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Pół zawieszane agregaty do uprawy pasowej marki Czajkowski

Strip-Till
na najwyższym poziomie
Tekst i zdjęcia: Przemysław Olszewski

Czy polski rolnik i konstruktor w jednej osobie
może śmiało konkurować ze światową czołówką
producentów sprzętu do uprawy pasowej? Maciej
Czajkowski z Sokołowa koło Golubia-Dobrzynia
wyraźnie pokazuje, że jest to jak najbardziej realne.

Wynalazcę pierwszej na świecie tak
uniwersalnej maszyny dostosowanej do
pracy w technologii Strip-Till odwiedziliśmy w tym roku podczas siewu: kukury-

Maciej Czajkowski to rolnik z zamiłowania
i konstruktor pierwszej polskiej seryjnie produkowanej maszyny do uprawy pasowej.
dzy na ziarno, rzepaku ozimego i pszenicy ozimej, a także sadzenia brokułów. To
tylko część roślin uprawianych pasowo
w liczącym 1800 ha gospodarstwie Macieja Czajkowskiego, jego brata Tomasza
i ojca Piotra. W płodozmianie znajdują się
ponadto: burak cukrowy, fasola szparagowa, groszek na zielono, marchew jadalna,
burak ćwikłowy oraz cebula. Z grupy tej
tylko ostatnia z wymienionych roślin nie
jest jeszcze dostosowana do technologii
Strip-Till. Uprawia się ją jednak bez użycia pługa. Wyniki uzyskiwane przez Macieja Czajkowskiego przeczą powszechnym poglądom o konieczności wykonywania orki w produkcji warzyw.

Koniec z dylematem
orka czy Strip-Till?
Nie brakuje także sceptyków uważających, że uprawa pasowa czy nawet tradycyjna uprawa bezpłużna nie spraw-
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Oparte o własnego pomysłu elementy robocze – agregaty prototypowe ST1 (u góry) i ST2
– mają na swoim koncie odpowiednio niespełna 2300 i 1700 ha.
dzi się w każdym gospodarstwie i w każdych warunkach. Jak mieliśmy okazję się
przekonać, skonstruowana przez rolnika
z Sokołowa maszyna radzi sobie bardzo
dobrze zarówno na glebie lekkiej piaszczystej, jak i ciężkiej gliniastej czy najczęściej występującej w naszym kraju mozaice. To nie wszystko. Agregat spisuje się
bez zarzutu przy optymalnych warunkach glebowych, przy dużej wilgotności,
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a także w czasie tak dotkliwie dotykającej
w ostatnich latach nasz kraj suszy. Trzeba
właściwie powiedzieć, że w tym ostatnim
przypadku Strip-Till najbardziej zaznacza
swoją dominację na tle orki. A co z problemem większej presji chwastów, chorób i szkodników przy uproszczeniach
w uprawie? Maciej Czajkowski żadnego z tych zjawisk nie zauważył. Jak udowadnia, monokultura i omacnica proso-
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wianka także nie stanowią przeszkody
w stosowaniu uproszczeń, i to jeszcze
tak daleko idących jak Strip-Till.
Skąd zatem ten niebywały sukces?
Dlaczego przeznaczającym potężne
fundusze na badania czołowym producentom sprzętu uprawowego nie udało się stworzyć tak uniwersalnej maszyny? Na te pytania trudno jednoznacznie odpowiedzieć. Przygoda ze Strip-Tillem w gospodarstwie rodzinnym Czajkowskich zaczęła się blisko 10 lat temu. W 2007 roku pojawił się pierwszy
agregat do uprawy pasowej. Francuskiej
produkcji maszyna nie spełniła niestety oczekiwań. Jej los podzielił szereg innych konstrukcji znanych marek, testowanych w gospodarstwie Czajkowskich.
Rolnik z Sokołowa sprawdzał możliwości różnorodnych agregatów przez siedem lat. W gospodarstwie znajdziemy
niemalże pełen przekrój warunków glebowych, a także zróżnicowane ukształtowanie terenu. Maciej Czajkowski uznał,
że idea uprawy pasowej jest właściwym
kierunkiem. Do każdej z testowanych
przez niego maszyn miał jednak przynajmniej jedno zastrzeżenie, które eliminowało zakup. Niektóre z agregatów zapychały się, inne niedokładnie rozgarniały resztki roślinne, jeszcze inne za mocno mieszały glebę. Mankamentami były
także za słabe zabezpieczenia przeciążeniowe, wyciąganie mokrych brył na
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Sercem agregatów Czajkowski jest prosty
ząb, którego elementami roboczymi są: dłuto (1), blacha ceownikowa (2) oraz obracalny miecz (3). Ten ostatni element podczas
jednej z naszych wizyt miał już na koncie
115 ha i był odwrócony. Górna część miecza pomimo zużycia nadal zachowała ostrą
krawędź tnącą.

