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– Zakup tej maszyny zrewolucjo-
nizował u mnie technologię utrzy-
mania trwałych użytków zielonych. 
Prowadzę gospodarstwo specjali-
zujące się w produkcji mleka, dla-
tego mają one u mnie strategiczne 
znaczenie. Nowy sprzęt posiadam 
od niedawana. Jest zbyt wcześnie, 
aby móc oszacować jego wpływ na 
wyniki produkcyjne w gospodar-
stwie. Pierwsze wymierne efekty 
jednak już są. Za jednym przejaz-
dem jestem w stanie gruntow-
nie zregenerować strukturę łąki. 
Zostaje ona wyrównana i staje się 
jednorodna – mówi Józef Nowicki 
z miejscowości Kościelec-Kolonia 
(pow. kaliski) wskazując na agregat 
Güttler GreenMaster.

W ubiegłym roku postanowił 
w gospodarstwie sprawdzić nową 
technologię konserwacji użytków 
zielonych. Zakłada ona w jednym 
przejeździe wykonanie kilku zabie-
gów. Pozwala na oszczędność czasu, 
zmniejsza ponoszone nakłady finan-
sowe, zapewnia optymalne warun-
ki wegetacji trawy oraz gwarantuje 
szybki i intensywny wzrost nowym 
wsiewkom mieszanek łąkowych.

– W trosce o łąki i późniejszy plon 
muszę odpowiednio zaplanować 
ich nawożenie oraz wszelkie zabie-
gi agrotechniczne. Od niedawna dys-
ponuję maszyną, która pozwala na 
wczesne wykonanie nawożenia oraz 
pielęgnacji. Chodzi bowiem o to, aby 
składniki odżywcze były szybko 
dostępne. Odpowiednio wykonany 
podsiew łąk gwarantuje ich szybką 
regenerację po zimie. Niewątpliwym 
atutem tej techniki jest zasada, we-
dług której im mniej pojedynczych 
zabiegów, tym więcej korzyści zwią-
zanych z ograniczaniem finanso-
wych – twierdzi Nowicki.

Rolnik w ubiegłym roku 
nabył trzymetrową maszynę Güttler 
GreenMaster z wałem pierścienio-
wym Matador. 

– Okazało się, że jest to świetne na-
rzędzie do naprawy szkód wyrządza-
nych na łąkach przez dziki. Pierwsze 
zabiegi pielęgnacyjne wykonałem na 
początku marca. Ubytki, jakie wystą-
piły po zimie zostały naprawione. 
Chwilę później wataha dzików do-
konała żeru na kilku moich łąkach. 
Bez maszyny zmuszony byłbym do 
całkowitej likwidacji stanowisk. Po-
trzebne byłoby wykonanie pełnej 

palety zabiegów uprawowych: orki, 
uprawy właściwej i wysiewu nasion. 
Trwało to sporo czasu, wiele koszto-
wało, a w przypadku niesprzyjającej 
pogody pełne odtworzenie użytku 
okazywało się mało skuteczne. Te-
raz wjeżdżam maszyną przez całą 
powierzchnię łąki. Wykonywana 
jest uprawa bez niszczenia starych 
i pozostałych roślin oraz realizowany 
jest podsiew. W ten sposób po rusze-
niu wegetacji dokonywana jest inten-
sywna regeneracja i wyrównanie sta-
nowiska – opowiada Nowicki.

Producent maszyny 
zapewnia, że jest kompaktowa i skła-
da się faktycznie z trzech narzędzi 
mogących pracować samodzielnie. 
Pierwszym elementem w maszy-
nie jest włóka składająca się z jed-
nego rzędu podwójnych zębów wy-
konanych ze stali sprężynowej. Za 
nią znajduje się dwurzędowa brona 
łąkowa z regulacją agresywności. 
Zapobiega to efektowi zapychania 
się brony starą trawą, co ma miej-
sce w bronach czterorzędowych.
Za nimi jest zamontowany wał pry-
zmatyczny z pierścieniami o średni-
cy 45/50 cm. Za wysiew trawy od-
powiada napędzany mechanicznie 
aparat pneumatyczny, który rzuca 
nasiona w przestrzeń, gdzie pracu-
ją dwa rzędy brony palcowej. Tak 
zbudowana maszyna powoduje, że 
za jednym przejazdem można wy-
konać wyrównanie, napowietrze-
nie, bronowanie, siew i powtórne 
zagęszczanie. O zakupie tej maszyny 
zdecydowały pomyślnie przeprowa-
dzone pokazy demonstracyjne, które 
na życzenie rolnika zorganizował lo-
kalny sprzedawca tej maszyny.

