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Streszczenie

Przedstawiono przyk³adowe prace Przemys³owego Instytutu Maszyn Rolniczych w Poznaniu w zakresie maszyn uprawowych
i uprawowo-siewnych. Wspó³praca PIMR z producentami maszyn rolniczych zaowocowa³a licznymi wdro¿eniami, a przyk³adem
wspó³pracy z innymi jednostkami naukowo-badawczymi s¹ kompleksowe badania nad now¹ technologi¹ jednoczesnej pasowej
uprawy gleby, nawo¿enia i siewu kukurydzy.
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Wstêp

Uproszczona uprawa bezorkowa

Przemys³owy Instytut Maszyn Rolniczych w Poznaniu
dziêki prowadzonym badaniom oraz wspó³pracy z producen-
tami maszyn rolniczych i innymi jednostkami naukowo-
badawczymi przyczynia siê do rozwoju maszyn uprawowych
i uprawowo-siewnych. Podejmowana problematyka badawcza
jest odpowiedzi¹ na zmiany w sposobach uprawy roli oraz
zró¿nicowane oczekiwania rolników wynikaj¹ce miêdzy inny-
mi ze zró¿nicowania wielkoœci gospodarstw i stosowanych
technologii. Ci¹gle aktualne zagadnienia badawcze zwi¹zane
z upraw¹ roli i zabiegami wykonywanymi jednoczeœnie z upra-
w¹ to poprawa jakoœci pracy maszyn, obni¿enie ich energo-
ch³onnoœci i ochrona gleby przed takimi zagro¿eniami jak
susza, erozja, zagêszczanie czy wyja³awianie. PIMR, na prze-
strzeni wielu lat dzia³alnoœci, mia³ istotny wk³ad w dosko-
nalenie maszyn stosowanych w tradycyjnym systemie uprawy
roli opartym na orce oraz w rozwój maszyn dla systemów
uproszczonych. Miêdzy innymi dziêki pracom PIMR wiele lat
temu wprowadzono do krajowej produkcji pierwsze kultywa-
tory ciê¿kie jako alternatywê dla p³ugów [5] oraz agregaty
uprawowo-siewne, które dziêki jednoczesnemu wykonywaniu
dwóch zabiegów zapewniaj¹ oszczêdnoœæ czasu i paliwa oraz
ochronê gleby [4]. Wœród opracowañ PIMR znajduj¹ siê
równie¿ narzêdzia zawieszane z przodu ci¹gnika, które mog¹
byæ stosowane w z³o¿onych zestawach uprawowo-siewnych
[3]. Badania prowadzone obecnie uwzglêdniaj¹ ju¿ nie tylko
po³¹czenie uprawy i siewu, ale równie¿ jednoczesne nawo-
¿enie, czego przyk³adem mo¿e byæ kompleksowa technologia
pasowej uprawy gleby, nawo¿enia i siewu kukurydzy [1, 2].

Sposobem bezorkowym mo¿na wykonaæ nie tylko uprawê
po¿niwn¹, ale równie¿ uprawê podstawow¹ zastêpuj¹c¹ orkê
siewn¹ czy przedzimow¹, stosuj¹c agregaty na bazie ró¿nego
rodzaju kultywatorów lub bron talerzowych. Kultywatory s¹
przydatniejsze do g³êbokiego spulchniania gleby, czêsto na
g³êbokoœæ odpowiadaj¹c¹ g³êbokiej orce, natomiast brony
talerzowe s¹ przydatniejsze do uprawy p³ytkiej, a ich nie-
podwa¿aln¹ zalet¹ jest du¿a odpornoœæ na zapchania resztkami
po¿niwnymi i równomierne wymieszanie ich z warstw¹
spulchnianej gleby. Klasyczne talerzówki ze skoœnie ustawio-
nymi sekcjami zosta³y zast¹pione kompaktowymi bronami
talerzowymi, które charakteryzuj¹ siê indywidualnym
mocowaniem i zabezpieczeniem przeci¹¿eniowym talerzy oraz

ustawieniem ich w dwóch równoleg³ych rzêdach.
Przyk³adem opracowania PIMR w zakresie kompaktowych

bron talerzowych s¹ brony KBT produkowane przez firmê
BURY Maszyny Rolnicze. Brony te charakteryzuj¹ siê mo¿li-
woœci¹ poprzecznego przesuwu sekcji talerzowych mocowa-
nych na ramie za pomoc¹ prowadnic oraz regulacj¹ k¹ta
natarcia talerzy mocowanych za pomoc¹ sprê¿yn (patent). Jako
narzêdzie doprawiaj¹ce w bronach KBT zastosowano inno-
wacyjny wa³ ze sprê¿ynowymi pierœcieniami przykrêcanymi
bezpoœrednio do osi wa³u. Zalety wa³u o takiej konstrukcji,
w odró¿nieniu od ciê¿kich wa³ów pierœcieniowych, to miêdzy
innymi amortyzowanie uderzeñ kamieni i ³atwoœæ wymiany
pierœcieni. Pierwszy efekt wspó³pracy PIMR z firm¹ BURY to
brony zawieszane o szerokoœci roboczej 3 i 4 m. PóŸniej
opracowano 6 i 8-metrowe brony pó³zawieszane (rys. 1),
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Rys. 1. Pó³zawieszana brona talerzowa KBT podczas pracy
Fig. 1 Semi-mounted disc harrow KBT during work

