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Wstęp
W bieŜącym roku prowadzone były obserwacje pracy maszyn z serii informacyjnej,
wykonanej przez POM w Brodnicy i zakupionych przez trzy gospodarstwa posiadające duŜe
areały łąk i pastwisk, specjalizujące się w produkcji mleka i jedno gospodarstwo mniejsze
świadczące usługi sąsiedzkie. Organizowane takŜe były pokazy pracy maszyny do
szerokopasmowego podsiewu (prototyp IBMER) w rejonach działania ODR Minikowo, Stare
Pole i Szepietowo. Ponadto wykonane zostały porównania wschodów po podsiewach
maszynami Vredo, Moore i po podsiewie na frezowanych szerokich pasach. Praca maszyn na
duŜych obszarach, w róŜnych warunkach glebowych unaoczniła pewne niedogodności
eksploatacyjne wynikające z przystosowania zakupionych gotowych maszyn bazowych –
glebogryzarek sekcyjnych, a takŜe przyjętej aranŜacji maszyny. Wyniki obserwacji stanowią
wskazówki do konstruowania ulepszonych zespołów frezująco-siejących dla uruchamianej w
kraju produkcji glebogryzarek sekcyjnych (firmy Akpil i Dromet).Opracowana została teŜ
konstrukcja siewnika do siewu nasion motylkowych, drobnonasiennych i ziół z
zastosowaniem zminiaturyzowanych zespołów z przesuwanym, Ŝłobkowanym wałkiem
produkowanych przez firmy Fiona i Kongskilde. Wiązało się z tym przekonstruowanie
zespołu napędowego siewnika. Poczyniono teŜ przygotowania do wykonania podsiewu
powierzchni o złoŜonej rzeźbie metodą hydroobsiewu.

I. Odnowa darni metodą hyroobsiewu
Przy współpracy osób z ODR w Mikołowie udało się nawiązać współpracę z właścicielem
gospodarstwa

agroturystycznego

leŜącego

w

pobliŜu

siedziby

przedsiębiorstwa

Energopomiar w Gliwicach wykonującego podsiewy traw bez uŜycia osadów ściekowych do
komponowania natryskiwanych mieszanek.
Powierzchnia do odnowy ok. 1 ha wokół gospodarstwa ekologicznego – agroturystycznego
p. Krystiana Kiełbasy w Proboszczowicach gm. Toszek. Powierzchnia rekreacyjna o
urozmaiconej rzeźbie z naturalnym oczkiem wodnym, na której takŜe będą wypasać się
zwierzęta. Hydroobsiew wykonany będzie przy pomocy przedsiębiorstwa Energopomiar
wyspecjalizowanego w hydroobsiewie na nasypach budowlanych. Rekultywację terenu
zakończono w końcu października 2007 r. i występowały juŜ przygruntowe przymrozki.
Termin zabiegu przesunięto więc na początek wegetacji roślin w 2008 r. Koszt operacji
wyceniono na 0,5 – 1 zł/m2. Jest to koszt nie do przyjęcia dla odnowy duŜych powierzchni
uŜytkowych na paszę, tym bardziej, Ŝe całkowity koszt będzie powiększony o koszt
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zniszczenia starej darni. Zupełnie inaczej ułoŜą się koszty przy wykonaniu zabiegu przez
samych rolników posiadanym wozem asenizacyjnym z wykorzystaniem własnych materiałów
z wyjątkiem nawozów i nasion. Ten demonstracyjny zabieg postanowiono wykonać
profesjonalnym sprzętem (z kontrolą lepkości z uŜyciem mulczu), dalekosięŜnego działka i
pracowników umiejących równomiernie nakładać mulcz.
Proponowana dawka 6 kg/m2
Skład mieszanki: substrat (nawóz organiczny, torf) 1200 kg/ha s.m. nawozy mineralne 200
kg, lepiszcze (polioctanwinylu) 560 kg/ha, nasiona 250 kg/ha, woda – reszta (roztwór
koloidalny. Przedsiębiorstwo AGATA Hydroseeding z miejscowości Gózd k/Radomia
specjalizuje się w hydrosiewie z zastosowaniem jako mulczu rozdrobnionej makulatury.
Proponowany skład mieszanki jest następujący: masa celulozowa 15 m3ha substrat torfowy
10 m3/ha, nawozy 300 kg/ha, nasiona 300 kg/ha, lepiszcze 550 kg/ha.

