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Rolnicy zajmują się również tuczem 
świń, którego potrzeby paszowe w dużej 
mierze miała pokrywać produkcja roślin-
na. W ich gospodarstwie zdecydowanie 
przeważają gleby słabe – średnie stano-
wią ok. 1/3 powierzchni.

Tempo do kukurydzy
Uprawa z orką prowadziła do uzyskiwa-

nia plonów pszenżyta i jęczmienia w grani-
cach ok. 3-3,5 t z 1 ha i rzepaku ok. 2 t z 1 ha.  
Dlatego Łukasz Marchalewski podjął się 
poszukiwań roślin alternatywnych, rów-
nie dobrze spełniających potrzeby pokar-
mowe utrzymywanych zwierząt, jak i na-
dających się do uprawy w warunkach sła-
bych i suchych gleb gospodarstwa. Jedy-
ną rośliną, która przypadła do gustu rolni-
kowi i spełniała założenia uprawowe oraz 
jednocześnie jest w stanie zapewnić pa-
szę dla zwierząt, jest kukurydza. – Rośli-
na ta nadaje się na gleby suche, nie wyma-
ga bardzo troskliwej opieki, daje też wysokie 
plony. Nasiona z powodzeniem nadają się 
na śrutę, którą mogę karmić trzodę – wyja-
śnia oczekiwania i uzasadnia swój wybór 
rolnik. Problem w gospodarstwie polegał 
jednak na tym, że kukurydzę na ziarno na-
leży wysiać dokładnie siewnikiem punkto-
wym, a takiego rolnik nie miał. Jednocze-
śnie rozglądał się za wydajniejszym i prost-

szym w obsłudze siewnikiem do zbóż i rze-
paku. Po zasięgnięciu wielu opinii na temat 
dostępnych na rynku nowych maszyn, wie-
lu rozmowach i przeczytanych artykułach 
Łukasz Marchalewski dał się namówić na 
wyjazd do firmy Väderstad w Szwecji, or-
ganizowany dla klientów i dilerów.

– Jechałem do Väderstada z myślą o ku-
pieniu siewnika do zbóż i rzepaku, a wróciłem 
z myślą o kupieniu siewnika punktowego do 
kukurydzy – wspomina rolnik. Przedstawio-
ne walory siewnika Tempo T, sposób jego 
pracy, a przede wszystkim osiągana wyso-
ka dokładność siewu przy dużej prędkości 

Väderstad, Cultus, Tempo i  Spirit

Z orki w uproszczenia
Łukasz Marchalewski z Morąga w województwie 
warmińsko-mazurskim prowadzi wspólnie z bratem 
gospodarstwo rolne o powierzchni 200 ha. Mimo że 
jeszcze dwa lata temu orka była głównym zabiegiem na 
ich polach, to obecnie rolnik nie wyobraża sobie pracy 
bez uproszczeń uprawowych. 

W gospodarstwie Łukasza Marchalewskiego z Morąga pracuje siewnik punktowy do ku-
kurydzy Vaderstad Tempo T o szerokości roboczej 4,5 m.

Tempo T z sekcjami pojedynkującymi nasiona nadciśnieniowo, z elektrycznym napędem tarcz wysiewających, pozwala wraz z systema-
mi GPS na indywidualne załączanie i rozłączanie ich, w celu uniknięcia nakładek.
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