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Streszczenie

Omówiono najnowsze rozwi¹zania w budowie siewników precyzyjnych. Dokonano przegl¹du wybranych zagranicznych
siewników do punktowego siewu nasion wraz z opisem budowy i dzia³ania ich zespo³ów wysiewaj¹cych oraz podaniem
najwa¿niejszych parametrów roboczych.

: siew punktowy; charakterystyka techniczna; Horsch; Kverneland Accord; Maschio-
Gaspardo
S³owa kluczowe siewniki precyzyjne;

NOWE ROZWI¥ZANIA W BUDOWIE SIEWNIKÓW
PRECYZYJNYCH. Czêœæ 1.

Wprowadzenie

Przegl¹d rozwi¹zañ konstrukcyjnych wybranych
siewników precyzyjnych

Prawid³owe wykonanie siewu nasion jest, obok w³aœciwej
uprawy gleby i nawo¿enia, podstawowym warunkiem wzrostu
i rozwoju roœlin uprawnych, decyduj¹cym o wielkoœci i jakoœci
plonu. Uzasadnienie stosowania metody siewu precyzyjnego
nasion niektórych roœlin (kukurydzy, s³onecznika, buraka cu-
krowego, warzyw i innych) wynika z ograniczenia do mini-
mum iloœci drogiego materia³u siewnego oraz wyeliminowania
przerywki (przecinki) roœlin, co wi¹¿e siê z wymiernym
obni¿eniem kosztów produkcji [1-5].

Ze wzglêdu na rodzaj stosowanych zespo³ów wysiewaj¹-
cych siewniki precyzyjne mo¿na podzieliæ na:
- siewniki z mechanicznymi zespo³ami wysiewaj¹cymi:

tarczowymi (o tarczach ustawionych poziomo i pionowo),
pierœcieniowymi (komorowe), taœmowymi oraz ³y¿eczko-
wymi,

- siewniki z pneumatycznymi zespo³ami wysiewaj¹cymi
(podciœnieniowymi i nadciœnieniowymi),

- siewniki z pneumatyczno-mechanicznymi zespo³ami
wysiewaj¹cymi.

Siewniki z mechanicznymi zespo³ami wysiewaj¹cymi s¹
tañsze i bardziej wydajne (wy¿sze prêdkoœci robocze) od sie-
wników pneumatycznych, zapewniaj¹ równie¿ dok³adniejszy
wysiew (szczególnie nasion otoczkowanych), s¹ l¿ejsze (mo-
¿liwoœæ wspó³pracy z ci¹gnikami o mniejszej mocy) i prostsze
w obs³udze.

Siewniki pneumatyczne odznaczaj¹ siê wiêksz¹
uniwersalnoœci¹ stosowania. W porównaniu do siewników
z mechanicznymi zespo³ami wysiewaj¹cymi s¹ bardziej przy-
datne do wysiewu nasion ró¿ni¹cych siê wielkoœci¹ i kszta³tem.

Siewniki z pneumatyczno-mechanicznymi zespo³ami
wysiewaj¹cymi ³¹cz¹ zalety siewników mechanicznych i pneu-
matycznych.

W gospodarstwach wielkotowarowych do siewu nasion ku-
kurydzy, buraka cukrowego i innych roœlin s¹ zalecane g³ównie
siewniki precyzyjne z mechanicznymi zespo³ami wysiewa-
j¹cymi. Do tej grupy mo¿na zaliczyæ m.in. siewniki firmy
Horsch. Do siewu nasion kukurydzy s¹ zalecane siewniki o na-
zwie handlowej MaestroRC (rys. 1), dostêpne w dwóch wer-
sjach: Maestro8RC/SW 3300S oraz Maestro11RC/SW7000S.