Podczas naszej pierwszej wizyty sześciometrowy agregat ST 600 marki
Czajkowski uprawiał pasowo i wysiewał kukurydzę w rozdrabniane mulczerem ściernisko po kukurydzy na
ziarno. Talerzowe rozgarniacze oraz
podążający za nimi krój falisty rewelacyjnie zdały egzamin w dużej ilości
resztek pożniwnych.
wierzch czy brak możliwości dozowania dwóch różnych nawozów. Pojawiały
się ponadto problemy z zasypywaniem
i zagęszczaniem szczeliny po przejściu
łap oraz z wyrównywaniem powierzchni pola przed siewem.

Siedmioletnie testy

Wielu rolników po negatywnych doświadczeniach z uprawą pasową zraziło się do niej raz na zawsze. Maciej Czajkowski, mimo licznych niepowodzeń,
dostrzegł jednak, że koncepcja jest dobra, lecz na rynku brakuje odpowiedniej
do niej maszyny. Postanowił zbudować
ją sam. W październiku 2013 r. powstała prymitywna jednorzędowa konstrukcja modelowa oparta o ramę polskiego
kultywatora. Rolnik badał w polu różne konfiguracje rozmaitych elementów
roboczych, aż w końcu znalazł to, czego oczekiwał. Narzędzie koncepcyjne
wystarczyło dopracować i stworzyć na
jego bazie pełnowymiarową funkcjonalną maszynę. Na przełomie lat 2013
i 2014 wynalazca spod Golubia-Dobrzynia skonstruował swój pierwszy prototyp nazwany ST1. Maszyna bazowała
na sześciometrowym agregacie uprawowo-siewnym MegaSeed niemieckiej
marki Rabe. Maciej Czajkowski wykorzystał z niego przede wszystkim główną
ramę oraz dwukomorowy zbiornik wraz
z instalacją do aplikacji nawozu i nasion.
Szkielet pozbawiony został fabrycznych
elementów roboczych. W ich miejsce
pojawiły się komponenty zbudowane
na podstawie koncepcji rolnika z Sokołowa. Mimo licznych udoskonaleń w kolejnych latach główna idea zastosowana w prototypie ST1 dotrwała do dziś.
Cykl roboczy w każdym rzędzie zaczy-

nają dwa skośnie ustawione talerze rozgarniające resztki pożniwne i kamienie,
a za nimi podąża krój o dużej średnicy.
Kolejnym, głównym elementem roboczym jest ząb spulchniający w towarzystwie tarcz bocznych. Za tym zestawem
podąża pełnopowierzchniowy wał doprawiający łoże dla nasion. Ostatnim etapem jest siew.
W 2015 r. powstał kolejny egzemplarz
prototypowy z oznaczeniem ST2. Od poprzednika odróżniał go wzdłużnie osadzony zbiornik na nawóz i nasiona. Poprawiła się tym samym widoczność na tył
maszyny. Modernizacja ta wpłynęła także na ułożenie głowic dystrybucyjnych.
Agregat ST2 otrzymał zupełnie inny wał

W tylnej części zęba znajdziemy końcówkę rozpraszającą nawóz na całej głębokości roboczej łapy.
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Boczne talerze osłonowe dbają o zasypanie
szczeliny po przejściu łapy oraz utrzymują
spulchnioną glebę w obrębie uprawianego pasa. Tarcze mają bardzo szerokie spektrum ustawień.

Jedna z głowic rozdzielających znajduje się
wewnątrz zbiornika i może być zasilana jednym nawozem bądź mieszaniną nawozów z
dwóch osobnych aparatów wysiewających.
doprawiający. W miejsce prymitywnego
gumowego pojawił się tzw. wał Packera.
Znacznie uproszczono także podłączanie agregatu do ciągnika. Modyfikacja ta
związana była z zastosowaniem tabletu
do bezprzewodowego sterowania podzespołami maszyny. To tylko wybrane
z wprowadzonych zmian, o których można by napisać osobny obszerny artykuł.

