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Nowoczesna technika rolnicza 

 W efektywnej produkcji rolniczej podstawowe znaczenie 
ma nowoczesna technika, ponieważ wywiera wpływ na 
schematy organizacyjne (technologie), na koszty 
jednostkowe produkcji oraz na wielkość i jakość plonu. 

  Efektywne wykorzystanie nowoczesnych maszyn wymaga 
stosowania ich zgodnie z przeznaczeniem oraz prawidłowej 
organizacji pracy.  

 Cechą nowoczesnej techniki rolniczej jest realizacja zabiegów 
agrotechnicznych zgodnie z wymaganiami rośliny i siedliska. 



Koszty produkcji, efektywność ekonomiczna  

 Efektywność gospodarowania może być mierzona 
wskaźnikiem efektywności ekonomicznej, czyli 
relacją wartości wyprodukowanego plonu, 
pomniejszonego o straty, do kosztów produkcji. 

  W przypadku uprawy buraków efektywność 
uprawy będzie więc tym większa im wyższy będzie 
plon, mniejsze straty i niższe koszty produkcji, w 
tym koszty eksploatacji maszyn.  



Koszty produkcji, efektywność ekonomiczna  

 Powstaje więc pytanie, czy można wskazać takie 
rozwiązania techniczne i technologiczne dla 
uprawy buraków, które: 

  mają dodatni wpływ na plon i jego jakość, 

 sprzyjają ograniczeniu strat 

obniżają koszty eksploatacji zestawów 
maszynowych? 



Uprawę roli trzeba różnicować ! 

 Dla uzyskania optymalnych warunków dla wzrostu roślin, przy niskich 

kosztach produkcji, głębokość i intensywność uprawy musi być 

dostosowana do miejscowych warunków i potrzeb rośliny.   

 Czyli trzeba ją różnicować. Pod uwagę należy wziąć: 

 Przedplon i roślinę następczą 

 Ilość resztek pożniwnych  

Rodzaj gleby i warunki glebowe (wilgotność...) 

 Zmieniać głębokość uprawy 

 Unikać tworzenia „podeszwy mulczowej” lub „podeszwy płużnej” 

 Systematycznie zmieniać kierunek uprawy 



 Głęboszowanie 

 Uprawki pożniwne 

 Uprawa podstawowa 

 Uprawa przedsiewna 

Technologia procesów uprawy roli 



Głęboszowanie 
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 Cel - zniszczenie zagęszczenia gleby 

 Warunek - nie za głęboko (5 cm poniżej 
głębokości orki) 

 Korzyści:  

 Lepszy rozwój systemu korzeniowego = 
wyższy plon 

 Melioracja gleby 

 Zmniejszenie ilości nasion chwastów w 
górnej warstwie gleby 

 Spłycenie orki = niższy koszt uprawy 
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Znaczenie uprawek pożniwnych 

 Przerwać kapilary 

Uprawić całą powierzchnię pola 

 Stworzyć warunki do kiełkowania nasion chwastów 

 Wymieszać resztki pożniwne z górną warstwą gleby .... 

Czy można spełnić wymagania dla uprawy pożniwnej? 
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Można, ale … 

 Ponieważ NIE jest możliwe podczas jednego przejazdu 

roboczego: 

 Przerwanie kapilar i przygotowanie roli do kiełkowania 

samosiewów i nasion chwastów  (głębokość uprawy 3-

4 cm) 

oraz  

  Wymieszanie resztek pożniwnych z górną warstwą 

gleby (głębokość uprawy do 8-12 cm) 

TRZEBA TE DWA CELE ROZGRANICZYĆ!  



Agregaty do uprawek pożniwnych:  
grubery, rotogrubery i brony talerzowe 
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Zalety agregatów do uprawek pożniwnych 

 Duża prędkość robocza (10-15 km/h), a tym 
samym duża wydajność,  

 Niskie jednostkowe zużycie paliwa  
 Niski koszt uprawki 
 Duża skuteczność niszczenia chwastów 
 Bardzo dobre mieszanie resztek pożniwnych (i 

rozdrobnionej słomy) z górną warstwą gleby 
 



Orka lub głębokie spulchnienie gleby 



Orka „na płask” 

    ... musi być wykonana 
bardzo starannie, na 
jednakową 
głębokość i z 
niewielkim 
wyskibieniem. 

  
 Te cele dobrze 

spełniają pługi 
obracalne, 
wykonujące orkę 
bezzagonową.  
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Zalety pługów obracalnych 

zmniejszenie zużycia paliwa przez krótszą drogę  
jałowych przejazdów po polu,  
zwiększenie wydajności pracy o 10-15%, 
niskonakładowe doprawienie roli do siewu. 