Siewnik jest zbudowany z ramy z trzypunktowym uk³adem
zawieszenia, do której za pomoc¹ równoleg³oboków
przegubowych s¹ mocowane sekcje robocze. Zespo³y
wysiewaj¹ce sekcji s¹ napêdzane od wspólnego wa³u za
pomoc¹ przek³adni ³añcuchowych. Napêd na wa³ jest
przenoszony od ko³a jezdnego siewnika poprzez skrzyniê
przek³adniow¹. Sekcjê wysiewaj¹c¹ stanowi tarcza, do której
przymocowane s¹ palce wyposa¿one w chwytaki. Za pomoc¹
specjalnej krzywki steruj¹cej nastêpuje odchylanie chwytaka
od tarczy, gdy znajdzie siê on w strefie pobierania nasion z ko-
mory nasiennej. W woln¹ przestrzeñ miêdzy odchylony
chwytak i tarczê wpada nasiono, które jest nastêpnie dociskane
do tarczy sprê¿yn¹ chwytaka. Nadmiar pobranych nasion jest
zrzucany z powrotem do komory nasiennej, natomiast
pozosta³e nasiona s¹ przenoszone do góry i poprzez otwór
wpadaj¹ do przenoœnika ³opatkowego, podaj¹cego je do
kana³u, którym spadaj¹ do bruzdki wykonanej przez redlicê.
Takie rozwi¹zanie konstrukcyjne wp³ywa na du¿¹ precyzjê
siewu, a wysokoœæ wolnego spadania nasion jest ma³a. Regu-
lacja iloœci wysiewu odbywa siê poprzez zmianê prze³o¿enia
w przek³adni przenosz¹cej napêd. Odleg³oœæ miêdzy rzêdami
wynosi 75 cm. Odleg³oœæ miêdzy nasionami w rzêdzie mo¿e
byæ regulowana w zakresie od 11 do 22 cm, g³êbokoœæ siewu -
od 1,5 do 9 cm, zaœ nacisk na redlice - od 100 do 300 kg.

Dodatkowo siewnik jest wyposa¿ony w podsiewacz nawo-
zu. Nawóz jest dostarczany ze zbiornika do gleby za pomoc¹
pneumatycznego aplikatora z centralnym rozdzia³em granul.

Rys. 1. Precyzyjny siewnik Maestro RC firmy Horsch [6]
Fig. 1. Maestro RC precise seeder of Horsch [6]
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Siewnik Maestro8RC/SW3300S jest wyposa¿ony w zbior-

nik nawozu o pojemnoœci 3300 dm , a Maestro11RC/SW7000S

- o pojemnoœci 7000 dm . Sk³adanie siewników do szerokoœci
transportowej odbywa siê hydraulicznie w taki sposób, ¿e
zbiorniki nasion s¹ ustawiane wzglêdem siebie pokrywami.
Zapotrzebowanie na moc wynosi dla s iewnika
Maestro8RC/SW3300S - 100 kW oraz dla siewnika
Maestro11RC/SW7000S - 130 kW [6].

Firma Kverneland Accord produkuje pneumatyczne
siewniki podciœnieniowe typu Optima HD (rys. 2), którymi
mo¿na wysiewaæ punktowo nasiona m.in.: kukurydzy,
s³onecznika, buraka cukrowego, fasoli i grochu.