Rys. 2. Pó³zawieszana brona talerzowa KBT podczas trans-
portu
Fig. 2 Semi-mounted disc harrow KBT during transport
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w których dwie brony w¹skie zawieszone s¹ na ramie z wóz-
kiem jezdnym, umo¿liwiaj¹cej hydrauliczne z³o¿enie bron do
transportu (rys. 2). £¹czenie dwóch bron zawieszanych w pó³-
zawieszan¹ jest bardzo praktyczne, gdy¿ umo¿liwia równie¿
indywidualne ich stosowanie.

Inny przyk³ad kompaktowej brony talerzowej opracowanej
w PIMR to brona TAL-R wdro¿ona przez MANDAM Gliwice.
Jest to ciê¿ka brona zawieszana o szerokoœci roboczej 3 m,
przeznaczona zarówno do uprawy po¿niwnej, jak i do za-
stêpuj¹cej orkê siewn¹ uprawy bezorkowej na g³êbokoœæ do
18 cm. Jej konstrukcja charakteryzuj¹ca siê symetrycznym
rozmieszczeniem talerzy wzglêdem osi pod³u¿nej zosta³a
zg³oszona w Urzêdzie Patentowym RP. Ustawienie talerzy jest
takie, ¿e talerze przednie odk³adaj¹ glebê od œrodka, a tylne do
œrodka, co zapewnia pe³ne zrównowa¿enie dzia³aj¹cych na nie
si³ bocznych i w efekcie wyeliminowanie zjawiska œci¹gania
brony i ci¹gnika z kierunku uprawy. Talerze maj¹ du¿¹ œrednicê
(620 mm) i zamocowane s¹ za pomoc¹ silnych sprê¿yn
(150×14 mm), tylko dwa talerze œrodkowe i z¹b spulchniaj¹cy
glebê pomiêdzy nimi zamocowane s¹ wspólnie na ramieniu
zabezpieczonym resorem. Du¿a podzia³ka poprzeczna talerzy
w rzêdzie (285 mm) i du¿a odleg³oœæ miêdzy rzêdami talerzy
(1150 mm) zapewniaj¹ pracê bez zapychania resztkami
po¿niwnymi. Przy sk³adanych do transportu skrajnych
talerzach tylnych s¹ zamontowane ekrany zatrzymuj¹ce w pa-
sie roboczym glebê odk³adan¹ od œrodka talerzami przednimi.
Natomiast za talerzami tylnymi, które zasypuj¹ œrodkow¹
bruzdê za zêbem, jest zamocowane zgrzeb³o, które rozgarnia
spulchnion¹ glebê od œrodka i zasypuje bruzdy skrajne.

Ostatnim zespo³em roboczym brony jest wa³ ustalaj¹cy
g³êbokoœæ uprawy i dociskaj¹cy spulchnion¹ glebê. Brona
mo¿e byæ wyposa¿ona w sk³adane hydraulicznie ko³o jezdne,
które podpieraj¹c ty³ brony w transporcie (rys. 3) odci¹¿a uk³ad
zwieszenia ci¹gnika i poprawia jego sterownoœæ. Podczas pracy
ko³o jest z³o¿one nisko nad wa³em (rys. 4), dziêki czemu nie
wystaje do ty³u i korzystnie doci¹¿a bronê.

Agregaty uprawowo-siewne s¹ dziœ powszechnie stosowa-
ne, ale ci¹gle s¹ modyfikowane miêdzy innymi ze wzglêdu na
koniecznoœæ przystosowania ich do pracy w uprawie bez-
orkowej. Rozszerza siê równie¿ oferta narzêdzi przednich,
których zadaniem jest poprawienie jakoœci uprawy i doci¹¿enie
przodu ci¹gnika. Z badañ prowadzonych w PIMR wynika, ¿e
wstêpne doprawienie gleby przed ci¹gnikiem, a szczególnie
zagêszczenie gleby wczeœniej spulchnionej i wyrównanie jej
powierzchni, umo¿liwia szybsz¹ jazdê ci¹gnika i zapewnia
lepszy efekt doprawienia gleby krótkim agregatem tylnym, a to
decyduje o jakoœci siewu i równomiernoœci wschodów. W przy-
padku pracy na polach bez uprawy wstêpnej korzystne jest
równie¿ stosowanie przednich bron talerzowych, które dziêki
wyrównaniu pola i pociêciu resztek po¿niwnych u³atwiaj¹
pracê agregatu tylnego.

