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Poznaj rezultaty
Akademii Agrihandler



Głównym założeniem projektu „Akademia Agrihandler” 
jest zmniejszenie kosztów produkcji mleka, poprawa 
jakości gleby oraz zmniejszenie emisji do atmosfery 
szkodliwych substancji poprzez wykorzystanie 
nowoczesnych technologii pielęgnacji użytków zielonych.
Istotne będą nie tylko zmiany dotyczące otrzymanych 
zbiorów, czy zmniejszenie (wyeliminowanie) konieczności 

stosowania sztucznych nawozów. 

Kluczowymi elementami będą wyższa jakość zebranego 
materiału, a więc możliwość zwiększenia udziału naturalnej 
paszy, przy zachowaniu najwyższej troski o środowisko 

naturalne i zachowaniu wody w glebie.

Pierwszy tego typu
projekt w Polsce
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O projekcie
Podczas 3 - letniego projektu badawczego, Pomysłodawcy będą eksploatować trzy wynajęte
pola uprawne. Każde z nich podzielone jest na cztery osobne części, na których zostaną zastosowane 
inne techniki agrarne. 

Projekt prowadzony jest pod nadzorem Prof. dr hab. inż. Romana Łyszczarza, który jest 
niekwestionowanym autorytetem w dziedzinie rozwoju traw. Wydział Rolnictwa i Biotechnologii 
Politechniki Bydgoskiej reprezentowany przez Prof. dr hab. inż. Mirosława Kobierskiego  
zajmuje się szerokimi badaniami i ich analizą.

Przed rozpoczęciem prac polowych zostały zebrane 
próbki ziemi, oraz nawozów naturalnych. Poddane zostały 
one analizie w celu odpowiedniego doboru materiałów 
i składników. Mierzone są również takie parametry 
jak nasłonecznienie, ilość opadów, wilgotność gleby 
i inne. Badania takie są prowadzone regularnie 
w trakcie trwania projektu. 

W marcu przystąpiliśmy do procesu aeracji, czyli usuwania 
zagęszczeń w wierzchniej warstwie użytków zielonych 
z wykorzystaniem aeratora marki Evers. Kolejnym 
etapem była doglebowa aplikacja nawozu organicznego 
(gnojowica, gnojówka, poferment).



@agrihandler

W tym celu na polach wykorzystywaliśmy aplikator Veenhuis Ecojet 7.60 wraz z beczką  
asenizacyjną Veenhuis Profiline 19450. Dodatkowo na wybranych polach, 
wysiana została specjalna mieszanka traw z wykorzystaniem siewnika marki EVERS. Zgodnie 
z wytycznymi przepisów dotyczących obszarów Natura 2000, w roku planowane są trzy pokosy.
 
W maju, lipcu oraz w sierpniu odbyło się koszenie z wykorzystaniem kosiarki motylowej 
z kondycjonerem marki ELHO i efektywne zbiory zielonki za pomocą samozbierającej 
przyczepy znanej i cenionej marki Schuitemaker. 

Jesienią zamierzamy zakończyć prace posezonowe zabiegiem głęboszowania za pomocą 
urządzenia EVERS. Zabieg ten ma pozytywny wpływ na zawartość tlenu w glebie oraz poprawia 
gospodarkę wodną łąki.

Cały proces, na różnych etapach, jest komentowany przez naukowców i dostawców maszyn. 
W celu udokumentowania wykonanych zabiegów, projekt jest rejestrowany w trybie ciągłym. 
O wszystkich postępach i efektach informujemy na bieżąco za pośrednictwem strony 
internetowej, mediów społecznościowych oraz prasy branżowej.

Inicjatorzy są przekonani, że odpowiednia
edukacja hodowców, między innymi przy
pomocy takich projektów badawczych, 
pozwoli w najbliższych latach na zmianę
podejścia do użytków zielonych, a co za
tym idzie realizacji celów ekonomicznych
i środowiskowych.



Wyniki badań
W gospodarstwach, w których kultura rolna jest na wysokim poziomie, badania takie jak pH i zasobności gleby 
to podstawa. Istotne jest także badanie składu nawozów naturalnych, które przeprowadza jeszcze mniej rolników.

Pierwszym ważnym czynnikiem mającym wpływ na dobre plonowanie oraz prawidłowe wykorzystanie 
składników pokarmowych jest optymalny odczyn gleby. Poletka doświadczalne w Polanowicach 
położone są w większości na glebach ciężkich, które charakteryzują się odczynem zasadowym, pH 
wynosiło ok. 7,3 a potrzeby wapnowania określono jako zbędne. 

W Łodygowie na glebach kategorii agronomicznej od lekkiej do ciężkiej, pH średnio wynosiło 6,3 
i niezbędne jest ograniczone zastosowanie wapna.

Większość użytków zielonych wymaga systematycznego nawożenia makroelemtami - głównie fosforem, magnezem 
i potasem. W przeprowadzonych badaniach określaliśmy ilości tych składników.

Ocena zasobności gleby pozwala na określenie długoterminowego planu gospodarowania składnikami pokarmowymi. 
Pozwalają one ocenić, ile danego składnika stosujemy na pole. W przypadku braku znajomości zasobności 
w poszczególne pierwiastki nawożenie może być nieefektywne, a co za tym idzie wzrasta ryzyko strat. 

Doświadczenie bazuje przede wszystkim na stosowaniu nawozu naturalnego w postaci gnojowicy lub gnojówki, 
których skład podany jest w poniższej tabeli:

Nawóz naturalny aplikowany jest na poletku kontrolnym powierzchniowo 
z rozlewacza rozbryzgowego (łyżka):

W przypadku pozostałych pól - przy pomocy aplikatora doglebowego marki                                dzięki któremu 
ograniczamy straty większości składników.

