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Stałe ścieżki sposobem
na wzrost plonów

Z

System CTF polega na
zaprojektowaniu stałych
ścieżek przejazdowych
i technologicznych
oraz bezwzględnym
korzystaniu z nich
podczas pracy ciągnikami
i maszynami

się tak jak się chce, bywało, że
w jednym miejscu rośliny były
znacznie wyższe, w innym sporo
mniejsze, mimo że miały podobne warunki rozwoju. Okazało się,
że przyczyną było właśnie ugniatanie roli. Gdy ciągniki zaczęły
jeździć po tych samych śladach
problem minął.

Tylko agregat i...

18 do nawet 30 procent. Najgorszy jest pierwszy przejazd, który
najbardziej niszczy strukturę gleby powodując aż 90 procent efektów ugniecenia. W naszym gospodarstwie, choć od zawsze był
szacunek do gleby i nie jeździło

Fot. Przemysław Staniszewski

estawy maszyn poruszające się w dowolny sposób po
polu to wciąż typowy widok
w polskich gospodarstwach. Często w żniwa można zauważyć, jak
ciągnik z przyczepami przecina
w dowolny sposób pole, tak aby
jak najszybciej dojechać do kombajnu i odebrać od niego zboże.
Mało kto jednak zdaje sobie sprawę ze skutków takich przejazdów.
Gleba, gdzie porusza się taki zestaw, jest nadmiernie ugniatana, a przez to plonuje nawet o 30
procent mniej. Można jednak to
zmienić wprowadzając stałe ścieżki, po których bezwzględnie poruszają się zestawy maszyn. Takie
rozwiązanie jest już rozpowszechnione w Australii i Stanach Zjednoczonych. Od wiosny zeszłego
roku wprowadzono je również
w jednym z gospodarstw w Polsce.
– Prekursorem wprowadzenia
tej technologii był mój tata, Tadeusz Niesiobędzki, który poznał ją bliżej w czasie wyjazdu
do Australii, gdzie uczestniczył

w konferencji dotyczącej
rolnictwa precyzyjnego –
mówi Agnieszka Szczur, odpowiadająca w gospodarstwie
Rolman za produkcję roślinną.
– Mówiono tam o tym, że przy
dowolnych przejazdach po polu
ugniatanych jest zwykle około 60
procent powierzchni, co skutkuje
spadkiem plonu wynoszącym od

Fot. Przemysław Staniszewski

warmińsko-mazurskie

Fot. Przemysław Staniszewski x2

Gospodarstwo Rolman w miejscowości Surzyki Małe
w powiecie ostródzkim, jako pierwsze w Polsce stosuje na swoich polach system CTF (ang. Controlled Traffic Farming). Polega on na poruszaniu się maszynami rolniczymi wyłącznie po zaplanowanych wcześniej
ścieżkach przejazdowych i technologicznych. Dzięki
temu unika się nadmiernego ugniatania gleby, co jest
rekompensowane wzrostem plonów.

Jedynym narzędziem wykorzystywanym do uprawy pól jest agregat
Väderstad Carrier o szerokości roboczej 9,25 m

Gospodarstwo Rolman ma powierzchnię 750 hektarów. Uprawiane są w nim zboża (pszenica,
pszenżyto, jęczmień, owies) oraz
rzepak. Ponadto prowadzona jest
hodowla indyków. Warunki gospodarowania nie są łatwe, wszak
dominują słabsze gleby mozaikowe IV i V klasy, a pola w wielu
miejscach są pagórkowate. Dlatego, aby wyrabiać się z terminami agrotechnicznymi, już pod koniec lat 90. zrezygnowano z czasochłonnej orki na rzecz uprawy
bezorkowej. Zmiana technologii
korzystnie wpłynęła na stan gleby: poprawiła się jej struktura,
co z kolei ułatwiało rozwój systemu korzeniowego roślin. Związane to było ze wzrostem populacji
dżdżownic, które stanowią istotę
uprawy bezorkowej, bo to właśnie
one przerabiają resztki pożniwne, a drążąc długie korytarze nie
tylko spulchniają glebę, ale również powodują jej napowietrzenie.
Wprowadzając uprawę bezpłużną bazowano na maszynach ﬁrmy Horsch. W 2004 roku Tade-
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Gospodarstwo Rolman jest otwarte na nowinki techniczne i nowe
technologie. Już stosuje zmienną dawkę wysiewanego zboża. W tym
rozwiązaniu, na lepszych stanowiskach jest zmniejszana gęstość siewu, na gorszych – zwiększona. W tym roku różnica w dawce wysiewu
wynosiła nawet 50 procent
usz Niesiobędzki zbudował własny siewnik do siewu bezpośredniego, którego ochrzcił mianem
Orzeł. Ta 3-metrowa maszyna,
wyróżniająca się prostotą budowy,
za jednym przejazdem wysiewała nasiona oraz umieszczała pod
nimi nawóz. Dzięki temu możliwe
stało się obniżenie normy wysiewu nawozu, jak i samych nasion.
Po własnych konstrukcjach przyszedł czas na maszyny ﬁrmowe.
Wtedy pojawił się czterometrowy
siewnik Väderstad Rapid. Maszyna przepracowała w gospodarstwie blisko 10 lat. Ostatnio zastąpił ją siewnik Väderstad Spirit
900S Next o szerokości roboczej
9 m. W międzyczasie zakupiono
również agregat talerzowy Väder-

