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Ubiegłoroczne extremalne warunki klimatyczne, zbyt duża wil-

gotość lub susza, wpłynęły bardzo niekorzystnie na stan naszych 

ziem i zasobów. W tej sytuacji jeszcze ważniejsza jest ukierunko-

wana uprawa ziemi i użytków zielonych. Nasze dotychczasowe

doświadczenia jak również wieloletnie próby Instytytu LAZBW 

Aulendorf wykazały, że przy pomocy odpowiednich działań można 

zniwelować powstałe szkody i uzyskać dobre plony.

Chętnie pomożemy Państwu w osiągnięciu tego celu. Jako 

specjaliści od zrównoważonej, przynoszącej dobre plony upra-

wy stworzyliśmy w ciągu ostatnich 30 lat wiodące produkty do 

uprawy ziemi i użytków zielonych. Jednocześnie zdobyliśmy 

ogromne doświadczenie. Chętnie podzielimy się z Państwem tym 

wieloletnim dorobkiem, wystarczy zadzwonić, a uzyskacie Państwo 

wyczerpujące informacje jak uzyskać lepsze zbiory i poznacie 

efektywne metody upraw przez cały rok.

Nasz telefon: 0049 (0) 7021 98570

Z serdecznymi pozdrowieniami z życzeniami pomyślnego 

roku 2017

Hans Güttler

Drogi czytelniku,

ARTYKUŁ WSTĘPNY

SERDECZNE ŻYCZENIA Z 
OKACJI 20 LECIA PANIE 
TAMASI!

1997, bezpośrednio po ukończeniu szkoły 

Zsombor Tamasi rozpoczął swoją karierę 

w GüTTLER Kft w Szeged. Najpierw jako 

technik odpowiedzialny za dokumen-

tację w systemie CAD, w krótkim czasie 

przejmuje coraz więcej ważnych zadań. 

Od 01.07.2007 jest Dyrektorem firmy 

GüTTLER Kft.

Cały zespół Firmy Güttler serdecznie 

gratuluje!
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Zentrum Rolnictwa Baden Württemberg 

(LAZBW) w Auelendorf już od ośmiu 

lat prowadzi badania i próby w celu 

poprawy stanu użytków zielonych. 

Przy czym wyraźnie widoczne jest, że 

całokowicie nowe zasiewy nie dają tak 

dobrych efektów jak różne warianty 

dosiewu trawy. Wsiew daje lepsze 

wyniki niż międzysiew. Daje w wyniku 

więcej suchej masy i dzięki zawartości 

dużej ilości koniczyny wykazuje dużą 

zawartość białka. Oba warianty dosiewu 

są wyraźnie bardziej ekonomiczne niż 

zupełnie nowy wysiew*.

DOSIEW BARDZIEJ OPŁACALNY
NIŻ NOWY SIEW

*cały artykuł można znaleźć w 
Magazynie rolniczym dtz z 
marca 2017
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TERMIN DO ZAPAMIĘTANIA – 

AGRITECHNICA 2017

Od 12 do 18 listopada 2017 – ten termin należy zapa-

miętać. Największe na świecie targi techniki rolniczej 

w Hannoverze wystartują w tym roku pod wiodącym 

hasłem „Green Future – Smart Technology”. 

W ramach wystawy Güttler zaprezentuje  swoje innowacje 

w zakresie zrównoważonej i efektywnej uprawy ziemi i 

użytków zielonych. AGRITECHNICA to największe w świecie 

targi rolnicze, a jednocześnie największy rynek nowości. 

Jesienią tego roku przewiduje się więcej niż 2900 wysta-

wców ze 115 krajów. 

SZKOLENIE HANDLOWCÓW NA 
WĘGRZECH   

Węgry ze swoimi dużymi powierzchniami do prowadzenia prób 

dają możliwość przyprowadzania testów na nowych maszynach 

przed ich seryjną produkcją. W maju 2016 roku Güttler zaprosił 

wybranych handlowców na trzydniowe szkolenie do swojego 

zadładu produkcyjnego  Güttler Kft w pobliżu Szeged. 

Oprócz wizyty w zaprzyjaźnionym, dużym gospodarstwie rolnym 

i ramowego programu, umożliwiomo zaproszonym zapozananie 

się z wielostronnością produktów firmy, na żywo w trakcie 

praktycznego pokazu na przyzakładowych terenach do prób. 



Kto jest innowatorem techniki 

rolniczej roku 2016? Pytanie to 

stawiały redakcje gazet: agrartechnik, 

traction i agrarheute.com. Kto może 

lepiej odpowiedzieć na to pytanie jak 

nie praktyk z branży rolniczej?

   W tej chwili znane już są wyniki 

ankiety dotyczącej 50 innowacji w 

pięciu kategoriach. Do zwycięzców 

w kategorii uprawa ziemi/

siewu zaliczył się ze swoim 

trzecim miejscem Super Maxx®. Brona 

wielkosprężynowa Güttlera  wyposażona 

w wał RollFix* i siewnik przekonała 

wszystkich, jako maszyna całoroczna o 

wszechstronnym zastosowaniu; uprawa 

przedsiewna, rozprowadzanie gnojowicy 

na polu, płytka uprawa ścierniska, 

uprawa międzyplonów, jak również – w 

przyszłości bardzo ważne – mechaniczne 

zwalczanie chwastów w celu zapobiegania 

ich odporności na hebrizydy. 