II. Wykonanie podsiewu metodą hyroobsiewu
Do wykonania podsiewu metodą hydroobsiewu wybrany został obiekt trudny, zarówno do
przygotowania powierzchni jak i podsiewu innymi metodami niŜ natrysk zdalny, bez kontaktu
elementów roboczych siewnika z podsiewaną powierzchnią. Ponadto teren wymagał
szybkiego zadarniania całej powierzchni. Był to teren pastwiskowo-rekreacyjny wokół
gospodarstwa agroturystycznego o urozmaiconej rzeźbie. Na terenie znajdowało się naturalne
oczko wodne zasilane strumykiem, zagłębione ok. 2 m od poziomu otoczenia, wzgórki
umoŜliwiające saneczkowanie w zimie itd. Na ok. 35% powierzchni brak było porostu traw
po pracach rekultywacyjnych. Na powierzchniach płaskich wykonane zostało bronowanie
broną talerzową dwukrtonie na krzyŜ a na terenach pochylonych bronowanie siatkową broną
chwastownikiem. Powierzchnie talerzowane równieŜ zostały czterokrotnie z bronowane i
zwałkowane. Powierzchnie niedostępne dla narzędzi ciągnikowych obrobione zostały
ręcznymi narzędziami. Hydroobsiew wykonała wyspecjalizowana firma zajmująca się
zabezpieczeniem przeciweorozyjnym i zadarnianiem skarp podczas robót ziemnych
1. Charakterystykę uŜytego hydrosiewnika i skomponowanej do natrysku mieszanki podano
w tabelach.
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Tabela 1. Charakterystyka hydrosiewnika
jedn.
miary
m3

Lp. Wyszczególnienie

wartość

1.

Pojemność zbiornika

7,5

2.

Wydajność pompy przy ciśnieniu nominalnym

l/min

300

3.

Ciśnienie nominalne

MPa

5

4.

Zasięg strumienia z działka

m

30

5.

Wydatek pompy maksymalny

l/min

600

6.

Zasięg pompowania węŜem

m

200

7.

Szerokość rozlewu łyŜką

m

7

8.

Moc ciągnika do napędu

kW

55

9.

Masa maszyny bez wsadu

kg

2550

10.

Szerokość zewnętrzna

m

1,9

11.

Wysokość zewnętrzna

m

2,8

12.

Długość zewnętrzna

m

5,5

13.

Czas samonapełniania ze źródła powierzchniowego

min

10

Podsiew wykonany został wiosną 14 kwietnia po wałowaniu uprawy wykonanej jesienią
poprzedniego roku. Wilgotność gleby w warstwie uprawionej wyniosła 77%.

2. Skład mieszanki przygotowanej przez wykonawcę podany został w tabeli 2.
Tabela 2. Skład mieszanki do natrysku w przeliczeniu na 1 ha przy dawce 2,5 l/m2
Lp.
1.

Wyszczególnienie
Mieszanka nasion traw typu kośno-pastwiskowego o składzie:
Ŝycica trwała 4N
30%
Ŝycica wielokwiatowa 15%
tymotka łąkowa
20%
kostrzewa łąkowa
15%
kostrzewa owcza
10%
wiechliwa łąkowa
5%
koniczyna biała
5%

dawka kg/ha
250

2.

saletra amonowa

200

3.

mocznik

100

4.

protohumovit

1500

5.

polioctan winylu rozwodniony

400

6.

hydroŜel

11
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Koszt podsiewu netto został skalkulowany na 1,05 zł/ha co odpowiada 10500 zł w
przeliczeniu na hektar. Inna firma, z której oferty nie skorzystano z uwagi na duŜy koszt
dojazdu (Gózd k. Radomia) podała inny skład mieszanki i nieco większy koszt tab.3.
Tabela 3. Skład mieszanki i koszt hydrosiewu z firmy AGATA
Wyszczególnienie

Lp.

dawka
kg/ha
1300

koszt
zł/ha
4179

1.

