
Wybór narzędzia bądź maszyny do przygotowania gleby na przyjęcie nasion, rozsady bądź sadzo-

nek nie jest prostą sprawą. Oferta jest ogromna. Na rynku znajdziemy zarówno sprzęt przeznaczony 

wyłącznie do doprawiania roli, jak i mogący służyć do innych prac polowych.

Pierwszą z wymienionych grup zasilają przede wszystkim tzw. kompaktory, czyli zębowe agrega-

ty uprawowe, których podstawą są przynajmniej dwa wały – jeden z przodu i jeden z tyłu. Ich licz-

ba, w zależności od producenta i konfiguracji narzędzia, może wzrosnąć do trzech, a nawet czterech. 

Agregaty doprawiające obfitują też zwykle we włóki wyrównujące i wyrównująco-kruszące. Zasadni-

czym zespołem roboczym tych narzędzi jest wielobelkowy kultywator. Niezależnie od szerokości ro-

boczej powinien być on podzielony na poprzeczne sekcje, najlepiej o szerokości nieprzekraczającej 

2 m. Zwróćmy na to uwagę, zwłaszcza jeśli na naszych polach przeważają nierówności.

Tego typu narzędzia przyjęło się wykorzystywać do pracy po pługu. Powodem tego jest tenden-

cja do zapychania się zębowych agregatów doprawiających na polach z pozostawioną na powierzch-

ni i płytko pod nią sporą ilością resztek roślinnych. Pamiętajmy jednak, że uprawa bezorkowa to bar-

dzo szerokie pojęcie. System ten ma wiele wariantów. Przy głębokiej uprawie bezpłużnej możemy 

z powodzeniem użyć tzw. kompaktora. Dużo zależy od plonu masy pozostawionej po przedplonie.
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