Przyk³adem opracowania PIMR w zakresie maszyn do
jednoczesnej uprawy i siewu s¹ agregaty uprawowo-siewne
i narzêdzia przednie wdro¿one przez BOMET Wêgrów.
Typoszereg obejmuje 4 szerokoœci robocze (2,5; 2,7; 3 i 4 m)

Jednoczesna uprawa i siew
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Rys. 4. Brona talerzowa TAL-R podczas uprawy œcierniska
Fig. 4. Disc harrow TAL-R during stubble cultivation

Rys. 3. Brona talerzowa TAL-R podczas transportu
Fig. 3. Disc harrow TAL-R during transport
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Rys. 5. Zestaw uprawowo-siewny z narzêdziem przednim
i agregatem tylnym
Fig. 5. Tilling-and-sowing set with front tool and rear unit
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Rys. 6. Ko³a narzêdzia przedniego, ci¹gnika i agregatu tylnego
zagêszczaj¹ glebê na ca³ej szerokoœci pasa siewnego
Fig. 6. The wheels of front tool, tractor and rear unit thicken the
soil over the entire width of the seed belt
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oraz dwie wersje agregatu z hydraulicznym sprzêgiem do sie-
wnika i dwie wersje narzêdzia przedniego. Agregat zêbowy
wyposa¿ony w 3-rzêdowy kultywator przeznaczony jest
przede wszystkim do pracy na polach po orce, a agregat
talerzowy wyposa¿ony w kompaktow¹ bronê z talerzami
mocowanymi za pomoc¹ gumowych amortyzatorów mo¿e byæ
stosowany równie¿ w uprawie bezorkowej. Agregat talerzowy
mo¿na równie¿ stosowaæ w uprawie po¿niwnej wykorzystuj¹c
sprzêg do siewnika jako doci¹¿enie brony. Narzêdzie przednie
wyposa¿one jest w 4-ko³owy wa³ oraz w³ókê lub 2-rzêdowy
kultywator, a tak¿e w skrzynie balastowe umo¿liwiaj¹ce jego
doci¹¿enie. Narzêdzie z w³ók¹ jest przydatne przede wszy-
stkim do doprawiania gleby po orce, a narzêdzie z kulty-
watorem mo¿e byæ stosowane równie¿ na glebie spulchnionej
bezorkowo, gdy¿ zêby rozmieszczone w dwóch rzêdach i du¿ej
podzia³ce (400 mm pomiêdzy rzêdami zêbów i zêbami
w rzêdzie) s¹ odporne na zapchania krótkimi resztkami
po¿niwnymi. Wa³ narzêdzia przedniego z³o¿ony z 4 kó³ dociska
œrodkowy pas gleby o szerokoœci 1,2 m zmniejszaj¹c wypiê-
trzenie gleby pomiêdzy ko³ami ci¹gnika i g³êbokoœæ kolein, a to
umo¿liwia zmniejszenie g³êbokoœci roboczej agregatu tylnego.
Podczas pracy zestawu z³o¿onego z narzêdzia przedniego
i agregatu tylnego (rys. 5), gleba na ca³ej szerokoœci pasa
siewnego jest przed ostatecznym doprawieniem dociœniêta
ko³ami narzêdzia przedniego, ko³ami ci¹gnika i ustawionymi
na skrajach ko³ami kopiuj¹cymi agregatu tylnego (rys. 6), co
umo¿liwia uzyskanie równomiernej warstwy siewnej przy
mniejszym zag³êbieniu agregatu tylnego.

Jednym z aktualnych kierunków badañ jest jednoczesna
uprawa, nawo¿enie i siew. Przyk³adem prac PIMR w tym za-
kresie jest opracowanie modelu badawczego agregatu do
jednoczesnej pasowej uprawy gleby, nawo¿enia i siewu kuku-
rydzy, zrealizowane w ramach projektu PBS1/B8/4/2012.
Jednoczesne wykonywanie pasowej uprawy gleby, nawo¿enia
i siewu to nie tylko po³¹czenie trzech zabiegów ograniczaj¹ce
liczbê przejazdów po polu, ale równie¿ uproszczenie samej
uprawy, która polega na spulchnieniu i doprawieniu tylko
w¹skich pasów gleby, w których wysiewane s¹ nawóz
i nasiona.

