do pługa. Na to 
wszystko należy nałożyć różnice glebowe, zmien-
ną pogodę, która w jednym roku preferuje uprawę 
płużną, a w drugim bezpłużną.

Na pytanie „orać, nie orać” nie ma więc jedno-
znacznej odpowiedzi. Za to wielu rolników korzy-
stających z pługa wybiera uproszczenia w uprawie. 
Taka forma im odpowiada i często sieją bez orki, 
np. pszenicę po rzepaku lub jak pogoda i termin 
pozwala – po burakach. W następnym roku na tych 
polach wracają jednak znowu do orki.

W NUMERZE:

Ok³adka: Pług obracalny Unii Group Ibis LH 4 
z odkładnicamu Long

Zdjęcie: firmowe

W SKRÓCIE
 4 Unia Group i Agrisem

 4 Odpowiedź w sprawie LPG

 4 Grene x 97

 4 Konkurs internetowy

 5 Nowa książka

 5 Specjalny Explorer

 6 Powrót tygrysa

 6 Bezpłatny pomiar pola

 7 Valtra na biogaz

 8 Nawozy w telefonie

 8 Steyr w MP Farm

NOWOŚCI
 9 Kabina, sieczkarnia i rura

10 Dopracowana rewolucja

10 Z wysuwaną podłogą

10 Autoload i Autoswitch

10 GPS w siewnikach Kuhn

11 Alpinus z Akpilu

11 Miedema ZF

12 Metrowa odkładnica

12 Od 173 do 203 cm

12 City na ciągniku

12 Storm na śnieg

13 Challenger z niebieskim korkiem

14 Medale SIMA 2013

CIĄGNIKI
16 Czeska waga ciężka

PREZENTACJE
20 Väderstad – nowe produkty

24 Płynne odwracanie skib

27 Co w pługu siedzi?

30 Ramowe i jednobelkowe

34 Wymiatający podmuch

36 Taxi w magazynie

40 Więcej niż glebogryzarka

42 W jedności siła

46 Resztki im niestraszne

50 Wystrzałowa orka

52 Od 2 do 9 skib

MASZYNY UŻYWANE
54 Sieczkarnia John Deere 5830

57 Elektryka – ważna sprawa

SŁOWNIK
TECHNIKI ROLNICZEJ
60 HitchTronic

Krzysztof Płocki, plocki@rpt.pl
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