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NAJNOWSZE TECHNOLOGIE 
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Nagrody 
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Inwestycje w przyszłość 

Hartownia i Lakiernia w Vodnany Centrum lakiernicze w Bernburg 
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Stan współczesnego rolnictwa 
   W ostatnim dziesięcioleciu postęp w hodowli odmian roślin rolniczych dał 

rolnikom duże możliwości w podniesieniu uzyskiwanych plonów. Tradycyjna uprawa 

roli jest jednak najbardziej energo- i pracochłonnym elementem agrotechniki. 

Pochłania ona, w zależności od gatunku uprawianej rośliny oraz warunków glebowych 

od 30-65% całkowitej ilości paliwa zużywanej na produkcję, a jej udział w nakładach 

pracy sięga nawet do 50%.  

   W związku z powyższym poszukuje się różnych sposobów modyfikacji uprawy roli i 

ograniczenia nakładów. Firma Pottinger rozumie, że w chwili obecnej istotne staje się  

redukowanie kosztów maszynowych i robocizny przy zachowaniu optymalnych 

warunków dla rozwoju uprawianych roślin. Zarówno płytka uprawa jak i siew 

bezpośredni, prawidłowo zastosowane mogą stać się  właściwym rozwiązaniem 

dającym wymierne oszczędności. W tym momencie dużego znaczenia nabiera budowa 

i konstrukcja maszyn. Uważamy, że tylko uniwersalne konstrukcje, dające możliwość 

wszechstronnego zastosowania w różnych warunkach mogą przynieść znaczące 

redukcje kosztów ponoszonych na uprawę. 
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Strategia i koncepcja 

clever farming 
 

  - Inteligentna technika 

  - Ochrona gleby i paszy 

  - Ekonomika i gospodarność 

8 
Alois Pöttinger Maschinenfabrik GmbH -

Janusz Nocoń 
2014-06-10 



Dlaczego siew i uprawa uproszczona nabierają coraz 
 wiekszego znaczenia 

 W krajach Europy Zachodniej, w których istnieje nadprodukcja żywności, zwiększanie plonów 
przestało być najważniejszym celem. Uzyskiwane plony są wysokie, a ceny za produkty rolne 
często niskie. Dlatego najważniejszym zadaniem stało się obniżenie kosztów produkcji z 
uwzględnieniem ochrony gleby i wód. 

 Niestabilne  ceny  za płody rolne wymuszają poszukiwania możliwości obniżenia kosztów 
produkcji. 

 Uproszczenia dają oszczędności  50-150 Euro/ha w zależności od stopnia intensywności uprawy. 

 Znaczenia nabierają mniej intensywne uprawy, ale bardziej celowe. 

 Silna erozja gleby, pustynnienie,  

 Uprawa bezorkowa stymuluje także rozwój dżdżownic. Ich liczebność po kilku latach zaniechania 
orki znacznie wzrasta. Podczas wykonywania orki duża liczba dżdżownic pada ofiarą ptaków.  
Zwiększenie populacji dżdżownic przyspiesza rozkład materii organicznej, zwiększa ilość 
kanałów powietrznych w glebie, znacząco poprawia stosunki powietrzno-wodne. 
Napowietrzenie ziemi wpływa natomiast na rozwój odpowiedniej mikroflory glebowej.  
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Erozja wodna 



11 
Alois Pöttinger Maschinenfabrik GmbH -

Janusz Nocoń 
2014-06-10 

Zaniechanie orki  =  wzrost liczebności dżdżownic 



Przykłady krajów pomyślnej uprawy „konserwującej” 
ilość  siewu w warunkach uproszczonej uprawy 

Seite 12 
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Finlandia    -     8% 

Czechy       -     10% 

Słowacja    -      10% 

Hiszpania   -     15% 

W. Brytania -     30% 

Niemcy       - 20-25% 

Portugalia   -      25% 

Francja       - 15-20% 

 

 

 Stosowanie uproszczeń w uprawie roli wymaga od 

rolnika przemyślanego postępowania, które pozwoli 

ograniczyć ujemne skutki tej uprawy, ale jednocześnie 

umożliwi wykorzystanie jej zalety. 
 

