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Łukasz Wlekły z bratem Krzysztofem 
i ojcem Bogdanem uprawiają 212 ha, 
na których sieją pszenicę ozimą, pszen-
żyto i rzepak. Roczne zużycie nawozów 
mineralnych wynosi średnio 700 kg na 
hektar, czyli ok. 150 ton. Od 2020 r.  
rozsiewane są maszyną zawiesza-
ną dwutarczową Rauch Axis H EMC 
+W 30.2.

Rauch po raz trzeci
Pierwszy rozsiewacz Rauch trafił do 

Jędrzejewa w powiecie czarnkowsko-
-trzcianeckim 19 lat temu. Był to za-
wieszany jednotarczowy MDS 900. 
W 2011 r. został zastąpiony maszy-
ną dwutarczową Rauch Axis 30.1 Q. 
Rozsiewacz ten z mechanicznym napę-
dem tarcz od WOM ciągnika, pracowa-

ła w gospodarstwie 
państwa Wlekłych 
przez 9 lat. W tym 
czasie rozsiał sza-
cunkowo 1,4 tys. 
ton nawozów.

– Jedyna awaria, 
która zdarzyła się 
po 7 latach pracy, 
dotyczyła siłownika 
elektrycznego słu-
żącego do otwiera-
nia i zamykania za-
suwy w dnie zbior-
nika. Został wy-
mieniony na nowy. 
Drugi odpowiada-
jący za dozowanie 
granul na sąsied-

nią tarczę, pracował bezawaryjnie do 
momentu sprzedaży maszyny. W roz-
siewaczu tym z powodu zużycia eksplo-
atacyjnego wymieniliśmy również łopat-
ki tarcz rozsiewających. Pracowały 8 lat 
i rozsiały około 1,2 tys. ton nawozów. 
Jedynym niedociągnięciem Raucha 
Axis 30.1 była ochrona antykorozyjna. 
Po kilku latach pracy musieliśmy sys-
tematycznie uzupełniać farbę. Nie by-
ła ona już tak wytrzymała jak w MDS-ie  
jednotarczowym, który przez cały okres 
użytkowania w naszym gospodarstwie, 
nie nie miał żadnych ubytków lakier-
niczych. Zapewne zastosowana do jego 
malowania „chemia” była mniej przy-
jazna środowisku, ale trwalsza. Zasta-
nawiam się, jak próbę czasu przejdzie 
farba położna na naszym najnowszym 
Axisie z hydraulicznym napędem tarcz. 
Powinno być dobrze, bo maszyna ta ma 
6 lat gwarancji na ochronę antykorozyj-
ną – mówi Łukasz Wlekły.

Praca z mapami aplikacyjnymi
Podczas naszej tegorocznej majowej 

wizyty w Jędrzejewie, rozsiewacz dwu-
tarczowy Rauch Axis H EMC+W 30.2 

Co 9 lat nowy Co 9 lat nowy   
rozsiewacz Rauchrozsiewacz Rauch
W tym gospodarstwie rodzinnym rozsiewacz nawozów wymieniany jest na 
nowy co 9 lat. Ta cykliczność rotacji sprzętu do nawożenia mineralnego jest 
oczywiście trochę przypadkowa, ale nie wybór producenta. Od 2002 r. jest 
to marka Rauch, której obecnie użytkowana maszyna do rozsiewu granul 
przeniosła ten zabieg na poziom rolnictwa precyzyjnego.

Łukasz Wlekły podkreśla, że obsługa najnowszego rozsiewacza Rauch 
wymaga wyjścia z ciągnika tylko w celu załadowania nawozu.

Krzysztof Płocki


