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Jak zasiejesz, tak zbierzesz
Tytułowe przysłowie można spa-

rafrazować na: „Czym zasiejesz, tak 
zbierzesz”, co podkreśla istotną rolę 
jaką w gospodarstwie pełnią maszy-
ny do siewu. Zanim ruszymy nimi 
do pracy warto przejrzeć ich stan 
techniczny. 

Zima to dobry okres do przeprowadzenia takich 
przeglądów. Nie warto z nimi  czekać do wiosny, 
bo wtedy może po prostu zabraknąć czasu. Mamy 
nadzieję, że zdecydowana większość naszych Czy-
telników po sezonie swoje maszyny czyści, konser-
wuje i przechowuje pod dachem. Natłok prac polo-
wych po siewach powoduje jednak, że wtedy cza-
su wystarcza jedynie na wspomniane odstawienie 
czystej maszyny do garażu. Natomiast na staran-
ną ocenę stanu technicznego maszyn przychodzi 
czas właśnie zimą.

Oczywiście, zależnie od rodzaju siewnika (me-
chaniczny, pneumatyczny) należy zwracać szcze-
gólną uwagę na różne jego podzespoły. Nie za-
stanawiajmy się jednak, czy poczekać z wymianą 
zdezelowanego elementu jeszcze sezon, bo obróci 
się to przeciwko nam. Lepiej zawczasu zamonto-
wać nowe łożysko, łańcuch z kołem zębatym, itp., 
niż robić to w czasie prac polowych. Straty mogą 
być wtedy powiększone o niedotrzymanie termi-
nu siewu – wiadomo: czasami wystarczy kilka go-
dzin, aby spadł deszcz i siew musimy przesunąć 
nawet o kilka dni.

Przygotowując siewnik do pracy zawczasu zrób-
my również jego próbę kręconą. Najlepiej powtó-
rzyć ją przynajmniej dwa razy, a przede wszystkim 
nie spieszyć się w trakcie jej przeprowadzania. Od 
liczby i rozmieszczenia na polu nasion w olbrzymim 
stopniu zależy bowiem wysokość plonu.

W NUMERZE:

Ok³adka: Ciągnik Claas Xerion 
z siewnikiem Solitair 9

Zdjęcie: firmowe

W SKRÓCIE
 4 Kalendarium 

 4 Urodziny franczyzy Grene

 4 Tradycja i nowoczesność

 5 Dłuższa gwarancja

 5 SDF Kirovetz Limited

NOWOŚCI
 8 Holmer na trzech osiach

 8 Krab ze Słupska

 8 Limiter z Brzegu

 8 Monsun na polu

 9 KT301 SH z Samaszu

 9 Opal na śnieg

10 T4 z Euro 3B 

10 Axis na 50 m

10 Nowa zgrabiarka Pöttingera 

11 Muck Master M8 i M10

11 Do warzyw lub buraków

12 Pantera 4001 z Amapadem

12 Cenius 4002-2T Special lub Super

12 Amaselect Pro

12 Sokólska kołyska

13 Wozy asenizacyjne z geolokalizacją

13 Podlaski tandem do obornika

CIĄGNIKI
14 Bezstopniowy Austriak

PREZENTACJE
 6 Sto lat lepszych żniw 

18 W małych dawkach

20 Litry i ampery dla siewnika

24 Szybciej na polu

28 Prosto w ściernisko

32 Talerz pokonał stopę

36 VariSpread i OptiPoint

38 Putin dumny z Vectora

40 Odpalić na mrozie

44 Gra warta grzałki 

48 Punktowo z GPS-em

52 Nie tylko do kukurydzy

54 Steyr 80a

56 Siew punktowy rzepaku

60 Rozsiew do 50 hektarów na godzinę

64 Jak zachować precyzję punktowca?

66 15 km na godzinę w siewie rzepaku

SŁOWNIK TECHNIKI
ROLNICZEJ
68 BoomWash

Krzysztof Płocki, plocki@rpt.pl

Rolniczy Przegląd Techniczny

prenumerata roczna – 68 zł 

prenumerata półroczna – 38 zł

Prenumeratę opłacamy na nr konta:  

73 1320 1117 2034 0591 2000 0029

(druk przelewu – strona 69)

Cena egzemplarza 7,50 zł (w tym 5% VAT)

10

6

10

24

48