Prototypy ST1 i ST2

Warto dodać, że model ST1 został zintegrowany z zawieszanym z tyłu siewnikiem punktowym marki Gaspardo,
z możliwością przestawiania sekcji z rozstawu 45 na 75 cm. Zestaw ten zmierzył
się już z uprawą i siewem: kukurydzy, bu-
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raka cukrowego, rzepaku oraz fasoli szparagowej. Agregat ST1 w swoim pierwszym sezonie łączony był także z uzbrojonym w redlice talerzowe pneumatycznym siewnikiem rzędowym Kverneland
w celu odkładania nasion groszku na zielono. Pierwszy z prototypów jest do dzisiaj w użytku i ma na swoim koncie niespełna 2300 ha. O blisko 600 ha skromniejszym dorobkiem może pochwalić
się rok młodszy agregat ST2. Model ten
większość swojej pracy wykonał w towarzystwie siewnika punktowego Matermacc z regulowanym rozstawem sekcji – od 37,5, poprzez 45, do 75 cm. Prototyp ST2 miał także okazję zmierzyć się
z siewem pszenicy. Do tego celu Maciej
Czajkowski samodzielnie skonstruował
tzw. przystawkę zbożową do rzędowego
odkładania nasion w oddalonych od siebie o 37,5 cm pasach o szerokości 22 cm.
Wariant ten sprawdzony został ponadto
przy siewie soi, fasoli i grochu.
Uzbrojone w niebieskie barwy Rabe
egzemplarze ST1 i ST2 posłużyły do zbudowania na początku 2016 r. dwóch pomalowanych dla wyraźnego odróżnienia na czerwono maszyn pilotażowych.
Modele te, sygnowane marką Czajkowski, nie miały już żadnych komponentów pochodzących z agregatów MegaSeed. Zarówno szkielet maszyn, jak i zbiornik wraz z instalacją do aplikacji nawozów i nasion zostały zaprojektowane od
podstaw przez rolnika z Sokołowa i zbudowane przez podwykonawców. Wśród
większych zmian warto wymienić także
wał oponowy z prawdziwego zdarzenia.
Modele pilotażowe powstały w dwóch
szerokościach roboczych: 4,5 oraz 6 m.

Start produkcji seryjnej

czasie zwiększyć wielkość produkcji do
jednej maszyny tygodniowo. Zainteresowanie agregatami spod Golubia-Dobrzynia przeszło najśmielsze oczekiwania konstruktora. Złożono już zamówienia na ponad 20 sztuk. Na razie sprzedaż
kierowana jest na polski rynek. Chętnych
na maszyny ze stajni Czajkowski nie brakuje jednak także za granicą – agregatami interesują się dilerzy i rolnicy z tak wymagających rynków jak: Niemcy, Francja,
Anglia czy Hiszpania. W ofercie firmy z Sokołowa znajdują się trzy podstawowe modele. Najmniejszy ST 300 ma sztywną ramę i szerokość roboczą 3 m. Jego aktualna cena, nie uwzględniająca przystawki
do siewu rzędowego to 270 tys. zł netto.
Stanowiący bazę agregat waży 8,8 t. Pozostałe modele to ST 450 i ST 600 o szerokościach roboczych odpowiednio 4,5
oraz 6 m. Za największy, ważący blisko
12 t agregat wraz z szyną do siewu rzędowego zapłacimy 572 tys. zł netto. Do każdego z agregatów możemy podpiąć zawieszany siewnik punktowy dowolnego
producenta. Możliwa jest także współpraca z siewnikiem do warzyw bądź sadzarką do rozsady.
Konstrukcja z Sokołowa została stworzona według fundamentalnych – zdaniem Macieja Czajkowskiego – założeń.
Jednym z nich jest właściwe umiejscowienie mulczu. Ten niezwykle cenny element stanowiska powinien znajdować
się wyłącznie w nieruszonym pasie pola. Mulcz tworzy naturalną barierę dla
chwastów, znacząco redukuje wodną
i wietrzną erozję gleby, ogranicza parowanie wilgoci z podłoża, a także sprzyja gromadzeniu wody z opadów. Rolnik
z Sokołowa zauważa ponadto, że pozostawione na polu resztki roślinne chronią ziemię przed mogącym zniszczyć jej
strukturę bezpośrednim uderzaniem kropel deszczu. Mulcz pełni tym samym ro-

