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Maszyny do zbioru siana i zielonek 

Zielonki zbiera się z przeznaczeniem na siano, kiszonkę, do bezpośredniego skarmiania 
lub na susz. W zależności od przeznaczenia oraz organizacji prac, w gospodarstwie rol-
nym wykorzystuje się różne technologie zbioru. 

Najczęściej mamy do czynienia ze zbiorem wieloetapowym, czyli z wykonaniem po-
szczególnych czynności w kolejności, według ściśle określonej technologii zbioru, gdzie 
każda maszyna wykonuje pojedynczą operację – np. zbiór sianokiszonki w balotach to 
kolejno koszenie, przetrząsanie, zgrabianie, prasowanie, transport, owijanie folią, maga-
zynowanie. 

 

 

 

Jednym z ważniejszych kryteriów podziału kosiarek jest rodzaj zespołu tnącego. Po-
wszechnie wykorzystuje się kosiarki z zespołem tnącym palcowym jednolistwowym 
oraz rotacyjnym, mniej powszechne zaś są zespoły bezpalcowe dwulistwowe i bębnowe. 
Dobór odpowiedniego zespołu tnącego ma istotny wpływ na jakość koszenia i ewentu-
alny odrost roślin.  

W kosiarkach wyposażonych w zespoły tnące palcowo-listwowe cięcie roślin odbywa się 
w sposób podporowy, tzn. źdźbła roślin opierają się na palcu i zostają ucięte przez no-
żyk, dzięki czemu rośliny są przycięte przy minimalnych uszkodzeniach tkanki. Zaleca 
się stosowanie zespołu palcowo-listwowego przy koszeniu roślin motylkowych drobno-
nasiennych (lucerna, koniczyny) oraz przy koszeniu traw, gdy zależy nam na skróceniu 
okresu odrostu. Zaletą zespołów tnących listowych jest także uzyskanie zielonki wyso-
kiej jakości, dzięki minimalizacji zanieczyszczeń ziemią. Kosiarki z zespołem tnącym 
rotacyjnym stosuje się powszechnie ze względu na dużą uniwersalność i niskie koszy 
eksploatacji. Cięcie odbywa się w sposób bezpodporowy, poprzez uderzenie rośliny no-
żem poruszającym się z dużą prędkością. Ten sposób cięcia powoduje zmiażdżenie 
tkanki rośliny w wyniku uderzenia, zwłaszcza stępionym nożem, co przekłada się na 
wydłużenie czasu odrostu roślin. Kolejną wadą jest zwiększenie zanieczyszczenia zie-
lonki ziemią pochodzącą np. z kretowisk.  

Wysokość koszenia roślin wpływa bezpośrednio na wielkość zbieranego plonu. Zbyt 
wysokie koszenie powoduje straty w wyniku pozostawienia na polu dużej części zielonej 
masy i zawartych w niej składników pokarmowych. Natomiast po zbyt niskim koszeniu 
utrudnione jest odrastanie roślin, szczególnie tych, które mają wysoko wysuniętą szyjkę 
korzeniową (np. lucerna), czego efektem może być zmniejszenie plonu. W kosiarkach 
listwowych wysokość koszenia reguluje się poprzez zmianę ustawienia płoz w stosunku 

Kosiarki przeznaczone są do koszenia roślin niskołodygowych – do wysokości 
150 cm. Od odpowiedniego doboru kosiarki zależy jakość skoszonego materiału, 
jego ilość oraz dalszy wzrost upraw wielokośnych, np. traw i roślin motylkowych 
drobnonasiennych. 



 

 

3 

do listwy nożowej. W kosiarkach rotacyjnych wysokość koszenia reguluje się poprzez 
podkładki regulacyjne oraz zmianę talerza ślizgowego.  

Rysunek 5.1. Regulacja wysokości koszenia w kosiarce rotacyjnej 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie Kozłowska 1996 

Zanim przystąpimy do pracy z kosiarkami listwowymi, musimy sprawdzić stabilność 
mocowania nożyków do listwy oraz określić stopień ich zużycia. Sprawdzić należy rów-
nież mocowanie palców oraz przycisków listwy. W kosiarce rotacyjnej szybkiemu zuży-
ciu ulegają noże, których stan należy regularnie oceniać. Należy również pamiętać o ko-
nieczności wymiany jednorazowo całego kompletu nożyków na tarczy, mimo że tylko 
jeden jest uszkodzony. Jest to ważne ze względu na konieczność prawidłowego wywa-
żenia wirujących mas. 
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Do przetrząsania i zgrabiania stosujemy maszyny beznapędowe lub aktywne. Aktywne 
przetrząsaczo-zgrabiarki działają bardziej intensywnie na pokos. Sprawdzają się rów-
nież bardzo dobrze, gdy rośliny nie są zbyt mocno podsuszone, ponieważ przy niskiej 
wilgotności siana powodują straty w wyniku obłamywania się części roślin, szczególnie 
najbardziej wartościowych i delikatnych blaszek liściowych. Uzyskanie efektu przetrzą-
sania lub zagrabiania materiału uzyskuje się poprzez odpowiednią regulację prędkości 
obrotowej zespołów roboczych maszyny. Wysokość pracy zespołów roboczych wpływa 
na jakość i ilość pozyskiwanej masy. Zbyt wysokie ustawienie wpływa na niedokładny 
zbiór i pozostawienie roślin na polu czy łące, natomiast zbyt nisko ustawione zespoły 
robocze niszczą darń i zagarniają ziemię, zwiększając zanieczyszczenia. Często trzeba 
zmniejszać prędkość roboczą agregatu przy przetrząsaniu, aby zmniejszyć straty i wy-
konać dokładniej zabieg. Przetrząsaczo-zgrabiarki pracują zadowalająco przy prędko-
ściach 6–7 km/h. 