Sekcje wysiewaj¹ce s¹ przymocowane do ramy siewnika za
pomoc¹ równoleg³oboków przegubowych. Jednostki wysie-
waj¹ce s¹ napêdzane centralnie za poœrednictwem wolnego
ko³a pasowego. Ko³a zêbate w skrzyni przek³adniowej
umo¿liwiaj¹ uzyskanie kilkudziesiêciu prze³o¿eñ, co przek³ada
siê na regulacjê odleg³oœci miêdzy nasionami w rzêdach.
Siewnik jest wyposa¿ony w wentylator, wytwarzaj¹cy
podciœnienie, kierowane do zespo³ów wysiewaj¹cych. Ma³y
moment obrotowy tarczy w komorze pró¿niowej i szczelnie
zamkniêty zespó³ wysiewaj¹cy, umo¿liwiaj¹ w³aœciwy wysiew
przy doœæ niskim podciœnieniu, co zmniejsza ryzyko jedno-
czesnego pobrania dwóch nasion. Zespó³ wysiewaj¹cy jest
wyposa¿ony w górny i dolny zgarniacz nasion, które nale¿y tak
ustawiæ, aby do ka¿dego otworu tarczy wysiewaj¹cej by³o
przyssane tylko jedno nasiono. Znajduj¹ca siê za tarcz¹ wysie-
waj¹c¹ gumowa rolka przerywa w odpowiednim momencie
podciœnienie, co gwarantuje precyzyjne odpadanie nasion
przyssanych do tarczy do bruzdki wykonanej przez redlicê,
nawet przy du¿ej prêdkoœci siewu. Dobre kopiowanie terenu
zapewniaj¹ ko³a dociskowe do regulacji g³êbokoœci siewu,
o œrednicy 400 mm i szerokoœci 120 mm. Kontrolê iloœci nasion
w zbiorniku mo¿na przeprowadzaæ przez wziernik. Za pomoc¹
elektronicznej kontroli optycznej OEC operator w kabinie
ci¹gnika mo¿e monitorowaæ pracê poszczególnych sekcji
wysiewaj¹cych. Przy wyst¹pieniu przepustów generowany jest
sygna³ dŸwiêkowy i optyczny. System OEC informuje równie¿
operatora o iloœci obsianych hektarów, poziomie wysianych
nasion, czasie siewu, iloœci przejechanych kilometrów i prê-
dkoœci jazdy. Siewnik mo¿na sprzêgaæ z maszynami
towarzysz¹cymi dziêki zastosowaniu uniwersalnego trójk¹ta
zaczepowego. Znaczniki œladów s¹ sk³adane hydraulicznie.
Producent wyposa¿a siewniki w kilka typów redlic i kó³ek
dociskowych, dziêki czemu siew mo¿e byæ prowadzony na
ró¿nych rodzajach gleby, oraz w podsiewacz nawozu [7].

Firma Kverneland Accord produkuje równie¿ siewniki,
których zespo³y wysiewaj¹ce s¹ napêdzane silnikami
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Rys. 2. Siewnik precyzyjny Optima HD firmy Kverneland
Accord [7]
Fig. 2. Optima HD precise seeder of Kverneland Accord [7]

elektrycznymi. Prêdkoœæ jazdy jest odczytywana z impulsów
od ko³a jezdnego, zatem w systemie tym mo¿liwa jest dok³adna
regulacja odleg³oœci miêdzy nasionami w rzêdzie. Kolejn¹
wa¿n¹ cech¹ zespo³ów wysiewaj¹cych napêdzanych elektry-
cznie jest optyczny nadzór nad wysiewem. Ka¿dy zespó³
wysiewaj¹cy posiada czujniki, dziêki którym operator informo-
wany jest o braku nasion w zbiorniku oraz o nieprawid³owym
ich wysiewie. Najnowszym rozwi¹zaniem stosowanym w sie-
wnikach precyzyjnych z zespo³ami wysiewaj¹cymi napêdza-
nymi silnikami elektrycznymi jest wysiew z wykorzystaniem
sygna³u GPS i oprogramowania GEOseed. Dziêki temu jest
mo¿liwe automatyczne wy³¹czanie poszczególnych zespo³ów
wysiewaj¹cych na uwrociach pól oraz na klinach, przez co
unika siê podwójnego wysiewu.

