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Amazone w tym roku na 
rynek maszyn rolniczych 
wprowadza zarówno całkowi-
cie nowe siewniki, jak i ulep-
szenia w już znanych mode-
lach maszyn siewnych.

Lemken po nawiązaniu 
współpracy z firmą Sulky Bu-
rel, francuskim producentem 
siewników i rozsiewaczy, od 
tego roku wprowadza na ryn-
ki maszyny do nawożenia, 
w trzech typoszeregach.

Określanie zawarto-
ści azotu w rosnących ro-
ślinach można przeprowa-
dzić poprzez aparaturę na-
ziemną w czasie rzeczywi-
stym, co stanowi podstawę  
do nawożenia ze zmiennym 
dawkowaniem. 

Amazone – siewniki  
na sezon 2020

Prenumerata, tel. 52 584 17 57, 52 584 17 40; prenumerata@apra.pl (szczegóły na str. 60)

Spis treści

Prenumerata, tel. 52 584 17 57, 52 584 17 40; prenumerata@apra.pl (szczegóły na str. 4)

Okładka: Ciągnik Deutz-Fahr 7250 TTV Warrior. 
Zdjęcie: Płocki
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Młocarnia to zazwyczaj nie tylko zespół młócący
Poprawne nazewnictwo w technice rolniczej to złożony 

i trudny temat. Nagminnie spotykamy się z błędną termi-
nologią, często także w branżowej prasie. Jednym z ciekaw-
szych przykładów jest młocarnia kombajnu zbożowego, którą 
utożsamia się z zespołem młócącym. By zrozumieć temat, 
warto sięgnąć do korzeni. Produkowane przed laty stacjo-
narne młocarnie dzieliły się m.in. na proste i złożone. Te pierwsze zwane 
też były kastrami, a ich jedynym układem roboczym był zespół młócący. 
Większą popularnością cieszyły się jednak młocarnie złożone, w których 
znajdowały się ponadto: zespół wydzielający resztki ziarna, czyli po prostu 
wytrząsacz oraz zespół czyszczący, zwany często wialnią. Drugie rozwią-
zanie występuje praktycznie w każdym kombajnie zbożowym. Pisząc za-
tem o młocarni takiej maszyny, mamy na myśli kompletną strefę obróbki 
materiału, w której zachodzi omłot oraz separacja mechaniczna i pneu-
matyczna nasion od pozostałych części roślin. Młocarnia jest zatem za-
zwyczaj pojęciem znacznie szerszym niż zespół młócący.

Przy okazji warto dodać, że błędem jest także nazywanie palcowych 
separatorów rotacyjnych drugim bębnem młócącym.

Przemysław Olszewski
przemyslaw.olszewski@rpt.pl
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