 Pole po orce bezzagonowej ma wyrównaną 
powierzchnię, którą można bardzo dokładnie 
doprawić, na niektórych stanowiskach nawet w 
jednym przejeździe agregatu uprawowego. 
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Długotrwałe działanie spulchniające  

 Przywraca glebie sprawność 
produkcyjną,  

Usuwa głębokie koleiny,  

Zwalcza chwasty 

Napowietrzanie gleby, pobudzające 
jej aktywność biologiczną  

Dokładne przykrycie międzyplonów 
i resztek pożniwnych  

Warunkuj dobry efekt pracy 
standardowych siewników.  

 

 Erozja wietrzna (5-6 m/s), 

 Erozja wodna (7,5 l/m2 lub 5 
l/m2h), 

 Zlanie się gleby, 
zaskorupienie, 

 Podeszwa płużna 
(ugniatanie dna bruzdy 
kołami ciągnika). 

 

Orka 

wady:   zalety:  



Zamiast orki głębokie spulchnienie 



Uprawa przedsiewna 17 



Uprawa przedsiewna – zasada 

 Optymalne warunki do wschodów uzyskuje się przy 
wysiewie nasion na podłoże o niezniszczonym 
systemie kapilarnym.  

 Oznacza to, że: 
 głębokość uprawy przedsiewnej powinna 

odpowiadać głębokości siewu. 
 

 Spełnienie tego warunku jest możliwe tylko 
poprzez zastosowanie specjalnego agregatu do 
uprawy przedsiewnej.  
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Budowa agregatu do uprawy przedsiewnej  
(zęby z gęsistopkami lub zęby sprężynowe proste) 
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a parametry ilościowe i jakościowe siewu 

Typ zespołu wysiewającego 



Siewnik mechaniczny „zewnętrzny” 

 Jakość pracy 
(równomierność 
rozmieszczenia nasion w 
rzędzie) pogarsza się ze 
wzrostem prędkości 
roboczej;  

 optymalna prędkość 
siewu wynosi ok. 5 
km/h 
 



Siewnik mechaniczny - napełnianie tarczy 
wysiewającej od wewnątrz 

 Prędkość obwodowa tarczy 
wysiewającej jest zbliżona do 
prędkości ruchu siewnika, stąd 
możliwość pracy z prędkością 
roboczą ok. 8-9 km/h. 

 Najkorzystniej, gdy odległość 
między komórkami na tarczy 
odpowiada odstępom między 
nasionami. 



Siewnik pneumatyczny podciśnieniowy 

„niski” „wysoki” 

Prędkość robocza ok. 6-6,5 km/h 



Rozwiązania sprzyjające kiełkowaniu nasion 



Tylne rolki ugniatające 
Rozpiętość czasowa wschodów 

Polowa zdolność wschodów 



Indywidualny napęd elektryczny zespołu wysiewającego 



Horsch Maestro - prędkość robocza do 12 km/h? 

 Do wysiewu kukurydzy, buraków 
cukrowych, słonecznika oraz sorgo 

 Prędkość siewu do 12 km / h przy 
dokładnym odkładaniu ziarna 

 Elektroniczny system nadzorujący 
odkładania materiału siewnego w 
rzędzie 

 Redlica o nacisku do 300 kg, centralna 
i hydrauliczna regulacja nacisku w 
czasie siewu 

 Elektryczny napęd zespołu 
wysiewającego z możliwością 
indywidualnego wyłączania sekcji 



Uprawa pasowa (Strip-till)? 



Strip-tillage, czyli uprawa pasowa  

 system Strip-tillage, polega na pasowym spulchnieniu roli jesienią 

lub wiosną, często w połączeniu z aplikacją nawozów mineralnych 

lub organicznych, na glebie pokrytej mulczem.  

 Siew wykonuje się dokładnie po środku uprawionego pasa.  

 W przypadku rozdzielenia w czasie uprawy i siewu, konieczne jest 

zastosowanie dokładnego prowadzenia maszyn z wykorzystaniem 

globalnego systemu pozycjonowania z sygnałem korekcyjnym 

GPS-RTK w celu uzyskania dokładności ± 2,5 cm.  
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Agregaty do uprawy i siewu w systemie Strip-till 

Agregat „Strip-till integral” firmy Duro-France Köckerling Master 



Badane systemy uprawy roli i siewu 
Doświadczenie ścisłe IIB UP w Poznaniu we współpracy z Pfeifer&Langen Polska 

 SO – system tradycyjny z orką wykonaną jesienią na 35 
cm 

 MŚ35 – mulcz ścierniskowy z spulchnieniem na 15 cm 

 MŚ15 – mulcz ścierniskowy z spulchnieniem na 35 cm 

 MG – mulcz z gorczycy z spulchnieniem na 15 cm  

 STŚ – Strip-till w mulczu ścierniskowym ze spulchnieniem 
na 20 cm w czasie siewu buraków 

