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NOWE WIELOFUNKCYJNE NARZÊDZIE UPRAWOWO-PIELÊGNACYJNE

Streszczenie

Przedstawiono wielofunkcyjne narzêdzie uprawowo-pielêgnacyjne s³u¿¹ce do mechanicznej pielêgnacji upraw oraz przedsiewnej
uprawy gleby. Omówiono wszystkie wersje wielofunkcyjnego narzêdzia, które montowane s¹ na bazie tej samej ramy noœnej.
Wykazano uniwersalnoœæ zastosowania oraz bezpieczeñstwo u¿ytkowania narzêdzia.

Zak³ad Produkcyjno-Handlowy Dariusza Klimzy, znany
by³ dot¹d z produkcji jednopolowej brony chwastownika P466,
a ostatnio - z przetrz¹sacza karuzelowego 2-wirnikowego Z591
oraz ró¿nego rodzaju sprê¿yn do maszyn rolniczych, jako
czêœci zamiennych, np.: palce sprê¿yste przetrz¹saczy, pras,
kombajnów, chwastowników. Znaj¹c krajowy rynek maszyn
rolniczych i widz¹c potrzeby rolników Zak³ad podj¹³
wspó³pracê z Przemys³owym Instytutem Maszyn Rolniczych
w Poznaniu i opracowa³, przebada³ oraz uruchomi³ produkcjê
nowego narzêdzia uprawowo-pielêgnacyjnego, z wymiennymi
polami roboczymi, przeznaczonego do mechanicznej
pielêgnacji upraw oraz przedsiewnej uprawy gleby. Jest to
narzêdzie zawieszane, agregowane na TUZ-ie ci¹gnika klasy
0,9 lub 1,4. W zale¿noœci od zastosowania elementów
roboczych mo¿na na tej samej ramie noœnej skonfigurowaæ
nastêpuj¹ce wersje: bronê chwastownik 4- i 6-polow¹ (szer.
rob. 6 i 9 m) do pielêgnacji upraw polowych i u¿ytków
zielonych, lekki agregat do przedsiewnej uprawy lub bronê
zêbow¹ 4-polow¹ (o szer. rob. 6 m). Rama noœna stanowi
g³ówny zespó³ narzêdzia i jest baz¹ do mocowania wszystkich
zespo³ów roboczych: w³ók, pól roboczych i wa³u strunowego.
Hydrauliczny uk³ad sk³adania transportowego umo¿liwia
uniesienie skrzyde³ bocznych nad ramê g³ówn¹ i przechylenie
ich do œrodka, a obrotowe mocowanie pól roboczych poprzez
zawiesia zapewnia, ¿e zêby nie wystaj¹ na zewn¹trz.

Narzêdzie zosta³o tak opracowane, ¿e w zale¿noœci od
zastosowania elementów roboczych mo¿na skonfigurowaæ
nastêpuj¹ce wersje robocze:

sk³adaj¹ca siê z 4 lub 6
pól chwastownika z zêbami sprê¿ynowymi o regulowanym
k¹cie natarcia, która mo¿e byæ dodatkowo wyposa¿ona we
w³óki przednie, przydatne podczas pielêgnacji u¿ytków
zielonych,

sk³adaj¹ca
siê z 4 pól brony zêbowej œredniej pracuj¹ca solo lub w
po³¹czeniu z w³ókami przednimi i tylnymi,

sk³adaj¹cy siê z brony zêbowej 4-polowej,
w³óki przedniej, w³óki tylnej, wa³u strunowego i
spulchniaczy œladów kó³ ci¹gnika.
W zale¿noœci od wersji narzêdzie mo¿e wspó³pracowaæ z

ci¹gnikami klasy 0,9 (do 57 kW) i 1,4 (do 85 kW).