 Warunkiem powodzenia technologii bez orki i uprawy 

roli jest staranne wykonanie siewu, zapewniające 

uzyskanie właściwej obsady roślin, oraz odpowiednia 

wiedza, którą trzeba umiejętnie wykorzystać.  
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Przygotowanie gleby 

 Plonowanie roślin, a rodzaj gleby 
 - Bardzo dobre plony dla wielu gatunków roślin można uzyskać zarówno na glebach 

lekkich jak i ciężkich.  Zawsze jednak gleby te powinny być zasobne w składniki 
pokarmowe.  Decydującym jest jednak wzajemne ścisłe oddziaływanie między 
warunkami glebowymi i pogodowymi oraz czasu.  
 

Orka czy uprawa uproszczona, głęboko czy płytko? 
 - Korzenie roślin potrzebują do rozwoju powietrza, dostępu wilgoci i składników 

pokarmowych.  Warto zadbać o to by gleba nie była zbyt zbita, nie występowała 
podeszwa płużna, a woda mogła podsiąkać kapilarami. 

 -Orka jest najłatwiejszym sposobem na rozluźnienie roli oraz wprowadzenie resztek 
pożniwnych do gleby. Przy złym wykonaniu orki, resztki pożniwne mogą hamować 
rozwój rośliny następczej.  

 Przed wprowadzeniem technologii uproszczonej uprawy należy doprowadzić glebę do 
odpowiedniej kultury, zniszczyć wieloletnie i uciążliwe chwasty jedno- i dwuliścienne 
oraz zadbać o poprawne pH i odpowiednią zasobność w fosfor, potas i magnez.  
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1. Dobór technologii uprawy zależy przede wszystkim od warunków glebowych i 
płodozmianu,  natomiast dobór odpowiedniego sprzętu zależy wyłącznie od 
użytkownika. 
 

Dobór uprawy powinien opierać się na indywidualnych potrzebach gospodarstwa i musi 
uwzględniać czynniki siedliskowe.  
 

Nie zawsze można zrezygnować z orki, jednak  znając i wybierając  uniwersalne 
rozwiązania – (bez szkody dla rozwoju  roślin ),  można znacznie obniżyć koszty. 
 

2. Głęboka, płużna uprawa powinna być stosowana jako konieczność, natomiast płytka 
wtedy, gdy pozwalają na to różnego rodzaju czynniki !!!! 
 

3. Prawidłowe postępowanie z resztkami pożniwnymi ma decydujący wpływ na jakość 
środowiska glebowego. 
 

4. Sekretem prawidłowej uprawy jest dostosowanie zabiegów do warunków panujących na 
polu, rodzaju uprawy i przedplonu.   
Kluczem do sukcesu i jest wszechstronność maszyny uprawowej. 
 

5. Ilość zabiegów powinna być tak duża jak to konieczne, a zarazem tak mała jak  to tylko 
możliwe. 
 

Kilka  podstawowych zasad ! 

14 
Alois Pöttinger Maschinenfabrik GmbH -

Janusz Nocoń 
2014-06-10 



 Należy pamiętać, że uproszczenia dają korzyści, ale stwarzają 
również zagrożenia.  
Zawsze dobierając technologię uprawy musimy zadbać o zdrowie 
gleby i jej życie biologiczne. 
 

 Stosowanie uproszczeń w uprawie roli wymaga od rolnika 
przemyślanego postępowania, które pozwoli ograniczyć ujemne 
skutki tej uprawy, ale jednocześnie umożliwi wykorzystanie jej zalety. 
 

 Biorąc pod uwagę ekologiczne i ekonomiczne efekty Pöttinger 
zdecydował się nie na siew bezpośredni w glebę lecz na zasiew w 
mulcz i zasiew bezpośredni w mulcz. Do takiej technologii świetnie 
nadają się maszyny uprawowe - brona kompaktowa TERRADISC,  
gruber SYNKRO i siewnik TERRASEM.  