W sierpniu 2016 r. nastąpił długo oczekiwany moment. Z hali montażowej w Sokołowie wyjechał pierwszy seryjny agregat marki Czajkowski, a zarazem
pierwsza w historii polska maszyna
seryjna do uprawy
i siewu w technologii Strip-Till. Dzieło
rolnika z Sokołowa zostało obwarowane patentem.
Do dzisiaj powstało sześć modeli seryjnych. Obecnie
siły wytwórcze pozwalają na budowę
dwóch agregatów
miesięcznie. Ma- Ramki z kompletem elementów uprawowych występują w dwóch
ciej Czajkowski pla- różnych formach, dzięki czemu mimo montażu do tej samej belki
nuje w najbliższym tworzą efekt przesunięcia, czyli tzw. offset.
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lę amortyzatora i tworzy tzw. nawadnianie kropelkowe.

Dwie „twarze” mulczu

O ile mulcz ma szereg zalet w strefie
nieuprawianej, o tyle w pasie siewu jest
zdecydowanie niepożądany. Dlatego Maciej Czajkowski ze szczególną dbałością
podszedł do tego wyzwania. Z tego powodu jego idea technologiczna czasami
przeczy ogólnie przyjętym kierunkom.
Najlepszym przykładem jest rezygnacja
z powszechnie stosowanej przy uproszczeniach talerzowej redlicy siewnej. Zacznijmy jednak od elementów roboczych
znajdujących się z przodu maszyny. Wielu renomowanych producentów z uporem stosuje na froncie krój tarczowy, a za
nim elementy rozgarniające. Rolnik z Sokołowa postanowił zamienić je miejscami, co zdecydowanie lepiej zdaje egzamin. W pierwszej kolejności należy bowiem rozgarnąć poza pas siewny jak najwięcej utrudniających wschody resztek
roślinnych. Dopiero następnym elementem powinien być krój, który rozcina stojące na drodze ewentualne pozostałości. Nie tylko jednak kolejność jest istotna. Maciej Czajkowski zauważył m.in., że
powszechnie stosowane gwiazdowe rozgarniacze nie radzą sobie wystarczająco
z każdą formą i ułożeniem resztek roślinnych. Konstruktor z Sokołowa postanowił zastosować talerzowe karbowane elementy usuwające pozostałości pożniwne
bądź poplonowe z toru pracy zęba, a następnie redlicy nasiennej. Odpowiedni

Z tyłu bazowej części agregatu Czajkowski
znajdziemy podnośnik, złącza hydrauliczne oraz wałek. Elementy te zapewniają pełną funkcjonalność doczepionego siewnika
punktowego.
docisk rozgarniaczy do podłoża zapewniają sprężyny śrubowe. Ich zawieszenie
pozwala zależnie od potrzeb regulować
siłę wywieraną na podłoże, a także kopiować jego nierówności.
Podążający za parą rozgarniaczy krój
ma dużą średnicę, ostrze obwodowe o fa-

W trakcie naszych odwiedzin przy siewie rzepaku ozimego poligonem dla maszyny ze stajni Czajkowski było jedynie opryskane glifosatem ściernisko po pszenicy z pozostawionymi
kawałkami słomy.
listym kształcie oraz przyspawane, zapobiegające ewentualnemu tonięciu w glebie boczne pierścienie. Krój zagłębia się
w grunt na głębokość do 12 cm. Element
ten stabilizuje przy okazji maszynę podczas pracy w poprzek skłonu. Krój zabezpieczony jest przed przeciążeniem poprzez znane z talerzówek kompaktowych
wałki gumowe.