Dla przyszłościowego rolnictwa: sprostać 

wymaganiom z Super Maxxem* Güttlera. 

INNOWACJA TECHNIKI ROLNICZEJ W 
ROKU 2016: 3. MIEJSCE DLA BRONY 
WIELKOSPRĘŻYNOWEJ

4BRONA WIELKOSPRĘŻYNOWA

Szerokość robocza 9m:
Nowy SyperMaxx® 900-7A z wałem Simplex 
SX 45 z ultra syntetyku -  daje większe możli-
wości  w uprawie ziemi. 



UDOWODNIONA TESTEM* OSZCZĘDNOŚĆ Z NAJLŻESZYM 
URZĄDZENIEM

*„Fortschrittlicher  Landwirt“  1/2017, Österreich
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Maszyny z serii Super Maxx® są maszynami o uniwersalnym 

całoraocznym zastowowaniu. Idealne do uprawy ścierniska, 

uprawy przedsiewnej jak również do mechanicznego 

zwalczania chwastów w gospodarstwach ekologicznych. 

W praktycznym teście austriackiego czasopisma „Rolnik 

nowoczesny” (1/2017), model  ten otrzymał doskonałą 

ocenę: „brona wielkosprężynowa Güttlera jest najlżejszym 

urządzeniem w naszym teście”.

Doskonała również na małych powierzchniach. Całoroczna 

maszyna Güttlera przekonuje również swoją ekonomicznością: 

niższa cena  zakupu i mniejsze zużycie oleju napędowego 

w porównaniu z klasycznymi maszynami  do uprawy 

ścierniska. Lekka w ciągnięciu maszyna o wysokiej wydajności,  

odpowiednia również do uprawy niedużych powierzchni , 

mimo dużej szerokości roboczej, stanowi bardzo zwrotny 

zestaw z małymi, czterocylindrowymi traktorami.  

DZIĘKI 7–MIO BELKOWEJ KONSTRUKCJI 
WIĘKSZE PRZEJŚCIA PRZY UPRAWIE 
Zboże wyległe i duże ilości słomy – rok 

2016 stawiał szczególne wymagania. 

Specjalnie jeżeli chodzi o zapychanie 

się maszyn do uprawy ścierniska. 

Wielokrotnie wyrażane było życzenie 

posiadania odpowiedniej maszyny, która 

poradzi sobie z tymi ekstremalnymi 

warunkami. 

SuperMaxx® znajduje od kilku lat coraz 

więcej zwolenników. W ostatecznym 

rozrachunku posiada on poparte praktyką 

zalety. W porównaniu z gruberem uzyskuje 

podwojoną wydajność powierzchniową – 

przy o połowę mniejszym zużyciu paliwa. 

Uzyskuje się również lepszą powierznię 

siewną, co powoduje, że wytrącone nasiona 

rzepaku i chwastów szybciej kiełkują.

Właśnie ta zaleta jest coraz ważniejsza 

z punktu widzenia wzrastającej 

odporności chwastów na herbicydy. Przy 

ekstremalnych warunkach, takich jakie 

mieliśmy w roku 2016, Super Maxx® jest 

rozwiązaniem dostępnym w szerokościach 

roboczych 5 i 6 m, również w 7-belkowej 

wersji. 

Ozanacza to że: przejścia w maszynie 

są znacznie większe. Te 7-belkowe 

uporządkowanie w szerokościach  9, 10 i  

12 m sprawdziło się w ostatnich latach. 

* „Rolnik nowoczesny” 1/2017, Austria 

SUPER MAXX®

Poza tym: wszystkie 5-cio belkowe 

Super Maxxy® 50-5 i 60-5 od roku pro-

dukcji 2017 mogą być w razie potrzeby 

przebudowane na wersja 7-io belkowe.  
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PRÓBY NA ŁĄKACH W CELU PODWYŻSZENIA 
JAKOŚCI PASZY PODSTAWOWEJ 

Matthias Heckenberger jest magistrem rolnictwa i zwycięzcą 

Ceres Awards 2015 w kategorii „Młody rolnik“ (sprawozdanie 

ukazało się w PRISMA 2016). Z okacji dni otwartych w 

firmie GÜTTLER wygłosił wykład, który cieszył się dużym 

zainteresowaniem. 

Temat: poprawa jakości paszy podstawowej we własnym 

gospodarstwie. Ten młody, 26-cio letni rolnik, przeprowadził w 

okresie prawie trzech lat, od wiosny 2013 do jesieni 2015, wiele 

testów na 9 poletkach testowych. 

