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Streszczenie

Prasy zwijaj¹ce stanowi¹ obecnie podstawowe ogniwo w technologiach zbioru objêtoœciowych produktów paszowych. Maszyny
te charakteryzuj¹ siê bardzo du¿ymi wydajnoœciami, które pozwalaj¹ zbieraæ s³omê, siano i zielonki na ró¿ne formy skarmiania
w optymalnych terminach agrotechnicznych. Na targach „Polagra-Premiery” 2016 producenci zagraniczni i krajowi
zaprezentowali szeroki asortyment pras. W artykule przedstawiono rozwi¹zania konstrukcyjne w tych maszynach.

: prasy zwijaj¹ce, charakterystyka techniczna, s³oma, siano, zielonkiS³owa kluczowe

ROZWI¥ZANIA KONSTRUKCYJNE
W PRASACH ZWIJAJ¥CYCH PREZENTOWANYCH

W OFERTACH PRODUCENTÓW NA TARGACH
„POLAGRA-PREMIERY” 2016

Podbieracz

W prasach zbieraj¹cych jest stosowany podbieracz z prze-
noœnikiem ³añcuchowo-listwowym o szerokoœci od 1,6 do
2,3 m, wyposa¿ony w 4, a przewa¿nie w 5 rzêdów palców
podbieraj¹cych. Wiele firm w swoich podbieraczach nie stosuje
toru krzywkowego, co redukuje liczbê ruchomych czêœci,
dziêki czemu jest on bardziej niezawodny, mniej podatny na zu-
¿ycie, cichszy i nie wymaga specjalnej konserwacji. Niestero-
wany podbieracz pozwala na zwiêkszenie prêdkoœci obrotowej
o ok. 30%. Podwójne palce z prêtów o œrednicy 5,6 mm
w odstêpach co 64 mm umo¿liwiaj¹ optymalizacjê przepusto-
woœci ³adowacza. Szerokoœæ podbieracza w prasach zwija-
j¹cych wynosi od 2,0 do 2,40 m, natomiast szerokoœæ robocza
zawiera siê od 1,6 do 2,11 m [7].

Rys. 1. Podajnik wid³owy w prasie zwijaj¹cej DF 2,1 CC firmy
UNIA GROUP [7]
Fig. 1. Fork feed in the DF 2,1 CC roll baler of UNIA GROUP
[7]

Zebrany przez podbieracz materia³ jest przemieszczany do
komory zwijania. W pierwszych rozwi¹zaniach tego zespo³u
podebrany przez podbieracz materia³ by³ podawany w szcze-
linê miêdzy poziomym przenoœnikiem taœmowym i górnym
wa³kiem dociskowym, a nastêpnie do komory zwijania [3, 5].
W prasie DF 2,1 CC firmy UNIA GROUP stosowany jest po-
dajnik wid³owy (rys. 1) przemieszczaj¹cy materia³ z podbiera-
cza do komory zwijania [7].

Je¿eli zadaniem podbieracza i zespo³u dozuj¹cego jest
jedynie zapewnienie p³ynnego i równomiernego podawania
materia³u do komory prasowania stosowany jest otwarty zespó³
podaj¹cy OptiFlow (rys. 2) stosowany w prasach firmy KUHN.

Zespó³ ten o otwartej konstrukcji posiada bardzo du¿e
mo¿liwoœci pod wzglêdem podawanego materia³u. Przy du¿ej
iloœci s³omy lub siana górny walec napêdzany od g³ównego
napêdu prasy zapewnia wstêpne zagêszczenia materia³u.
Podobne rozwi¹zania stosuj¹ w swoich maszynach m. in. firmy
KRONE, FERABBOLI, LELY[7].