W gospodarstwach konwencjonalnych i gospodarstwach o
zrównowa¿onym profilu produkcji, mechaniczne metody
likwidacji zachwaszczenia zosta³y wyparte przez chemiczne
zwalczanie chwastów. D³ugotrwa³e stosowanie pestycydów
powoduje zanieczyszczenie wód gruntowych i wystêpowanie

Wielofunkcyjnoœæ

Mechaniczna pielêgnacja upraw polowych

1. brona chwastownik 4-polowa (szerokoœæ robocza 6 m) lub
6-polowa (szerokoœæ robocza 9 m)

2. brona zêbowa 4-polowa (szerokoœæ robocza 6 m)

3. lekki 4-polowy agregat do uprawy przedsiewnej (szerokoœæ
robocza 6 m)

odpornoœci chwastów na stosowane substancje aktywne. Z
kolei w systemie ekologicznego gospodarowania stosowanie
wysoko przetworzonych œrodków chemicznych jest
niedozwolone. Jednak dba³oœæ o œrodowisko przyrodnicze,
glebê i wodê powoduje, ¿e coraz czêœciej rolnicy stosuj¹ zasadê
mechanicznego niszczenia chwastów. Metoda ta obejmuje
podstawow¹ i przedsiewn¹ uprawê roli oraz zabiegi
pielêgnacyjne. Do niszczenia chwastów w zbo¿ach w sposób
mechaniczny najczêœciej wykorzystywane s¹ brony
chwastowniki, wyposa¿one w sprê¿yste zêby. Sprê¿ystoœæ
zêbów powoduje kruszenie wierzchniej warstwy gleby,
wytrz¹sanie oraz wyrywanie chwastów. Chwastownik
umo¿liwia zerwanie szkodliwego zaskorupienia gleby, czêsto
wystêpuj¹cego po obfitych opadach na glebach zlewnych,
dziêki czemu nastêpuje przerwanie parowania gleby i jej
przewietrzenie, a w efekcie przyspieszenie wschodów i
wegetacji roœlin uprawnych. Bronowanie chwastownikiem
mo¿na przeprowadzaæ przed wschodami po g³êbokim siewie
oraz po wschodach.

Rys. 1. Widok ogólny wielofunkcyjnego narzêdzia w wersji
chwastownika 4-polowego

Opracowany chwastownik sk³ada siê z 4 lub 6 pól
roboczych, zawieszonych na zawiesiach, które po³¹czone s¹ z
ram¹ noœn¹ za pomoc¹ czopów osadzonych w tulejach belki, w
rozstawie odpowiadaj¹cym szerokoœci roboczej pól (rys. 1).
Pola wyposa¿one s¹ w zêby sprê¿yste rozmieszczone w 6
rzêdach. Na ka¿dej belce zamocowanych jest za pomoc¹ jarzm
8 zêbów na przemian prawych i lewych. Wszystkie belki
po³¹czone s¹ ³¹cznikiem regulacyjnym, który umo¿liwia
jednoczesny ich obrót i skokow¹ (co 5°) zmianê k¹ta natarcia
zêbów w zakresie 60-105 oraz zablokowanie ich w danym po-
³o¿eniu œrub¹ na p³ytce regulacyjnej z szeregiem otworów.
Regulacja k¹ta natarcia umo¿liwia dostosowanie zag³êbienia
zêbów do warunków glebowych. Zmiana k¹ta natarcia zêbów
powoduje te¿ zmianê przeœwitu pod ram¹ pola w zakresie 265-
430 mm, a tym samym zmianê wysokoœci po³o¿enia dolnych
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punktów zawieszenia narzêdzia wspartego na ko³ach
kopiuj¹cych. Podczas bronowania przed wschodami i w
pocz¹tkowym okresie wzrostu palce chwastownika nale¿y
odchyliæ do ty³u (ustawienie niskie), wtedy ich zag³êbienie nie
przekracza g³êbokoœci siewu, a ³agodnie nacieraj¹ce ostrza nie
powoduj¹ wyci¹gania siewek. Zabieg taki jest niezbêdny, gdy
wyst¹pi zaskorupienie utrudniaj¹ce wschody zbo¿a. W fazie
krzewienia zag³êbienie palców chwastownika do 6 cm nie
powoduje uszkodzeñ silnie ukorzenionych siewek, a w du¿ym
stopniu niszczy wschodz¹ce chwasty. Zerwanie skorupy
glebowej przerywa powierzchniowe parowanie gleby i
poprawia jej napowietrzenie.

