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Chcesz dowiedzieæ siê, 
jak pozyskaæ pieni¹dze 
z funduszy europejskich 
– zadzwoñ do naszego 
specjalisty.

Doktorant Wydzia³u Prawa i Administracji  
UAM w Poznaniu. Mecenas Marcin Leœny 
pe³ni dy¿ur w poniedzia³ki w godzinach 
9.00-11.00, tel. 61 424 40 33 

Kancelaria Prawna
„Leœny i Wspólnicy” sp. z o.o.

Masz pytanie zwi¹zane 
z obrotem ziemi¹ roln¹, 
dzier¿aw¹ gruntów od ANR 
lub chcesz uzyskaæ poradê 
prawn¹ – zadzwoñ 
do naszego prawnika.

Radca prawny Jacek Moniuk 
pe³ni dy¿ur w czwartki 
w godzinach 14.00-16.00, tel. kom. 663 309 388
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Im szerzej tym lepiej
Czytając ten wstępniak macie 
w rękach wydanie majowe, czyli 
w najbliższym czasie zaprzęgnie-
cie Wasze maszyny do pracy. 
Dlatego warto poruszyć kolejny 
już raz dobrze zrobiony pokos, 

ale też  zagadnienie, jak dobrać optymalnie sze-
rokość przetrząsacza do szerokości kosiarki. 
Choć wydaje się, że przerzucając trochę pokosu 
na część nieprzetrząśniętą nie będzie kłopotu, 
ma to jednak realny wpływ na gorszą jakość 
paszy. W końcu krowa pyskiem doi, a więc 
podejście do przygotowania paszy przekłada 
się bezpośrednio na ilość i jakość mleka, które 
będzie sprzedane.
Warto więc sprawdzić przy pierwszym pokosie 
czy przetrząsacz nie przerzuca – w pasie przy 
granicy łąki – części masy poza jej granicę. Jeśli 
natomiast dorzucamy przetrząśniętą masę na 
część pokosu nie przetrząśniętego i tak to zo-
stawimy na łące,  możemy się spodziewać na-
wet początków gnicia.
Często radą na wyrzucanie jest tylko mozolne 
przestawienie każdego z kółek jezdnych. Pa-
miętajmy, że praca ta warta jest wykonania. 
Jeśli okaże się, że przetrząsacz nie pasuje do 
szerokości i rozstawu układanych przez kosiar-
kę pokosów, tak naprawdę jedyną możliwością 
jest zakup innego lub np. usługowe przetrzą-
sanie. W każdym razie akurat w przypadku 
przetrząsacza warto się stosować do zasady: im 
szerzej tym lepiej, ale uwzględniając rozstaw 
pokosów oraz konieczność uniknięcia jazdy 
kołami ciągnika po pokosie.

W NUMERZE:

Ok³adka: Przetrząsacz Lely Lotus 1500
Zdjęcie: firmowe

W SKRÓCIE
 4 Same Deutz-Fahr na dużym plusie 

 4 RO w pracy

 5 Metaltech ma 20 lat

 6 Pług na torze F1 

 7 Rekordowy rok Horscha

 8 Uprawa pasowa Kuhna

 9 TRiLiada po raz szósty

 9 Jaskot ma nowy oddział

10 Bratoszewice po raz 20-ty

10 Jubileusz SDF Polska

10 Maszyny w Marszewie

NOWOŚCI
11 Precyzyjna Pantera

11 Cenius z dyszlem

12 Czterorzędowa Exacta

12 Kompaktowa MEA3

12 Linia Kongskilde

12 Dwie tarcze z Narwi

13 Nowa seria z McHale

CIĄGNIKI
14 W cylinder i do smarowania

18 Zetor Forterra HSX

TARGI
20 Techagro 2012

PREZENTACJE
22 Zunifi kowane Gallignani

24 W hołdzie Gigantowi

26 Mała, ale sporo potrafi 

30 Aplikatory konserwantów 

 – montaż i regulacje

32 Zgrabić i zebrać

34 Boczny czy centralny

38 Silne ramiona Quicke

42 Mistrz wagi średniej

44 Pojedynczo na tarczy

54 Bezpośrednio do rozsiewacza

58 Linka pod napięciem

61 Przetrząsacze karuzelowe

66 Rozpylacz decyduje o efekcie cz. 2

68 Na początku była polerowana stal

72 Przygotowanie kosiarki trawnikowej

SŁOWNIK 
TECHNIKI ROLNICZEJ
50 EBS 

 – Elektroniczna Kontrola Hamowania

ZARZĄDZANIE
74 Rynkowe ceny ciągników
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