
Oszczędności płynące z tytułu uży-
wania systemu rozsiewu graniczne-
go AutoTS stosowanego w rozsiewa-
czach Amazone ZA-TS opisaliśmy w RPT 
4/2021. Michał Wojciechowski z Amazo-
ne Polska wyjaśniał w nim: „Wyniki te-
stów wskazują na istotną różnicę pomię-
dzy wariantami rozsiewu granicznego na 
zewnętrznych 5 metrach działek. Przy za-
stosowaniu konwencjonalnych metod roz-
siewu granicznego na obszarze przygra-
nicznym można było uzyskać średnie plo-
ny w wysokości około 68% plonu refe-
rencyjnego dla tego obszaru. W przypad-
ku Amazone AutoTS w strefie granicznej 
uzyskano średni plon wynoszący około 
85% plonu referencyjnego. Oznacza to, 
że średni dodatkowy wzrost plonu dzięki 
rozsiewaczom nawozów Amazone z syste-
mem AutoTS wynosi około 17% w porów-
naniu z systemami konwencjonalnymi.”

Plon wyższy o 27%
Właśnie okazało się, że Amazone na 

tym nie poprzestało i opracowało nowy 
ekran BorderTS, który w obszarze o sze-
rokości 5 m przy granicach pola, pozwa-
la na zwiększenie plonu o kolejne 10%. 
Oznacza to, że średnia korzyść dzięki roz-
siewaczom nawozów Amazone z syste-
memami AutoTS i BorderTS wynosi oko-
ło 27% w porównaniu z konwencjonal-
nymi metodami rozsiewu granicznego.

– Aby uzyskać jeszcze wyższe plony na 
skraju pola, nowy ekran BorderTS moż-
na teraz stosować również w połączeniu 
z systemem AutoTS. W systemie BorderTS 
nawóz jest rozsiewany bezpośrednio na 
uprawę z granicy pola. Otwór wylotowy od 
strony granicy pola jest zamknięty. Spe-
cjalnie do rozsiewaczy TS firma Amazo-
ne skonstruowała nowy ekran BorderTS, 
aby w połączeniu z AutoTS uzyskiwać do-

skonałe wyniki w poprzecznym rozdzia-
le aż do krawędzi pola, bez przerzucania 
nawozu poza granice. Na obszarze kra-
wędzi można uzyskać do 27% dodatko-
wej wydajności na ostatnich 5 metrach 
w porównaniu z konwencjonalnym sys-
temem rozsiewu granicznego – czytamy 
w komunikacie prasowym.

Do rozsiewaczy ZA-TS i ZG-TS
Ekran BorderTS dedykowany jest do 

rozsiewaczy zawieszanych Amazone ZA-
-TS i zaczepianych Amazone ZG-TS, czy-
li z systemami AutoTS. Te dwa rozwiąza-
nia rozsiewu granicznego wykorzystuje 
się podczas pracy tuż przy krawędzi po-
la. Podczas tego przejazdu otwór dozu-
jący nawóz na  tarczę znajdującą się bli-
żej granicy jest zamknięty i rozsiew wy-
konywany jest tylko tarczą drugą. Dzięki 
systemowi Auto-TS jest on zredukowany 
o 50% w kierunku pola, a w drugą stronę 
jest ograniczony przez ekran BorderTS. 
– Ekran BorderTS ma specjalną struktu-
rę lameli i blachę prowadzącą, której na-
chylenie można regulować. Lamele naj-
pierw odbierają energię z granulek, któ-
re następnie są delikatnie kierowane na 
podłoże przez blachę prowadzącą. Blacha 
prowadząca może być bezstopniowo re-
gulowana w celu optymalnego rozsiewu 
aż do granicy pola. Dodatkowo czujnik 
wykrywa pozycję roboczą. Podczas pracy 
ekranu, w połączeniu z systemem rozsie-
wu granicznego AutoTS zintegrowanym 
z tarczą, automatycznie regulowana jest 
ilość i punkt podawania nawozu na tarczę 
rozsiewającą, aby zapewnić jak najlepszy 
rozdział poprzeczny. Oczywiście w każdej 
chwili można ręcznie przestawić dawkę, 
aby zareagować na szczególne sytuacje 
– wyjaśnia Michał Wojciechowski z Ama-
zone Polska.

Ekran BorderTS jest zamontowany nad 
wewnętrzną częścią tarczy rozsiewają-
cej i opuszczany/podnoszony hydrau-
licznie. Można go (tak jak system AutoTS)  

Rozsiew graniczny  
z Amazone BorderTS
Amazone	ulepszyło	rozsiew	graniczny	w	swoich	rozsiewaczach	zawieszanych	 
ZA-TS	i	przyczepianych	ZG-TS.	Znany	do	tej	pory	system	AutoTS	został	wzbogacony	 
o	dodatkowe	rozwiązanie	w	postaci	ekranu	BorderTS,	który	przypomina	limiter	 
z	lamelami	i	zamontowany	jest	nad	wewnętrzną	częścią	tarczy	rozsiewającej.

Przejazd w zewnętrznej ścieżce technologicznej pola odbywa się z załączonym systemem 
AutoTS, co pozwala rozsiać 50% dawki od strony granicy pola. Kolejny przejazd tuż przy 
krawędzi pola (nie jest konieczna ścieżka technologiczna) z opuszczonym ekranem 
BorderTS. W kierunku środka pola wysiewane jest 50% dawki, co licząc dwa przejazdy 
daje pełne 100% pokrycie. Uwaga – podczas przejazdu przy krawędzi pola otwór dozujący 
nawóz na tarczę znajdującą się bliżej granicy jest zamknięty.
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