Chwastownik 6-polowy podczas pielêgnacji kukurydzy

Podczas mechanicznej pielêgnacji kukurydzy ci¹gnik
wspó³pracuj¹cy z chwastownikiem mo¿na prowadziæ w
poprzek lub ukoœnie do rzêdów, gdy siewki kukurydzy s¹ ma³e .
Natomiast w ³anie kukurydzy o wiêkszej wysokoœci, gdy
roœliny s¹ podatne na uszkodzenia, lepiej prowadziæ ko³a
ci¹gnika i narzêdzia w miêdzyrzêdziach (rys. 2). Ko³a kopiu-
j¹ce montowane s¹ na belce ramy z przodu i dziêki
przykrêcanym uchwytom mog¹ byæ mocowane w dowolnym
miejscu, a wysuniêty do przodu uk³ad zawieszenia narzêdzia
umo¿liwia ich monta¿ równie¿ bezpoœrednio za ko³ami
ci¹gnika. Wysokoœæ pielêgnowanej kukurydzy mo¿e byæ
wiêksza od przeœwitu pod belkami pól chwastownika, gdy¿
pochylenie roœlin nie powoduje ich uszkodzenia. Wysokoœæ
zêbów chwastownika wynosi, zale¿nie od ich k¹ta natarcia, od
220 do 410 mm, a wiêc przy wysokim ustawieniu mo¿liwa jest
praca w ³anie kukurydzy o wysokoœci nawet ok. 50 cm.
Sprê¿yste palce chwastownika spulchniaj¹ p³ytko glebê, a po
natrafieniu na roœlinê odchylaj¹ siê na bok nie powoduj¹c jej
uszkodzenia. Mo¿liwe do uzyskania zag³êbienie palców zale¿y
od ich k¹ta natarcia i stanu gleby. Najbardziej uniwersalne jest
ustawienie poœrednie, w którym ostrza zêbów ustawione s¹
pionowo i pod wp³ywem obci¹¿enia odchylaj¹ siê do ty³u.
Zalet¹ stosowania chwastownika w pielêgnacji kukurydzy w
porównaniu do klasycznych pielników jest spulchnienie gleby i
znacz¹ce zniszczenie chwastów równie¿ w rzêdach roœlin.

Chwastownik mo¿na równie¿ zastosowaæ po rozlaniu
gnojowicy w miêdzyrzêdziach kukurydzy. Wówczas w wyniku
wymieszania gnojowicy z gleb¹ zostaje ograniczone jej
wymywanie i ulatnianie siê sk³adników pokarmowych do
atmosfery.

Kolejne zastosowanie wielofunkcyjnego narzêdzia to
pielêgnacja u¿ytków zielonych. Dotychczas do tego zabiegu

Rys. 2.

Mechaniczna pielêgnacja u¿ytków zielonych

rolnicy stosowali klasyczne brony ³¹kowe lub ciê¿kie brony
zêbowe z odwróconymi polami. W tej konfiguracji roboczej
narzêdzia przed polami chwastownika montuje siê segmenty
w³ók przednich, które mocowane s¹ na sprê¿ystych
wspornikach, o regulowanej wysokoœci pracy i zmiennym
k¹cie natarcia. Rozgarniaj¹ one wstêpnie kretowiska przed
palcami, umo¿liwiaj¹c ich rozgrabienie na wysokoœæ mniejsz¹
ni¿ wysokoœæ koszenia. Elastyczna praca w³ók na sprê¿ynach
powoduje, ¿e zagiête krawêdzie nacieraj¹ce dobrze œcinaj¹
kretowiska, a dziêki ich odchyleniu do ty³u ³agodnie
przesuwaj¹ siê po darni, nie uszkadzaj¹c jej na nierównoœciach
(rys. 3). Sprê¿yste palce chwastownika zapewniaj¹ wygra-
bienie darni i delikatne jej naciêcie, czêœciowe zniszczenie
chwastów oraz rozrzucenie wygrabionego woj³oku i kretowisk,
a tak¿e skoszonych niedojadów i ³ajniaków na pastwiskach.
Ponadto chwastownik umo¿liwia te¿ równomierne rozgra-
bienie rozrzuconego wczeœniej kompostu lub obornika, czêsto
stosowanych do nawo¿enia u¿ytków zielonych w
gospodarstwach ekologicznych.

