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– Idea przyjętego planu działania polega na porusza-
niu się zawsze po tych samych ścieżkach przejazdowych. 
Są one raz założone i wszelkie prace są wykonywane tymi 
samymi torami. Począwszy od rozwożenia obornika, płyt-

kiej uprawy, poprzez siew, nawożenie, ochronę roślin, na 
zbiorze ziarna i słomy kończąc – mówi Agnieszka Szczur, 
która wraz z  bratem Jarosławem Lochem prowadzi 
gospodarstwo o powierzchni 750 ha.

Skąd wziął się pomysł na wdrożenie do 
gospodarstwa Projektowanych Ścieżek 
Przejazdowych?

Wszystko zaczęło się od światowej kon-
ferencji na temat rolnictwa precyzyjnego, 
która została zorganizowana zeszłego roku 
w  Toowoomba w Australii. Pojechał na nią 
nasz ojciec Tadeusz Niesiobędzki, a  po 
powrocie przedstawił argumenty przema-
wiające za stosowaniem ścieżek przejazdo-
wych. Jednokrotny przejazd odpowiada za 
90% ugniecenia gleby na śladach kół, co 
zmniejsza plonowanie roślin w  tych miej-
scach o około 25%. Przy losowych przejaz-
dach po polu ugniatane jest zazwyczaj około 
60% areału, wprowadzenie projektowanych 
ścieżek przejazdowych ogranicza go do 
18%. Na uchronionych przed ugnieceniem 
42% areału uzyskuje się zwiększenie plonu 

Projektowane 
Ścieżki Przejazdowe
Tekst i fot. Krzysztof Grzeszczyk

Do szybszego, łatwiejszego i tańszego wykonania prac polowych 
niezbędne są nie tylko wydajne środki techniczne, ale i dobra logistyka 
poruszania się ich po polu. Taki plan działania jest drugi sezon 
praktykowany w gospodarstwie Rolman w miejscowości Surzyki Małe 
w woj. warmińsko-mazurskim.  

Jak na dłoni widać Projektowane 
Ścieżki Przejazdowe, po których porusza 
się ciągnik. Pierwszym wiosennym 
zabiegiem jest rozwiezienie obornika 
indyczego w dawce 15 t/ha i jego 
płytkie wymieszanie z glebą broną 
talerzową Väderstad Carrier 925 
o szerokości 9,25 m 

– Ciągniki i kombajn są wyposażone w system GPS do automatycznego prowadzenia 
po ścieżkach przejazdowych. Dzięki niemu rola operatora sprowadza się jedynie do 
obserwowania w czasie pracy elementów roboczych maszyn i zmiany ich pozycji oraz 
wykonywania uwroci – mówi Andrzej Szczur
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o  25%, co w  skali gospodarstwa oznacza jego wzrost 
o  około 10%. Niełatwo dzisiaj znaleźć element uspraw-
nienia technologii w tak wysokim stopniu wpływający na 
zwiększenie plonów. Dlatego zdecydowaliśmy wdrożyć 
Projektowane Ścieżki Przejazdowe. Wszystkie stosowane 
maszyny mają szerokość roboczą 9 m, a ścieżki techno-
logiczne są zakładane co 36 m. Ciągniki i  kombajn są 
wyposażone w system GPS firmy Trimble do automatycz-
nego poruszania się po wyznaczonych ścieżkach. Działa 
on z dokładnością do kilku cm, co pozwala wyeliminować 
omijaki i nakładki na styku sąsiednich przejazdów. Koszt 
takiej inwestycji to około 100 tys. zł. Większość maszyn 
ma rozstaw kół 2 m, reszta jest 
w  trakcie przerabiania, na ten cel 
przeznaczyliśmy około 50 tys. zł 
– wyjaśnia pani Agnieszka.

Na czym polega ta przeróbka 
i jakich maszyn dotyczy?

