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pierwszy test przejdzie jako zestaw 
do wysiewu poplonu. Ściernisko po 
mieszance zbożowej, gdzie słoma 
została zebrana, zostało potrakto-
wane glifosatem. Kiedy chwasty zo-
stały zniszczone, rolnik postanowił 
wykonać siew poplonu.

– Chciałem przeprowadzić eks-
peryment i sprawdzić jak maszy-
na zachowa się w trudnych wa-
runkach ścierniska. Güttler wysiał 
przygotowaną przeze mnie mie-
szankę składającą się z nasion fa-
celii, rzepiku i domieszki łubinu. 
Efekt był kolejny raz zaskakujący. 
Zabieg był wykonywany późno, bo 
w połowie września. Maszyna nie 
miała żadnego problemu, aby wy-
mieszać w glebie nasiona. Skiełko-
wały one chwile po tym jak spadł 
pierwszy bardziej obfity jesienny 
deszcz. Całe pole zostało pokryte 
równą warstwą roślin. Wysokość 
łodyg sięgała kilkunastu centy-
metrów. Gdybym poplon wysiał 
od razu po żniwach, wzrost roślin 
byłby jeszcze bardziej efektowny. 
Dlatego będę regularnie wykorzy-
stywał maszynę do wysiewu poplo-
nu – zapowiada rolnik.

Jesienią ubiegłego roku 
o sile „owczych racic” hodowca 
przekonał się podczas wykonywa-
nia pierwszych podsiewów trawy na 

łąkach. Zastosował specjalne mie-
szanki sygnowane marką Güttler. 
Maszyna po przejeździe wyrówna-
ła powierzchnię, nasiona szybko za-
częły wschodzić.

– Kiedy gleba jest sucha, to wi-
zualnie nie widać większej różni-
cy. Jednak na stanowiskach choć 
trochę wilgotnych, łatwo można 
zaobserwować wypielęgnowa-
ną strukturę zielonego użytku. 
Rośliny szybko wschodzą, całość 
jest jednorodna, a kamienie zo-
stają zniwelowane. Wał dociska je 
w głąb gleby a jeśli jest sucho, to 
jego efekt działania jest tak duży, 

że mniejsze na twardej powierzch-
ni zwyczajnie się kruszą – twierdzi 
Józef Nowicki.

Dzięki zestawowi GreenMaster 
rolnik prowadzi także regenera-
cję posiadanych trwałych użytków 
zielonych i uzupełnia je o gatunki 
roślin, które wypadły z powodu 
stosowania wysokich dawek RSM. 
Jesienią łąki są nawożone oborni-
kiem, wiosną przed wjazdem ze-
stawu, który dokonuje pielęgnacji 
struktury roślin, wysiewany jest 
jeszcze wieloskładnikowy nawóz.

– Delikatnie operuję teraz azo-
tem. Stosuję cienką warstwę 

obornika o odpowiedniej struktu-
rze. Na jeden hektar wychodzi oko-
ło 30 ton. Jednak organiczna masa 
nie zawiera dużej ilości słomy i jest 
dosyć rzadka. Nie ma więc proble-
mu z rozkładem. Jesienią są poda-
wane także nawozy potasowe. Na 
wiosnę nawóz wieloskładnikowy 
wysiewany jest zawsze przed wjaz-
dem agregatu do pielęgnacji. Kiedy 
elementy robocze agregatu pracują 
na glebie od razu wyrównując jej 
powierzchnię rozprowadzają pozo-
stałości obornika i mieszają nawóz. 
Dzięki temu składniki pokarmowe 
są szybko dostępne zarówno dla 
starych roślin, które pozostały po 
zimie, jak i nowych siewek. Trochę 
wyższa temperatura powoduje, że 
wzrost odbywa się w sposób inten-
sywny. Tak przygotowane stanowi-
sko pozwala mi pozostawić je do 
momentu cięcia pierwszego poko-
su – opowiada Nowicki.

Elementy robocze zestawu 
pracują płytko, bo na głębokości 
2–4 cm. W gospodarstwie prędkość 
pracy uzależniona jest warunkami 
terenowymi panującymi na użyt-
kach zielonych. Jeśli są płaskie i wil-
gotne, to ciągnik potrafi się rozpę-
dzić do 14 km/h. Zapotrzebowanie 
na moc wynosi około 120–130 KM. 

Tomasz Ślęzak

Agregat to specjalnie dedykowana łąkom maszyna. Kiedy są zniszczone, jest 
w stanie odtworzyć strukturę bez konieczności całkowitej likwidacji i zakła-
dania użytku od nowa 


