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Streszczenie

Dokonano przegl¹du wybranych zagranicznych siewników do punktowego siewu nasion wraz z opisem budowy i dzia³ania ich
zespo³ów wysiewaj¹cych oraz podaniem najwa¿niejszych parametrów roboczych. Przedstawiono równie¿ wybrane wyniki badañ
dotycz¹cych jakoœci siewu drobnych nasion warzyw wykonywanych siewnikami precyzyjnymi z ³y¿eczkowymi i taœmowymi
zespo³ami wysiewaj¹cymi.
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NOWE ROZWI¥ZANIA W BUDOWIE
SIEWNIKÓW PRECYZYJNYCH. Czêœæ 2.

Firma Väderstad rozpoczê³a produkcjê nowego siewnika
Väderstad typu Tempo (rys. 1) przeznaczonego do szybkiego
i precyzyjnego siewu nasion kukurydzy i s³onecznika.

O innowacyjnoœci tego siewnika decyduje m.in. nowy
mechanizm dozuj¹cy, w którym nasiona przemieszczaj¹ siê
pod ciœnieniem, dziêki czemu na jego pracê nie ma wp³ywu
nachylenie terenu, drgania oraz prêdkoœæ jazdy. Siewnik
Tempo mo¿e byæ wyposa¿ony w dozownik mikrogranulatu
zamontowany w ka¿dym rzêdzie. Ergonomiczna konstrukcja

sprawia, ¿e zbiornik o pojemnoœci 17 dm mo¿na ³atwo nape³-
niæ, a operator ma dobry wgl¹d do jego wnêtrza. Elektryczne
mechanizmy dozuj¹ce nawóz s¹ wyposa¿one w indywidualne
liczniki. Kalibracja i ustawienia dawki s¹ sterowane przez

. Redlice nawozowe znajduj¹ siê przed sekcj¹
wysiewaj¹c¹ nasiona i umieszczaj¹ nawóz oko³o 2 cm poni¿ej
po³o¿enia nasion w glebie. Regulacja docisku redlic jest
wykonywana bez u¿ycia narzêdzi. Sekcje wysiewaj¹ce zapro-
jektowano tak, aby zagwarantowaæ wysok¹ precyzjê siewu
podczas jazdy z du¿¹ prêdkoœci¹ w ró¿nych warunkach - na
polach po orce, a tak¿e w systemach uprawy uproszczonej.Aby
zredukowaæ wp³yw wstrz¹sów podczas przejazdu prowadzo-
nego z du¿¹ prêdkoœci¹, w sekcji wysiewaj¹cej zastosowano
ko³a zamontowane w systemie tandemowym. Dziêki takiemu
rozwi¹zaniu zagwarantowano p³ynny ruch sekcji wysiewaj¹-
cej, co wp³ywa na utrzymanie wysokiej precyzji siewu. Aby
zapewniæ optymalny kontakt nasion z gleb¹, w sekcji wysiewa-
j¹cej, bezpoœrednio za dysz¹ nasienn¹, zastosowano ko³o
ugniataj¹ce. Sk³adanie siewników do po³o¿enia transpor-
towego mo¿e byæ wykonywane rêcznie lub hydraulicznie [6].

Firma Kuhn produkuje m.in. siewnik punktowy o nazwie
handlowej MAXIMA2 RXL(rys. 2).

Rys. 1. Siewnik precyzyjny firmy Väderstad typu Tempo [6]
Fig. 1. Precise seeder of Tempo type of Väderstad [6]
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Rys. 2. Siewnik precyzyjny firmy Kuhn o nazwie handlowej
MAXIMA 2 [7]
Fig. 2. Precise seeder of brand name MAXIMA 2 of Kuhn [7]

Siewnik ten mo¿e byæ wyposa¿ony w 9, 10 lub 12 sekcji
wysiewaj¹cych, przy zachowaniu rozstawu pozwalaj¹cego na
uprawê kukurydzy, a zakres szerokoœci roboczej maszyny
wynosi od 6,75 do 9,00 m, co gwarantuje uzyskanie dziennej
wydajnoœci nawet do 60 ha. W zale¿noœci od konfiguracji,
sk³adana rama mo¿e byæ wyposa¿ona w ramy boczne: sztywne
(szerokoœæ transportowa 4,4 m), teleskopowe pojedyncze
(szerokoœæ transportowa 3,5 m) lub teleskopowe podwójne
(szerokoœæ transportowa 3,0 m). Konstrukcjê siewnika tworz¹
trzy niezale¿ne ramy z sekcjami wysiewaj¹cymi, co umo¿liwia
dopasowanie maszyny do nierównoœci terenu na ca³ej
szerokoœci roboczej. Istnieje równie¿ mo¿liwoœæ wyposa¿enia
maszyny w przednie ko³a, szczególnie polecane do pracy na
zakamienionej glebie lub ko³a montowane z ty³u do pracy na
luŸniejszej glebie. Podobnie jak inne siewniki tej firmy posiada
on szeroki wybór opcji wyposa¿enia dodatkowego, do którego
mo¿na zaliczyæ:
- urz¹dzenie kontrolno-steruj¹ce KMS412 do sterowania