Rys. 2. Otwarty zespó³ podaj¹cy OptiFlow firmy KUHN [7]
Fig. 2. Open feeding unit with OptiFlow of KUHN [7]

Rys. 3. Zespó³ podbieraj¹cy EasyFlow z rolk¹ dociskow¹,
odbojnic¹ i bêbnem transportowym firmy KRONE [7]
Fig. 3. The EasyFlow pick-up attachment unit with the pressure
roller, fender and transport drum of KRONE [7]

W niektórych maszynach, zw³aszcza przy zbiorze krótkie-
go materia³u, nad podbieraczem umieszczana jest rolka doci-
skowa przytrzymuj¹ca krótki pokos i/lub odbojnica, które
nawet przy du¿ej prêdkoœci obrotowej podbieracza zapobiegaj¹
podrzucaniu pobieranego materia³u. Taki system jest stosowa-
ny np. w prasach firmy KRONE (rys. 3). W niektórych maszy-
nach (McHALE serii 8X2) w uk³adzie zasilania nad podbiera-
czem stosowany jest zespó³ prêtów chroni¹cych delikatne
roœliny.
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£adowacz

We wszystkich nowoczesnych prasach zwijaj¹cych w ka-
nale dozuj¹cym umieszczony jest ³adowacz wykonany w po-
staci rotora z pojedynczymi lub podwójnymi palcami, który
mo¿e wykonywaæ tylko za³adunek materia³u do komory
zwijania (rys. 4a) lub byæ urz¹dzeniem za³adowczo-tn¹cym
(rys. 4b). W tym drugim rozwi¹zaniu podebrany przez podbie-
racz materia³ dostaje siê bezpoœrednio w zasiêg palców rotacyj-
nego ³adowacza i po rozdrobnieniu przez zespó³ no¿y wspó³-
pracuj¹cych z ³adowaczem jest podawany do komory zwijania.

Przy szerokoœci podbieracza wynosz¹cej ok. 2,0-2,2 m
szerokoœæ robocza prasy (szerokoœæ komory prasowania)
wynosi na ogó³ 1,2 m. W zwi¹zku z tym w rotorach ³aduj¹cych
i ³aduj¹co-tn¹cych na ich koñcach stosowane s¹ przenoœniki
œlimakowe przemieszczaj¹ce materia³ w strefê dzia³ania pal-
ców rotora. Na rys. 5 przedstawiono rozwi¹zanie zespo³ów
³aduj¹cych: OptiFeed z pojedynczymi zêbami (rys. 5a) oraz
OptiCut 14, przystosowany do wspó³pracy z 14-no¿owym ze-
spo³em tn¹cym (rys. 5b). Zastosowanie bocznych przenoœni-
ków œlimakowych zapewnia równomierne rozprowadzanie
materia³u na ca³ej szerokoœci kana³u wlotowego komory praso-
wania co zapewnia równomierne rozmieszczenie materia³u
w sprasowanej beli.

Rotory podaj¹ce materia³ do komory prasowania i jedno-
czeœnie wykonuj¹ce ciêcie sk³adaj¹ siê z podwójnych tarcz
z zêbami, które tworz¹ krawêdzie przeciwtn¹ce dla zespo³u
no¿y. Kszta³t oraz sposób u³o¿enia palców na obwodzie bêbna
s¹ zró¿nicowane u poszczególnych producentów [1]. Spotyka
siê sinusoidalne, spiralne z 8 rzêdami palców lub w kszta³cie
litery V (KRONE). W zale¿noœci od rozwi¹zania konstrukcyj-
nego i zapotrzebowania rolnika na okreœlonej d³ugoœci spraso-
wany materia³ w beli, mo¿e byæ stosowana ró¿na liczba par
zespo³ów tn¹cych. W zespo³ach firmy KUHN mog¹ byæ stoso-
wane rotory o maksymalnej liczbie pracuj¹cych no¿y 14 i 23,
ale operator mo¿e wybieraæ wariant 0, 4, 7 lub 14 no¿y, a dla
drugiego wariantu 0, 7, 11, 12 lub 23 no¿e. W rotorach tn¹cych
SuperCut 25 firmy FENDT operator mo¿e wprowadziæ do ka-
na³u 6, 12, 13 lub 25 no¿y co pozwala na uzyskanie ciêcia o d³u-
goœci 40 mm. Na ogó³ s¹ w³¹czane trzy lub cztery zespo³y no¿y
o zró¿nicowanej d³ugoœci ciêcia od 40 do 90 mm, a w zale¿no-
œci od potrzeby wszystkie no¿e mog¹ byæ wy³¹czone z pracy
[7].