stad Carrier 925. I to właśnie na
tych dwóch maszynach oparta
jest dzisiaj uprawa i siew.
– Jako pierwszy na ściernisko
wjeżdża agregat Carrier – opisuje technologię uprawy Jarosław
Loch, który odpowiada w gospodarstwie Rolman m.in. za sprzęt
rolniczy. – Zadaniem tej uprawy
jest przerwanie parowania i wymieszanie resztek pożniwnych
z płytką 2–3-centymetrową warstwą gleby. Pracuje on z ciągnikiem Fendt 926 Vario (260 KM).
Taki zestaw porusza się po polu
z prędkością 15–17 km/godz.,
dzięki temu jest w stanie osiągnąć
wydajność do 12–13 ha/godz. Po
tym przejeździe czekamy aż wzejdą samosiewy, które po skiełko-

waniu niszczymy preparatem Roundup. Zazwyczaj wykonywany
jest jeszcze drugi przejazd agregatem Carrier, ale już na większej
głębokości – około 7 cm. W tym
sezonie na próbę zasialiśmy 30
hektarów pszenicy po rzepaku
wykonując tylko jeden przejazd
Carrierem. Jak na razie nie widzimy, aby ten łan różnił się jakoś
od innych, ale o jego faktycznym
stanie przekonamy się dopiero
w żniwa.

... siewnik
Do siewu zbóż czy rzepaku
wyjeżdża Väderstad Spirit 900S
Next. Maszyna podczepiana jest
do 240-konnego ciągnika Claas
Axion 840. Zestaw porusza się na
polu z prędkością około 11 km/h
osiągając bez większych problemów wydajność 7 ha/godz. Siewnik ten ma na stanie trzy sekcje
robocze: wyrównującą – w postaci ciężkiej włóki, która kruszy
bryły, tnie bruzdy i wyrównuje
powierzchnię pola; ugniatającą
– zbudowaną z wału oponowego,
która zagęszcza i wyrównuje glebę; wysiewającą – w której skład
wchodzą redlice talerzowe, koła
dogniatające oraz brona zagarniająca. Dodatkowym elementem
roboczym, w który doposażono
siewnik już w gospodarstwie, są
dwie pary zębów. Ich zadaniem
jest spulchnianie ścieżek techno-
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logicznych. O ile siewnik ten na
tle użytkowanego wcześniej Rapida wyróżnia się niskimi oporami
toczenia, wynikającymi chociażby
z innego ustawienia redlic talerzowych czy kół w wale oponowym,
które są przesunięte względem siebie, to – zdaniem właścicieli – do
dopracowania pozostaje kwestia
pracy sekcji wysiewającej.
– W tej maszynie nacisk redlic siewnych jest regulowany centralnie siłownikiem. Nie do końca
zdaje to egzamin w polu, bo zdarza
się, że gdy redlica trafi na większą
ilość słomy, wysuwa się z gleby
i ponownie nie zagłębia się w nią.
Zauważyłem również, że w czasie
pracy redlice często podskakują,

Fot. Przemysław Staniszewski
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– Wprowadzenie tego systemu dało wzrost plonów przy oszczędności
paliwa i czasu – mówi Agnieszka Szczur (na zdjęciu z bratem Jarosławem Lochem)

Fot. Przemysław Staniszewski
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W ciągniku John Deere 6930 wewnętrzny rozstaw między kołami wynoszący 2 metry uzyskano po zamontowaniu do tylnej osi dystansów.
Przy przedniej wystarczyło zastosowanie specjalnych felg

Reklama
JD
(1/2)
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a to pogarsza równomierność wysiewu. Myślę, że problem mógłby
rozwiązać montaż większego siłownika, który zwiększyłby nacisk wywierany na redlicę. Można
by było również zastosować większe amortyzatory gumowe, przez
które mocowana jest każda sekcja wysiewająca do belki nośnej –
stwierdza Jarosław Loch.