wysiewem z kabiny ci¹gnika,
- mo¿liwoœæ wy³¹czenia wysiewu w poszczególnych

sekcjach z kabiny ci¹gnika, co daje oszczêdnoœæ nasion,
- zbiornik TF1500 montowany z przodu ci¹gnika do

wysiewu nawozu,
- pneumatyczny system wysiewu mikrogranulatu z central-

nym zbiornikiem, gwarantuj¹cy precyzyjne dozowanie
nawozu bez ryzyka jego blokowania w zespole wysie-
waj¹cym.
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Sekcje wysiewaj¹ce siewników Maxima 2 firmy Kuhn
umo¿liwiaj¹ siew nasion w wielu technologiach, w tym w upra-
wie uproszczonej. Pokrywa zespo³u wysiewaj¹cego jest
otwierana za pomoc¹ prostego pokrêt³a. Jest ona zamontowana
na zawiasie, który zapewnia sta³y docisk uszczelnienia. Takie
rozwi¹zanie eliminuje ryzyko zu¿ycia spowodowanego
nieprawid³owym zamkniêciem pokrywy. Dziêki zastosowaniu
tarczy wysiewaj¹cej o du¿ej œrednicy (250 mm) uzyskano du¿¹
precyzjê siewu przy wy¿szej prêdkoœci roboczej siewnika.
Praktycznym rozwi¹zaniem jest regulacja dozowania
drobnych nasion do komory wysiewaj¹cej za pomoc¹ zew-
nêtrznej dŸwigni. Uwalnianie nasion przyssanych do tarczy jest
realizowane za pomoc¹ zgarniacza i elementu przerywaj¹cego
podciœnienie. Wygiêta koñcówka przewodu nasiennego zape-
wnia dok³adny wysiew, niezale¿nie od kszta³tu, œrednicy lub
masy nasion, a redlica umieszczona miêdzy tarczami wykonuje
bruzdê siewn¹. Za pomoc¹ specjalnego pokrêt³a mo¿na
roz³¹czyæ ka¿d¹ sekcjê robocz¹ i dŸwigni¹ obróciæ tarczê
wysiewaj¹c¹ w celu sprawdzenia ustawienia zgarniacza [7].

Rys. 4. Sekcja wysiewaj¹ca siewnika precyzyjnego firmy
Amazone typu EDX [5]
Fig. 4. Sowing section of EDX type precise seeder of Amazone
[5]

Rys. 3. Siewnik precyzyjny firmy Amazone typu EDX [5]
Fig. 3. EDX type precise seeder of Amazone [5]

Firma Amazone produkuje siewnik nadciœnieniowy typu
EDX (rys. 3, 4). Stosowanie tych siewników jest zalecane
g³ównie przy wysiewie nasion jednego gatunku na du¿ej
powierzchni, podzielonej na mniejsze parcele. Jeœli siew
kukurydzy ma byæ po³¹czony z nawo¿eniem pod korzeñ,
mo¿na wybraæ siewnik ze zintegrowanym zbiornikiem nawozu
EDX 6000-2C lub siewnik z czo³owym zbiornikiem nawozu
EDX 6000-2FC. Ci¹gniki wspó³pracuj¹ce z siewnikiem
powinny dysponowaæ moc¹ powy¿ej 125 kW oraz du¿¹ si³¹
udŸwigu podnoœnika hydraulicznego. Nasiona, po rozdzie-
leniu, s¹ przez przewody wstrzeliwane do oddzielnego sektora
odk³adania, zwanego systemem wychwytywania z for-
mierzem redlin i rolk¹ wychwytuj¹c¹. Formierz redlin dwoma
tarczami tn¹cymi tworzy czworok¹tne redliny. Pod¹¿aj¹ca
z ty³u rolka wychwytuj¹ca zamyka dó³ i boczne œciany tych
redlin, tak ¿e nasiona, tak¿e w niekorzystnych warunkach
glebowych, nie przetaczaj¹ siê, lecz s¹ wychwytywane i doci-
skane do gleby. Ze wzglêdu na to, ¿e rolka wychwytuj¹ca jest
ustawiona bezpoœrednio za formierzem redlin, jakoœæ pracy
pozostaje zachowana tak¿e przy zwiêkszonej prêdkoœci jazdy.