rozdrobniona makulatura

2.

nawozy mineralne

300

348

3.

nasiona

336

4842

4.

lepiszcze Finn Stich Plus

34

1058

5.

biostymulator wzrostu Finn Hydromaks

47

1683

6.

superabsorbent Finn Hydrogel B

11

469

łącznie koszt materiałów

12579

Koszt robocizny, amortyzacji sprzętu, dojazdu i zysk przedsiębiorstwa wyceniono na ok. 900
zł/ha
Łączny koszt podsiewu 1 ha wynosi 13.479 zł
Koszt takiego usługowego podsiewu dla uŜytkowników łąk i pastwisk jest nie do przyjęcia.
Wykonawcy nie są skłonni zmienić składu mieszanki dla hydroobsiewu terenów płaskich o
korzystniejszych warunkach wegetacji roślin tłumacząc się brakiem doświadczenia i
odpowiedzialnością za skutki – udanie się podsiewu. Nie jest jednak udokumentowana
potrzeba stosowania tak wysokich dawek nasion (wstępnie uzgodniono wysiew 80 kg/ha a
wmieszano 250 kg/ha) których koszt stanowi niemal połowę kosztu wsadu. Zupełnie inna
kalkulacja kosztu będzie, gdy zabieg będzie wykonywany siłami i sprzętem rolnika i
zastosowane będą komponenty miejscowe lub materiały odpadowe.

3. ChronometraŜ wykonania zabiegu
− Przygotowanie powierzchni
Przygotowanie powierzchni płaskiej
Ciągnik Zetor 7211 z broną talerzową U308 przejazdy krzyŜowe
2 x;

T04 = 65 min

Ciągnik Zetor 7211 + brona zaczepiana siatkowa 2,6 m, bronowanie powierzchni
płaskiej krzyŜowo
T04 = 80 min.
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bronowanie powierzchni nachylonych
T04 = 35 min
wałowanie powierzchni płaskich wałem gładkim
Ciągnik Zetor 7211 + wał 2,5 m T04 = 40 min.
ręczne uzupełnienie uprawy i zagęszczania powierzchni na terenie niedostępnym dla
narzędzi ciągnikowych 180 min.
Łączny czas przygotowania powierzchni moŜliwej do podsiewu 340 min, powierzchnia
4300 m2
− Przygotowanie wsadu w hydrosiewniku
napełnianie wodą

15 min.

napełnianie komponentami 15 min.
mieszanie

10 min

dojazd z mieszaniem

15 min.

− Natrysk powierzchni
Przejazd w jednym kierunku 8,5 min.
Przejazd poprzeczny z obrobieniem oczka wodnego 11,5 min.
Czas obsiewu T1 = 20 minut.
pokryta powierzchnia ok. 3000 m2 o regularnym kształcie
wynikowa dawka mieszanki 2,5 l/m2
łączny nakład czasu na przygotowanie i zuŜytkowanie jednego wsadu hydrosiewnika
75 minut na pokrycie 3000 m2
nakład czasu T04 na obsianie 1 ha 4,16 h/ha
4. Dawka nasion
Średnia masa tysiąca nasion wynikająca z udziałów poszczególnych gatunków wyniosła ok.
1,1 q. Przy dawce nasion 250 kg/ha co odpowiada 0,25 q/dm2, średnia dawka nasion na dm2
wyniosła ok. 250 szt.
Wschody nasion traw określone zostały po trzech i siedmiu tygodniach od siewu. Wyniki
zestawiono w tab.4.
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Tab. 4. Wschody nasion traw po trzech i siedmiu tygodniach od zasiewu
Wschody nasion
teren płaski
traw po zasiewie wschody
rozpiętość
hydrosiewnikiem średnio
w 5 próbach
2
szt/dm
szt/m2
Wschody po 22
86
63 – 134
dniach od
zasiewu
Wschody po 45
60
53 – 77
dniach od
zasiewu

skłon strona zachodnia
wschody średnio rozpiętość
w 5 próbach
2
szt/m
szt/m2
65
41 - 83

63

53-71

Sprzyjające warunki jakie stworzył hydroobsiew doprowadziły do szybkich wschodów. W
miarę rozwoju roślin ich liczba na powierzchni zmniejszyła się i to tym bardziej im
liczniejsze były wschody. Świadczy to o stosowaniu zbyt duŜej dawki nasion. W miarę
rozwoju roślin część z nich będzie nadal eliminowana. Konieczne jest doświadczenie
zmierzające do określenia racjonalnych dawek nasion przy podsiewach na glebach
uprawnych.