Ścieżki co 9 metrów
Wiosną ubiegłego roku zaczęto wprowadzać w gospodarstwie
technologię projektowanych
ścieżek przejazdowych. Przy ich
ustalaniu brano pod uwagę położenie słupów i studzienek, tak

aby maszyny mogły swobodnie
omijać te przeszkody. Ważne było
również to, aby nie powstawały
kliny, a kombajn w czasie zbioru
zbóż czy rzepaku kosił łan w poprzek pochyłości, a nie w górę
i w dół. Jest on bowiem wyposażony w układ wychylanych na boki
sit. Ścieżki projektowano również
tak, aby spływ opadów minimalizował zagrożenie erozją wodną
oraz powstawanie zastoisk wody
na polach. W efekcie wyznaczono
na polach oddalone od siebie o 36
metrów ścieżki przejazdowe. Są
one podstawą systemu. Nigdy nie
będą uprawiane ani spulchniane.
Między nimi co 9 metrów biegną trzy ścieżki technologiczne.
Wyznaczanie takich odległości
związane było oczywiście z posiadanym sprzętem. Rozsiewacz nawozów, jak i opryskiwacz, ma szerokość roboczą 36 m, natomiast
w pozostałych maszynach (kombajn zbożowy, agregat uprawowy,
siewnik, rozrzutnik obornika)
szerokość ta wynosi 9 m. Z kolei
uwrocia zaprojektowano na szerokość 18 m. Ten wymiar odpowiada dwóm przejazdom agregatem czy siewnikiem. Po ustaleniu
ścieżek przyszedł czas na przeróbkę maszyn. Chodziło głównie
o dostosowanie wewnętrznego
rozstawu kół we wszystkich ciąg>dokończenie na str. 32
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>dokończenie ze str. 31

Również w kombajnie dostosowano rozstaw kół do wewnętrznej odległości 2 metrów. Możliwości takie dał
montaż specjalnie zaprojektowanych felg oraz wymiana opon z szerokości 800 na 650 mm

Fot. Przemysław Staniszewski

nikach i maszynach do jednego
wymiaru – 2 metrów.
– Najtrudniejsze było to w największych maszynach np. w kombajnie zbożowym, bo ogumienie
i rozstaw są w nim dobrane do
obciążenia – zauważa Jarosław
Loch. – Oryginalnie New Holland CX8080 poruszał się na kołach osiemsetkach, między którymi wewnętrzny rozstaw wynosił 2,2 m. Musieliśmy urwać te
20 cm. Udało się to po wymianie
ogumienia na węższe o szerokości 650 mm, które zamontowaliśmy na specjalnie wykonanych

Ciągniki prowadzone są po ścieżkach automatycznie z wykorzystaniem sygnału GPS. Kierownica jest obracana poprzez rolkę napędzaną silnikiem elektrycznym

Między kołami 2 metry
W gospodarstwie Rolman za
wszystkie prace odpowiadają tylko
cztery ciągniki. Oprócz już wspominanych maszyn firmy Fendt
i Claas, na stanie jest również
sprzęt marki John Deere – ciągniki 6930 (155 KM) oraz 90-konny 6210. Ten pierwszy współpracuje z rozsiewaczem do nawozów
Bogballe N2W i opryskiwaczem
Amazone UX 5200 Super. Do drugiego podczepiana jest m.in. smozaładowcza przyczepa do bel. Wewnętrzny 2-metrowy rozstaw kół
w traktorach uzyskano po zamontowaniu dodatkowych dystansów.
Wykonano je w gospodarstwie. Do
tego celu używano tarcz z otworami, do których dopasowywany
był kawałek rury o dużej średnicy
i odpowiednio dobranej długości.
Wszystko było precyzyjnie łączo-

W gospodarstwie Rolman
w zeszłym roku uzyskiwano
średnie plony z hektara
na poziome około 6 ton
pszenicy i 3 ton rzepaku
ne. Po zamontowaniu w ciągnikach dystansów i zwiększeniu rozstawu poprawiła się stabilność maszyn. Niestety, dystanse wpłynęły
na zmianę punktu nacisku na łożyskach piast a to zaczęło stwarzać
zagrożenie co do ich trwałości.
Dlatego w niektórych maszynach
zrezygnowano z montażu obciążników a dociążenie przedniej osi
uzyskano napełniając koła wodą.

Fot. Przemysław Staniszewski

felgach. Przy tylnych kołach taka
przeróbka nie była już wymagana, bo maszyna miała fabrycznie
możliwość zmiany rozstawu kół.
Dostosowanie kombajnu związane było również z przerobieniem rury wysypowej, gdyż przy
tej technologii zestaw odbierający
ziarno również musi poruszać się
po zaplanowanych ścieżkach. Tu
również nie trzeba było mocno
ingerować w sprzęt. Wystarczyła
wymiana fartucha końcówki rury
wyładowczej, który jest teraz ustawiony pod kątem.