Przy du¿ych prêdkoœciach roboczych siewnika wa¿ne jest,
aby zespo³y wysiewaj¹ce nasiona i nawóz pracowa³y w³aœci-
wie, co wp³ywa na precyzyjne uk³adanie nasion i nawozu na
nastawionej g³êbokoœci. W³aœnie z tych wzglêdów Amazone
stosuje we wszystkich siewnikach punktowych EDX hydrau-
liczne systemy docisku redlic. W wyposa¿eniu specjalnym
dostêpna jest zdalna elektryczna zmiana ciœnienia, ustawiana

przez terminal obs³ugowy Amatron , bezpoœrednio z kabiny

ci¹gnika. Poprzez terminal Amatron mo¿liwa jest realizacja
wielu funkcji siewnika, na przyk³ad ustawienia dawek wysiewu
nasion i nawozu. Zmiany tych wielkoœci oraz uruchamianie
funkcji hydrauliki mo¿na wykonywaæ tak¿e podczas pracy.

Wyœwietlacz Amatron na bie¿¹co informuje operatora o prêd-
koœci roboczej, dawce wysiewu, iloœci nasion i nawozu
pozosta³ych w zbiornikach oraz d³ugoœci odcinka do obsiania
tymi zapasami [5].

W tab. przedstawiono zestawienie parametrów technicz-
nych opisanych siewników precyzyjnych.

Ocenê jakoœci siewu wykonywanego siewnikami precyzyj-
nymi w warunkach polowych przeprowadza siê na podstawie
stanu plantacji po pe³nych wschodach roœlin, a cech¹ charakte-
ryzuj¹c¹ ich pracê jest najczêœciej rzeczywisty odstêp miêdzy
roœlinami w rzêdach, okreœlany przy ró¿nych prêdkoœciach
roboczych siewników. W celu scharakteryzowania dok³adnoœci
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rozmieszczenia roœlin w rzêdach okreœla siê cechy szcze-
gó³owe, takie jak: œredni odstêp miêdzy roœlinami, liczebnoœci
lub procentowe udzia³y roœlin w badanych klasach odleg³oœci,
wydzielonych na podstawie œredniej.

W celu dok³adnego okreœlenia rozmieszczenia nasion
w rzêdzie przy ró¿nych parametrach roboczych, prowadzone s¹
badania sekcji wysiewaj¹cych siewników precyzyjnych w wa-
runkach laboratoryjnych na specjalnych stanowiskach.

Jak wiadomo, najistotniejszym parametrem jakoœci siewu
wykonywanego siewnikami precyzyjnymi jest równomiernoœæ
rozmieszczenia nasion w rzêdach, przy zachowaniu
nastawionej g³êbokoœci siewu i mo¿liwie du¿ej prêdkoœci
roboczej. Bior¹c powy¿sze pod uwagê producenci siewników
precyzyjnych staraj¹ siê konstruowaæ je tak, aby umo¿liwia³y
uzyskanie wysokiej jakoœci siewu przy du¿ej wydajnoœci.

W podsumowaniu mo¿na dodaæ, ¿e badania laboratoryjne
sekcji roboczych siewników z ³y¿eczkowymi i taœmowymi
zespo³ami wysiewaj¹cymi, zrealizowane w Katedrze Maszyn
Ogrodniczych i Leœnych Uniwersytetu Przyrodniczego w
Lublinie [1, 2, 3, 4], wykaza³y, ¿e przy siewie drobnych nasion

Podsumowanie

NEW TENDENCIES IN CONSTRUCTION OF PRECISE SEEDERS. Part 2.

Summary

This paper discusses the latest tendencies in the construction of precise seeders. A selection of foreign seeders for precision drilling
was presented including descriptions of their seeding apparatus and the most important working parameters. Additionally, the
selected results of the research on the quality of drilling of small vegetable seeds by means of precision drills with cup-feed drills
and belt drills.

: spot seeding; precise seeders; technical characteristics; Väderstad; Kuhn; AmazoneKey words

warzyw (marchew, pietruszka) najkorzystniejszy procentowy
udzia³ wysiewów pojedynczych uzyskano przy prêdkoœci

roboczej siewników wynosz¹cej 0,5-0,7 m·s .
-1
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Jednostka
miary

Wyszczególnienie

System wysiewu

Model siewnika

Podciœnieniowy Nadciœnieniowy

Nazwa firmy

VÄDERSTAD KUHN AMAZONE

TEMPO MAXIMA 2 EDX

Gatunek nasion

Szerokoœæ robocza

Liczba rzêdów

Wydajnoœæ

Zapotrzebowanie
na moc

Pojemnoœæ
zbiornika nasion

Wysiew nawozu

m

szt.

ha

kW

dm
3

-

- kukurydza, s³onecznik itd.

Brak danych

6-8

brak danych

Kukurydza, burak itd.

2,5-9,0

8-12

brak danych

kukurydza, rzepak itd.

6,0-9,0

8-12

400-700 ha w sezonie

brak danychbrak danych

17 dm  na sekcjê
3

opcja

52

standard standard

360-600

Tab. Parametry techniczne opisanych siewników precyzyjnych [5, 6, 7]
Table. Selected working parameters of precise seeders [5, 6, 7]
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