Technologia Pöttinger 
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Uprawy przygotowujące glebę do siewu  

 Struktura przygotowanej do siewu gleby powinna być tak gruba jak to możliwe i 
jednocześnie tak drobna jak to konieczne. 

 

 Ilość zabiegów ograniczyć do minimum. 

 

 Pierwszy zabieg ma na celu zrywkę ścierniska i wymieszanie słomy z gleba, 
zatrzymanie parowania wody.  Zmniejszenie ryzyka wystąpienia chorób 
grzybowych. 

 

 Drugi późniejszy wymieszanie nawozów i rozluźnienie gleby dla systemu 
korzeniowego oraz ostateczne doprawienie przedsiewne. 

 

 Głębokość ostatniej uprawy taka, jak siew. 

 Warto stosować  wały uprawowe,  połczone z maszyną  doprawiającą !!!! 

 
 

 

 

16 
Alois Pöttinger Maschinenfabrik GmbH -

Janusz Nocoń 
2014-06-10 



   Uprawa gleb do siewu bez użycia pługa: 
 

1) Płytka uprawa pożniwna 4-6cm - Terradisc  lub Synkro  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2) Głębsza uprawa  15-30cm - gruber Synkro 
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1. Płytko zerwane ściernisko broną talerzową Terradisc – b.dobre 
    wymieszanie resztek pożniwnych 
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 Zrywka ścierniska za pomocą kultywatora SYNKRO  
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2. Głębokie spulchnianie gruberem zamiast orka pługiem 
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Poprawne zastosowanie i ustawienie maszyn pozwala   otrzymać 
optymalną strukturę  dla każdej gleby 
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TERRADISC 1001 

2014-06-10 



Seite 25 
Alois Pöttinger Maschinenfabrik GmbH 

-Janusz Nocoń 

TERRADISC 
• Krotka brona talerzowa dla dokladnego podciecia 

    i konserwacji gleby 
 

– TERRADISC 3001  24 talerze 

– TERRADISC 3501                        28 talerzy 

– TERRADISC 4001  32 talerze 

– TERRADISC 40010K / T  32 talerze 

– TERRADISC 5000K / T  40 talerzy 

– TERRADISC 6000 K / T  48 talerzy 

K…skladana hydr. 

T…ciagniana na podwoziu 
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TERRADISC  to oferta dla małych i dużych 
gospodarstw 
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TERRADISC to perfekcyjne cięcie i miesznie  w każdych 
warunkach,  
nawet w suchych latach 
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Terradisc to niedościgniona równomierność podcinania i mieszania 
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Podwójne ramię z 1 klemą mocującą 

• 2 ramiona nośne 
utrzymywane są przez 
długa klemę mocującą 
(380 mm)  
 wieksza stabilność 
dzięki wydłużonej 
klemie mocującej 
 brak odchyleń 
bocznych na ciężkich 
glebach 

• Optymalna i mocna 
kostrukcja dzięki 
odkówkom ramion 
talerzy 
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Podwójne ramiona 

 Boczne przesunięcia na ciężkich 

glebach i podczas szybkiej jazdy 

Stare Nowe 

 Agresywne ustawienie i stabilna 

praca talerzy 
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Podwójne ramiona 

• Duży odstęp między 
talerzem i ramieniem 
roboczym 

  nie występuje 
klinowanie się kamieni 

• Duży odstęp talerza od 
klemy mocującej 
 nie ma ryzyka 
zatrzymania obrotu 
talerza 

100 % wiecej wolnej przestrzeni 

stare 
nowe 
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Agresywne ustawienie 
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Optymalne ustawienia kątów pracy 

Perfekcyjne zagłębianie się talerzy 

Brak zmiany płaszczyzny pracy przy mocnych glebach i dużej prędkości roboczej 

Pewność dobrego  mieszania 

 



Film 
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Prawidłowa konstrukcja i poprawne ustawienia pozwalają uzyskać optymalne 

wypłaszczenie calizny oraz dobre wymieszanie resztek pożniwnych 
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Koncepcja otwartej ramy 

 Uwidok na wszystkie 

pracujace elementy 

 

