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Poziomo pracujące… talerze

Coraz częściej pojawia się na naszych polach sprzęt 
do jednoczesnej uprawy, siewu i nawożenia gleb. 

Zestaw z poziomo pracującymi talerzami jest w tej 
ofercie zaskakującym rozwiązaniem.P

oszukiwałem wielozadaniowej 
maszyny dla gospodarstwa wy-
posażonego w ciągnik o mocy 
ok. 80 KM. Wybrany zestaw zo-
baczyłem w Internecie – mówi 

Wojciech Śnieg, który wraz z żoną 
Beatą i rodzicami prowadzi gospodar-
stwo rolne w miejscowości Wiktorów 
(woj. łódzkie).

WIELOZADANIOWA MASZYNA
To kompaktowy zestaw, którego 
charakterystyczną cechą jest sześć 
gładkich talerzy o średnicy 500 mm, 
umieszczonych na dwóch belkach (2 × 
3 szt.) pracujących w glebie w pozycji 
poziomej. Maszyna w gospodarstwie 
jest od wiosny 2018 r. Jej producen-
tem jest rosyjska firma Tonar Agro 
(Kraj Ałtajski). Rolnik kupił ją tam 
po pokazie i w tym roku zasiał nią 

zboża jare, ozime i część poplonów, 
także niektóre plantacje usługowo 
u sąsiadów.

Zaczepiany agregat może być 
stosowany do zrywania ścierniska, 
uprawy gleby przed zimą, wysiewu 
różnych gatunków, w tym: zbóż, rze-
paku, roślin bobowatych, kukurydzy, 
traw (łącznie 18 kultur). Ma także 
funkcję podsiewu traw na użytkach 
zielonych (wymaga wówczas wymia-
ny elementów roboczych na ukośnie 
ustawione talerze), czy siewu po-
plonów. Każda z opcji użytkowych 
może być wykonana z jednoczesnym 
podsiewem nawozów. Maszyna może 
pracować na polu doprawionym lub 

w trybie siewu bezpośredniego. Wy-
siewa nasiona w układzie pasowym, 
pełnym lub rzędowym, z tzw. bruzdą 
ochronną. Pasy siewne mają szero-
kość 21,7 cm, a międzyrzędzia mogą 
wynosić do 19,3 cm. Rozstaw między 
rzędami siewnymi wynosi ok. 41 cm 
i jest stały (nie podlega regulacji). 
Pasy siewu mogą być ponadto lekko 
zagłębione, co zimą chroni uprawy 
przed mroźnymi wiatrami, a wio-
sną ogranicza przesuszanie gleby 
i zwiększa możliwość gromadzenia 
w nich wody opadowej.

– Jest też możliwość wysiewu róż-
nych gatunków w sąsiednich pasach. 
Zestaw zastępuje mi więc kilka ma-

 JANUSZ BIERNACKI
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Sześciotalerzowy agregat 
TonarAgro to wielozadaniowy 
zestaw. Może jednocześnie uprawić 
glebę, siać i nawozić pola w kilku 
kombinacjach agrotechnicznych.
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Każdy talerz roboczy jest jednocześnie redlicą wysiewającą, a jednym z wariantów agrotechnicznych zestawu TonarAgro 
jest np. jednoczesny, naprzemienny siew na polu dwóch gatunków roślin.

WIZYTÓWKA

Wojciech Śnieg 
pow. gospodarstwa: 56 ha
gleby: IV–VI kl
uprawy: zboża ozime (20 ha; 
żyto, pszenżyto, mieszanka: 
ż. + psz.-ż.), owies i jęczmień 
jary (18 ha), łubin żółty (10 ha), 
łąki (10 ha)
prod. zwierzęca: tuczniki 
(750 szt.), bydło opasowe (82 
jałówki)

szyn – uzasadnia zakup sprzętu go-
spodarz. W szczególny sposób agregat 
przygotowuje „łoże siewne”. Poziomo 
podcięta gleba na całej szerokości 
siewnika i spulchniona jej wierzchnia 

część sprawiają, że ziarno trafia na 
twarde podłoże, do którego na bieżąco 
podsiąka woda, a materiał siewny 
jest przykryty rozluźnioną ziemią. 
Dzięki takiemu rozwiązaniu rolnik 

uzyskuje na polu niemal 100-pro-
centowe wschody. Plony z kwater 
doprawionych i obsianych nowym 
agregatem są natomiast zbliżone do 
uzyskiwanych w stosowanej wcześniej 
standardowej technologii. W trakcie 
uprawy gleby podcinane są natomiast 
korzenie chwastów, a część ich nasion 
nie zostaje wydobyta na powierzchnię, 
co, zdaniem gospodarza, ogranicza 
ich rozwój.