Rysunek 5.2. Przetrząsacz karuzelowy 
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Rysunek 5.3. Przetrząsaczo-zgrabiarka beznapędowa 

 
Rysunek 5.4. Zgrabiarka karuzelowa 

 

Ścinacze zielonek i sieczkarnie wykorzystuje się do zbioru zielonek na kiszonkę, sianoki-
szonkę, susz lub do bezpośredniego spożycia. W zależności od technologii, wielkości, czy 
wyposażenia gospodarstwa stosuje się różne maszyny. Na małych powierzchniach wy-
korzystywane są sieczkarnie przyczepiane lub zawieszane. Na większych areałach 
upraw wykorzystuje się sieczkarnie samojezdne. Praca sieczkarni polega na nagarnianiu 
i podcinaniu roślin, a następnie przygotowaniu i przeniesieniu do zespołu rozdrabniają-
cego, którego zadaniem jest rozdrobnienie na określoną długość materiału i wyrzucenie 
przez kanał wyrzutu na przyczepę. Główne regulacje, jakie wykonujemy w sieczkar-
niach, to ustawienie odpowiedniej wysokości cięcia i regulacja stopnia rozdrobnienia 
materiału. W przypadku roślin z ziarnem (kukurydza) musimy ustawić zgniatacz ziarna 
w taki sposób, aby każde ziarno zostało uszkodzone. Przygotowując sieczkarnie do pra-
cy, należy sprawdzić poprawność działania podzespołów – głośna praca, wibracje i stuki 
wskazują na konieczność wykonania gruntownego przeglądu i wykonanie ewentualnych 
napraw(bębny tnące sieczkarni powinny być dobrze wyważone, noże na bębnach po-
winny być odpowiednio naostrzone, a także należy sprawdzić napięcie pasków klino-
wych).  

Rysunek 5.5. Sieczkarnia wielorzędowa z adapterem typu kemper 
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Zbieracze pokosów wykorzystywane są do zbioru zielonki, powiędniętej trawy, lucerny, 
siana, słomy z pola lub łąki i ich transportu w miejsce składowania. Podstawowym ele-
mentem roboczym tych maszyn jest podbieracz umożliwiający zbiór plonu z pokosu – 
jeżeli zbieramy zielonkę mogą być wyposażone dodatkowo w zespoły tnące umożliwia-
jące cięcie zbieranej masy. Część ładunkowa wyposażona jest w przenośnik łańcucho-
wo-listwowy, umożliwiający załadunek i rozładunek skrzyni ładunkowej. 

Prasę wykorzystuje się w celu zmniejszenia objętości zbieranej masy, co ułatwia trans-
port i magazynowanie paszy. Obecnie stosowane są prasy wysokiego stopnia zgniotu, 
które umożliwiają osiąganie gęstości z ok. 20 kg/m3 luźnego siana czy słomy do 200–
250 kg/m3, a zielonki do 450 kg/m3. Stosowanie pras wysokiego stopnia zgniotu ułatwia 
także zakiszanie zielonki, poprzez usunięcie powietrza z zakiszanego materiału. Prasy 
zwijające występują w dwóch rodzajach – ze zmienną komorą prasowania, umożliwiają-
cą lepsze zbicie materiału oraz dobre usunięcie powietrza, dlatego zalecane są do zbioru 
sianokiszonek i kiszonek oraz ze stałą komorą prasowania, które w środku beli słabiej 
niż na zewnątrz, zagęszczają materiał. 

Owijarki bel umożliwiają zakiszenie sprasowanych bel kiszonki i sianokiszonki poprzez 
szczelne owinięcie ich folią i zapewnienie beztlenowych warunków zakiszania. Bele są 
owijane folią o szerokości 50 cm lub 75 cm z filtrem UV zapobiegającym psuciu się ki-
szonki pod wpływem światła. Przy owijaniu istotne jest odpowiednie naprężenie foli, 
które mierzy się miedzy rolką foli a owijaną belą – zalecany naciąg waha się od 70 do 
80% pierwotnej szerokości foli. 

Innym spotykanym sposobem zakiszania zielonek jest system AG BAG. Jest to technolo-
gia konserwacji zielonek i innych pasz, np. wilgotnego ziarna kukurydzy, słonecznika, w 
rękawach foliowych.  

Do zakiszania zielonki wykorzystuje się również silosy, które możemy podzielić na 
przejazdowe i wieżowe. Zbiorniki przejazdowe zbudowane są z dwóch ścian i dna z 
kanałem umożliwiającym odprowadzanie soków kiszonkowych. Silosy przejazdowe 
umożliwiają wjazd przyczep samowyładowczych bezpośrednio na formowaną pryzmę. 
Do ugniecenia zakiszanej masy wykorzystuje się ciągniki odpowiednio dociążone. 
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Zbiorniki wieżowe dzielimy ponadto na otwarte i hermetycznie zamknięte (gazoszczel-
ne). Silosy wieżowe napełniane są z góry za pomocą przenośników lub urządzeń chwy-
takowych. Ze względu na dużą wysokość warstwy zakiszanego materiału (5–25 m) nie 
ma potrzeby stosowania urządzeń ugniatających, gdyż następuje proces samo ugniata-
nia. 