 Przy skladanych i 

ciagnietych maszynach 

dobra widocznosc 

skladanych pol 

 

 90 cm odstęp rzęóow 

talerzy 
 

 

 Dobry widok dla obserwowania 

przeplywajacej  masy 
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Hydrauliczna regulacja 
głębokości 
• Wygodna i łatwa 

regulacja głębokosci - 
klipsy 

• Przy składanych 
maszynach dostepność 
regulacji z przodu 

• Takie połączenie 

  walu daje 
 dodatkowe 
przeniesienie ciężaru  na 
talerze tnące 
 polepszenie 
zagłebiania się 
elementów roboczych 
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Podwozie transportowe 
• Możliwość  zmiany 

ustawień podwozia 
 Punkt cieżkości 
podwozia bliżej  lub 
dalej od maszyny 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 Na życzenie: 

• Ogumienie 500/45-17 

• Uklad hamulcowy 

• Dyszel teleskopowy 
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SYNKRO - nowy model 
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SYNKRO 1030 
• 3-Belkowy gruber podorywkowy z rownoleglym prowadzeniem wału i 

talerzy, 4 - 30 cm głebokość pracy 
 

– SYNKRO 3030  3,00 m  11 zębow 100x100 mm 

– SYNKRO 4030 K / T 4,00 m  14 zębow  100x100 mm 

– SYNKRO 5030 K / T 5,00 m  18 zębow  100x100 mm 

– SYNKRO 6030 K / T 6,00 m  22 zębow  100x100 mm 

 

K…skladany hydr. 

T…ciagniony z podwoziem 
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• Podstawowym zadaniem kultywatora trzybelkowego jest stworzenie optymalnych 
warunków do wysiewu mulczowego. Redlice tną glebę na całej powierzchni i zapewniają 
bardzo dobry efekt wymieszania. Uprawa, której efektem jest dobrze rozdrobniona 
gleba minimalizuje powstawanie pustych powierzchni,  przez co hamowany jest rozwój 
ślimaków.  Dobrze rozdrobniona gleba to również lepsze warunki do kiełkowania nasion. 

 

 

  11 zębów na 3 m szerokości roboczej 

Oszczędność czasu i kosztów 
to najważniejszy zadanie 
podczas uprawy gleby.  
Kultywatory  SYNKRO 
w wersji trzybelkowej  z 
różnorodnymi walcami 
tworzy idealne warunki do 
kiełkowania dla nasion 
chwastów, resztek zbóż i 
poplonów.  
SYNKRO jest tak 
skonstruowany, że 
można go używać  zarówno 
do płytkiej  jak i głębokokiej  
uprawy gleby - do 30 cm. 42 
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Wielofunkcyjność w jednym urządzeniu 

…uprawa płytka  
i głeboka… 
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Idealne  podcięcie  na  całej  
szerokości  roboczej 
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Precyzja  utrzymania 
głębokości pracy 
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Głębokie spulchnianie do 30 cm 
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Możliwość pracy przy dużych 
prędkościach 
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Głębokość  30 cm to nie problem 
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 Praca kultywatorem SYNKRO  to oszczędność czasu i pieniędzy 
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SYNKRO to świetna alternatywa  dla pługa 

53 
Alois Pöttinger Maschinenfabrik GmbH -

Janusz Nocoń 
2014-06-10 



Uniwersalność i niskie zapotrzebowanie mocy 

SYNKRO są wyposażone w sprawdzone formy 

redlic zapewniające równomierne i intenstywne 

wmieszanie resztek pożniwnych, gnojowicy, 

obornika, mulczu...  

