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Gospodarstwo rolne Przemysława La-
skowskiego znajduje się w Brodnicy k. 
Śremu. W drugiej połowie października 
odbył się tam pokaz pracy m.in. agre-
gatów uprawowych i siewnika. Zapre-
zentowano je na polu porośniętym po-
plonem mieszanki N-Fixx, w skład któ-
rej wchodzi 72% roślin bobowatych. 
Morze roślinności było zrywane i mie-
szane z glebą przez sprzęt marki Ama-
zone: dwie przyczepiane kompaktowe 
brony talerzowe, kultywator i agregat. 
Ostatnie dwa narzędzia mogą zastąpić 
pług i właśnie w ten sposób – bezorko-
wo – od 3 lat uprawiana jest gleba w go-
spodarstwie Przemysława Laskowskie-
go. Z ich pracy jest bardzo zadowolony 
i poleca uprawę bezorkową tym sprzę-
tem innym rolnikom.

Krótkie brony  
– wielkie wydajności

Tak zwane krótkie (kompaktowe) bro-
ny talerzowe, w których rzędy talerzy 
ułożone są równolegle w niewielkiej od-
ległości od siebie, mogą mieć duże sze-
rokości robocze. Do tej grupy zalicza-
ją się: 8-metrowy Amazone Catros+ 
8003-2TX i 12-metrowy Amazone Ca-
tros+12003-2TS. To narzędzia przycze-
piane, z podwoziem jezdnym używanym 
tylko do transportu. Oznaczenie TX infor-
muje, że koła tego podzespołu znajdują 
się wewnątrz narzędzia, a TS – na koń-

cu. Na polu, w bro-
nie Catros+12003-
-2TS, koła podwo-
zia jezdnego uno-
szone są hydrau-
licznie nad zespół 
talerzy roboczych.

W y m i e n i o -
ne brony Catros+ 
mają identycz-
ne talerze robocze 
o średnicy 510 mm,  
co pozwala praco-
wać nimi na głębo-
kościach wynoszą-
cych od 4 do 14 cm.  
W pierwszym rzę-
dzie kąt ich pra-
cy wynosi 17o, a w 
drugim 14o. – Za-
pewnia to płynne przekazywanie mie-
szanki gleby ze słomą z pierwszego na 
drugi rząd talerzy i prowadzi do doskona-
łego przemieszania się gleby z materia-
łem roślinnym. W porównaniu do talerzy 
o dużym kącie mocowania, kąt wyrzutu 
przy stromym ułożeniu talerzy jest zna-
cząco mniejszy. Dzięki temu mieszan-
ka gleby ze słomą jest poprawnie roz-
kładana jeszcze przed wałem uprawo-
wym – wyjaśnia Michał Wojciechowski  
z Amazone Polska.

W prezentowanym modelu Amazone 
Catros+ 8003-2TX można było zmie-

niać wysokość, na jakiej znajdują się 
talerze robocze pierwszego rzędu. Ro-
bi się to oddzielnie dla każdej sekcji za 
pomocą cięgieł. Dzięki temu w szcze-
gólnych przypadkach można zmniejszyć 
głębokość pracy pierwszego rzędu. Po-
nadto po wytarciu się talerzy (zużywa-
ją się szybciej niż zamontowane za ni-
mi) można je obniżyć, aby pracowały 
na równej głębokości z elementami ro-
boczymi w rzędzie tylnym. Każdy talerz 
Catrosa+ zamontowany jest na indywi-
dualnym ramieniu, które połączone jest 
z ramą poprzez dobrze znane wałki gu-

Uprawa bezorkowa  Uprawa bezorkowa  
z Amazonez Amazone
Pokaz sprzętu uprawowego w gospodarstwie, które pracuje nim na co dzień, 
to cenne doświadczenie, bo można dowiedzieć się więcej niż zwykle. Taką 
formę prezentacji maszyn preferuje Przemysław Laskowski, właściciel firmy 
Tech-Kom będącej dilerem marki Amazone w Wielkopolsce. Krzysztof Płocki

Pokaz pracy narzędzi Amazone odbył się na polu porośniętym poplonem 
mieszanki N-Fixx. Wcześniej została ona wysiana za pomocą widocz-
nego siewnika poplonów GreenDrill zamocowanego na bronie Amazo-
ne Catros+ 8003-2TX.


