
38 Rolniczy Przegląd Techniczny/czerwiec 2018/nr 6 (232)

Spółki Poldanor (obecnie Goodvalley 
Agro) z Przechlewa koło Człuchowa 
w województwie pomorskim nikomu 
nie trzeba przedstawiać. Jest to jedno 
z pięciu największych gospodarstw rol-
nych w naszym kraju. Produkcja roślinna 
w firmie Goodvalley Agro zajmuje ponad 
13 tys. ha. W strukturze zasiewów znaj-
dziemy przede wszystkim: pszenicę, jęcz-
mień, pszenżyto, żyto, rzepak oraz kuku-
rydzę z przeznaczeniem na ziarno i na 
kiszonkę. Od 2002 r. przedsiębiorstwo 
przestawiło się całkowicie na bezorko-
wą technologię uprawy gleby. Obecnie 
około 60% areału prowadzone jest w sys-
temie Strip-Till. Pozostała powierzchnia 
uprawiana jest w tradycyjnej formie bez-
płużnej.

Z opatentowanymi 
pogłębiaczami

Uproszczenia w przygotowaniu roli 
w połączeniu z ubogim płodozmianem 
lubią niestety się mścić, czego objawem 
stały się problemy z zachwaszczeniem. 
Powrót do klasycznego pługa nie był jed-
nak brany pod uwagę. Spółka Goodvalley 
Agro zaczęła poszukiwać rozwiązania, 
które pozwoliłoby podjąć skuteczną 

walkę z chwastami, spełniając przy tym 
wymagania zrównoważonego rolnic-
twa. W ten sposób do przedsiębiorstwa 
z Przechlewa zawitała na testy hybrydo-
wa technologia uprawy gleby.

W jej specyfikę doskonale wpisują 
się pługi hiszpańskiej marki Ovlac z li-
nii Mini. Firma z Venta de Baños może 
się poszczycić ponad 80-letnią tradycją 
w produkcji narzędzi do orki. Poza tra-
dycyjnymi, pełnowymiarowymi pługa-
mi Ovlac zaczął budować także specjalne 

konstrukcje, dedykowane wyłącznie do 
płytszej uprawy. Charakteryzują się one 
przede wszystkim mniejszymi gabary-
tami korpusów, przywołującymi na myśl 
stosowane przed laty pługi podorywko-
we. Skojarzenia te nie są jednak mile wi-
dziane, ponieważ przeznaczeniem narzę-
dzi z linii Mini marki Ovlac na pewno nie 
jest typowa uprawa pożniwna, lecz pod-
stawowa, wykonywana na pełną głębo-
kość warstwy ornej. Za jej zrealizowanie 
nie odpowiadają jednak jedynie korpu-

Zawieszane pługi obracalne do płytkiej uprawy Ovlac Mini-N 9+1 V

Orka Orka w wersji miniw wersji mini
Hiszpańska firma Ovlac znalazła rozwiązanie, które ma 
na celu połączyć zalety tradycyjnej uprawy pługiem 
z technologią bezorkową. Odwiedziliśmy pierwsze 
gospodarstwo w Polsce, które od tego roku intensywnie 
testuje hybrydowy system przygotowania roli pod 
zasiewy na swoich polach.

Sprzęgnięte z pługami Ovlac ciągniki jadą wszystkimi kołami po caliźnie, co niesie wiele 
korzyści, jednak ich prowadzenie wymaga sterowania ręcznego.
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