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Jak przygotować siewnik do sezonu 
i na co zwrócić uwagę 
Rozmowa Michała Nowaka (M.N.) Pfeifer & Langen Polska S.A. z Panem Bartoszem Bartkowiakiem 
(B.B) Dyrektorem firmy Spedytor Sp. z o. o. w Gostyniu

Michał Nowak (M.N.) Panie Bar-
toszu proszę powiedzieć w kilku 
zdaniach czym zajmuje się Pan na 
co dzień?
Bartosz Bartkowiak (B.B.) Na co 
dzień zajmuję się techniczną stro-
ną firmy. Do moich obowiązków 
należy utrzymywanie sprawnego 
technicznie parku maszyn oraz pla-
nowanie pracy na cały rok. 
Głównym źródłem dochodów na-
szej firmy jest kompleksowa ob-
sługa plantatorów buraków cukro-
wych. Świadczymy usługi od siewu 
do zbioru włączając w to również 
transport buraków do cukrowni 
oraz transport wysłodków i wapna 

Michał Nowak, 

doradca LIZ P&L Polska 

defekacyjnego do plantatora. 
(M.N.) Jakim parkiem maszyn dys-
ponuje Firma Spedytor Sp. z o. o.? 
(B.B.) Nasz park maszyn jest bar-
dzo duży, możemy tu mówić o na-
stępujących maszynach:
– kombajny do zbioru buraków cu-

krowych: ROPA – 3 sztuki, Grim-
me – 2 sztuki (Rys. 1) oraz Hol-
mer – 2 sztuki,  

– 3 siewniki punktowe 2 x 12- i 
18-rzędowe (Rys. 2),

– maszyny do załadunku i doczysz-
czania buraków cukrowych tzw. 
"myszy” (Mäuse) 4 sztuki,

– flota samochodów ciężarowych, 
– ładowarki Volvo oraz traktory 

twem oraz maszynami miałem już 
od dziecka co zaszczepiło we mnie 
tę pasję. Interesowałem się zawsze 
techniką rolniczą i skończyłem stu-
dia na UP w Poznaniu. Jako mło-
dy student jeździłem do Niemiec 
i byłem tam operatorem maszyn 
rolniczych także w gospodarstwie 
rolnym o powierzchni 2000 ha. 
Od 2007 roku podjąłem pracę w 
Polsce w dużej firmie świadczą-
cej usługi dla rolnictwa. Nie ciągło 
mnie do biurka wolałem zdobywać 
doświadczenie w polu jako operator 
maszyn i doskonalić swoje umie-

Bartosz Bartkowiak, dyrektor firmy 

Spedytor Sp. z o. o. w Gostyniu 

REXOR PLATINUM : 6 rzędowe, 2 lub 3 osiowe kombajny  
buraczane ze zbiornikiem 22 lub 30 tonowym, wyposażone 
w silnik Mercedes 480 KM lub 653 KM

Innowacyjna  
technika GRIMME

GRIMME Polska Sp z o.o.
63-000 Środa Wielkopolska
Telefon +48 604 517 804
grimme-polska@grimme.de 
www.grimme.pl

MATRIX 1200/1800 : 12- i 18-rzędowy mechaniczny  
siewnik punktowy do siewu buraków, cykorii i rzepaku

rolnicze z 
przyczepami.

W y k o n u j e m y 
także zakiszanie 
p r a s o w a n y c h 
wysłodków w 
rękawach folio-
wych.
(M.N.) Panie 
Bartoszu skąd 
zamiłowanie do 
pracy w rolnic-
twie i jaka była 
pana dotych-
czasowa ścieżka 
kariery?  
(B.B.) Myślę, że 
zamiłowanie do 
maszyn wzię-
ło się z tego, 
że mój ojciec 
był kierowni-
kiem w dużym 
gospodarstwie 
rolnym o po-
wierzchni 2000 
ha, zatem stycz-
ność z rolnic-
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zbyt szeroki i stracimy na dokład-
ności wysiewu.
(M.N.) A co jeżeli mam do czynie-
nia z uprawą uproszczoną gleby, z 
siewem w mulcz?
(B.B.) Wszystkie nasze siewniki 
wyposażone są w kroje tarczowe co 
umożliwia siew w tradycyjnej upra-
wie jak i w uproszczonej a szczegól-
nie w różnego rodzaju mulcze. Stan 
techniczny musi być również nie-
naganny, gdyż coraz więcej plan-
tacji sianych jest bezpośrednio w 
mulcz wtedy krój tarczowy wysta-
wiony jest na bezpośrednie kontakt 
z mulczem – resztek roślin. Kroje te 
są niezbędne żeby prawidłowo uło-
żyć nasiona w glebie.
Te rzeczy są oczywiście najważniej-
sze, ale nie możemy zapominać o 
szczegółach takich jak: kółka do-
ciskowe, kółka palczaste, łożyska, 
luzy na ramie, luzy na sekcjach.
Ponieważ w naszych siewnikach 