Rys. 4. £adowacze rotorowe stosowane w prasach zwijaj¹cych
firmy KRONE [7]
Fig. 4. Rotary loaders used in roll balers of KRONE [7]

Rys. 5. Rotory firmy KUHN: a - OptiFeed, b - OptiCut 14 [7]
Fig. 5. Rotors of KUHN: a - OptiFeed, b - OptiCut 14 [7]

Ka¿dy nó¿ zespo³u tn¹cego jest indywidualnie zabezpie-
czony przed przeci¹¿eniem i uszkodzeniem. W razie dostania
siê kamienia lub innego obiektu nó¿ cofa siê, a nastêpnie
automatycznie powraca do pozycji roboczej [7].

W niektórych prasach stosowany jest uk³ad opuszczanej
pod³ogi, s³u¿¹cy do natychmiastowego odblokowania rotora
bez rêcznej interwencji operatora. Rotor jest zabezpieczony
g³ównym sprzêg³em WOM. W przypadku jego zablokowania
ca³a pod³oga pod rotorem oraz zespó³ no¿y mog¹ zostaæ
opuszczone za pomoc¹ przycisku na terminalu steruj¹cym. Po
pozbyciu siê nagromadzonego materia³u, pod³oga zostaje
ponownie ustawiona w pozycji roboczej. Taki system DROP-
FLOOR jest stosowany w prasach PowerFeed i SuperCut z 14
lub 25 no¿ami firmy MASSEY FERGUSON. Podobne
rozwi¹zania ruchomej pod³ogi stosuj¹ tak¿e firmy: KUHN,
JOHN DEERE, LELYWELGER.

W prasach zwijaj¹cych stosowane s¹ dwa podstawowe
systemy komór prasowania: sta³o i zmiennokomorowe.

W prasach sta³o komorowych stosowane s¹ dwa systemy
prasowania wyposa¿one w: obiegaj¹cy dooko³a przenoœnik
³añcuchowo-listwowy lub w zespó³ stalowych wa³ków, usytuo-
wanych na obwodzie komory prasowania. Komory zbudowane
z segmentów pasowych, nadaj¹cych jej kszta³t wielok¹ta syste-
mu LELY WELGER [3] nie by³y prezentowane w ofertach
producentów.

Na rys. 7 przedstawiono schemat dzia³ania prasy o sta³ej
komorze prasowania wyposa¿onej w przenoœniki ³añcuchowo-
prêtowe. W pocz¹tkowej fazie nastêpuje wstêpne uformowanie
rdzenia (rys. 7a), a nastêpnie wype³nienie ca³ej komory luŸnym
materia³em. W dalszym cyklu pracy do komory zostaje
za³adowywany materia³ i zagêszczany. Zagêszczanie nastêpuje

Rys. 6. Zasada dzia³ania systemu Hydroflexcontrol w prasach
firmy LELY WELGER [7]
Fig. 6. Principle of operation of the Hydroflexcontrol system in
roll balers of LELY WELGER [7]

W prasach firmy LELY WELGER zastosowana zosta³a
„elastyczna pod³oga” systemu Hydroflexcontrol. System ten
znajduje siê pod rotorem gdzie szczelina przez któr¹ przep³ywa
materia³ jest najwê¿sza. Gdy obce cia³o lub zwarta masa
materia³u zablokuje przep³yw zbieranego materia³u (rys. 6a),
system automatycznie wy³¹cza no¿e, a ty³ pod³ogi kana³u
podaj¹cego zostaje opuszczony (rys. 6b) udra¿niaj¹c przep³yw
materia³u do komory prasowania. Po usuniêciu zatoru napêd
jest w³¹czany (rys. 6c), pod³oga kana³u podaj¹cego jest
zamykana i zespó³ ³aduj¹cy pracuje poprawnie (rys. 6d).

Prasy sta³okomorowe



dopiero po dostarczeniu nastêpnych partii materia³u gdy
przenoœniki zaczynaj¹ obracaæ belê i nawijaæ nastêpne war-
stwy; materia³ jest zagêszczany od zewn¹trz do œrodka. Po
osi¹gniêciu wymaganego stopnia zagêszczenia beli agregat
zatrzymuje siê, tylna czêœæ komory prasowania podnosi siê
i bela jest wy³adowywana (rys. 7b). Bela stacza siê na pole po
odchylanej ku do³owi pochylni.

Na podstawie analizy materia³ów katalogowych mo¿na
stwierdziæ, ¿e w ofercie producentów ponad 60% stanowi¹
prasy zmienno komorowe.