Dystanse zamontowano również
w rozrzutnikach obornika firmy
Bergmann z układem jezdnym
typu tandem. Niestety, tutaj to
rozwiązanie się nie sprawdziło, bo
tylne skrętne koła nie wytrzymywały obciążenia 10–11 ton mokrego pomiotu kurzego. Zdecydowano się więc na bardziej kompleksowe rozwiązanie, a więc wykonanie
nowych dłuższych osi, ale już bez
możliwości skrętu. Z kolei w opryskiwaczu zakładany rozstaw uzyskano w bardzo prosty sposób –
zamieniając koła miejscami.
– Wszystkie przeróbki ciągników i maszyn kosztowały nas około 50 tys. zł – podsumowują Agnieszka Szczur i Jarosław Loch.
– Ta inwestycja już się spłaciła,
bo przy tej technologii możemy
sporo zaoszczędzić. Po pierwsze,
poruszając się zawsze po tych samych ścieżkach wykorzystujemy
pełną szerokość roboczą maszyn.
Nie ma więc nakładek i omijaków. Poza tym, powielanie śladów
w tych samych miejscach powoduje, że gleba na ścieżkach jest mocno ubita, a to wpływa na ograniczenie poślizgu kół, czego efektem
jest wzrost wydajności i ograniczenie zużycia paliwa. Utwardzone ścieżki dają również możliwość
szybszego wjazdu na pole wczesną
wiosną czy po obfitych opadach
deszczu. Ale chyba najbardziej
wymierną korzyścią ze stosowania
stałych ścieżek jest ograniczenie

Maszyny poruszające się po polu mają wewnętrzny prześwit między
kołami równy 2 metrom. Ciągniki dostosowano do takiego rozstawu
głównie poprzez montaż dodatkowych dystansów
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ugniatania pól, a tym samym, poprawa struktury gleby, czego wymiernym efektem są wyższe plony.
W naszym przypadku wzrosły one
o około 10 procent.
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dachu, odbiornik oraz rolki mocowane do kierownicy. Na stanie
gospodarstwa są dwa takie zestawy wykorzystywane zarówno
w ciągnikach, jak i w kombajnie.
Sygnał GPS wykorzystywany jest
tutaj również do innych celów.
Podczas zbioru tworzona jest tzw.
mapa plonów. Mówi ona o ilości zebranego zboża czy rzepaku
w danym miejscu na polu. Dzięki nawigacji znane jest dokładne
położenie kombajnu, natomiast
miernik plonu w maszynie pozwala uzyskać informacje o jego
wielkości. Mapy plonu w połączeniu z mapami zasobności gleby
są pomocne przy określaniu strategii siewu i nawożenia. Cel jest
taki, aby w miejscach bardziej zasobnych ograniczać dawkę wysiewu, a w tych uboższych w składniki zwiększyć ją. To pozwoli
uzyskać w miarę równy łan.

Ze względu na prowadzoną hodowlę indyków, z pól pozyskiwana jest
słoma. W pierwszym etapie po śladach kombajnu porusza się ciągnik
z prasą wielkogabarytową. Uformowane bele zbierane są z pola z wykorzystaniem samozaładowczej przyczepy z bocznym ramieniem. Aby
mogła ona pobrać bele, z przodu ciągnika zamontowana jest odpowiednia płoza, która przesuwa kostkę słomy na bok

Z centymetrową
dokładnością

Wprowadzenie technologii
stałych ścieżek jest możliwe tylko przy wykorzystaniu nawigacji satelitarnej, bowiem nie sposób byłoby fizycznie wyznaczyć
je na polu z taką dokładnością,
jaką daje GPS. W gospodarstwie
Rolman dzięki rozwiązaniom firmy Trimble uzyskiwana jest dokładność prowadzenia do 3 cm.
To daje pewność, że w każdym
kolejnym roku ścieżki przejazdowe i technologiczne będą znajdywać się w tych samych miejscach.
Ciągniki prowadzone są po nich
automatycznie dzięki systemowi
jazdy równoległej. W skład systemu wchodzi antena mocowana na

– Stosujemy już w gospodarstwie
zmienną dawkę wysiewu zbóż –
podsumowuje Agnieszka Szczur.
– W tym roku eksperymentalnie
wprowadziliśmy również zmienny wysiew nawozów azotowych
na podstawie mapy plonów oraz
map zasobności gleby w składniki pokarmowe. Na tym jednak nie
koniec, bo cały czas odkrywamy
nowe możliwości oprogramowania
i nawigacji GPS. Przymierzamy się
już do wdrożenia systemu zmiennego dawkowania fungicydów.
Wszystkich zainteresowanych technologią CTF zapraszamy na stronę internetową www.rolman.com.pl, gdzie można uzyskać dodatkowe informacje oraz
zobaczyć użytkowany sprzęt w pracy.
Przemysław STANISZEWSKI

