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 Glebogryzarka z dodatkowym roboczym 
osprzętem jest w stanie zastąpić wszyst-
kie rodzaje narzędzi przeznaczonych 

do przygotowania gleby pod uprawę roślin. 
W swej głównej funkcji jest bowiem zespo-
łem kilkudziesięciu bardzo szybko pracują-
cych mechanicznych motyk, czyli pierwszych 
w dziejach cywilizacji, znanych już od kilku-
nastu tysięcy lat narzędzi rolniczo-ogrodni-
czych. Od czasów naszych neolitycznych pra-
przodków wiadomo, że w uprawnej ziemi 
motyką można zrobić wszystko, lecz praca 
wykonywana takim pojedynczym narzędziem 
jest za mało wydajna w stosunku do termi-
nów wyznaczanych przez przyrodę.

Podstawowe zabiegi agrotechniczne
Uprawa gleby polega na stworzeniu opty-

malnych warunków wegetacji dla określonych 
gatunków roślin. Ich wymagania mogą być nie-
kiedy bardzo specyficzne. Zawsze jednak nie-
zbędne jest przy tym nadanie ziemi uprawnej 
stosunkowo luźnej, gruzełkowatej struktury, 
by zapewnić korzeniom stały dopływ wilgoci, 
powietrza i ciepła. Następnym nieodzownym 
zadaniem jest usunięcie chwastów. Przeważ-
nie potrzebne też bywa dostarczenie upra-
wianym roślinom dodatkowych środków po-
karmowych w postaci nawozów naturalnych 
i sztucznych. W klasycznych uprawach rol-
niczych i ogrodniczych zabiegi służące wyżej 
wymienionym celom wykonywane są w ko-
lejnych, odrębnych etapach. 

Pierwsze z nich wykonywane są za pomo-
cą pługów, odwracających wierzchnią war-
stwę gruntu. Zależnie od głębokości pracy 
narzędzia rozróżniamy tu płytkie podorywki 
służące przemianie resztek roślinności z po-
przedniego sezonu w nawóz dla upraw przy-
szłorocznych (często z przyorywaniem na-
wozu), średnio głębokie orki przedsiewne 
przygotowujące ziemię pod oziminy i głę-
bokie przedzimowe, potrzebne na cięższych 
glebach gliniastych lub ilastych dla ich wstęp-
nego rozluźnienia i ułatwienia spulchniające-
go działania mrozów. Na małych areałach, 
szczególnie w amatorskich przydomowych 
lub działkowych ogrodach, gdzie zamiast or-
ki stosuje się tradycyjne przekopywanie zie-
mi szpadlem, mała glebogryzarka okazać się 
może narzędziem znacznie od niego lepszym, 
gdyż pracuje wydajniej i dokładniej. Mo-
że bowiem rozdrabniać ziemię i resztki nie-
potrzebnych już roślin do głębokości 20 cm 
i mieszać je ze sobą, a także z dodatkowo do-
starczanym obornikiem, kompostem lub na-
wozami sztucznymi.

Klasyczne wiosenne zabiegi agrotechnicz-
ne wykonuje się głównie bronami i kultywa-
torami. Ogrodniczymi odpowiednikami tych 
narzędzi rolniczych są różne rodzaje ręcz-
nych motyk i grabi. Niezależnie od wielkości 
zakładanej plantacji chodzi tu zwykle o roz-
bicie większych brył, napowietrzenie i utrzy-
manie odpowiedniej wilgotności gleby oraz 

wyrównanie jej powierzchni. Do wszystkich 
tych zabiegów nadaje się każda glebogryzar-
ka ze standardowym wyposażeniem. W nor-
malnych warunkach jej użycie bardzo przy-
spiesza wiosenne prace w ogrodzie i zapewnia 
lepsze spulchnienie gleby, zwłaszcza po bez-
mroźnej zimie.

Większość dostępnych obecnie mode-
li małych glebogryzarek pozwala też wyko-
nywać różne zadania dodatkowe już po ob-
sianiu lub obsadzeniu ogrodowych zagonów, 
na przykład mechanicznie okopywać rośli-
ny wymagające tego w pewnej fazie wzrostu, 
mechanicznie odchwaszczać uprawy roślin 
sadzonych w rzędach (za pomocą specjal-
nego oprzyrządowania), a także regenero-
wać trawniki. W ostatnim z wymienionych 
przypadków w wyposażeniu glebogryzarki 
musi znajdować się wertykulator, czyli ro-
dzaj rotacyjnej szczotki do napowietrzania 
wierzchniej warstwy gleby oraz oczyszcza-
nia trawnika z mchu, zalegającej starej trawy 
i niektórych jednorocznych chwastów. Jesz-
cze lepsze efekty dają integrowane z glebo-
gryzarkami skaryfikatory, przecinające ko-
rzenie traw dla lepszego wnikania w ziemię 
powietrza i nawozów.