Najlepsze wygrabianie darni uzyskuje siê przy ustawieniu
ostrzy palców chwastownika zbli¿onym do pionowego.
Podczas pracy odchylaj¹ siê one lekko do ty³u i przy braku
zag³êbienia nie powoduj¹ szarpniêæ. Podczas pracy na
pofalowanym terenie pola dobrze uk³adaj¹ siê na
nierównoœciach, a ko³a kopiuj¹ce chwastownika powinny byæ
rozstawione jak najszerzej, co ogranicza boczne wychylenia
ramy i szarpniêcia skrajnych pól.

Rys. 3. Zagiête krawêdzie nacieraj¹ce przednich w³ók dobrze
œcinaj¹ kretowiska

Krajowi producenci oferuj¹ agregaty uprawowe o ró¿nym
stopniu z³o¿onoœci, o szerokoœciach roboczych od 1,8 do 5,7 m.
Proponowane rozwi¹zanie lekkiego agregatu do uprawy
przedsiewnej ma szerokoœæ robocz¹ 6 m. Na ramie noœnej
narzêdzia, w miejsce pól chwastownika montuje siê pola brony
zêbowej œredniej. Parametry pól roboczych ró¿ni¹ siê od pól
stosowanych dotychczas w bronach zêbowych, szerokoœci¹
(1,5 m zamiast 0,92 lub 1,15 m), zwiêkszon¹ podzia³k¹ zêbów
(50 mm zamiast 46 mm) i zwiêkszonym naciskiem na 1 z¹b
œredni (2,3 kg zamiast 1,8 kg). W dwóch pierwszych rzêdach
zamontowane s¹ zêby proste, a w trzech kolejnych zagiête.
Szerokie i ciê¿kie pola s¹ bardzo stabilne podczas pracy.
Zale¿nie od zwiêz³oœci gleby g³êbokoœæ robocza brony wynosi
od 5 do 8 cm, a spulchniona gleba jest odrzucana przez zêby na
boki i swobodnie przemieszcza siê pomiêdzy kolejnymi
rzêdami zêbów i pod p³askownikami pól, których przeœwit nad
pod³o¿em wynosi 160 mm. Podczas pracy ³añcuchy noœne

Przedsiewne doprawianie gleby
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powinny byæ luŸne, a boczne wychylenia pól na napiêtych
krótkich ³añcuchach poci¹gowych s¹ niewielkie, dziêki czemu
nie wystêpuj¹ kolizje pomiêdzy s¹siednimi polami.

W uchwytach pola brony zêbowej, za pomoc¹ sworzni
mocowana jest w³óka tylna, której zadaniem jest zasypywanie
bruzd wy¿³obionych przez zêby ostatniego rzêdu. Ramiona
mocuj¹ce po³o¿one s¹ blisko uch noœnych pola, które pe³ni¹
równie¿ funkcjê zderzaków ograniczaj¹cych boczne
wychylenia w³óki. Ponadto na ramionach znajduj¹ siê œruby
zderzakowe ustalaj¹ce wysokoœæ po³o¿enia w³óki wzglêdem
zêbów, która powinna byæ tak ustawiona, aby w³óka œcina³a
grzbiety bez nadmiernego garniêcia gleby. Zalet¹ w³óki jest
równie¿ doci¹¿enie ty³u pola.

Do wstêpnego doprawiania gleby mo¿na wykorzystaæ
sam¹ bronê lub bronê w po³¹czeniu z w³ókami przednimi i
tylnymi, poprawiaj¹cymi przede wszystkim wyrównanie
gleby. Natomiast dla potrzeb ostatecznej uprawy przedsiewnej
mo¿na na koñcu belek noœnych zawiesi zamontowaæ wa³y
strunowe, a ca³y agregat wyposa¿yæ równie¿ w spulchniacze
œladów kó³ ci¹gnika (rys. 4). Wa³y strunowe dobrze dociskaj¹
spulchnion¹ glebê do pod³o¿a, zagêszczaj¹c j¹ poni¿ej warstwy
siewnej, na g³êbokoœci ok. 5 cm. Faliœcie wygiête i gêsto
ustawione struny rozkruszaj¹ grudki gleby i wciskaj¹ w glebê
pozosta³e resztki po¿niwne. Du¿a prêdkoœæ obrotowa wa³ów
wynikaj¹ca z ich ma³ej œrednicy powoduje dobre wytrz¹sanie
podciêtych chwastów i podrzucanie ma³ych grudek gleby.
Nacisk wa³ów na pod³o¿e mo¿na ustaliæ precyzyjnie
wrzecionami regulacyjnymi i górnym ³¹cznikiem ci¹gnika.
Podczas pracy rama agregatu wspiera siê na ko³ach z przodu i
wa³ach z ty³u, przy czym zamocowane na zawiesiach wa³y
dobrze uk³adaj¹ siê na pochyleniach terenu. Gdy gleba jest
noœna to wystarczy wyposa¿enie agregatu w 2 ko³a kopiuj¹ce,
ale na glebach pulchnych wskazane s¹ 4 ko³a. Wtedy tocz¹ siê
one swobodniej i pozostawiaj¹ p³ytsze, ³atwiejsze do
zniwelowania koleiny. Taki lekki agregat uprawowy zapewnia
prawid³ow¹ uprawê przedsiewn¹ na glebach lekkich i œrednich,
szczególnie po orce wstêpnie doprawionej narzêdziem
po³¹czonym z p³ugiem lub w oddzielnym zabiegu bronowania
czy w³ókowania.

