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Niemały problem miał 
rolnik z okolic Wapna k. Kcy-
ni, któremu „skończył  się”  
ciągnik Ursus C-385. Rolnik 
zastanawiał się, jaki traktor 
kupić w zamian. Ostatecznie 
Dariusz Belter z miejscowo-
ści Kujawki zdecydował się 
na nowy ciągnik marki Farm-
trac 675 DTn w wersji King.

Polska firma Mandam 
w ostatnim czasie przepro-
wadziła solidne porządki  
w segmencie narzędzi do 
uprawy przedsiewnej. Z ofer-
ty wyleciały m.in. serie agre-
gatów Kup i Flex, a zawitał 
Best.

O tym, jak ważny jest wy-
bór siewnika, jak również ro-
dzaj jego finalnej kompleta-
cji, przekonał się Piotr Paw-
łowski z miejscowości Gubi-
ny. Kierując się niewielkimi 
wymaganiami swoich niezbyt 
ciężkich gleb kupił siewnik 
Pöttinger Vitasem 302 z pod-
stawowymi redlicami stopko-
wymi. Z czasem okazało się, 
że mógł wybrać lepiej.

Zastąpił  
Ursusa C-385

Okładka: Przetrząsacz Kuhn 13012
Zdjęcie: firmowe

Filmy naszej redakcji  
oglądaj na 

Kontrowersyjny kondycjoner
Zbliża się zbiór pierwszego pokosu zielonek. Wygląda na to, że 

rozpocznie się on nieco później niż zwykle. Maszyną otwierającą cykl 
zbioru tej paszy jest zawsze kosiarka. Praktycznie każdy producent 
oferuje ją w opcji z kondycjonerem, czyli urządzeniem przyspieszającym schnięcie 
świeżo ściętej zielonki. Jak się jednak okazuje, dodatek ten stanowi w Polsce bar-
dzo rzadko spotykany wybór. Udział sprzedawanych w naszym kraju kosiarek dys-
kowych z kondycjonerem nie przekracza 10%.

Wielu z nas ma obawy przed zakupem takiego zestawu. Owszem, kondycjoner 
wymaga silniejszego, a czasem również cięższego ciągnika oraz większego udźwigu 
podnośnika. Jeśli jednak mamy wystarczającego konia pociągowego, to warto roz-
ważyć taką inwestycję. Kondycjoner znacząco skraca czas schnięcia zielonki, co po-
zwala ograniczyć straty cennych składników odżywczych, zmniejsza zanieczyszczenie 
paszy glebą oraz oszczędza: czas, paliwo i darń. Korzyści jest wiele. W niektórych 
sytuacjach kondycjoner pozwala wyeliminować potrzebę stosowania przetrząsarki. 
Jeśli jednak rok jest mokry bądź produkujemy siano, to pozwoli zmniejszyć liczbę 
przejazdów przed zbiorem. Kondycjoner palcowy, zwany spulchniaczem, przeznaczo-
ny jest do traw i zbóż na GPS, zaś walcowy, zwany zgniataczem, do roślin motylko-
wych, jak np.: lucerna, koniczyna czy seradela oraz mieszanek obu rodzajów roślin.

Przemysław Olszewski
przemyslaw.olszewski@rpt.pl
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