Małe i najmniejsze
Przy wyborze glebogryzarki do przydo-

mowego ogródka trzeba oczywiście uwzględ-
niać jego powierzchnię i rodzaje prowadzo-
nych w nim upraw, lecz na pewno nie warto 
kierować się zasadą „od przybytku głowa nie 
boli”, gdyż model zbyt duży jest w tym przy-
padku o wiele mniej przydatny niż za mały. 
Jeśli więc nie prowadzimy małego gospodar-
stwa ogrodniczego nastawionego na maksy-
malnie wydajną produkcję roślin użytkowych, 
lecz zwykły ogród służący do rekreacji, ozdo-
by posesji i uzupełnienia zasobów domowej 
spiżarni, nie potrzebujemy urządzeń o szero-
kości roboczej większej niż 45 cm.  

Najmniejsze w tej kategorii są proste 
glebogryzarki elektryczne zasilane z sie-
ci 230 V. Moc ich silników nie przekracza 
na ogół 1000 W, głębokość pracy 18 cm, 
a łączna szerokość przekopujących ziemię 
noży wynosi od 20 do 30 cm, co w małych, gę-
sto obsadzonych ogródkach może być cenną 
zaletą. Istnieją też modele spalinowe o zbli-
żonych parametrach. Nad elektrycznymi gó-
rują swobodą użytkowania, lecz są od nich 
bardziej hałaśliwe, a także droższe przy za-
kupie i podczas eksploatacji.  

Większe narzędzia z napędem spalinowym 
(moc silników od 2 do 3,5 KM) są z reguły nie 
tylko wydajniejsze, lecz również lepiej wypo-
sażone. Już w wersjach standardowych na ich 
roboczych wirnikach instalować można różne 
rodzaje noży, często też dyski pełniące funk-
cję brony talerzowej i tarcze do przycinania 
krawędzi trawników, wertykulatory i skary-
fikatory. Jako wyposażenie opcjonalne ofe-
rowane są obsypniki do roślin okopowych, 

Dom i otoczenie

Glebogryzarki w wielkich gospodarstwach ogrodniczych służą 
głównie do tzw. upraw międzyrzędowych. W przydomowych 
ogrodach niemal wszystkie prace agrotechniczne zaliczają się 
do tej właśnie kategorii.
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pługi, brony sprężynowe, a nawet zestawy 
do odśnieżania alejek i podjazdów. 

Asortyment standardowego i dodatkowe-
go wyposażenia trzeba jednak zawsze anali-
zować krytycznie, gdyż propozycje rzeczywi-
ście pożyteczne mieszają się tutaj z typowymi 
gadżetami sztucznie zwiększającymi atrakcyj-
ność całego zestawu. Pamiętajmy, że glebogry-
zarka to przede wszystkim zestaw wirujących 
motyk, zastępujący większość ogrodowych na-
rzędzi ręcznych, a więc i wiele z tych stano-
wiących rzekomo osprzęt dodatkowy. Naj-
ważniejsze są więc rozwiązania techniczne 
dotyczące funkcji podstawowych.     

Rozdrabnianie gleby
W najprostszych konstrukcjach noże 

obracają się współbieżnie z ruchem posu-
wistym całego urządzenia. Układ ten jest 
najkorzystniejszy przy pierwszym przekopy-
waniu gruntowej calizny. Podczas rozdrab-
niania zlepionych grud lub mieszania nawo-
zów z glebą lepsze efekty dają noże pracujące 
przeciwbieżnie. Dlatego możliwość łatwej 
zmiany kierunku obrotów bardzo poprawia 
funkcjonalność całego urządzenia. Najefek-
tywniejsze są pod tym względem rozwiąza-
nia specjalne, w których skrajne noże bęb-
na obracają się w kierunku przeciwnym niż 
noże wewnętrzne. 

Stopień spulchnienia gleby zależy od gru-
bości warstwy odkrawanej z niej jednym ude-
rzeniem noża, czyli od liczby uderzeń przy-
padającej na odcinek drogi pokonywanej 
przez pracującą glebogryzarkę. Grunt cię-
ty jest więc tym drobniej, im wolniej poru-
sza się maszyna, im szybciej obraca się wir-
nik, oraz im więcej noży znajduje się na jego 
obwodzie. Tylko ostatnia z wymienionych 
wielkości ma wartość stałą, a wszystkie inne 
muszą być odpowiednio regulowane, by uzy-
skać maksymalnie jednorodną uprawę da-

nego fragmentu ogrodu. Niekorzystne jest 
przy tym zarówno zbyt grube, jak i zbyt miał-
kie rozdrobnienie gleby, gdyż w obu wypad-
kach staje się ona niedostatecznie pulchna 
(w pierwszym przez swą gruboziarnistą struk-
turę, w drugim przez zniszczenie optymal-
nej struktury gruzełkowatej).

Bieżąca regulacja uzyskiwanej ziarni-
stości gleby odbywać się może przez zmia-
nę prędkości obrotowej roboczego wirnika 
(zależnej dodatkowo od głębokości upra-
wy i spoistości gruntu) lub prędkości linio-

W najprostszych 
modelach do regulacji 
głębokości 
przekopywania 
wystarcza nastawny 
wspornik zakończony 
płozą. Przy 
przeciwbieżnym 
ruchu noży niezbędne 
stają się kółka jezdne.