Podstawowym zespo³em roboczym pras zmienno komoro-
wych jest zespó³ taœm (od 2 do 5), które opasuj¹ zespó³ wa³ków
napêdowych i prowadz¹cych osadzonych w ramie maszyny.
Konstrukcja ramy umo¿liwia zmianê ich wzajemnego po³o¿e-
nia w miarê zwiêkszania siê œrednicy zwijanej beli, z zachowa-
niem sta³ej d³ugoœci pasów, za pomoc¹ mechanizmu regulacji
ich napinania. W tym typie prasy zwijanie i prasowanie
(zagêszczanie) materia³u odbywa siê od œrodka na zewn¹trz
beli [1, 3, 4, 6].

Rys. 8. Prasa zwijaj¹ca o sta³ej komorze prasowania i-BIO+
firmy KUHN [7]
Fig. 8. A roll baler with the fixed baler chamber i-BIO+ of
KUHN [7]

Prasy zmiennokomorowe

Rys. 7. Zasada dzia³ania prasy zwijaj¹cej Bellima o sta³ej
komorze prasowania firmy KRONE [7]
Fig. 7. Principle of operation of the Bellima roll baler with fixed
baler chamber of KRONE [7]

W drugim wariancie rozwi¹zania konstrukcyjnego sta³ych
komór prasuj¹cych, opracowanych przez firmê CLAAS [3], na
obwodzie komory prasowania zastosowane s¹ napêdzane wa³ki
stalowe. We wszystkich analizowanych maszynach (KUHN,
KRONE, McHALE, LELY, METALFACH) ten typ komory
prasowania sk³ada siê z 14-18 walców, czêsto o ¿ebrowanym
profilu, zapewniaj¹cych p³ynne i wymuszone obracanie siê
beli. W tego typu prasach materia³ jest zagêszczany od ze-
wn¹trz do œrodka. Na rysunku 8 przedstawiono zasadê dzia³a-
nia prasy o sta³ej komorze zwijania sk³adaj¹cej siê z 18 stalo-
wych walców firmy KUHN. Rysunek 8a przedstawia koñcow¹
fazê zwijania i zagêszczania balotu, natomiast na rysunku 8b
wy³adunek sprasowanej beli. Podczas wy³adunku dolna sekcja
walcowej komory odchyla siê do do³u, natomiast górna czêœæ
wraz z ram¹ unosi siê do góry, co u³atwia wy³adunek beli.

Rys. 9. Zasada dzia³ania prasy zwijaj¹cej Fortima firmy
KRONE ze zmienn¹ komor¹ prasowania [7]
Fig. 9. Principle of operation of the Fortima roll baler of
KRONE with variable baler chamber [7]

MultiCut

Rys. 10. Zasada dzia³ania prasy Comprima firmy KRONE
z pó³zmienn¹ komor¹ prasowania [7, 8]
Fig. 10. Principle of operation of the Comprima roll baler of
KRONE with semi-variable baler chamber [7, 8]

Inne rozwi¹zanie zmiennej komory prasowania
zastosowano w prasach V1500 i V1800 firmy KRONE (rys. 9).
Komora prasowania sk³ada siê z dwóch ram przedniej i tylnej,
na których znajduj¹ siê taœmy formuj¹ce belê. Pocz¹tek zwija-
nia jest najtrudniejszy w ca³ym procesie formowania beli. Po
równomiernym wype³nieniu ca³ej szerokoœci komory zwijania
nastêpuje odpowiednio du¿y nacisk materia³u na taœmy, które
zaczynaj¹ siê przesuwaæ po rolkach przedniej i tylnej ramy.
Nastêpuje wtedy odwrócenie materia³u zgromadzonego w ko-
morze zwijania i w ten sposób zostanie uformowany rdzeñ beli.
W komorze prasowania zagêszczanie nastêpuje dopiero po
dostarczeniu nastêpnych partii materia³u, gdy przenoœniki
zaczynaj¹ obracaæ belê i nawijaæ nastêpne warstwy. W prasach
tych mo¿e byæ za³¹czany zespó³ rozdrabniaj¹cy z 17
no¿ami [7]. Wy³adunek sprasowanej beli odbywa siê po
pochylni, podczas otwarcia tylnej czêœci obudowy prasy wraz z
tyln¹ ram¹.