Podorywka na całej powierzchni, gruzełkowata 

struktura gleby, perfekcyjne wymieszanie to cechy 

z których znane są na rynku kultywatory SYNKRO. 
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Prosta konstrukcja - ogromna  wytrzymałość 
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Nowe zabezpieczenie non-stop 

• Nowy element  NOVA z poziomo 
umocowanymi sprężynami  
 bezobsługowe przeguby 

• Siła wyzwolenia: 500 kg  

• Wychylenie 195 mm 
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Praca na głębokości od 4-30 cm 

Seite 57 
Alois Pöttinger Maschinenfabrik GmbH -

Janusz Nocoń 2014-06-10 



Seite 58 Alois Pöttinger Maschinenfabrik GmbH -

Janusz Nocoń 

Ustawianie glebokości pracy 
• Ustawianie głębokości  z przodu 

maszyny  
 łatwa dostępność 

•  duże bezpieczeństwo 

• Po jednym punkcie nastawnym 
z lewej i z prawej strony  

 ( również przy maszynach 
składanych )  

• Ustawianie głębokości pracy 
systemem zatyczek  - 
przeniesienie ciężaru na 
maszynę 

• Przeniesienie sił na przód 

• Talerze są prowadzone na 
głębokość razem z walem  

• W opcji przestawianie 
hydrauliczne 
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Przygotowanie gleb ciężkich 
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Technologia Gruber zamiast pługa 

-Terradisc 5000K           - 6l ON/ha 

-Terradisc 5000K           – 9l ON/ha 

-Synkro 5000K            –  14l ON/ha 

Razem na przyg. pola – 29l ON/ha  

Technologia orkowa 

-Pług 6 skibowy                - 35l ON/ha 

-Terradisc lub Synkro       - 14l ON/ha 

 

Razem na przyg. pola -    - 49l ON/ha 

Oszczędność  

11.800 zł / 100ha 
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Brony aktywne Lion od 2,5 – 6 m 
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FOX + Vitasem FOX D+Vitasem A 

Aerosem 

Siew -

oferta  

dla  

każdego 

Multiline+Vitasem A 

Terrasem 
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MULTILINE 



MULTILINE 
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• MULTILINE to kombinacja 
TERRADISC z siewnikiem 

• TERRADISC to maszyna bazowa 

 tylko z wałem gumowym 585mm 

• Szerokość robocza 3 i 4 m 

 

 

 

 

 

 
Wysoka wydajność 

 Tańsze rozwiązanie do 

technologii  mulszowej 

 Uniwersalność  



MULTILINE 
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• Maszyna zaczepiana  
 belka zaczepowa Kat. II  
 używany z mniejszymi ciągnikami 

• Niewielki nacisk na oś ciągnika 

       brak ugniatania pasowego 

• Podnoszenie na wale gumowym 
 prześwit 280 mm  

 

 Niewielki nacisk na oś 

ciągnika 

 Brak śladów kół ciągnika 



Multiline 300 + Vitasem 302 ADD 
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Multiline 300 + Vitasem 302 ADD 
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TERRASEM C 
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Podwozie Packera  
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 Na 1 metr szerokości roboczej  -  

      2 opony 425/55 R17. 
 każde koło zagęszcza glebę dla 4 redlic 
wysiewających. 

 Koła ustawione w offsecie – przesunięcie 150 mm. 
 charakter tandemu   
 spokój w jeździe,  łatwe prowadzenie  
 efekt czyszczenia. 

 Opony z stalową wkładką  w powierzchni 
przylegania (AS profil) 
 dobry, zwarty i płaski kontur  
 równomierne dogniecenie. 

 W transporcie drogowym koła środkowe są 
podniesione  

      mniej zabrudzeń – maszyna stabilniejsza w 
transporcie  
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Sekcja wysiewająca 

Seite 71 
Alois Pöttinger Maschinenfabrik GmbH -

Janusz Nocoń 

 Połączenie poszczególnych 
jednostek wysiewających przez 
3-pkt. zaczep na ramie Packera 

 Centralnie regulowana 
głębokość pracy 

 Szyna wysiewająca składa się z 
ramio wysiewu o tej samej 
długości – zawieszenie redlic 1 i 
2 rzędu jest przesunięte  
100% równy nacisk 

 Nacisk redlic jest regulowany 
przez naprężenie wstępne 
tylnego siłownika. 
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     Perfekcyjne kopiowania nierówności pola 
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Warunkiem powodzenia uproszczonej technologii uprawy roli jest staranne 

wykonanie siewu, zapewniające uzyskanie właściwej obsady roślin  !!!! 