5. Koszty podsiewów wykonywanych przez rolników własnymi wozami asenizacyjnymi.
PrzybliŜone koszty wykonania hydrosiewu wozem asenizacyjnym przez rolników i
zastosowaniem łatwo dostępnych, naturalnych komponentów zostały zestawione w tabeli 5.
Tabela 5. Koszty wykonania zabiegu hydrosiewu własnym lub będącym we wspólnym
uŜytkowaniu wozem asenizacyjnym.
Lp.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Składnik kosztu

koszt zł/ha

Koszt eksploatacji wozu 6000-7500 l
60 zł/h
Nasiona mieszanki traw
60-80 kg/ha
Wypełniacz – torf 1500 kg/ha
100 zl/Mg
Nawozy 150 kg/ha dawka startowa
Wypełniacz – trociny 1500 kg/ha
50 zł/Mg
Wypełniacz – sieczka 1500 kg/ha

wariant

wariant

wariant

I

II

III

260

260

260

własny

480

480

480

480

150

własny

-

własny

150

150

150

150

75

-

-

-

100

-

własny

-

100

-

100

-

8.

Lepiszcze organiczne 10 kg/ha np.
krochmal
Lepiszcze poliostanuwinylu 100 kg/ha

400

400

-

-

9.

Absorbent hydroŜel 10 kg/ha

300

-

-

-

1290

990

630

Razem zł/ha
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Dla porównania w tabeli 6 zestawiono koszty wykonania podsiewu przez firmę usługową
Tabela 6 Koszty wykonania podsiewu rzędowego przez firmę usługową
Lp.

Składnik kosztów

1

Koszt eksploatacji maszyny
lub koszt usługi zł/ha
2.** Koszt nasion zł/ha w dawce
40 kg/ha
3.
Koszt nawoŜenia startowego
zł/ha
4*
Koszt oprysków hamujących
wzrost darni
Razem koszty

podsiew
Vredo
150

podsiew
Slotter
200

podsiew
Brodnica
80

350

350

350

200

200

200

250

-

-

950

750

630

* dla ochrony uŜytków zielonych w rolnictwie konwencjonalnym.
Prowadzenie produkcji roślinnej sposobem ekologicznym wyklucza uŜycie ww substancji a
co za tym idzie – stosowanie tego sposobu podsiewu
** Przyjęto dawkę 40 kg/ha mieszanki nasion, która wg. naszych doświadczeń zapewnia
liczne i pewne wschody oraz zadarnianie podsianych pasów.

6. Podsumowanie
Porównanie kosztów wykonania podsiewów rzędowych wskazuje zbliŜoną ich wielkość w
stosunku do kosztów hydroobsiewu wykonywanego samodzielnie przez rolników. Koszty nie
będą więc stanowić bariery w stosowaniu zwłaszcza na niewielkich powierzchniach przy
niewielkich trudnościach z gromadzeniem materiałów na wsad, wobec zalet tej metody przy
szybkim zazielenianiu terenów urzeźbionych na pochyłościach, na glebach zatorfionych przy
całkowitej odnowie runi itp. Przebudowa składu runi na kwaśnych piaskach zatorfionych
metodami pasowego podsiewu jest długotrwała, zwłaszcza przy istnieniu zwartej ale mało
wartościowej runi. Często w takich przypadkach rolnicy decydują się na całkowitą uprawę i
odchwaszczanie gleby i siew w czyste pole. Wschody zaleŜne są od przebiegu pogody, często
nie udają się a gleba ulega przesuszeniu i rozpyleniu. W takich przypadkach dobrym
sposobem siewu będzie hydroobsiew z wykorzystaniem wozu asenizacyjnego z łyŜką
rozlewową z zastosowaniem dostępnych materiałów mulczujących i lepiszcza – substancji
Ŝelującej, która stworzy błonkę odporną na zwiewanie, pod którą następuje kondensacja
paszy. Zabezpiecza to glebę przed erozją i przyspiesza wschody. Koszty samodzielnie
wykonywanego zabiegu nie róŜnią się znacznie od kosztów wykonania podsiewów
rzędowych.
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II. Praca maszyn z serii informacyjnej w 2007 r.
Podsiewy wykonywane były przed ruszeniem wegetacji w kwietniu, po zebraniu pierwszego
pokosu, a takŜe w sierpniu, w róŜnych warunkach glebowych. Niemal wszystkie podsiewy
osiągnęły sukces.
Krytyczne oceny jakości zgłaszali uŜytkownicy, którzy nie korzystali lub nieumiejętnie
korzystali z istniejących w maszynie regulacji dotyczyły one:
- zasypywania otoczenia pasów siewnych urobioną przez frezy darnią
- tworzenia na powierzchni łąki głębokich rowków
- zróŜnicowanego dawkowania nasion w poszczególnych rzędach
- zawęŜaniem dawek zwłaszcza białej koniczyny w porównaniu z wynikami próby
kręconej
Krytyczne oceny dotyczące obsługi maszyny dotyczyły:
- uciąŜliwy