Inteligentny miecz

Kolejna część konstrukcji to własnego pomysłu opatentowana łapa spulchniająca. Ma ona prostą słupicę, do której
montowane są trzy wymienne elementy robocze – dłuto, miecz i blacha ceownikowa. Części te łączą się z zębem poprzez kołki sprężyste, które w celu demontażu należy wybić młotkiem. Czynność ta na szczęście nie nastręcza większych trudności, a zastosowanie wygodniejszych w obsłudze sworzni z zawleczką byłoby konstrukcyjnie niewskazane.
Zadaniem dłuta jest podważenie gleby,
która następnie rozcina miecz. Ten ostatni element jest naszym zdaniem rewelacyjnym rozwiązaniem. Montowany na
przedniej ścianie zęba miecz nie tylko
pozwala zmniejszyć niewskazaną zbyt
intensywną ingerencję w glebę, ale przy
okazji wyraźnie obniża stawiane przez łapę opory. Jest on zainstalowany niemalże na całej wysokości słupicy, a po zużyciu jego powierzchni roboczej wystarczy
go obrócić. To przemyślane rozwiązanie
ma także inną ciekawą cechę. Miecz jest
bowiem samoostrzący się poprzez opływającą go glebę. Tym samym w trakcie
całego okresu żywotności jego przednia
krawędź się nie tępi.
Głębokość roboczą łapy możemy regulować w trzech stopniach poprzez
przełożenie śruby w jeden z trzech otworów kieszeni wsporczej, dla każdego zęba osobno. Dostrojenie tego parametru wykonujemy klipsami na siłownikach
wydźwigu maszyny. Zęby chronione są
przed przeciążeniem hydropneumatycznie. Siłę wyzwalania bezpieczników na-

stawiać możemy zdalnie poprzez pełniący rolę terminala pokładowego tablet.
Z tyłu zęba znajduje się rurka doprowadzająca nawóz. Jej opatentowany pojedynczy wylot pozwala rozpraszać granule równomiernie w pionowym profilu glebowym – od powierzchni gruntu
do dna bruzdy wyżłobionej przez dłuto.

Szerokie spektrum
regulacji tarcz bocznych
Ważnym ogniwem łańcucha roboczego są towarzyszące każdemu zębowi boczne talerze osłonowe. Ich zadaniem jest m.in. zapobieganie rozsypywaniu się gleby poza uprawiany pas, a także zasypywanie powstałej po łapie szczeliny. Tarcze te mają bardzo szeroki wachlarz ustawień. Dostępne są cztery możliwości regulacji. Mocowane są one na
poziomych ramionach i amortyzowane
poprzez gumowe wałki. Wsporniki tarcz
mają otwory pozwalające oddalać bądź
przybliżać je do łapy. Możemy ponadto
zmienić dystans talerzy od siebie, ich kąt
natarcia oraz wysokość. Ten ostatni parametr regulowany jest bezstopniowo.
Wszystkie wymienione do tej pory elementy robocze mocowane są do wspólnej ramki, która łączona jest z główną
konstrukcją nośną agregatu. Liczba ramek zależna jest od liczby sekcji siewnych. Belki nośne elementów roboczych
przymocowane są do ramy poprzez jarzma zaciskowe. Dzięki temu poszczególne sekcje możemy dość łatwo demontować i poprzecznie przesuwać. Warto zauważyć, że ramki nie są jednakowe. Część
z nich jest krótsza, a część dłuższa. Oba typy różnią się także punktem mocowania
cybantów. Jedno i drugie daje efekt offsetu, czyli rozmieszczenia sekcji przesuniętych wzdłużnie względem siebie. Dzięki temu agregat się nie zapycha. Ramki standardowo mogą być rozstawione
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Macieja Czajkowskiego odwiedziliśmy m.in. podczas siewu pszenicy zestawem złożonym
z dwóch zaprojektowanych i zbudowanych przez niego komponentów: agregatu do uprawy pasowej oraz przystawki do rzędowego odkładania nasion. Stanowiskiem było ściernisko po groszku na zielono.
co 37,5, 45 bądź 75 cm. Pierwszy wariant
stosowany jest głównie przy współpracy maszyny bazowej z tzw. przystawką
zbożową. Drugi rozstaw służy przede
wszystkim do pracy podczas siewu punktowego buraka cukrowego i rzepaku, zaś
ostatni przy kukurydzy. Na specjalne życzenie agregat może być jednak dosto-

Przy agregacie o szerokości roboczej 4,5
bądź 6 m rama wału jest hydraulicznie składana. Boczne skrzydła są wówczas podczas pracy zawieszone elastycznie dzięki
wzbogaceniu obwodu zasilającego siłowniki w akumulatory hydropneumatyczne.
Za wałem znajduje się trzypunktowy
układ zawieszenia. W jego pobliżu znajdziemy także złącza olejowe oraz hydraulicznie wprawiany w ruch wałek wyjściowy. Komponenty te pozwalają podczepić praktycznie każdy siewnik punktowy oraz szynę do siewu rzędowego. Podczas pracy swoisty hydropak znajduje się
w pozycji pływającej.