2014-06-10 
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Kopiowanie 

cd. 



Kopiowanie cd. 
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Belka wysiewająca/ kopiowanie 
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 Dopasowanie szyny wysiewającej do konturu terenu 
przez poczwórny przegub 

      pewne, spokojne prowadzenie w kierunku jazdy. 

 Idealne dopasowanie do nierówności terenu przez 

      umocnienie gleby oponowym wałem Packer 

      jednakowo ustawiony nacisk na jednostkę 
wysiewającą 

      redlice dwutalerzowe prowadzone są w 
równoległoboku. 
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Podwójne redlice talerzowe 
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 Duże redlice  380 mm, 
przykręcane do piasty 

 2-rzędowe łożyska wahliwe 
  brak obsługi 
 3 wargowa uszczelka z 
metalową pokrywą 
  uszczelnienie zewnętrzne:  

  przez O-ring + pokrywkę 

 Przesunięcie redlic 25 mm 
 lżejsze zagłębianie 

      wymagany jest mniejszy nacisk 

      wąski rowek wysiewu = większe 
pokrycie ziarnem w rzędzie 

      mniejsze zużycie talerzy 

      brak klejenia się talerzy 

      pewny napęd talerzy 

 

Krok redlic 320 mm 

     nie ma ryzyka zatoru 
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 Każda redlica jest wprowadzana na 
głębokość indywidualnie w układzie 
równoległoboku przez rolkę dociskającą 
o szerokości 65 mm.  
 Jednakowa głębokość wysiewu na 
całej szerokości roboczej maszyny. 
 system bezobsługowy 

 40 – 130 kg zakres nacisku redlic 

 Dźwignia wysiewająca nie wymaga 
konserwacji – zabezpieczona jest przez 
elementy gumowe z szeorokimi 
podporami 110 mm  

 Ustawienie głębokości przy pomocy 
śruby rzymskiej z grzechotką  
 

Podwójne redlice talerzowe 
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Podwójne redlice talerzowe 
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 Przewód nasienny przed 
środkiem osi.  

     wymuszone prowadzenie ziarna 

 Opatentowywany skrobak po 
wewnętrznej stronie tarczy  

     brak klejenia się talerzy i pewny 
ich napęd 

 Redlice w górnej części są 
przykryte (błotnik)  

     brak luźnej gleby wewnątrz   

 Krok redlic 320 mm 

     nie ma ryzyka zatoru 
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Rolki dociskowe 
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 Rolki dociskające średnicy 380 
mm i szer. 65 mm 

     pewne utrzymanie głębokości 
pracy 
 

 Łożyskowanie rolek dociskających 
przez  2 łożyska kulkowe. 
 

 2 pozycje rolek dociskających 

     centralnie nad rowkiem 
wysiewu lub 20 mm przesunięte 
w bok.  
 

 Na życzenie skrobak do rolki 
dociskającej 
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Siew ziarna z jednoczesnym aplikowaniem nawozu 

 Aby nie doprowadzić do zbytniego nagromadzenia patogenów i efektu zmęczenia gleby, 

konieczne staje się wprowadzanie międzyplonów w postaci roślin motylkowatych lub rzepaku 

i gorczycy.  
 

 Źle wprowadzone uproszczenia w uprawie roli spowodują obniżkę plonu. Przyczynami 

takiego stanu w pierwszych latach stosowania uproszczeń może być pojawienie się kilku 

niekorzystnych zjawisk, takich jak pogorszenie właściwości fizycznych i nierównomierne 

rozmieszczenie składników pokarmowych w glebie. Przy uproszczonym systemie 

zmianowania pojawia się również niebezpieczeństwo większego zachwaszczenia upraw.  
 

 Firma Pöttinger stwierdza, że wzrastające ceny nawozów, ich nowe formy, jak 

również nowy system ich dozowania i powiązane z tym nakłady na środowisko 

naturalne stawiają umiejętne i precyzyjne sterowanie podsiewanie nawozu jako 

konieczne rozwiązania w przyszłości. 
 