i

czasochłonny

demontaŜ

osłon

bębnów

frezujących

przy

wykonywaniu inspekcji noŜy, szczelności łoŜysk itp.
- kłopotliwa

regulacja

głębokości

frezowania

wykonywana

dwoma

mechanizmami śrubowymi w dźwigniach kół ugniatających i zawieszeniach
sekcji frezująco-siejących
- usytuowanie koła napędzającego siewniki sprzyja zaczepianiu o darń, otaczające
krzaki na uwrociach itp. Konstrukcja jest wytrzymała i w Ŝadnym egzemplarzu
nie uległa uszkodzeniu ale wszyscy uŜytkownicy uznali, Ŝe muszą szczególną
uwagę zwracać na koło napędowe.
Zasypywanie zmieloną darnią otoczenia pasów siewnych powodowane jest zatrzymywaniem
w górnym połoŜeniu źle spasowanych listew bocznych osłon bębnów frezujących. Listwy te
mocowane luźnymi śrubami do osłon mają wydłuŜone otwory i powinny opadać do
zetknięcia się z podłoŜem. Dzięki temu uszczelniają osłonę, zwłaszcza kiedy zagłębiają się w
darni. jednak mimo dobrego funkcjonowania listew pewna ilość urobku wysypuje się obok
koła ugniatającego. Jest to widoczne zwłaszcza na wilgotnym torfie, kontrastowo
ubarwionym na tle zieleni trawy. nie ma to znaczenia, gdyŜ najbliŜszy opad, a nawet wiatr
spowoduje przemieszczenie się masy na powierzchnię gleby. Przygotowywana nowa
konstrukcja osłon będzie uwzględniać konieczność ograniczenia rozsypywania urobku.
Tworzenie głębokich rowków na łące torfowej wiązało się ze zbyt duŜą głębokością
frezowania i dodatkowym pogłębieniem pasów siewnych przez