Ze względu na skład chemiczny płynnego nawozu naturalnego największą jego dopuszczalną dawkę 65,3m3 
(w zależności od zawartości N) można zastosować w nawożeniu użytków zielonych w Polanowicach. Poszczególne 
dawki nawozów są źródłem fosforu i potasu, które wraz z aplikacją płynnych nawozów naturalnych dostarczane są 
do gleby. W planach nawozowych należy uwzględnić ilość składników, która jest pobierana przez trawę 
w zależności od uzyskanego plonu. 

Przykładowy plon 45 ton zielonej masy trawy z hektara pobiera średnio 200 kg azotu (N), 26 kg fosforu (P) 
oraz 110 kg potasu (K).

Badania gleby jasno obrazują, że pola użyte w doświadczeniu posiadają potencjał wyższego plonowania. 
Naszym zadaniem przy użyciu maszyn wykorzystywanych przez firmę Agrihandler jest ten potencjał wykrzesać 
oraz pokazać ich skuteczność także w polskich warunkach. Nie jest to prosty ani szybki proces, ale wiemy,
że ma to sens.



Wyniki badań - AKADEMIA AGRIHANDLER
Pierwsze pokosy za nami. Najlepsze wyniki uzyskaliśmy na naszym poletku w woj. warmińsko-mazurskim. 
To właśnie tam były najlepsze do wzrostu traw warunki pogodowe.

Średnia opadów za 5 miesięcy (kwiecień-sierpień 2022 r.) wyniosła 75,8 mm. W tym samym okresie 
- dla Polanowic - średnia opadów to 49 mm. W znacznym stopniu przełożyło się to na wynik, który dla poletka 
w Łodygowie wyniósł:

Aby dokonać analizy danych - daną wyjściową jest ilość zebranej trawy na polu testowym rolnika. Przy pierwszym 
pokosie z pola 2 uzyskano - 130,25% zielonej masy, z pola 3 - 136,55%, a z pola 4 - 81,72%. Przy drugim pokosie -  
nadal więcej zielonej masy zebrano z pola nr 3. Drugie miejsce zajęło jednak pole 4, na którym uzyskano 134,43% 
zielonej masy. 

Przy trzecim pokosie- najwięcej zielonej masy uzyskano z pola 2- 212%. Jest to zdecydowanie najlepszy 
z dotychczasowych wyników. Następnym w kolejności pod względem zebranego materiału okazało się pole 3
- 148,7%, a z pola 4 uzyskano 78,02%.

W przypadku lokalizacji w Polanowicach - zebrany materiał (w postaci siana) z pasu 
kontrolnego (pole testowe) nie różnił się od tych zebranych na pozostałych polach. 
Umiejscowienie doświadczenia wymaga ułożenia odpowiedniej agrotechniki, oraz 
odrębnego planu działania dostosowanych do warunków siedliskowych oraz pogodowych 
(deficyt opadów).



Maszyny

Do koszenia trawy Agrihandler użył zestawu 

fińskiego firmy Elho składający się z kosiarki 
czołowej NM 3700 F o szerokości roboczej 3,7 

metra oraz tylnej typu motyl NM 10500 
SideFlow o szerokości regulowanej w zakresie 

od 9,4 do 10,5 m. W trakcie każdego przejazdu 

formowany był jeden pokos, co było zasługą 

wyposażenia tylnych kosiarek w przenośniki

ślimakowe obracające się ze stałą prędkością 

700 obr./min. Materiał był też uprzednio

spulchniony, co było zasługą zastosowania 

spulchniaczy pokosu. Maszynę ciągnął traktor 
JCB Fastrac 8330 o mocy 348 KM.   

Do doglebowej aplikacji gnojowicy Agrihandler 

wykorzystywał widoczny na zdjęciu wóz 

asenizacyjny Veenhuis Profiline 19450 

ze zbiornikiem o pojemności 20 000 litrów 

z zawieszonym aplikatorem doglebowym 
Ecoject 7.60, wyposażonym w talerze, które 

rozcinają i odchylają darń tworząc bruzdę, 

w którą jest wlewany nawóz.

Veenhuis Profiline 19450 

Veenhuis Ecoject

Elho NM 3700 F

Beczka
asenizacyjna

Aplikator doglebowy

Kosiarka czołowa



Firma Agrihandler w marcu wykonywała proces 

aeracji, czyli usuwania zagęszczeń w wierzchniej 

warstwie użytków zielonych. Marka Evers Agro 
posiada w swojej ofercie aeratory o szerokości 

roboczej od 2,5 do 8 metrów. Głębokość robocza 

wynosi do 18,5 cm. Aerator jest wyposażony  

w specjalnie zaprojektowane, bardzo skuteczne, 

hartowane ostrza (24 ostrza na każdy metr), 

które nie uszkadzają runi. Do każdego rotora 

przymocowane są cztery ostrza z krawędzią 

tnącą zarówno z przodu, jak i z tyłu. Płozy nie tylko 

chronią łożyska, ale także ograniczają głębokość 

pracy i zapewniają, że nie uszkadzają runi.

Evers GB-6

Aerator

Do zwożenia materiału z pola wykorzystano 

przyczepę Schuitemaker Rapide 660 ze 

skrzynią o pojemności 42 m3. Z maszyną 

współpracował JCB Fastrac 8330 o mocy 

348 KM.  Elementem wyróżniającym przyczepy 

jest ciągany podbieracz o szerokości 2 metrów. 

W standardowym pchanym podbieraczu, 

zielonka najpierw jest przerzucana do góry, 

a następnie podawana do tyłu na rotor. 

W maszynie holenderskiego producenta 

zadaniem podbieracza jest jedynie 

podrzucenie masy.

Schuitemaker Rapide 660

Przyczepa samozbierająca
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