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REGULAMIN IX POWIATOWEGO KONKURSU ORKI 
 

I. Cel konkursu: 

Celem konkursu jest upowszechnienie wśród rolników znajomości 

zasad tradycyjnej orki zagonowej i jest prowadzony w/g procedur 

konkursowych z zachowaniem zasad bezpiecznej pracy. 

II. Organizatorzy Konkursu:  

Starosta Brzeziński 

Stowarzyszenie Rozwoju Powiatu Brzezińskiego „Nasz Powiat” 

 
III. Miejsce i organizacja Konkursu: 

a) konkurs będzie zorganizowany w dniu 09.09.2016 r. na działce 
rolnej Pawła Sereczyńskiego w Brzezinach, ul. Południowa 8. 

b) konkurs przeprowadzi powołana komisja. 
 

IV.     Skład Komisji Konkursowej: 

Skład Komisji Konkursowej zostanie ustalony przed konkursem. W skład 

komisji wejdzie pracownik KRUS, który oceni przestrzeganie zasad 

bezpiecznej pracy podczas przeprowadzonej orki. 
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V. Warunki uczestnictwa w Konkursie: 

W Konkursie będą mogli wziąć udział rolnicy, członkowie ich rodzin oraz 
pracownicy zatrudnieni w gospodarstwach rolnych – posiadający 
uprawnienia do kierowania ciągnikiem rolniczym. Uczestnicy wykorzystują w 
konkursie własny sprzęt. 

 
VI. Przebieg Konkursu: 

Przed rozpoczęciem konkursu dokonuje się losowania działek. Sposób wykonania 

orki jest zależny od rodzaju pługa (pług obracalny lub zagonowy). Do wyznaczenia 

pierwszej bruzdy po prawej stronie działki można posłużyć się tylko dwiema 

tyczkami. Użycie sznurka lub innych przyborów znakujących nie jest dozwolone. 

Następnie uczestnik konkursu dokonuje orki samodzielnie z zachowaniem 

głębokości 20 cm. 

VII. Rozstrzygnięcie Konkursu 

Członkowie Komisji będą oceniać punktowo: 

1. prostoliniowość, głębokość, dokładność wyorania podwójnej bruzdy 
(pług zagonowy); 

2. wskaźnik nierównomierności głębokości orki; 
3. wskaźnik nierównomierności szerokości roboczej orki; 
4. zgodność granic orki z bocznymi granicami wyznaczonej działki; 
5. szerokość i kształt niezaoranego pasa przed ostatnim przejazdem pługa; 
6. wygląd zaoranej powierzchni pola – wykształcenie skib, równomierność 

profilu gleby; 
7. przykrycie resztek roślinnych; 
8. ocena bruzdy rozorywkowej (pług zagonowy); 
9. równomierność zagłębiania i wyciągania pługa; 
10. przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 

przygotowywania do orki i w czasie jej wykonywania. 
 

Za każde z kryterium można przyznać maksymalnie 10 punktów (maks. suma punktów = 
100). Komisja poinformuje uczestników Konkursu o jego wyniku i nagrodzi laureatów na 
Dożynkach Miejsko - Powiatowych w dniu 10.09.2016 r. w Muzeum Regionalnym w 
Brzezinach ok. godz. 16:00. 

 
VIII. Fundatorzy Nagród 

 
Powiat Brzeziński 
Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego 
Placówka Terenowa KRUS w Brzezinach 
Izba Rolnicza Województwa Łódzkiego 
PPHU "Farmasz" - Stare Koluszki  

 
 
 
 


