
Garford Farm Machinery 

Mechaniczna walka z chwastami



Problemy: 

 Wycofywanie z użycia kolejnych substancji aktywnych

 Uodparnianie się chwastów na “chemię” - słabe działanie oprysków

 Opryski są kosztowne

 Presja w kierunku rolnictwa ekologicznego/organicznego

 Opyski hamują rozwój uprawy wpływając negatywnie na plon



Problemy: 

Presja środowiskowa:

 Zanieczyszczenie wód środkami chemicznymi

 Pozostałości substancji czynych w żywności – Słynne sprawy z Glifosatem

 Bezpośredni kontakt człowieka z chemią spowodowany bliskością siedlisk z 
polami (substancje zawieszone w powietrzu po zabiegu noszone są z wiatrem)



 
Mechaniczne zwalczanie chwastów:

 Fizyczne niszczenie nieporządanych roślin przy pomocy różnego rodzaju ostrzy 
oraz akcesoriów zintegrowanych w maszynę rolniczą

 Poprawa kondycji roślin poprzez ograniczenie hamującej rozwój chemii

 Alternatywa do oprysków lub element systemów hybrydowych

 Mechaniczna kultywacja miedzyrzędzi w celu przerwania parowania, 
napowietrzenia gleby.

 Stworzenie warunków dla pożytecznych bakterii 



 Napowietrzenie gleby 

 “Uwolnienie” azotu – zastrzyk 
dla roślin uprawnych

 Przerwanie parowania – więcej 
wilgoci w glebie

 

 Alternatywa dla zabronionych 
substancji aktywnych 

 Odpornośc chwastów na chemię 
– na opielacz nie da się 
uodpornić :-)

 Ekonomia – oprysk jest drogi 

 Rząd musi być widoczny

 Mniejsza wydajność od opryskiwaczy

 Pogoda może uniemożliwić zabieg 

Zalety  Ograniczenia 





Automatyka sekcji opielacza 

 Zapobiega wycinaniu rzędów w klinach oraz na 
uwrotniku

 ISOBUS  

 Do powiązania z nawigacjami Trimble

o wysokich dokładnościach

 Podnoszone hydraulicznie

 Możliwa kontrola ręczna

 Wpisuje się w idee precyzyjengo 

rolnictwa

 



Siłowniki do 
podnoszenia sekcji

Dwie kamery dla lepszej kontroli sekcji

Elektronika ISOBus  



Różne typy maszyn

Ø Montowane na przód ciągnika – szczególnie wązkie maszyny

Ø Zawieszane na tył od 3 m to 12 m

Ø Ciągane do 18 m

Ø Maszyny robione na zamówienie – możliwe bardzo indywidualne konfiguracje 
oraz łączenia z podsiewaczami oraz opryskiwaczem pasowym.





Dodatkowe akcesoria
 Podsiewacze mikrogranulatów oraz 

nawozów

 Aplikatory nawozów płynnych

 Opryskiwacze pasowe

 Redukcja kosztów – dwa 
zabiegi za jednym 
przebiegiem

 Ekologia

 Ekonomia 

 Dokładność aplikacji (tylko 
tam gdzie trzeba)



Szeroki wybór 
narzędzi
 Garford oferuje szeroki wybór 

narzędzi w zależności od:

• uprawy

• Warunków glebowych

• Problemu do rozwiązania 

• Różnorodnych rozstawów rzędów



Gwiazda gumowa – ustawiona 
blisko rzędu usuwa chwasty w 
rzędzie.

Zgrzebło palcowe – zrzuca glebę 
z korzeni chwastów i eksponuje 
zniszczone chwasty na światło 
słoneczne

Dyski – mogą być ustawione tak 
aby podsypać lub odsypać glebę 
od rzędu

Osłony chroniące rośliny przed 
impaktem gleby podczas szybkiej 
jazdy



Opcje kół jezdnych w zależności od potrzeb

330x50mm                                 300x100mm Standard                                 360x160 



Typowy układ dla buraka cukrowego z osłonami bocznymi  
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