Firma KRONE ma w swojej ofercie opatentowan¹ i wyró¿-
nion¹ z³otym medalem DLG w 2007 roku, stosowan¹ w pra-
sach Comprima F 155 i F 155 XC, pó³zmienn¹ komorê praso-
wania (rys. 10 a).

Prasy pó³zmiennokomorowe
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Prasy te pracuj¹ na zasadzie sta³ej komory prasowania, ale
pozwalaj¹ na formowanie bel o ró¿nych œrednicach od 1,25 do
1,50 m. Prasy Comprima mog¹ byæ wyposa¿one maksymalnie
w 26 no¿y. W prasie Comprima CV 210 komora prasowania
pozwala na uzyskanie sprasowanych bel o œrednicy od 1,00 do
2,05 m, natomiast bele zielonki do zakiszania owijane foli¹
mog¹ mieæ œrednicê od 1,00 do 1,75 m. Ten wariant prasy z pó³-
zmienn¹ komor¹ prasowania zosta³ wyró¿niony srebrnym
medalem DLG w 2011 roku. Zasada dzia³ania prasy z pó³-
zmienn¹ komor¹ prasowania dla ró¿nych œrednic bel zosta³a
przedstawiona na rysunku 10 b-d.

Na tylnej czêœci prasy nabudowana jest przegubowa trzy-
sekcyjna rama, na której umieszczony jest obiegowy
przenoœnik systemu NovoGrip, wykonany z gumowanych taœm
tekstylnych z przymocowanymi metalowymi listwami. Dolna
czêœæ przenoœnika znajduje siê w komorze prasowania i jest
napinana wychyln¹ czêœci¹ ramy. W miarê zwiêkszania siê œre-
dnicy beli ramiona stelarza zmieniaj¹ swoje po³o¿enie, a taœmy
opasuj¹ belê o coraz wiêkszej œrednicy. Zastosowany nowy
system przenoœnika zapewnia cich¹ pracê, a wysoki stopieñ
napiêcia pasów umo¿liwia uzyskanie bel o du¿ym zagêszcze-
niu. i bardzo du¿emu napiêciu pasów zapewnione jest nieza-
wodne, tarciowe przenoszenie napêdu na przenoœnik. Podczas
wy³adunku tylna czêœæ obudowy prasy wraz z dwiema sekcjami
przenoœnika odchyla siê do góry, a bela wytacza siê na pole.

W prasach zwijaj¹cych firmy MASSEY FERGUSON
zastosowany jest inteligentny system zagêszczania beli -

. Dziêki elektronicznej regulacji stopnia
zgniotu w trzech strefach beli za pomoc¹ tego uk³adu mo¿na
zaprogramowaæ maszynê do uzyskania bel wed³ug po¿¹danych
parametrów. Aby uzyskaæ maksymalne zagêszczenie wystar-
czy zwiêkszyæ stopieñ sprasowania we wszystkich 3 strefach.
Ten wariant jest stosowany przy zbiorze s³omy. Przy prasowa-
niu siana mo¿na uzyskaæ dobrze napowietrzony rdzeñ beli,
a nastêpnie zwiêkszaæ zagêszczenie w pozosta³ych strefach.
Przy prasowaniu sianokiszonki mo¿na wybraæ stopieñ zagê-
szczenia w 3 jego strefach [7].

Obecnie we wszystkich prasach zwijaj¹cych stosowane s¹
elektroniczne systemy sterowania i kontroli pracy maszyny
w celu uzyskania wymaganego stopnia zagêszczenia materia³u
dla ró¿nych form konserwacji, oceny œrednicy beli lub prawi-

Intelligent Density 3D

Rys. 11. Strefy inteligentnego zagêszczania beli w prasach firmy
MASSEY FERGUSON
Fig. 11. Zones of intelligent compaction of bales in roll balers of
MASSEY FERGUSON

Systemy kontroli i sterowania

d³owej pracy zespo³ów wi¹zania siatk¹ albo sznurkiem.
Wszystkie prasy firmy KUHN s¹ kompatybilne z systemem

ISOBUS. Dla ci¹gników bez tego systemu s¹ dostêpne dwa
terminale steruj¹ce: AT 10 i VT 50. Sterownik AT 10 nie jest
kompatybilny z ISOBUS. Jest umieszczony w kabinie ci¹gni-
ka, pozwala na pe³n¹ obs³ugê procesu prasowania i wi¹zania.
Jest on kompatybilny tylko z maszynami KUHN ISOBUS. Dla
pe³nej kontroli procesu sterowania pras¹ przeznaczony jest
terminal CCI 200 (rys. 12) kompatybilny z technologi¹
ISOBUS. Terminal ten pozwala na sterowanie maszyn¹ za
poœrednictwem ekranu dotykowego lub du¿ych przycisków po
jego obu stronach.