 Decyzja, czy zastosować i jaki zastosować system podsiewu nawozu jest uzależniona  

w rzeczywistości od danych warunków glebowych, rodzaju nasion i ilości opadów na danym 

terenie.  
 

 Firma Pöttinger wprowadzając na rynek siewniki do siewu w mulcz TERRASEM  

z obydwoma sposobami podsiewu nawozu oferuje optymalne rozwiązanie dla 

indywidualnych warunków zastosowania. 
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Podsiew nawozu  TERRASEM przez redlicę Dual-Disc 

Uprawa wstepna Nawozenie 

Nawoz odkladany w rzedach miedzy  

Dwoma redlicami wysiewajacymi 

Glebokosc dkladu 

≥ 8 cm 

Dogniecenie Cala powierzchnia jest 

dogniatana 

Siew Dogniecenie i Prowadzenie 

 na glebokosci 

Wysiew z kontrola glebokosci odkladu  

 Zastosowanie tego systemu umożliwia jednoczesny wysiew nasion i podsiew nawozu, który zapewnia glebie mikro- i 

makroelementy. W ten sposób powstają optymalne warunki dla wzrostu rośliny we wczesnej fazie jej rozwoju, jak również 

wydajność w fazie generatywnej.  

 Przy podsiewie przez redlice Dual-Disc nawóz jest wyrzucany każdorazowo do jednego rzędu między dwoma rzędami 

wysiewu ziarna. Głębokość zadania nawozu jest regulowana.  Następnie gleba jest umacniana wtórnie na całej 

powierzchni przy pomocy  oponowego wału Packera, na koniec następuje wysiew nasion.  

 Redlica do siewy precyzyjnego Dual-Disc dostarcza w ten sposób zasób nawozu dla każdego ziarna i tworzy bazę do 

rozwoju systemu korzeniowego rośliny.  Rozwiązanie to pozwala nie tylko oszczędzić nawóz i zmniejszyć jego straty, ale 

również pozwala na szybki rozrost korzeni i dzięki temu w konsekwencji tworzy bazę pod wysoki plon. 
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• Prosty talerz z nowym, 
bezobsługowym łożyskowaniem 

• 380 mm średnicy 

• Rozstaw 25 cm  

• Nacisk do  80 kg  

• Duży prześwit poprzeczny 

• Łatwy przepływ gleby 

• Łatwa wymiana talerza 

 

Redlica Dual-Disc 

Precyzyjnie podany nawóz fosforowy 

tworzy bazę do rozwoju systemu 

korzeniowego rośliny.  
2014-06-10 



Podsiew powierzchniowy 
W przypadku aplikatora na blasze uderzeniowej nawóz jest rozprowadzany po uprawionej glebie 

na całej powierzchni, a następnie wymieszany z glebą. 

  

 Przy tym sposobie straty nawozu są niewielkie. System korzeniowy nasion odnajduje 

substancje odżywcze we wszystkich horyzontach.  

 Kolejną zaletą podsiewania nawozu przez siewnik jest fakt, ze przy trudnych warunkach 

glebowych wystarcza tylko jeden przejazd, co chroni glebę.  

 Korzyść jest również w tym, że szybki i efektywny wysiew oraz nawożenie w jednym 

przejeździe przebiegają w zazwzczaj wkorzystnym terminie.  
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Podsiew nawozu TERRASEM 

 

 

Całopowierzchniowe rozłożenie  

przez blachy rozsiewające  

– rozwiązanie niskonakładowe 

 

Przygotowanie wstepne Nawozenie 

Nawoz jest wysiewany 

Odlozenie ≤ 4 cm 

Dogniecenie 

Cala powierzchnia jest dogniecona 

Packer 

Siew Utrzymywanie  

glebokosci & dogniecenie  

Wysiew z dokladna kontrola glebokosci 
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Terrasem R3 
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Terrasem C4 
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Terrasem C6 
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Terrasem C8 i C9 
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Siew rzepaku bezpośrednio po orce 
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Siew rzepaku bezpośrednio po orce 
cd. 
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Siew  pszenicy oz. w mulcz 
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Siew rzepaku w mulcz na likwidowanym ugorze 

Seite 92 
Alois Pöttinger Maschinenfabrik GmbH -

Janusz Nocoń 
2014-06-10 



Siew pszenicy ozimej 
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Prosto w ściernisko po 

pszen. oz. 