Elementy glebogryzarki
uchwyt sterującyA 
silnikB 
osłonyC 
tarcze ochronneD 
kołoE 
obudowa przekładni F 
zespoły roboczeG 
ogranicznik głębokościH 
osłona paska klinowegoI 
dźwignia regulacji obrotówJ 
 dźwignia sprzęgła  K 
jazdy do przodu (czarna)
 dźwignia sprzęgła  L 
jazdy do tyłu (czerwona)
 regulacja wysokości  M 
uchwytu sterującego
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wej całej glebogryzarki. W najprostszych 
modelach spalinowych utrzymywanie sta-
łej głębokości jest ułatwiane przez ustawie-
nie podporowej płozy. Inne parametry re-
gulowane są ręcznie manetką przepustnicy 
silnika i odpowiednim powstrzymywaniem 
(za drążek kierowniczy) samoczynnego ru-
chu narzędzia, dla którego wirnik roboczy 
jest równocześnie jedynym mechanizmem 
napędowym. Zachowywanie w tych warun-
kach stabilnych efektów pracy wymaga więc 
znacznej wprawy.

Łatwiejszą i lepszą pod względem jakości 
uprawę zapewniają konstrukcje bardziej skom-
plikowane, a przez to zdecydowanie droższe. 
Zastosowanie zmiennych stopni przełożenia 
pomiędzy silnikiem a wirnikiem umożliwia 
bardziej optymalny dobór jego prędkości ob-
rotowej do liniowej, a także dostosowanie roz-
wijanego momentu obrotowego do rodzaju 
gruntu. Osobie wykonującej pracę pozosta-
je wówczas tylko utrzymywanie jednostaj-
nej prędkości liniowej przy stałym ustawie-
niu przepustnicy. 

Ta ostatnia trudność eliminowana jest 
w modelach droższych przez mechaniczną 
regulację prędkości ruchu liniowego za po-
mocą dodatkowych napędowych kół sprzę-
żonych z silnikiem wielostopniową przekład-
nią, a niekiedy też mechanizmem różnicowym. 
Stabilne rozdrabnianie gleby na określonym 
poziomie ziarnistości uzyskuje się wówczas 
dzięki odpowiedniej kombinacji przełożeń: 
roboczego wirnika i kół napędowych. Obie 
skrzynie przekładniowe mają zwykle też bie-
gi wsteczne. 

Dodatkowe narzędzia robocze montowane 
zamiast kół z nożami rozszerzają zakres 
zastosowań glebogryzarki. Na zdjęciu: aerator.

Zasady bezpiecznej pracy
W pobliżu pracującej glebogryzarki nie 

powinny znajdować się żadne osoby postron-
ne. Przed rozpoczęciem pracy należy usunąć 
z powierzchni gruntu kamienie, gałęzie, ka-
wałki drutu itp. Osoba prowadząca glebogry-
zarkę musi mieć na nogach mocne trzewiki 
z grubej skóry i długie, najlepiej brezento-
we spodnie. Podczas jakiejkolwiek obsługi 
maszyny lub jej transportu między uprawia-
nym zagonami silnik nie może być włączo-
ny. To samo dotyczy krótkich nawet przerw 
w pracy związanych z oddaleniem się ope-
ratora od urządzenia.  

Niedozwolona jest praca glebogryzar-
ki na stromych stokach. Na płaskim grun-

cie poziomym najbardziej bezpieczna i wy-
dajna jest praca przy jednostajnym posuwie 
narzędzia i stałych obrotach jego roboczego 
wirnika. Dlatego też niewskazane są zmia-
ny ustawienia przepustnicy (zwłaszcza ener-
giczne) w trakcie wykonywanych zabiegów 
uprawowych. Zachowania szczególnej ostroż-
ności wymagają momenty zmiany kierunku 
obrotów wirnika lub ruchu liniowego ca-
łej maszyny (także przy wymuszaniu biegu 
wstecznego przez ciągnięcie do tyłu za drą-
żek kierowniczy).

Zasady okresowej obsługi i konserwacji 
glebogryzarek są podobne, jak innych zme-
chanizowanych narzędzi ogrodniczych z sil-
nikami elektrycznymi lub spalinowymi. 

Wymiana oleju silnikowego potrzebna jest 
przeważnie raz na sezon, lecz filtr powietrza 
wymaga tym częstszej kontroli, im bardziej 
pylista jest gleba.

Modele bez kółek jezdnych mają uchwyty 
do przenoszenia narzędzia na kolejne miejsca 
pracy. Nie wolno z nich korzystać przy 
pracującym silniku.

Specjalny nóż rotacyjny do wyrównywania 
krawędzi trawników montuje się na jednym 

końcu wału wirnika, a na drugim koło 
podpierające.
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