obciąŜenie koła

ugniatającego. Kolejnym błędem popełnionym przez uŜytkownika było dopuszczenie do zbyt
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duŜego odrostu trawy, której kępki podtrzymywały listwy uszczelniające. Wówczas
stosunkowo duŜe ilości urobku wydostawały się na zewnątrz obudowy.
Mechanizmy regulacyjne maszyny umoŜliwiają regulację głębokości frezowania jak i nacisku
kół ugniatających. ZróŜnicowanie dawkowania poszczególnych zespołów wysiewających
nasiona drobne wywołane było wadliwym montaŜem listew regulacyjnych, a wzmoŜone
wysypywanie nasion – odchylaniem tych listew przez zbyt sztywne przewody nasienne
twardniejące na chłodzie. Odchylenie ma miejsce przy przejeździe zespołów frezującosiejących przez wzniesienia.
Usterki te zostały usunięte w fabryce. Po poprawkach usterki nie występowały.
UciąŜliwy demontaŜ bębnów frezujących wynika z zaadoptowania fabrycznych osłon w
zakupionej maszynie bazowej-glebogryzarce sekcyjnej. W maszynie tej osłona obejmuje obie
części bębna frezującego po lewej i prawej stronie przekładni napędowej. Przyłączenie
wahacza kół ugniatających do przekładni ograniczyło moŜliwość odjęcia osłony bez
rozłączenia kół wraz z śrubą regulacyjną. Inspekcję noŜy bez zdejmowania osłony moŜna
wykonać z przodu, po uniesieniu maszyny na podnośniku i zabezpieczeniu podpórkami co
jest podkreślone w instrukcji obsługi. Opracowana została nowa wersja osłon, oddzielających
dla kaŜdego bębna (rys. 1). Osłony mocowane są na dwóch sworzniach i zabezpieczane
przetyczkami (załączona dokumentacja). Zaprojektowane osłony będą teŜ mieć zastosowanie
w maszynach z następnej serii produkcyjnej z zastosowaniem maszyn bazowych z firmy
krajowej Akpil lub Dromet.
Listwy uszczelniające zewnętrzne, podobnie jak w obecnej wersji zawieszana będą na
ściankach szczytowych osłon (rys. 1). Natomiast listwy wewnętrzne mocowane będą na
wspornikach przykręcanych do korpusu przekładki łańcuchowej. Nowe osłony bębnów
frezujących maja w tylnej części ukształtowany przewód nasienny na całej szerokości. Wylot
przewodu nasiennego wyprowadzony został na zewnątrz obudowy, przed koło ugniatające.
Przeprowadzone latem br. próby dowiodły, Ŝe takie rozwiązanie sprzyja rozmieszczaniu
nasion w warstwie gleby 0÷0,5 cm. Poprzednie rozwiązania z końcem przewodu nasiennego
wewnątrz obudowy sytuowały nasiona głębiej (0÷2,5 cm) co utrudniło wschody. Regulację
głębokości frezowania związano tylko z zespołem frezująca-siejącym i tym samym
rozdzielone zostały regulacja nacisku (istniejącymi mechanizmami zawieszania sekcji
roboczych w ramie) na kółka ugniatające i regulacja głębokości frezowania. Schemat
rozwiązania przedstawia rys. 1.
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Wnioski
Podsiew łąk i pastwisk metodą frezowanych szerokich pasów osiąga sukces znacznie częściej
niŜ obserwowane w okolicy podsiewy wykonywane siewnikami Vredo i Moore.
Przy nieprawidłowościach regulacji głębokości frezowania i nacisku kółek ugniatających
pozostają na miękkiej łące rowki o głębokości 5-6 cm zniechęcające rolników do stosowania
tej metody. Uproszczenie regulacji głębokości frezowania i wprowadzenie stopek
ograniczających zagłębienie frezów wyeliminuje te niedogoności.
Podsiewy szerokopasowe były wykonywane zarówno w gospodarstwach ekologicznych jak i
konwencjonalnych.
Eksploatacja kilku maszyn na duŜym obszarze, w zróŜnicowanych warunkach pozwoliła
opracować poprawione rozwiązania kilku zespołów, które będą takŜe wykorzystane przy
budowie następnej serii maszyn z uŜyciem krajowej glebogryzarki pasowej:
- osłon bębnów frezujących z wylotami nasion indywidualnych dla kaŜdego
bębna
- regulacji głębokości wiąŜącej połoŜenie kół kopiujących tylko z połoŜeniem
bębnów frezujących
- napędu siewników pozwalającego włączać i wyłączać kaŜdy siewnik z osobna.
W najbliŜszym czasie naleŜy ocenić opracowany przemysłowy prototyp maszyny z
zastosowaniem krajowej glebogryzarki pasowej i po przetestowaniu uruchomić seryjną
produkcję maszyn. UŜycie krajowej glebogryzarki pasowej i zmodernizowanych napędów
moŜe przyczynić się do obniŜenia ceny maszyny o 40% ÷ 60%.
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Fot.1 Przygotowanie mieszanki w hydrosiewniku.

Fot.2 Hydroobsiew na terenie płaskim.
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Fot.3 Hydroobsiew skarpy.

Fot.4 Transport mieszanki węŜem.
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