Sterowanie tabletem

wężami w obszar pracy łap spulchniających. Podczas siewu punktowego nasion mogą być w razie potrzeby stosowane dodatkowo nawozy dozowane przez
podsiewacz rzędowy sprzęgniętej maszyny, a także aplikator mikrogranulatu.
Tak szeroka paleta dozowania odżywczych granul z pewnością spełni oczekiwania najbardziej wymagających klientów. W przypadku montażu przystawki
zbożowej do agregatu przednia komora zbiornika pełni rolę magazynu na nawóz, zaś tylna na nasiona. Po przestawieniu kolanka w skrzyni materiał siewny
zasili znajdujący się na szynie zbożowej
rozdzielacz z elektromagnetycznie sterowanymi zaworami ścieżek technologicznych. Maciej Czajkowski w układzie dozowania nawozów i nasion zamierza napęd mechaniczny zastąpić elektrycznym.
W celu sprzęgnięcia agregatu z ciągnikiem poza dolnymi cięgłami podnośnika potrzebnych jest pięć gniazd hydrauliki zewnętrznej. Jedna z par służy do
zasilania bloku elektrozaworów na maszynie. Poszczególne funkcje rozdzielacza sterowane są poprzez tablet. Z kolejnej pary potrzebne jest jedno szybkozłącze zasilające obwód hydrauliczny napędu dmuchawy oraz wałka wprawiającego w ruch wentylatory podczepionego
siewnika. Powrót oleju z obu urządzeń
trafia na wolny spływ. Piąte wyjście olejowe konieczne jest do obsługi hydropaku. Agregat wymaga także siedmiopinowego wtyku prądowego oraz jednego
gniazda trzypinowego do zasilania bramki Wi-Fi do bezprzewodowej komunikacji z umieszczonym w ciągniku tabletem.

Niezależnie od wielkości maszyny jej
dwukomorowy zbiornik ma jednakową
pojemność 4 tys. l Pod skrzynią zobaczymy dwa poprzecznie umieszczone bębny
dozujące systemu Accord. To jeden z nielicznych elementów agregatu niezrobionych pod specjalne zamówienie Macieja Czajkowskiego. Wałki wysiewne uzyskują napęd poprzez kasetki łańcuchowe
i sprzężoną z wałem oponowym ogumioną podwójną rolkę. Jeden z dozowników
Pierwszą wizytę w gospodarstwie
zasila wyłącznie przednią, umieszczoną Macieja Czajkowskiego złożyliśmy podwewnątrz zbiornika głowicę rozdzielają- czas usługowego siewu kukurydzy procą. Drugi z nich może współpracować za- sto w rozdrobnione ściernisko po kukurówno z czołowym,
jak i tylnym dystrybutorem. Jeśli z agregatem połączony został siewnik punktowy, to obie komory
skrzyni możemy wykorzystać na dawkowane indywidualnie
dwa różne nawozy.
Granule z obu aparatów kierowane są
wówczas w strumieniu powietrza do jednej głowicy rozdzielającej, po czym ich Podczas siewu z wykorzystaniem przystawki zbożowej w przedniej
mieszanina trafia komorze zbiornika umieszczony jest nawóz, zaś w tylnej nasiona.

Pasowo
w kukurydzy i rzepaku

Konstruktor z Sokołowa do wysiewu zbóż
zdecydował się na redlicę łapową. Jej szeroka stopa oraz umieszczony z przodu krój
nożowy pozwalają glebie sprawnie przepływać ku tyłowi i zasypywać powstałą bruzdę.
sowany do pracy z innymi odległościami
dzielącymi osie sekcji roboczych.