Na szczególn¹ uwagê zas³uguj¹ precyzyjne siewniki
punktowe firmy Maschio-Gaspardo. Dziêki prostej obs³udze
mo¿na je przystosowaæ w krótkim czasie do wysiewu nasion:
kukurydzy, buraka cukrowego, s³onecznika, soi oraz rzepaku.
W zale¿noœci od potrzeb siewniki te mog¹ byæ: 4, 6, 8 i 12 rzê-
dowe - przystosowane do siewu o rozstawie rzêdów 45 i 75 cm.
Sekcje wysiewaj¹ce siewnika s¹ mocowane do teleskopowych
lub sztywnych ram sk³adanych. Firma Maschio-Gaspardo
produkuje siewniki punktowe z sekcjami wysiewaj¹cymi typu
SP (redlica stopkowa) i MT do wysiewu nasion w mulcz z redli-
cami tarczowymi (rys. 3). Siewniki te maj¹ zwart¹ konstru-
kcjê, w sk³ad której wchodzi: trzypunktowy uk³ad zawieszenia
z belk¹ noœn¹, do której mocowane s¹ ko³a napêdowo-
podporowe oraz sekcje wysiewaj¹ce. S¹ one napêdzane za
pomoc¹ wa³u Cardana, co eliminuje ró¿nice wysiewu
pomiêdzy nimi. Zalet¹ takiego rozwi¹zania jest równie¿ du¿a
trwa³oœæ napêdu, w porównaniu do napêdu rolkowym
³añcuchem, który z czasem wyd³u¿a siê i jest bardziej nara¿ony
na uszkodzenia spowodowane zanieczyszczeniem. Zespó³
wysiewaj¹cy stanowi tarcza, na obwodzie której s¹ wykonane
otwory o œrednicy nieco mniejszej od wielkoœci wysiewanych
nasion (rys. 4-5). W momencie, gdy tarcza znajdzie siê w strefie
nabierania nasion, w jej otworach panuje podciœnienie,
powoduj¹ce przyssanie do nich nasion. Przy dalszym obrocie
tarczy, gdy znajdzie siê ona w strefie dzia³ania strumienia
powietrza przedmuchuj¹cego otwory, nasiona pod wp³ywem
si³y grawitacji spadaj¹ do bruzdki wykonanej przez redlicê.

Siewnik posiada dwa wentylatory napêdzane od WOM,
z których jeden wytwarza podciœnienie powoduj¹ce przysy-
sanie nasion do otworów w tarczy wysiewaj¹cej, drugi zaœ
przedmuchuje otwory w œciœle okreœlonym momencie, powo-
duj¹c spadanie nasion do bruzdki wykonanej przez redlicê.
Ka¿da sekcja wysiewaj¹ca sk³ada siê z wózka jezdnego,
osadzonego na belce noœnej za pomoc¹ równoleg³oboku
przegubowego. Wózek wyposa¿ony jest w dwa ko³a. Pierwsze,
znajduj¹ce siê przed redlic¹, s³u¿y do równomiernego utwar-
dzenia pod³o¿a, natomiast drugie - do dociœniêcia wysianych
nasion do dna bruzdy. Producent wyposa¿y³ siewnik w kilka
typów takich kó³ek oraz redlic, w zale¿noœci od tego ile rzêdów
ma byæ obsianych na redlinie.