Opracowany w PIMR model badawczy agregatu (rys. 7)
sk³ada siê z dwóch modu³ów roboczych. Modu³ pierwszy to
pó³zawieszany agregat z czterema sekcjami uprawowymi
w rozstawie 75 cm i siewnikiem nawozu g³ównego w postaci

Jednoczesna uprawa, nawo¿enie i siew

Rys. 7. Agregat do jednoczesnej pasowej uprawy gleby,
nawo¿enia i siewu kukurydzy
Fig. 7. Unit for simultaneous strip cultivation, fertilizing and
corn seeding
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makrogranul, a modu³ drugi to siewnik kukurydzy wyposa¿ony
równie¿ w aplikator nawozu startowego w postaci mikrogranul.
Podstawowym elementem roboczym ka¿dej sekcji uprawowej
jest zabezpieczony resorem z¹b, który umo¿liwia g³êbokie (do
30 cm) spulchnienie gleby i aplikacjê nawozu g³ównego
(rys. 8). Przed zêbem zamocowane s¹ krój tarczowy rozcina-
j¹cy resztki po¿niwne i gwiazdy odk³adaj¹ce je na boki.
Z boków zêba zamocowane s¹ talerze, które utrzymuj¹ glebê
w pasie uprawy, a za zêbem ustawiony jest wa³, który kruszy
i zagêszcza spulchnion¹ glebê. Siewnik nawozu zamocowany
jest nad sekcjami uprawowymi, a nawóz dozowany jest
elektrycznie napêdzanymi aparatami i opada grawitacyjnie
elastycznymi przewodami i rurkami zamocowanymi na
zêbach. Agregat wyposa¿ony jest w wózek jezdny z hydrau-
licznym sprzêgiem, na którym zawieszony jest siewnik
kukurydzy. Rozdzielacze sekcji wysiewaj¹cych nasiona
kukurydzy i dozowniki nawozu startowego napêdzane s¹ od kó³
podporowych siewnika, a wentylator zasilaj¹cy sekcje
wysiewaj¹ce napêdzany jest silnikiem hydraulicznym.

Agregat mo¿e byæ stosowany na polach po p³ytkiej uprawie
po¿niwnej lub bez uprawy poprzedzaj¹cej, nawet w przypadku
du¿ej iloœci resztek po¿niwnych. Usuniête z pasów siewnych
resztki po¿niwne nie zapychaj¹ zêbów i nie zak³ócaj¹ siewu,
a u³o¿one w miêdzyrzêdziach ochraniaj¹ glebê przed erozj¹
i wysychaniem. Podczas pracy ko³a wózka jezdnego tocz¹ siê
w miêdzyrzêdach podpieraj¹c ty³ agregatu, ale nie zagêszczaj¹c
pasów spulchnionej gleby, a w ich œladach tocz¹ siê ko³a
siewnika kukurydzy zapewniaj¹c równomierny napêd sekcji
wysiewaj¹cych. Siewnik kukurydzy wysiewa rzêdy nasion
dok³adnie w œrodkach œladów uprawy pasowej, a ok. 5 cm obok
rzêdów (na g³êbokoœci ok. 10 cm) nawóz startowy. Ostatecznie
kukurydza po skie³kowaniu ma zapewniony szybki dostêp do
p³ytko umieszczonego w glebie nawozu startowego, a wraz ze
wzrostem jej system korzeniowy rozwija siê w pasach
uprawionej gleby i dociera do znajduj¹cego siê g³êboko pod
nasionami nawozu g³ównego.
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Fig. 8. Section for strip cultivation and fertilizer application
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TILLING MACHINES AND TILLING-AND-SOWING EQUIPMENT
DEVELOPED BY THE INDUSTRIAL INSTITUTE OF AGRICULTURAL

ENGINEERING IN POZNAÑ

Summary

The examples of the work of the Industrial Institute of Agricultural Engineering in Poznan in the area of cultivation machines and
tilling-and-sowing equipment solutions are shown. PIMR cooperation with manufacturers of agricultural machinery has resulted
in numerous implementations, and comprehensive research on a new technology of simultaneous strip cultivation, fertilizing and
corn seeding are an example of cooperation with other research institutions.

: tillage, seeding, fertilizationKey words

prezentacja wyników badañ naukowych, prowadzonych przez krajowe i zagraniczne
oœrodki naukowe, dotycz¹cych rolnictwa ekologicznego i ekologizacji rolnictwa oraz transfer wiedzy do praktyki.

: techniczne aspekty produkcji roœlinnej i zwierzêcej,
aspekty uprawy roli i roœlin oraz pielêgnacji upraw w gospodarstwach ekologicznych, ochrona roœlin w rolnictwie
ekologicznym, alternatywne metody zwalczania chorób i szkodników roœlin uprawnych, produkcja ¿ywnoœci
ekologicznej i marketing produktów ekologicznych, ekologizacja rolnictwa, stosowanie naturalnych technologii
i wyrobów w produkcji rolniczej.
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