Wielofunkcyjny
wał oponowy
Cykl przygotowania gleby do siewu zamyka wał oponowy z kołami o średnicy ponad 1 m. Jego zadaniem jest wyrównanie
i dogniecenie roli. Służy on także do wydźwigu maszyny w celu pokonania uwrocia oraz do transportu. Wał jest ponadto
źródłem napędu aparatów wysiewających.
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z produkcji seryjnej. Maszynę
sprzęgnięto z takim samym koniem pociągowym, co przy sieWszystkie maszyny z logo Czajkowski stero- wie kukurydzy.
wane są w standardzie poprzez tablet. Dzię- Łapy maszyny
ki niemu możemy m.in. ustawiać i kontro- były rozstawiolować ciśnienie oleju w układzie zabezpie- ne na 45 i zagłęczenia łap, a także monitorować pracę, stan bione na 25 cm. Podczas jednej z wizyt mieli śmy okazj ę zobaczyć tak że stworzonawozu i nasion w zbiorniku.
Sporym wyzwa- ny przez Macieja Czajkowskiego agregat do uprawy pasowej waniem były stro- rzyw. Maszyna, wykorzystywana m.in. do przygotowania gleby
rydzy na ziarno. Z tak wymagającym sta- me wzniesienia pod brokuły, wyposa żona jest w tzw. frezy pasowe, doprawiaj ące
nowiskiem agregat radził sobie bez zarzu- ze zwięzłym surolę za łapą spulchniaj ącą i talerzami bocznymi.
tu. Jedna z dwóch pilotażowych maszyn, chym podłożem.
sześciometrowy model ST 600, współpra- Na domiar tego
cował wówczas z ciągnikiem John Deere Czajkowski ST 600
8370R o mocy maksymalnej 407 KM. Łapy pracował na dość ubitym, opryskanym nywany był w rozpiętości wyznaczonej
agregatu ustawione były na 35 cm, a ubite glifosatem ściernisku po pszenicy. Spa- przez szynę do siewu rzędowego. Do
ściernisko miało gliniaste podłoże. Z wyjąt- lanie wahało się w dość sporym prze- współpracy z agregatem posłużył ciąkiem wzniesień zestaw ten bez problemu dziale, jednak uśredniony pomiar poka- gnik John Deere 8300 o mocy maksyosiągał zadaną prędkość jazdy wynoszącą zywał blisko 20 l/ha. Kształt pola nie był malnej 250 KM. Rozstawione co 37,5 cm
9 km/h. Przyznajemy, że w takich warun- zbyt wdzięczny. W takich warunkach ze- łapy pracowały na głębokości 25 cm,
kach zużycie paliwa na poziomie 12 l/ha staw osiągał wydajność ok. 2 ha/h.
zaś nasiona odkładane były na nieco
robi pozytywne wrażenie.
ponad 3 cm.
Kolejną wizytę złożyliśmy przy punkSercem zaprojektowanej przez roltowym siewie rzepaku ozimego. Tym raW gospodarstwie Macieja Czajkow- nika z Sokołowa przystawki są szerozem na polu zastaliśmy agregat ST 600 skiego gościliśmy również przy siewie kie redlice łapowe, za którymi w pasie
pszenicy ozimej w bar- o szerokości 25 cm rozsypywane jest
dzo płytko wymieszane ziarno. Przed bruzdownikami podążaz glebą i opryskane gli- ją szerokie rolki kopiujące. Ich pozycję
fosatem ściernisko po możemy zmieniać bezstopniowo wrzezbiorze groszku na zie- cionami śrubowymi. Pozwala to ustalono. Na polu było bar- wić położenie redlic względem poziodzo sucho, jednak tym mu gruntu bardzo szerokim przedziale
razem trafiliśmy na mo- od +5 do -15 cm. Rolki wraz z redlicami
zaikę z przewagą dość zawieszone są względem ramy sprężylekkiej ziemi. Upra- ście poprzez równoległoboki przeguwę i siew wykonywał bowe. Napór łap odkładających nasio4,5-metrowy agregat na regulować możemy w dwóch pozypilotażowy Czajkowski cjach, zmieniając położenie ograniczST 450 z przystawką nika sprężystego pręta. Za każdą redlizbożową PS 300 o sze- cą znajduje się kółko dogniatające z naAgregat ten wyposażony jest już w najnowszej generacji tale- rokości roboczej 3 m. stawnym dociskiem. Cykl roboczy przyrze rozgarniające. Rozpoznamy je po zaślepionych powierzch- Boczne sekcje bazowej stawki zbożowej zamyka zgrzebło z reniach bocznych. Zarówno rozgarniacze, jak i krój podczas na- maszyny były złożone, gulowanym bezstopniowo kątem prastąd też zabieg wyko- cy sprężystych palców. 
szej wizyty zmagały się z krzaczastą grochowiną.

Pasowo w pszenicy
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