jętności. Przez bardzo długi okres 
pracy byłem operatorem kombaj-
nów zbożowych Class Lexion oraz 
kombajnów do kopania buraków 
cukrowych ROPA. To doświadcze-
nie przełożyło się na moją aktualną 
pracę, gdyż z taką ilością doświad-
czeń łatwiej jest szkolić oraz nadzo-
rować pracę młodszych i starszych 
operatorów sprzętu rolniczego w 
naszej firmie.
(M.N.) Panie Bartoszu do meri-
tum… przed nami sezon zimowy, 
to dobry czas na przygotowanie 
maszyn do sezonu wiosennego, 
szczególnie siewu buraków cukro-
wych. Na co, według Pana, zwrócić 
szczególną uwagę podczas przeglą-
du siewnika?
(B.B.) Zacznijmy od tego, że … 
nasi operatorzy, którzy sieją bura-
ki również je kopią i okazuje się, że 
na polach naszych plantatorów naj-
gorszym błędem podczas ustawie-
nia siewników jaki może się zda-
rzyć jest niedopilnowanie rozstawu 
sekcji wysiewających (45 cm) co 
przekłada się niestety na złą jakość 
zbioru. 
Problem jest złożony, gdyż przy 
rozstawie mniejszej od 45 cm ja-
kość kopania niestety nie może być 
zadowalająca co ma wpływ na wy-
nik finansowy plantatora. Zatem 
uczulam na sprawdzanie rozstawu 
sekcji przed rozpoczęciem prac po-
lowych. Wyczulam plantatorów, 
żeby sami sprawdzali siewniki swo-
je oraz te z firm usługowych czy 

rozstaw sekcji wysiewających jest 
prawidłowo ustawiony. 
(M.N.) Panie Bartoszu rzeczywi-
ście, jest to duży problem, którego 
większość plantatorów nie  dostrze-
ga, ale gdy już to ustalimy to na co 
w kolejnym kroku zwrócić uwagę?
(B.B.) Panie Michale, myślę że tar-
cze wysiewające to następny krok 
czyli stan techniczny tarcz. Gene-
ralizując, są różne typy siewników, 
które różnią się systemem wysiewu 
buraków, ale tarcza jako element 
roboczy musi być w dobrym sta-
nie technicznym, po sprawdzeniu 
tarczy wykonujemy próbę kręconą 
i sprawdzamy liczbę wysianych na-
sion, jeżeli z każdej sekcji wykrę-
cimy tę samą ilość możemy wtedy 
uznać, że tarcze są w dobrej kon-
dycji, jeżeli któraś z nich nie spełni 
tych parametrów wymieniamy ją 
na nową. 
(M.N.) Co z redlicami w siewnikach 
jak często je doglądać?
(B.B.) Każdy siewnik jest zaopa-
trywany w nowy komplet redlic, 
których trwałość to około 350 ha. 
Oczywiście nie czekamy do tego 
momentu, ale sprawdzamy je czę-
ściej, gdyż istotną funkcję pełni 
stópka redlicy, która się zużywa nie 
możemy dopuścić do nadmiernego 
zużycia materiału gdyż rowek, któ-
ry zostaje po redlicy będzie wtedy 

Rys. 1. Kombajn Grimme
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Siewnik do buraków – Maestro CV
— Dzięki profilom zaciskowym możliwa jest zmiana rozstawu między zespołami wysiewającymi

— Nowy dozownik próżniowy AirVac, pracuje bez skrobaków i nie wymaga dodatkowej regulacji

— Przeprojektowany zespół wysiewający zapewnia maksymalną trwałość i duży nacisk hydrauliczny redlicy
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Prenumerata gazety  

Burak cukrowy
Gazeta dla plantatorów

Wszystkie urzędy pocztowe bez względu na miejsce 
zamieszkania (siedzibę) prenumeratora przyjmują 
przedpłaty w następujących terminach:
* do 25 listopada  – odnośnie prenumeraty realizowa-
nej od 1 stycznia następnego roku,
* do 25 lutego  – odnośnie prenumeraty realizowanej 
od 1 kwietnia, 
* do 25 maja – odnośnie prenumeraty realizowanej 
od 1 lipca,
* do 25 sierpnia  – odnośnie prenumeraty realizowa-
nej od 1 października.

Plantatorze!

Zaprenumeruj gazetę 

„Burak Cukrowy – 

Gazeta dla Plantatorów” 

na 2020 rok 

na poczcie, u listonosza lub 

w Wydawnictwie Bartens Sp. z o. o.   
(patrz formularz na str. 31)
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napędy sekcji wysiewających są 
elektryczne, należy sprawdzić rów-
nież stan okablowania czy nie ma 
przetarć oraz stan uszczelnień za-
budowy silników napędowych sek-
cji wysiewających. 
(M.N.) Czy to już wszystko?

(B.B.) Można powiedzieć, że to 
wszystkie czynności, które wyko-
nujemy. Zależy nam na zapewnie-
niu jakości siewu na najwyższym 
poziomie. Nasi operatorzy są rów-
nież uczuleni, żeby spojrzeć na 
siewnik fachowym okiem przystę-

pując do wysiewu nasion, 
gdyż każde pole jest inne. 
Chodzi tu o właściwości 
organoleptyczne gleby i 
musimy podchodzić do 
każdego z nich indywi-
dulnie.
Przy sprawdzaniu siew-
nika dodatkowo można 
"posiłkować się" instruk-
cją, która znajduje się na 
stronie naszego kontra-
henta Pfeifer & Langen 
Polska www.liz.pl. 
(M.N.) Panie Bartoszu 
bardzo dziękuję za moż-
liwość rozmowy oraz po-
kazania państwa parku 

Rys. 2. Sekcja wysiewająca siewnika z krojem tarczowym

maszynowego. 
Na pewno dbałość oraz jakość kon-
serwacji sprzętu jest Waszym atu-
tem. 
Życzę dużo precyzyjnie zasianych i 
wykopanych bez strat buraków cu-
krowych w sezonie 2020.
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