Podobne rozwi¹zania steruj¹ce stosowane s¹ w prasach
firmy KRONE, które sk³adaj¹ siê z terminala obs³ugi Beta do
ustalania podstawowych parametrów wymiarów i zagêszcze-
nia beli oraz do rêcznego w³¹czania procesu wi¹zania siatk¹ lub
sznurkiem i regulacji kontroli owijania. Natomiast terminale
obs³ugi CCI 200 zgodne z systemem ISOBUS spe³niaj¹ te same
funkcje i s¹ przystosowane do wspó³pracy z maszynami innych
producentów.

Firma JOHN DEERE oferuje szerok¹ gamê ³atwych
w obs³udze systemów sterowania i monitorowania procesu
belowania i owijania siatk¹ lub sznurkiem ELC Plus (rys. 13a)
lub sterowaniem m.in. funkcj¹ miêkkiego rdzenia (BaleTrack
i BaleTrack Plus) dla ró¿nych serii pras. Natomiast terminale
GreenStar (rys. 13b) z rozszerzonymi funkcjami dostosowane
s¹ do wspó³pracy z systemem prowadzenia AutoTrac oraz
kompatybilne z ISOBUS.

W prasach firmy MASSEY FERGUSON do kontrolowania
czynnoœci stosowane s¹ terminale Focus, IsoMatch Tellus lub
kontrola ta odbywa siê za pomoc¹ terminala kompatybilnego
ISOBUS umieszczonego w ci¹gniku. Terminal Focus
obs³uguje g³ówne funkcje maszyny, jest uniwersalny i mo¿e
byæ wykorzystywany w innych maszynach. Natomiast terminal
obs³ugowy IsoMatch Tellus umo¿liwia jednoczesne
wyœwietlenie dwóch ekranów - jeden roboczy i jeden z obrazem
z kamery.

Rys. 12. Terminale obs³ugi CCI 200 dla pras: a - Kuhn,
b - KRONE [7]
Fig. 12. Operator terminals CCI 200 for the roll balers:
a - Kuhn, b - KRONE [7]

Rys. 13. Terminale obs³ugi pras JOHN DEERE [7]
Fig. 13. Operator terminals of JOHN DEERE's roll balers [7]
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Równie¿ inni producenci prezentuj¹cy swoje wyroby:
FENDT, FERABOLI, LELY WELGER, McHALE,
METALFACH, wyposa¿aj¹ swoje prasy w mniej lub bardziej
skomplikowane urz¹dzenia kontrolno-steruj¹ce sk³adaj¹ce siê
z panelu steruj¹cego i terminala obs³ugi.
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ROLL BALERS DESIGN SOLUTIONS PRESENTED IN OFFERS OF PRODUCERS AT

„POLAGRA-PREMIERY” 2016 FAIR

Summary

Balers are now essential link in the technology of volumetric feed products harvesting. These machines are characterized by very
high yields, which allow to harvest straw, hay and silage for various forms of feeding in optimal agrotechnical terms. At the
„Polagra Premiery” 2016 Fair foreign and domestic manufacturers presented a wide range of balers. The paper presents the
design solutions in these machines.

: roll balers, technical characteristics, straw, hay, silageKey words
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oœrodki naukowe, dotycz¹cych rolnictwa ekologicznego i ekologizacji rolnictwa oraz transfer wiedzy do

praktyki.
: techniczne aspekty produkcji roœlinnej i zwierzêcej,

aspekty uprawy roli i roœlin oraz pielêgnacji upraw w gospodarstwach ekologicznych, ochrona roœlin w rolnictwie
ekologicznym, alternatywne metody zwalczania chorób i szkodników roœlin uprawnych, produkcja ¿ywnoœci
ekologicznej i marketing produktów ekologicznych, ekologizacja rolnictwa, stosowanie naturalnych technologii
i wyrobów w produkcji rolniczej.
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