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Kim jesteśmy
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Wyzwanie Łukasiewicza
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Projekt: „Siewnik pneumatyczny do punktowego siewu nasion, zwłaszcza
kukurydzy, bawełny i buraków cukrowych, z jednoczesną,
wielowariantową, doglebową aplikacją nawozów stałych i ciekłych”,
Umowa nr: POIR.04.01.04-00-0095/19-00 realizowany w ramach Działania 4.1.4
Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze
środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
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Podział pneumatycznych 
siewników punktowych

Pneumatyczne siewniki punktowe ze 

względu na system pojedynkowania 

nasion można podzielić na:

- podciśnieniowe 

- nadciśnieniowe
Źródło: https://www.maschio.com

Źródło: https://www.vaderstad.com
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Siewnik podciśnieniowy

Główne elementy siewnika:

- rama główna 

- wentylator

- zbiorniki nawozowe

- sekcje wysiewające

Źródło: https://www.maschio.com
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Podciśnieniowa Sekcja 
wysiewająca

Zasada działania

Źródło: https://www.maschio.com

Źródło: https://www.kverneland.com
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Siewnik nadciśnieniowy

Główne elementy siewnika:

- rama główna 

- wentylator

- zbiornik nawozowy

- sekcje wysiewające

https://www.vaderstad.com
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Nadciśnieniowa Sekcja 
wysiewająca

Zasada działania

https://www.vaderstad.com

https://www.vaderstad.com

https://amazone.pl

https://www.caseih.com
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Wysiewane nasiona

Materiał siewny poddawany jest 

zaprawianiu, inkrustacji bądź 

otoczkowaniu w celu zabezpieczenia 

nasion w pierwszej fazie rozwoju

Źródło: Opracowanie własne

Źródło: Opracowanie własne

Źródło: Opracowanie własne
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Norma ISO 17962

Agricultural machinery — Equipment for 

sowing — Minimization of the

environmental effects of fan exhaust from 

pneumatic systems

Maszyny rolnicze — Sprzęt do siewu —

Minimalizacja wpływu na środowisko 

wywiewu wentylatorów z układów 

pneumatycznych

Źródło: https://www.iso.org
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ISO 17962

Norma ISO 17962 dotyczy głównie 

siewników podciśnieniowych, w których 

wentylator wytwarzając podciśnienie 

przysysa nasiona do tarczy wysiewającej. 

Wraz z zasysanym powietrzem porywana 

jest zaprawa nasienna oraz inne 

zanieczyszczenia, które poprzez 

wentylator wydmuchiwane są do 

atmosfery.

Źródło: opracowanie własne
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ISO 17962 
Wytyczne do projektowania wylotu wentylatora

- Wysokość wylotu wentylatora podczas siewu od podłoża 
powinna być ≤0,5 m

- Wysokość wylotu wentylatora podczas zawracania od 
podłoża powinna być ≤1,5 m

Źródło: https://sprzedajemy.pl

Źródło: https://sprzedajemy.pl
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Przykłady rozwiązań

Źródło: https://www.tractors-and-machinery.nl

Źródło: https://sprzedajemy.pl
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ISO 17962
Weryfikacja układu pneumatycznego siewnika

Źródło: https://www.iso.org
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ISO 17962
Weryfikacja układu pneumatycznego siewnika

Źródło: https://www.iso.org
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Siewnik pneumatyczny do 
punktowego siewu nasion

Łukasiewicz - Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych 

wraz z Firmą Akpil realizuje współfinasowany przez NCBiR

projekt Siewnika pneumatycznego do punktowego siewu 

nasion, zwłaszcza kukurydzy, bawełny i buraków 

cukrowych, z jednoczesną, wielowariantową, 

doglebową aplikacją nawozów stałych i ciekłych

Źródło: Opracowanie własne
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Siewnik pneumatyczny do 
punktowego siewu nasion

W projektowanym pneumatycznym siewniku punktowym 
został zastosowany nadciśnieniowy system pojedynkowania 
nasion, który minimalizuje emisje środków chemicznych do 
otoczenia dzięki wdmuchiwaniu nasion wraz z zaprawą 
nasienną bezpośrednio do gleby 

Źródło: Opracowanie własne
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Siewnik pneumatyczny do 
punktowego siewu nasion

W ramach realizowanego projektu zostało zbudowane 
stanowisko badawcze zbiornika centralnego oraz dozownika 
nasion. Dzięki przeprowadzonym badaniom na tym 
stanowisku pozyskano informacje, które będą miały wpływ na 
ograniczenie emisji środków chemicznych podczas siewu 

nasion.

Źródło: Opracowanie własne
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