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PREZENTACJE

Rolnik gospodaruje na areale około 150 
ha. To przysłowiowa pestka dla kolosa z nie-
mieckiego Verl. Tym bardziej że jedynie nie-
co ponad połowa powierzchni gospodar-
stwa pod Płońskiem stanowi poligon dla 
trzyletniego Mastera. Zdecydowana więk-
szość areału uprawiana przez agregat po-
chodzi z działalności usługowej pod szyl-

dem Prima-Rol. Pierwszym 
właścicielem i użytkowni-
kiem maszyny z logo Köc-
kerling była Cukrownia 
Glinojeck. Wiosną 2014 r. 
agregat trafił do Piączyna. 
Początkowo Arkadiusz Go-
łaszewski dzierżawił Ma-
stera. Rok później stał się 
już jego właścicielem. Ma-
szyna każdego roku dorzu-
ca na swoje konto ponad 
1000 ha.

Kręgosłup zestawu Köckerling Master 
stanowi składana trzyczęściowa rama o sze-
rokości 6 m. Szerokość robocza agregatu 
jest zmienna i zależy od konfiguracji jego 
głównych elementów roboczych, czyli zę-
bów. Sam Master to tak naprawdę swoisty 
trzybelkowy kultywator. Narzędzie to mo-
żemy wprawdzie wykorzystać samodziel-
nie, jednak funkcjonalną całość do uprawy 
i siewu w technologii Strip-Till tworzy ono 
dopiero po zintegrowaniu z instalacją wy-
siewającą Köckerling Boxer oraz urządze-
niem do odkładania nasion, własnym bądź 
zewnętrznego producenta.

Samowystarczalny Boxer
Minimalne zapotrzebowanie na moc 

dla całego zestawu, w którym jednak 
gros oporów generuje kultywator, produ-
cent ocenia na 250 KM. Marcin Piecha, 
odpowiedzialny za markę Köckerling na 
polskim rynku, podpowiada jednak, że 
z Masterem powinien współpracować 
co najmniej 300-konny ciągnik. Dużo za-
leży nie tylko od warunków glebowych, 
ukształtowania terenu czy głębokości 
pracy, ale także od liczby aktualnie za-
montowanych łap. W Piączynie rolę ko-
nia pociągowego dla potężnego zesta-

Agregat do uprawy pasowej Köckerling Master 5.4/6.0

Pójdzie nawet po orce
Jednym z pierwszych w Polsce użytkowników agregatu 
do uprawy pasowej marki Köckerling jest Arkadiusz 
Gołaszewski z Piączyna koło Płońska w województwie 
mazowieckim.Tekst i zdjęcia: Przemysław Olszewski

Maszynę do uprawy pasowej ze stajni Köckerling odwiedziliśmy m.in. podczas 
siewu kukurydzy: w zaorane jesienią pole po ziemniakach (u góry), w ścierni-
sko po kukurydzy na kiszonkę (po prawej) i w stanowisko po kozłku lekarskim.

Jednym z bardziej doświadczonych 
europejskich producentów agregatów 
do uprawy pasowej (Strip-Till) jest re-
nomowana niemiecka firma Köcker-
ling. Jej flagowym dziełem jest ma-
szyna o nazwie Master. Wszystko za-
częło się w 2006 r. od prostego za-
wieszanego agregatu o nazwie Bito 
Plus. Konstrukcja ta pozostała jednak 
tylko prototypem. Dopiero w 2011 r. 
światło dzienne ujrzał Master, któ-
ry możemy nazwać już dojrzałym 
i dopracowanym zestawem do pracy 
w technologii Strip-Till.


