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Mnóstwo zagrożeń….
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Koncepcje Väderstad na zagrożenia!

Nieodpowiednia uprawa wyrządza często więcej szkód niż to jest 
widoczne na polu. 
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Jak zatem powinna wyglądać 
właściwa uprawa

pożniwna?



Odpowiedzią Väderstad jest Carrier



Propozycja 1: 
Carrier z CrossCutter Knife

Strefa 1
Otwiera  pozostałe strąki, 

miażdży łodygi 

Strefa 2
Cięcie i  mieszanie 

Strefa3
Konsolidacja, rozkrusza bryły  



Charakterystyka pracy



Propozycja 2: 
Carrier i CrossCutter Disc + zgrzebło

Strefa 1
Rozciąganie słomy

Strefa 2
Cięcie i  mieszanie 

Strefa 3
Konsolidacja, rozkrusza bryły  



Charakterystyka pracy CrossCutter Disc



Całościowy zakres uprawek ścierniskowych 
i doprawiających 

0-2 cm 0-3 cm
(Ultra shallow)

5-11 cm 5-14 cm 5-17 cm

Carrier



Carrier



Cel jest jeden: 
Maximum wschodów samosiewów



Dobra struktura gleby jest kluczem do 
sukcesu w uprawie rzepaku i zbóż



Jakimi sposobami można uzyskać optymalną strukturę gleby i jak 
reagować na różne warunki Väderstad?

Cultus

TopDown

Opus



Klucz do odbudowy struktury gleby



Dlaczego szczegóły są ważne?



Podsumowanie uprawy przedsiewnej

2-3 cm, 7 l/ha

22-25 cm, 18 l/ha

4-5 cm, 8 l/ha



Siew -
Zastosowanie odpowiedniego rozstawu międzyrzedzi

12,5 i 25 cm 16,7 i 33,4 cm 45 cm



Technologie nawożenia i siewu
FIX Nordic StripDrill



Väderstad – przewaga dzięki innowacjom

SeedEye
Väderstad drożył zupełnie nową i unikalną technologie w postaci
systemu kontroli przepływu nasion o nazwie SeedEye, dla
siewników Spirit R 300-400S, Rapid A 400-800S i Rapid A 600-
800C. Operator może teraz łatwo ustawić ilość nasion na metr
kwadratowy bez potrzeby wykonywania standardowej kalibracji.
SeedEye zapewnia dodatkową funkcjonalność systemu sterowania
przez E-Control.

Ilość roślin na m2



SeedEye

• Operator ustawia ilość nasion na metr kwadratowy z panelu sterowania, 
pomijając test kalibracji, oszczędzając czas i wysiłek.

• Operator ma pełną kontrolę procesu wysiewu za pomocą tabletu iPad. 
Jeśli wysiew będzie odbiegał od zaprogramowanej, dopuszczalnej 
zmienności zabrzmi alarm dźwiękowy, a redlica, w której wystąpił 
błąd będzie zaznaczona na ekranie na czerwono.

• Nie ma potrzeby resetowania siewnika pomiędzy siewem różnych roślin. 
SeedEye obsługuje to automatycznie przy zmianie przez operatora 
wartości na ekranie, co znacznie zwiększa efektywność.

• Zwiększona niezawodność siewu jak i większy komfort operatora jak 
nigdy wcześniej.



Sensory zliczają ilość nasion
Sensory umieszczone są w przewodach nasiennych. Nasiona przelatują
pomiędzy sensorami, które wyposażone są w 6 tranzystorów optycznych
oświetlonych światłem podczerwonym. Gdy ziarno przechodzi przez
strumień światła następuje krótka przerwa, a tranzystor ją rejestruje.

Całkowita liczba przerwań jest rejestrowana i przetwarzana, dzięki czemu
ilość nasion może być określona z bardzo dużą dokładnością. Czujniki liczą
nasiona rzepaku z dokładnością do około 99%. Wartość dla pszenicy i
innych zbóż wynosi około 98–99% przy przepływie 250 nasion na sekundę.
System automatycznie ustawia dokładność biorąc pod uwagę kurz i inne
pozostałości, które mogą gromadzić się w czujnikach.

SeedEye



Operator ustawia ilość nasion na metr kwadratowy
Operator ustawia na iPadzie żądaną ilość nasion na metr kwadratowy bez
konieczności wychodzenia z ciągnika w celu przeprowadzenia tradycyjnej
kalibracji. Radar mierzy prędkość siewu, a E-Control stale oblicza czy
pożądana liczba nasion na metr kwadratowy zgadza się z ilością obliczoną
przez SeedEye. Elektrycznie napędzany system dozujący jest na bieżąco
regulowany, aby uzyskać pożądaną dawkę siewu względem prędkości pracy.

SeedEye



Bezprzewodowe połączenie pomiędzy 
ciągnikiem i maszyną

Bramka wymiany 
danych

GPSWiFi



… transfer danych może odbywać się poprzez 
chmurę prosto do biura na gospodarstwie, 

dealera i fabryki Väderstad



Zaprojektowaliśmy specjalny uchwyt do iPada 
z przyciskami kontrolnymi działającymi 

bezprzewodowo

1. Sterowanie 
funkcjami za 
pomocą przycisków 
sterujących

2. Ergonomia

3. Łatwy w użyciu
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Zachęcamy do skorzystania z naszego kanału „Know How”
na stronie www.vaderstad.com, w którym znajdziecie Państwo szereg 

interesujących informacji nt. podejścia Väderstad do uprawy gleby i siewu.



Dziękujemy

www.vaderstad.com
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