– Sami dorabiamy specjalne 
tuleje dystansowe umożliwiające 
zwiększenie rozstawu kół. Są to 
tarcze z  otworami przyspawane 
do rury o  dużej średnicy. W  ten 
sposób mamy przerobiony ciągnik 
Fendt 926 Vario i Claas Axion 840, 
poza tym rozrzutnik obornika firmy 
Bergmann. Rozsiewacz jest zawie-
szany, więc nie zakwalifikował się do 
zmian konstrukcyjnych. W  zacze-
pianym opryskiwaczu Amazone UX 
5200 Super wystarczyło tylko zało-

żyć odwrotnie felgi, by uzyskać żądany 
rozstaw kół. Szybko udało się uzbroić 
ciągnik John Deere 6930 w zestaw kół 
do upraw międzyrzędowych. 

Natomiast niełatwo było dostoso-
wać rozstaw kół w  kombajnie zbo-
żowym New Holland CX 8080, który 
współpracuje z  zespołem żniwnym 
o szerokości 9,15 m. Kombajn fabrycz-
nie miał przednie opony o  szerokości 
800 mm i rozstaw między kołami 2,2 m, 
taki rozmiar nie pasował do stoso-
wanych przez nas Projektowanych 
Ścieżek Przejazdowych. Dlatego posta-
nowiliśmy złożyć zamówienie na doro-
bienie felg do tego kombajnu w  firmie 
Agrotechnik, która się w tym specjalizu-
je. Na nowe felgi zostały zamontowane 
opony od ciągnika o rozmiarze 650/65 
R38, a  na tylnej osi są o  rozmiarze 
460/70 - 24. Warto dodać, że drobnej 
przeróbce została również poddana 
rura wyładowcza. Ustawiono w niej pod 

innym kątem końcówkę fartucha, dzięki czemu można 
łatwiej wysypać ziarno na jadącą 9 m z boku przyczepę 
przeładowcą Jaan 10.000, wyposażoną w  dodatkową 
nadstawę, która pozwala pomieścić zawartość ziarna ze 
zbiornika kombajnu. 

Z racji prowadzenia hodowli indyków zbieramy słomę 
prasą kostkującą Claas Quadrant 2200. Ta maszyna także 
została przerobiona pod naszą technologię. W tylnej czę-
ści ma zamontowane specjalne ramię, które przemiesz-
cza kostkę na bok, żeby jadąc ciągnikiem z  przyczepą 
samozaładowczą można było ją chwycić nie zjeżdża-
jąc z  Projektowanej Ścieżki Przejazdowej. Jeżeli słoma 

Rozstaw kół od wewnątrz wynosi 2 m, co udało się uzyskać po zastosowaniu tulei 
dystansowych na przedniej i tylnej osi. Dla zwiększenia siły uciągu koła Fendta 926 Vario 
zostały dodatkowo zalane wodą, dzięki czemu wyeliminowano dodatkowe masy obciążające 
łożyska. Zbędne jest stosowanie kół bliźniaczych, gdyż koła ciągnika zawsze poruszają się 
po ugniecionych wielokrotnymi przejazdami pasach gleby na Projetkowanych Ścieżkach 
Przejazdowych, co daje większe zaparcie kół ciągnika na twardym gruncie oraz większe 
prędkości przejazdu przy mniejszym zużyciu paliwa 

John Deere 6930 z kołami do upraw międzyrzędowych jest wykorzystywany do pracy 
z rozsiewaczem i opryskiwaczem
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będzie mokra, to szybciej ją dosuszymy, korzystając 
z nowej maszyny, przetrząsacza firmy Teagle model 221 
– mówi Jarosław Loch. 