– Wcześniej podsiew łąk wykony-
wałem w oparciu o mały elektryczny 
rozsiewacz, który montowany był na 

zębowej włóce. Nie było to rozwią-
zanie zbyt efektywne. Skuteczność 
późniejszych wschodów bywała 
zwłaszcza przy kapryśnej pogodzie 
ograniczona. Nieco lepiej taki sprzęt 
działał, kiedy rozsiewacz instalowa-
ny był z przodu na ładowaczu czo-
łowym. Oczywiście to i tak wszyst-
kich mankamentów nie eliminowa-
ło, dlatego postanowiłem zainwe-
stować w profesjonalny sprzęt de-
dykowany tylko użytkom zielonym. 
Kiedy sprzedawca przeprowadził 
pokaz, jego efekty były zaskakujące 
i pojawiły się natychmiast. Przede 
wszystkim po jednym przejeździe 
stanowisko zostało doprowadzone 
do optymalnej kultury. Powierzchnia 
została wyrównana. Maszyna wyko-
nała aeracje gleby. Kamienie zostały 
skutecznie zniwelowane i wciśnięte. 
Struktura roślin została uzupełniona 
a te stare, martwe wraz ze śladami 
pleśni zostały usunięte. Estetyczny 

efekt spowodowany był pracą wierz-
chołkowego wału. Producent rekla-
muje go, jako efekt owczej racicy 
i rzeczywiście łąka wyglądała jakby 
przebiegło po niej liczne stado tych 
zwierząt – opowiada Józef Nowicki.

Ubiegły rok z powodu słabych 
opadów oraz wysokich temperatur 
latem był bardzo wymagający dla 
użytków zielonych. Wiosną jednak, 
kiedy wilgoci jeszcze nie brakowało, 
po przeprowadzonym zabiegu pie-
lęgnacji trawa rosła właściwie. Siew-
ki szybko skiełkowały i się zakorze-
niły. Stare zaś wraz ze wzrostem 
temperatury intensywnie wzrastały. 

– Na łąkach, gdzie wiosną maszyna 
pracowała podczas pokazów, udało 
się mimo trudnych warunków ze-
brać trzy pokosy trawy. Był z nich 
większy plon w porównaniu do sta-
nowisk, na których zastosowałem 
starą technologię podsiewu. Struk-
tura trawy po przejeździe GreenMa-
stera zrobiła się znacznie gęstsza, 
przez co zielonej masy zebrałem 
więcej – twierdzi hodowca.

Rolnik przez wiele lat stosował na 
swoich użytkach zielonych wysokie 
dawki nawozu w postaci RSM. Do-
prowadziło to do wyeliminowania 
z nich roślin motylkowatych. Teraz 
stosuje nawożenie znacznie mniej 
intensywne i zamierza uzupełnić 
skład łąkarskiej mieszanki o pożą-
dane gatunki roślin. Był to kolejny 
powód, dla którego potrzebował 
specjalistycznej maszyny. Trafiła 
ona do gospodarstwa po ubiegło-
rocznych żniwach. Rolnik uznał, że 

Maszyna, która naprawia szkody  
wyrządzane przez dziki

wielkopolskie
WIZYTÓWKA GOSPODARSTWA

Józef Nowicki prowadzi w miej-
scowości Kościelec-Kolonia w gmi-
nie Mycielin, gospodarstwo specja-
lizujące się w hodowli bydła mlecz-
nego. Utrzymywanych jest ponad 
100 szt. bydła, z czego 50 to krowy 
dojne. Producent jest dostawcą 
grupy Mlekovita. Areał produk-
cji roślinnej liczy 115 ha. Trwałe 
użytki zielone są utrzymywane na 
powierzchni 20 ha. Na pozostałych 
gruntach siane jest żyto i pszenica 
oraz kukurydza, której uprawia-
nych jest około 30 ha. Jest to źró-
dło paszy dla bydła, jednak gospo-
darstwo ilość kukurydzy przezna-
czanej na kiszonkę warunkuje ceną 
mokrego ziarna. Jeśli jest wysoka, 
to znaczna jej część młócona jest 

i sprzedawana. Rolnikowi gospo-
darstwo pomagają prowadzić ro-
dzice Halina i Antoni. Żona Monika 
pracuje jako pielęgniarka. 
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Güttler GreenMaster z wałem pierścieniowym Matador o szerokości 3 m