Sekcja wysiewaj¹ca siewnika typu SP jest tradycyjn¹ sekcj¹
z ogumionym ko³em dociskaj¹cym nasiona. Opcjonalnie
mo¿na j¹ wyposa¿yæ w dwie tarcze rozcinaj¹ce ,
usytuowane przed redlic¹ stopkow¹. Gwarantuje to uzyskanie
dobrych efektów siewu na ciê¿szych glebach lub z wiêksz¹
iloœci¹ resztek po¿niwnych. Natomiast sekcja wysiewaj¹ca
siewnika typu MT posiada redlicê tarczow¹, któr¹ zespolono
z ko³ami kopiuj¹cymi, dziêki czemu kopiowanie terenu i siew
odbywaj¹ siê w tym samym miejscu, gwarantuj¹c precyzyjne
utrzymanie nastawionej g³êbokoœci siewu, nawet na nierównej
powierzchni. W tych siewnikach ka¿da sekcja, niezale¿nie od
typu, jest zespolona z ram¹ za pomoc¹ równoleg³oboku,
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którego wszystkie przeguby s¹ wyposa¿one w samosmaruj¹ce
tuleje. O wyborze rodzaju sekcji wysiewaj¹cej decyduje kilka
czynników: technologia stosowana w gospodarstwie, rodzaj
gleb oraz przeznaczenie siewnika. Siewniki z sekcj¹ wysiewa-
j¹c¹ SP sprawdzaj¹ siê w technologiach tradycyjnych, na
dobrze uprawionych i przygotowanych polach z l¿ejszymi
i jednolitymi glebami. W przypadku sekcji typu MT dobre
rezultaty uzyskuje siê w technologiach uproszczonych i siewie
na glebach mozaikowatych. W ka¿dym z oferowanych typów
i modeli istnieje mo¿liwoœæ zamontowania zbiorników
nawozowych o ró¿nych pojemnoœciach: 160, 180, 280, 650 lub

1000 dm . Wysiew nawozu odbywa siê poprzez stopkowe lub
tarczowe redlice. Producent siewnika, jako opcjê oferuje dwa
rodzaje komputerów: V800, kontroluj¹cy siew i licz¹cy obsia-
n¹ powierzchniê i MCE z podobnymi funkcjami poszerzonymi
o mo¿liwoœæ wy³¹czania z pracy poszczególnych sekcji [8].
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Rys. 3. Siewnik precyzyjny firmy Gaspardo [8]
Fig. 3. Precise seeder of Gaspardo [8]

Rys. 4. Sekcja wysiewaj¹ca siewnika precyzyjnego firmy
Gaspardo typu SP [8]
Fig. 4. Sowing section of SP type precise seeder of Gaspardo [8]

Rys. 5. Sekcja wysiewaj¹ca siewnika precyzyjnego firmy
Gaspardo typu MT [8]
Fig. 5. Sowing section of MT type precise seeder of Gaspardo [8]

W tab. przedstawiono zestawienie parametrów technicz-
nych opisanych siewników precyzyjnych.
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Wyszczególnienie Jednostka
miary

System wysiewu
Podciœnieniowy Mechaniczny

Nazwa firmy

MASCHIO-GASPARDO
KVERNELAND

ACCORD
HORSCH

Model siewnika
SP MT OPTIMA HD MAISTRO RC

Gatunek nasion

Szerokoœæ robocza

Liczba rzêdów

Wydajnoœæ

Zapotrzebowanie mocy

Pojemnoœæ zbiornika nasion

Wysiew nawozu

szt.

ha·h

kW

dm

-

-1

3

-

m

kukurydza, s³onecznik itd.
kukurydza,
burak itd.

kukurydza itd.

w zale¿noœci od liczby sekcji

brak danych

brak danych

opcja

w zale¿noœci od liczby sekcji

brak danych

brak danych

opcja

4-124-124-12

2,8-9,3 (zawieszane)
4,5-6,0 (ci¹gnione)

6-10

brak danych

brak danych

55

standard

brak danych

12/6

brak danych

110-130

70

standard

Tab. Parametry techniczne opisanych siewników precyzyjnych [6, 7, 8]
Table. Selected working parameters of precise seeders [6, 7, 8]

NEW TENDENCIES IN CONSTRUCTION OF PRECISE SEEDERS. Part 1.

Summary

This paper discusses the latest tendencies in the construction of precise seeders. A selection of foreign seeders for precision drilling was
presented including descriptions of their seeding apparatus and the most important working parameters. Additionally, the selected
results of the research on the quality of drilling of small vegetable seeds by means of precision drills with cup-feed drills and belt drills.

: precise seeders; single-grain seeding; technical characteristics; Horsch; Kverneland; GaspardoKey words
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