
Nowe rozwiązania w produkcji roślinnej 

 

Dnia 07 kwietnia 2022 roku w gospodarstwie Pana Marka Szocia, położonego  

w Wielawinie gmina Grzmiąca, odbył się pokaz w ramach tematu „Nowe rozwiązania  

w produkcji roślinnej”. W trakcie pokazu został przedstawiany jeden z elementów 

nowoczesnego rolnictwa - rolnictwo precyzyjne, a konkretnie zastosowanie nawigacji rolniczej 

w systemie jazdy równoległej.  

W trakcie spotkania rolnik Pan Kamil Szoć przekazał swoje doświadczania z pracy  

w tym systemie, omówił fabryczny system zainstalowany w swoim ciągniku.  Wszyscy chętni 

mieli również możliwość praktycznego zapoznania się systemem w trakcie pracy maszyn na 

polu. Rolnicy doszli do wniosku, że ktoś, kto nie ma doświadczenia z rolnictwem precyzyjnym 

może rozpocząć je od zainstalowania systemu jazdy równoległej, aby przekonać się, że obsługa 

dodatkowego oprogramowania nie jest zbyt trudna. System ten można wykorzystać w różnych 

zabiegach; doprawianiu pola, siewu nasion i ziarna, siewu nawozów, a także w uprawie 

użytków zielonych. Przy braku punktów odniesienia zachodzenie na siebie pasów podwójnie 

obrobionych może dochodzić do 1 m, zwłaszcza przy nawożeniu mineralnym. System jazdy 

równoległej ułatwia omijanie przeszkód, np. słupów trakcji elektrycznej, i powracanie na 

pierwotny kierunek ruchu.  

Uczestnicy spotkania podzielili się swoimi doświadczeniami z zastosowaniem różnych 

systemów jazdy równoległej, począwszy od najtańszych nawigacji po zaawansowane systemy 

automatyczne.  W części podsumowywującej pokaz dyskutowano na temat zalet płynących  

z zastosowania i wykorzystywania nowoczesnych technologii w rolnictwie, do których zaliczyć 

można oszczędność czasu, zwiększenie wydajności pracy, a także obniżenie kosztów produkcji. 

Duże zainteresowanie, z jakim spotkała się poruszona tematyka potwierdza konieczność 

organizacji tego typu pokazów w przyszłości.  
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Fot.1. Uczestnicy pokazu polowego „Nowe rozwiązania w produkcji roślinnej” 

 
 Fot.2. Uczestnicy pokazu polowego „Nowe rozwiązania w produkcji roślinnej” 



 

Fot.3. Uczestnicy pokazu polowego „Nowe rozwiązania w produkcji roślinnej” 

 

 



 

Fot.4. Dyskusja uczestników pokazu polowego nt. doświadczeń z zastosowaniem różnych systemów 

jazdy równoległej oraz zalet płynących z zastosowania i wykorzystywania nowoczesnych technologii 

w rolnictwie 