TALERZE JAKO REDLICE 
WYSIEWAJĄCE

– Poziomo pracujące talerze, 
z możliwością swobodnego obra-
cania się w lewą lub prawą stronę, 
zależnie od oporów gleby, mają od 
spodu lejkowaty otwór o średnicy 
ok. 5 cm, zakończony wymiennym 
stożkowym dyfuzorem (3 rodzaje do 
siewu rzędowego, szerokopasmowego 
i całopowierzchniowego). Są jed-
nocześnie redlicami wysiewającymi 
–objaśnia rolnik budowę agregatu. 
Ich pionowe tuleje mocujące, zabez-
pieczone przed przeciążeniem zrywa-
ną śrubą, to jednocześnie przewody 
nawozowo-nasienne. Są one zasilane 
z dwóch skrzyń, z których każda jest 
podzielona na 6 sekcji.

Elementami roboczymi agregatu są 
też klasyczne talerzowe zagarniacze 
i umieszczony za nimi oponowy wał, 
dociskający glebę za sekcjami wysie-
wającymi. Agregat może więc również 
wysiewać nasiona rzutowo. Talerze 
redlic nie pracują wtedy w glebie, 
a materiał siewny spada swobodnie 
przez dyfuzory na jej powierzchnię 

– Pulsacyjny silnik krokowy, to 
elektroniczne serce maszyny, 
które steruje wszystkimi para-
metrami roboczymi siewnika – 
objaśnia gospodarz.

Wiktorów,  
pow. zgierski
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i jest przysypywany luźną ziemią 
talerzowymi zagarniaczami.

Opcjonalnie można ponadto za-
montować na przedniej części ma-
szyny zbiornik na nawóz płynny.

PODSIEW TRAW
Łąkowe redlice siewnika to ukośnie 
ustawione talerze, które pod kątem 
30° podcinają darń, nie uszkadzając 
jej i nie przemieszczając.
– Podsiana w analogiczny sposób 
trawą lub roślinami motylkowatymi 
i zasilona granulowanym nawozem 
startowym darń wraca do pierwotnej 
pozycji samoczynnie lub po przejeź-
dzie wału oponowego. Szybko wzna-
wia wegetację i odżywianie roślin – 
objaśnia gospodarz szczególną funkcję 
zestawu. Tym agregatem nawozy na 
łąki czy pastwiska można ponadto wy-
siewać w ramach odrębnego zabiegu.

PARAMETRY TECHNICZNE
Agregat TonarAgro ma modułową 
konstrukcję, tzn. jego kolejne, nieza-
leżne sekcje mogą być ze sobą w prosty 
sposób łączone szeregowo, według 
potrzeb gospodarstwa i dysponowa-
nia ciągnikiem odpowiedniej mocy. 
Podstawowy zestaw ma szerokość 
roboczą 2,5 m. Konstruktor prze-
widział maksymalny układ czterech 
zestawów, co pozwala uzyskać szero-
kości robocze odpowiednio 5; 7,5 i 10 
m. Dla większych szerokości wyma-
gany jest ciągnik o mocy odpowiednio 
150–280 KM.

Wysiane pasowo agregatem TonarAgro pszenżyto ozime dobrze powschodziło i się 
rozkrzewiło. Wolna przestrzeń zostanie wykorzystana wiosną przez skrajne pędy.

Dwie skrzynie nasienno-nawozowe, 
podzielone każda na 6 sekcji, pozwalają 
na jednoczesny siew 6 różnych upraw.