 STG – Strip-till w mulczu z gorczycy ze spulchnieniem na 
20 cm w czasie siewu buraków 
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Plon korzeni buraków cukrowych i cukru 

technologicznego w zależności od systemu uprawy 
32 

SO MŚ35 MŚ15 MG STŚ STG 

Plon korzeni [t∙ha-1] 100,25 102,64 103,45 104,41 108,33 102,72 

Polaryzacja [%] 17,63 17,67 17,92 17,87 17,88 17,81 

Wydajność cukru [%] 88,46 88,69 88,77 89,05 88,82 88,86 

Plon technologiczny cukru [t∙ha-1] 15,66 16,15 16,43 16,58 16,92 16,23 

SO – system orkowy, 

MŚ35 – uprawa kultywatorem na głębokość 35 cm wraz z siewem w mulcz ścierniskowy, 

MŚ15 – uprawa kultywatorem na głębokość 15 cm wraz z siewem w mulcz ścierniskowy, 

MG – uprawa na głębokość 15 cm oraz siew w mulcz z międzyplonu z gorczycy, 

STŚ – uprawa kultywatorem na głębokość 15 cm wraz z siewem pasowym w mulcz ścierniskowy, 

STG – uprawa na głębokość 15 cm oraz siewem pasowym w mulcz z międzyplonu z gorczycy. 



Efektywność ekonomiczna produkcji 

buraków cukrowych 
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Systemy uprawy 

SO – system orkowy, 

MŚ35 – uprawa kultywatorem na głębokość 35 cm wraz z siewem w mulcz ścierniskowy, 

MŚ15 – uprawa kultywatorem na głębokość 15 cm wraz z siewem w mulcz ścierniskowy, 

MG – uprawa na głębokość 15 cm oraz siew w mulcz z międzyplonu z gorczycy, 

STŚ – uprawa kultywatorem na głębokość 15 cm wraz z siewem pasowym w mulcz ścierniskowy, 

STG – uprawa na głębokość 15 cm oraz siewem pasowym w mulcz z międzyplonu z gorczycy. 



Możliwości zwiększenie efektywności technologii i obniżenia kosztów 
jednostkowych: 

• zebranie całego wyprodukowanego plonu (mikrodogławianie, defoliacja liści, dokładne 
wyciąganie korzeni),  

• zminimalizowanie uszkodzeń i zanieczyszczeń (co sprzyja mniejszym stratom podczas 
przechowywania), 

• zwiększenie wydajności pracy kombajnu (optymalizacja transportu korzeni do pryzmy, 
zwiększenie szerokości roboczej kombajnów, czyli zamiast 6, 9 lub 12 rzędów). 

  

  

 

Zbiór buraków 



Burak „idealny” 

2014-07-04 12:31:54 
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• w całości wyciągnięty z gleby 

• oczyszczony z ziemi  

• z usuniętymi liśćmi,  

• i nie uszkodzony  



Klasyfikacja jakości ogłowienia korzeni buraka 

cukrowego według metodyki I.I.R.B. 

1. Burak nieogłowiony z resztkami liści o 

długości powyżej 2 cm,  

2. Burak nieogłowiony z resztkami liści 

krótszymi od 2 cm,  

3. Burak za wysoko ogłowiony, 

4. Burak prawidłowo ogłowiony, 

5. Burak za nisko ogłowiony, 

6. Burak ogłowiony skośnie.  



Propozycja klasyfikacji jakości ogłowienia korzeni 

1- nieogłowiony 

A – z resztami ogonków liści 

B – ogłowiony skośnie 

2 – ogłowiony poprawnie 

C – prawidłowo 

D – za wysoko lub po mikrodogłowieniu 

3 – za nisko 
(wg Przybył i in. 2013) 



Mikrodogławianie lub defoliacja liści 



Wyciągacz korzeni Holmer HR 

 Cel: ograniczenie strat masy korzeni 
przy jednoczesnej redukcji zużycia 
wyciągaczy i zużycia paliwa 

 Optymalne wyciąganie korzeni 
także na nierównym polu 

 Ograniczenie pracy z za dużą 
głębokością roboczą i związanego 
z tym obciążenia maszyny (1 cm 
większej głębokości wymaga 
wzruszenia ok. 100 t więcej ziemi 
na 1 ha) 

 Brak zapychania się lemieszy 
(zmienna geometria par lemieszy, 
zoptymalizowany ruch oscylacyjny 
lemieszy) 
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Przyczepy tandem lub tridem 

Pojazdy samojezdne 

Transport korzeni do pryzmy 



Transport korzeni do pryzmy środkiem transportowym wyposażonym w boczny 

przenośnik wyładowczy o pojemności zbliżonej do pojemności zbiornika maszyny 

2014-07-04 13:20:31 
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Technika i technologia zbioru buraków cukrowych 
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