Rys. 4. Agregat 4-polowy podczas doprawiania gleby po orce

Ci¹gniki klasy 1,4 wspó³pracuj¹ce z agregatem do uprawy
przedsiewnej powinny byæ wyposa¿one w przedni napêd
i komplet obci¹¿ników przedniej osi.

Narzêdzie zosta³o tak skonstruowane, ¿e w po³o¿enie
transportowe rama sk³adana jest za pomoc¹ dwóch si³owników
hydraulicznych. Podczas sk³adania ramy unoszone zawiesia z
polami roboczymi, dziêki obrotowemu po³¹czeniu z ram¹,
poziomuj¹ siê pod ciê¿arem w³asnym i podwieszonych
zespo³ów. Dla prawid³owego, ostatecznego ustawienia
zespo³ów roboczych, aby nie wystawa³y poza dopuszczaln¹
szerokoœæ transportow¹ po drogach publicznych, konieczne
by³o ograniczenie przechylenia najwy¿ej po³o¿onych zawiesi
skrajnych za pomoc¹ zderzaków i zwiêkszenie przechylenia
zawiesi ni¿szych za pomoc¹ ³¹czników, które ograniczaj¹
równie¿ bezw³adnoœciowe wahania tych zawiesi podczas
sk³adania i transportu. Zastosowane rozwi¹zania techniczne
powoduj¹, ¿e narzêdzie spe³nia stosowne przepisy o

Rys. 5. Narzêdzie wielofunkcyjne spe³nia stosowne przepisy
o ruchu drogowym

Wymianê elementów roboczych nale¿y przeprowadzaæ na
narzêdziu pewnie wspartym na pod³o¿u. Po opuszczeniu
narzêdzia, wy³¹czeniu silnika ci¹gnika i zaci¹gniêciu hamulca
rêcznego nale¿y sprawdziæ stabilnoœæ agregatu ci¹gnik-
narzêdzie i nastêpnie przyst¹piæ do wymiany. Do mocowania
nowych elementów nale¿y u¿ywaæ tylko typowe œruby. W
przypadku wymiany ca³ych pól roboczych nale¿y ramê noœn¹
wesprzeæ na ko³ach kopiuj¹cych i roz³o¿onej podporze tak, aby
³añcuchy mocuj¹ce pola by³y luŸne. Zabieg ten powinny
wykonywaæ dwie osoby.

Wielofunkcyjne narzêdzie uprawowo-pielêgnacyjne
posiada DEKLARACJÊ ZGODNOŒCI WE, która informuje
nabywcê, ¿e parametry techniczne narzêdzia w zakresie
bezpieczeñstwa obs³ugi i ergonomii, odpowiadaj¹ normom
i standardom europejskim zgodnie ze stosownymi krajowymi
i unijnymi aktami prawnymi.

Bezpieczeñstwo u¿ytkowania

ruchu
drogowym (rys. 5).

NEW MULTIFUNCTIONAL TILLAGE- AND MAINTENANCE TOOL

Summary

The study presents multifunctional tillage- and maintenance tool for mechanical maintenance of cultivation and for pre-sow soil
tillage. The study describes all versions of the multifunctional tool which are assemblied on the basis of the same carrying frame.
The study showed the universal and safe appliance of the tool.
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