Elektroniczny sterownik umożliwia 
wybór jednej z opcji pracy agregatu. 
Służy też do wykonania próby kręconej.

EXPOM KROŚNIEWICE OD 25 lat

www.expom.eu
EXPOM Sp. z o.o.  ul. Parkowa 2, 99-340 Krośniewice,
tel. (24) 252 30 03, mobil 605 540 287, fax (24) 252 16 50

EUROPEJSKIM LIDEREM W PRODUKCJI WAŁÓW UPRAWOWYCH
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Silnik krokowy

Silnik krokowy to urządzenie, w któ-
rym impulsowe zasilanie prądem 
elektrycznym powoduje, że jego 

wirnik nie obraca się ruchem ciągłym, 
lecz wykonuje ruch obrotowy o ściśle 
ustalony kąt. Jest on ściśle zależny od 
liczby dostarczonych impulsów prądo-
wych, a prędkość kątowa wirnika jest do-
kładnie równa częstotliwości impulsów 
pomnożonej przez wartość kąta obrotu 
wirnika w jednym cyklu pracy silnika. Kąt 
obrotu wirnika pod wpływem działania 
jednego impulsu może mieć różną war-
tość, zależnie od budowy silnika – jest to 
zwykle wartość od kilku do kilkudziesięciu 
stopni. Podstawowe zalety silnika to 
łatwa sterowność i precyzja pracy oraz 
zmienność dawek materiału siewnego, 
dzięki czemu znalazł on zastosowanie 
w agregacie TonarAgro.

Zdaniem producenta, firmy Tonar 
Agro, elektroniczny system wysiewa-
jący wyklucza uszkodzenia materiału 
siewnego i pozwala wysiać do 6 gatun-
ków roślin jednocześnie, zachowując 
dla każdej uprawy normę i głębokość 
siewu. Maszyna jest również wypo-
sażona w elektroniczny sterownik 
umieszczony w kabinie ciągnika. 
Z jego pomocą ustawia się normy 
wysiewanych materiałów i wykonuje 
próbę kręconą. Urządzenie pokaże 
też prędkość siewu, awarie zespołu 

wysiewającego, obliczy powierzchnię 
wykonanej pracy, czy wskaże ilość 
zaprogramowanego zużycia ma-
teriału siewnego i nawozu, dosto-
suje też normę siewu każdej sekcji 
do prędkości roboczej maszyny. Po 
dotychczasowych, jeszcze niewiel-
kich doświadczeniach rolnik uważa, 
że agregat uprawowo-siewny został 
skonstruowany m.in. w celu ochrony 
wody glebowej, co jest cenne w latach 
suchych oraz by ograniczyć na polach 
erozję wietrzną i wodną. 

W uprawie maszyna pracuje na 
głębokości od 4 do 22 cm. Podczas 
siewu talerze zagłębiają się natomiast 
na 4–9 cm, a dla nasion drobnych 
na 1,5–3 cm. Całkowita pojemność 
6 komór nasiennych wynosi 0,9 m3, 
a nawozowych (lub dla poplonu) 0,3 
m3. Zestaw może pracować z pręd-
kością 4–14 km/h, a jego wydajność 
wynosi od 2,3 do 3,5 ha/h.

Maszyna waży 1896 kg. W trakcie 
transportu i pracy opiera się na dwóch 
przednich sekcjach, składających się 
z bliźniaczych kół oraz na tylnym 
wale oponowym. Producent podaje, 
że agregat zależnie od obciążenia 
(gleby, kultury roli i głębokości pra-
cy) zużywa na hektar od 3,2 do 9,6 
l oleju napędowego.

SILNIK KROKOWY I STEROWNIK
Precyzyjne dawkowanie ziarna, w tym 
drobnych nasion i nawozu zapewnia 
poszczególnym sekcjom wysiewa-
jącym 12 silników krokowych (6 dla 
nasion i 6 dla nawozów), zasilanych 
prądem z ciągnika o napięciu 12 V. 
Pulsacyjnie pracująca w nich zapadka, 
kontrolowana i sterowana elektro-
nicznie, z właściwą częstotliwością 
uchyla wloty do przewodu nasiennego 
i nawozowego.
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