Matthias Heckenberger podwyższył  wyraźnie wydajność swojego liczącego 
60 sztuk stada. 
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Matthias Heckenberger – 

Koszty i zbiory w zestawieniu:

Dosiew

• Wysiew szczelinowy

• GreenSeeder 

siew po orce i nowy zasiew

Porównawcze wyniki testu w gospodarstwie 

Matthiasa Heckenbergera pokazują 

decydujący wpływ właściwej gospodarki 

użytkami zielonymi na wzrost ilości i jakości 

plonów jak również ilości mleka.

Kombinacja Güttlera z broną łąkową i wałem znajduje w gospodarstwie Matthiasa Heckenber-

gera wielostronne zastosowanie cały rok: na przykład do podsiewu kukurydzy, do siewu roślin 

pastewnych i zazieleniania lub do uprawy ścierniska. 

POPRAWA STANU ŁĄK. NIEDROGO I SKUTECZNIE.

Najlepsze efekty, jak zapewnia po 

swoich testach Matthias Heckenberger, 

przynoszą obsiewy. Przeprowadzone 

profesjonalnie prowadzą do najwyżs-

zych zbiorów i największej ilości 

białka w paszy. 

Stosowane metody są pracochłonne. 

Mamy jednak do użytku inteligentne 

kombinacje maszyn jak GreenMaster 

lub GreenSeeder Güttlera, które dos-

konale  się sprawdziły. Przy zastowa-

niu tych maszyna, dzięki zmniejszeniu 

przebiegów roboczych, oszczędzamy 

czas i zmniejszamy koszty. 

Pięć kroków prowadzących do sukcesu:

1. Odpowietrzenie ziemi

2. Wyrównanie i otworzenie 

    powierzchni ziemi

3. Wybronowanie wiechliny

4. Dosiew

5. Wałowanie

Ocena stanu użytków zielonych, na 

przykład przy pomocy ankiety www.

gruenland-online.de

Kto chce zachowawczo użytkować  swoje 

łąki  i uzyskiwać dobre plony, nie uniknie 

regularnej pielęgnacji użytków zielonych.  

Jest to ważne nie tylko w extremalnych 

okresach suszy i zwiększonej wilgotności 

jak to miało miejsce 2016.

    
Udział paszy 

wysokoenergetycznej
Procent odnowy 

pogłowia
Wydajność paszy 

podstawowej

2008 430 g / kg mleka 45 % 3.800 kg/ krowę i rok

2015 225 g / kg mleka 20 % 5.000 kg/ krowę i rok

Pieniądze leżą na łące.

WIĘCEJ ENERGII I BIAŁKA Z ŁĄK. 

ZDROWSZE ZWIERZĘTA. 



Güttler GmbH

Karl-Arnold-Straße 10 • D-73230 Kirchheim/Teck

+49 (0) 70 21 98 57-0 • info@guettler.de • www.guttler.biz

USUWANIE SZKÓD NA ŁĄKACH DOKONA-
NYCH PRZEZ DZIKĄ ZWIERZYNĘ 

Uniknięcie odwiedzin dzikiej 

zwierzyny na terenach przyleśnych 

jest raczej niemożliwe.  Stada dzików 

pozostawiają po sobie głębokie 

uszkodzenia darni. Powinne one być jak 

najszybciej zamknięte w celu uniknięcia 

rozprzestrzeniania się w tych miejscach 

chwastów i zapewnienia dobrych 

zbiorów. 

Z ekonomicznego punktu widzenia 

sensownym jest zastosowanie maszyny, 

w której możliwe jest zestawienie kilku 

etapów pracy w jednym przebiegu 

roboczym. Na przykład GreenMaster, 

zestaw 5 -w-1 zbudowany z brony 

łąkowej, pneumatycznego siewnika 

i wału pryzmatycznego® GÜTTLERA.                        

W 1. etapie szyna wyrównująca zadba 

o równą powierzchnię, w 2. etapie 

HarroFlex zapewni odpowienią strukturę 

ziemi. W 3. etapie pneumatyczny siewnik 

wysiewa nasiona tuż nad ziemią, w jej 

otwartą powierzchnię. W  4. etapie wał 

pryzmatyczny ®, dzięki efektowi kopyta 

owczego, zapewnia doskonały kontakt 

nasion z podłożem i  w ostatnim 5. etapie 

pobudza się krzewienie starej darni. 

GreenMaster jest idealną całoroczną 

maszyną o wielostronnych możliwościach. 

Od równania powierzchni do napowietrzenia 

ziemi, spulchniania i powtórnego 

utwardzania. Niepowtarzalne, tylko u 

GÜTTLERA:  możliwość oddzielnego 

stosowania wału i brony, dzięki modułowej 

budowie maszyny. 

Usuwanie szkód po dzikach wymaga 

specjalnych technik:

Wielokrotne 

bronowanie na 

krzyż. Ziemia musi 

być przy tym sucha.

Bezpośrednio 

po bronowaniu 

dosiew. 

Ostatecznie 

natychmiast prze-

wałować. (złoty 

odcisk kopyta)

1.

2.

3. 

WSKAZÓWKI UŻYTKOWANIA: 


