
Wiosenna Akademia Polowa – siew wiosenny  

W ubiegłym roku zapoczątkowaliśmy w Barzkowicach organizację spotkań z rolnikami 

pod nazwą „Wiosenna Akademia Polowa”.  

Przy współpracy z firmą Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe Mirosława 

Zawadzka, w dniu 7 kwietna br., odbyło się szkolenie tytułem „siew wiosenny”.  

Spotkanie rozpoczęło się od wystąpienia Pana prof. dr hab. Jerzego Szukały oraz  

Pana mgr Wojciecha Mikulskiego z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, którzy 

przedstawili tematykę  technologii i opłacalności uprawy łubinu. 

 Pielęgnację i ochronę uprawy roślin strączkowych przedstawili Pan mgr inż. Michał 

Pawłowski z Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego. 

W drugiej części odbyły się pokazy praktyczne - siewy jęczmienia jarego na polach 

Ośrodka z wykorzystaniem trzech zestawów maszynowych. Dawkę siewu wyliczono na 155 

kg/ha dla wszystkich zestawów.  

Pierwszy zestaw to ciągnik John Deere 6155R o mocy 155 KM sprzężony z agregatem 

uprawowo siewnym KUHN ESPRO 3000 (szerokość robocza 3 m), składający się z brony 

talerzowej, za którym poruszają się wysokie koła ugniatające następnie siewnik z redlicami 

talerzowymi pneumatyczny za którymi znajdują się wąskie kółka dogniatające wysiane ziarno. 

Drugi zestaw to ciągnik John Deere 6155R o mocy 155 KM sprzężony z agregatem 

aktywnym KUHN COMBILINER INTEGRA 3003, składający się z ROTOTILERA                             

(szerokość robocza 3 m), za którym poruszają się tradycyjne redlice płozowe, a za nimi 

sprężyste zęby zagarniające. Siewnik ten ma regulację wysiewu podobną do rozwiązania, jakie 

było stosowane w dawnych siewnikach to znaczy dawkę wysiewu reguluje się poprzez 

wysuwanie lub chowanie roweczkowego kółka wysiewającego. 

Trzeci zestaw to ciągnik John Deere 6175M o mocy 175 KM sprzężony z biernym 

agregatem uprawowym (zęby kultywatora) za którym porusza się wał dogniatający oraz 

siewnik KUHN COMBILINER SITERA 3000 ( szerokość robocza 3 m) następnie siewnik                  

z redlicami  talerzowymi za którymi znajdują się wąskie kółka dogniatające wysiane ziarno. 

Podczas pobytu w Barzkowicach na różnego rodzaju szkoleniach, zainteresowani 

rolnicy będą mogli zapoznać się z jakością wschodów, czy prognozowanym stanem plantacji              

i plonów obsiewanych przy wykorzystaniu różnego typu sprzętu.  



Fot.1. Uczestnicy Wiosennej Akademii Polowej 

Fot.2. Demonstracja nastawy siewnika Combiliner Integra 3003                              

podczas Wiosennej Akademii Polowej 



Fot.3.  Ciągnik John Deere 6155R sprzężony z agregatem aktywnym KUHN 

COMBILINER INTEGRA 3003 

Fot.4. Ciągnik John Deere 6155R sprzężony z agregatem aktywnym                                       

KUHN COMBILINER INTEGRA 3003 

 



Fot.5. KUHN COMBILINER SITERA 3000 

 Fot.6. Agregat aktywny KUHN COMBILINER INTEGRA 3003  

 

 