Bezpośrednio w ściernisko po 

grochu 

W mulcz po 

sciernisku oz. 

Po 

orce 
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Wschody 
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Wschody po orce 

Siew bezpośredni  w sciernisko po pszen. oz. 

Siew bezpośredni po grochu 

Siew w mulcz po pszen. oz. 
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Wschody 
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Rozwoj roslin 
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Rozwoj roslin 
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Gosp. Wiesław Gryn – 
Rogów k/Zamościa 
                        04.10.2010 
siew pszenicy w różnych wariantach 
                    uprawy gleby: 
-siew bezpośredni po pszenicy i grochu 
-siew w mulcz po gruberze i bronie kompaktowej Terradisc. 
- siew po orce 
-siew w mulcz po kukurydzy 
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Gosp. Gołaszyn 

k/ Zielonej Góry 
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Siewy w okolicach Chełma i Hrubieszowa 
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Siew soji – gosp. W. Sapiło 



 W dobie dokonywania inwestycji w gospodarstwach przy  ciągłej 
rywalizacji  o rynki zbytu, oraz przy dużych trudnościach w znalezieniu dobrych, 
odpowiedzialnych pracowników,  bardzo ważne jest, która technologia przyniesie 
w końcowym efekcie poprawę dochodów, która technologia w szerokim okresie 
czasu pozwoli taniej i szybciej produkować  by oferowany towar dla przetwórstwa 
i dla rynku konsumentów spełniał wszystkie standardy.  
 Jako społeczeństwo nie stać nas na popełnianie błędów,  nie mamy 
czasu i pieniędzy by za kilka chwil ponownie wracać do tematu, by ponowne 
dokonywać wyboru producenta i oferowanej technologii.  Każdy rolnik czy 
gospodarstwo rolne oprócz wiedzy o sposobie produkcji musi posiadać 
umiejętności  menedżerskie, musi nauczyć się czerpać wiedzę z doświadczeń  
i osiągnięć całego świata.   
 W naszym szybkim życiu jest to bardzo trudne,  dlatego myśląc o 
inwestycji warto zaufać dobrym specjalistom i wieloletnim doświadczeniom 
uznanych producentów maszyn rolniczych.  Jednym z takich producentów jest 
firma Pöttinger, która posiada w swojej ofercie wiele sprawdzonych i dobrze 
przemyślanych rozwiązań z zakresu maszyn do zbioru zielonki, uprawy gleby czy 
techniki siewu . 
 

Podsumowanie 
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 Pomimo ciągle jeszcze szalejącego kryzysu, perspektywy dla rolnictwa i 
przemysłu przetwórczego nie są najgorsze.  Świeży chleb,  masło lub pachnące 
wędliny chce jeść każdy.  Należy się liczyć, że pewna część konsumentów będzie 
oszczędniej wydawać pieniądze, ale jedno jest pewne, że rolnictwo jest jedną z 
kluczowych branż która może rozwiązać najważniejsze problemy z jakimi w 
przyszłości będzie borykać się świat.  
 Gospodarstwa rolne w Europie zyskają na znaczeniu stając się 
głównym źródłem zaopatrzenia świata w surowce rolne ( żywność, energia…. ). 
Aby tak się stało, strategie gospodarstw muszą dostosować się do trudnych 
warunków i gry rynkowej, musza być ukierunkowane na uzyskanie wysokich 
plonów i obniżenie kosztów.  Jest to możliwe tylko przez właściwe zarządzanie 
gospodarstw i stawienie czoła kosztom produkcji dzięki zastosowaniu nowych, 
wydajnych  i  w efekcie tańszych rozwiązań techniki rolniczej.  Kto ten temat  
rozumie i  go zastosuje, temu nie straszne kryzysy czy zagrożenia 
międzynarodowej konkurencji.  
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Janusz Nocoń 
 
Dziękuję za uwagę 
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