Jaka technologia uprawy jest przyjęta w gospodarstwie?
– Od ponad 15 lat stosujemy technologię bezorkową, 

zapewniającą szybkie i zdecydowanie tańsze przygotowa-
nie pola pod zasiew. Jej uzupełnieniem są Projektowane 
Ścieżki Przejazdowe. Dzięki nim nie tylko łatwiej jest poru-
szać się po polu, ale przede wszystkim na glebie zbitej pod 
kołami występuje mniejszy ich poślizg, a  to przekłada się 
na mniejsze zużycie paliwa. Kolejny argument to możliwość 
wcześniejszego wykonywania wiosennych zabiegów nawo-
żenia i  ochrony roślin, bo gleba pod kołami jest zawsze 
mocno zbita w  przeciwieństwie do tradycyjnej uprawy 
roli. Obecnie do uprawy wykorzystujemy bronę talerzową 
Väderstad Carrier 925 o szerokości 9,25 m. Nasiona rzepa-
ku i zboża są wysiewane siewnikiem Väderstad Spirit 900 S. 
Maszyna ma dodatkowo zamontowane spulchniacze śla-
dów kół ciągnika – wyjaśnia Jarosław Loch.

Gdzie jeszcze można szukać oszczędności w produk-
cji roślinnej?

Wraz z  Projektowanymi Ścieżkami Przejazdowymi 
i  GPS w  maszynach wdrożyliśmy system mapowania 
zasobności gleby w  składniki pokarmowe i  zbierania 
danych o  plonach z  danego pola. Dzięki temu już przy 
siewie wiemy, w  których miejscach trzeba zastosować 
sugerowaną dawkę nasion, a w których trzeba ją zwięk-
szyć lub zmniejszyć, by uzyskać w  miarę wyrównany 
łan. Wszystko zależy od klasy bonitacyjnej i  ukształto-
wania terenu. Dzisiejsza technologia i  oprogramowanie 
umożliwiają łatwe zaprojektowanie mapy dawkowania 
„gęstości siewu”, sterującą pracą siewnika tak, aby aparat 
wysiewający automatycznie zwiększał bądź zmniejszał 
dawkę wysiewanego ziarna. Podczas nawożenia jest 
również wykorzystywane zmienne dawkowanie w  zależ-

ności od plonów w  latach poprzednich oraz zasobności 
gleby. Naszym marzeniem jest jeszcze wdrożenie syste-
mu zmiennego dawkowania fungicydów. 

Funkcję mapowania plonu w kombajnie często wyko-
rzystujemy do przeprowadzenia doświadczeń polowych 
w  zakresie produkcji roślinnej. W  płodozmianie mamy 
rzepak, pszenicę, pszenżyto, jęczmień jary i owies. Jesienią 
ubiegłego roku po rzepaku zasialiśmy z końcem sierpnia 
pszenicę Julius w dawce 50 kg/ha, obecnie wygląda ona 
obiecująco. Gleba została spulchniona tylko na 2 cm, 
żeby wzeszły samosiewy rzepaku, które przed siewem 
zostały zniszczone Roundupem w  dawce 1 l/ha. Wiosną 
na jednej działce zasialiśmy jęczmień jary, gdzie co drugi 
przejazd był uprawiony płytko broną talerzową, a  w  co 
drugi przejazd sialiśmy ziarno bezpośrednio w ściernisko. 
Sprawdzimy, czy będzie różnica w  plonie, czy aby na 
pewno zaoszczędziliśmy czas, kilka litrów oleju napędo-
wego, nie wspominając o  bezcennej wodzie w  glebie. 
Wszystkie nasze doświadczenia z  produkcji roślinnej są 
dostępne na stronie www.rolman. com.pl – informują nasi 
rozmówcy.   

Claas Axion 840 z siewnikiem Väderstad Spirit 900 S. Maszyna 
współpracuje z mapą zasobności gleby. Na tej podstawie 
w czasie siewu dochodzi do zmiennego dawkowania nasion

Pomysłodawcą założenia Projektowanych Ścieżek Przejazdowych 
jest Tadeusz Niesiobędzki, na zdjęciu z córką Agnieszką i synem 
Jarosławem. Pszenica, na której stoją, została zasiana z końcem 
sierpnia w dawce tylko 50 kg/ha. To ich kolejne doświadczenie, które 
w przyszłości z pewnością zaowocuje znacznymi oszczędnościami 
materiału siewnego


