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WARUNKI TECHNICZNE POPRAWNEGO SIEWU

Próba wysiewu 
czyli próba kręcona siewnika

Założenia ogólne

Przeprowadzenie próby wysiewu jest konieczne, 
gdyż faktyczny wysiew ziarna musi być zgodny z za-
łożoną normą. Każda instrukcja obsługi siewnika po-
winna zawierać dokładny opis postępowania podczas 
tej próby. Producenci zobowiązani są także do poda-
nia tabel orientacyjnego wysiewu dla podstawowych 
gatunków. Przy czym, zawarte w tych tabelach dane 
należy rozumieć jedynie jako pomocnicze, do wyko-
nania próby kręconej. 

Wielu rolników nie przeprowadza próby wysie-
wu, korzysta wyłącznie z danych zamieszczonych  
w instrukcji obsługi siewnika, narażając się tym sa-
mym na znaczne błędy oraz wynikające z tego tytułu 
straty 

Wykonanie próby powinno się odbywać na zapra-
wionym już materiale siewnym, ponieważ pokryte 
zaprawą ziarno (szczególnie na mokro) zmienia swo-
je właściwości, w związku z czym ustalony wcześniej 

wysiew może się istotnie różnić od faktycznego zuży-
cia ziarna podczas siewu. 

Próba kręcona dla siewnika 
dostępnego w sprzedaży

Na przykładzie siewnika S074/1 przedstawia-
my opis próby wysiewu zgodnie z instrukcją ob-
sługi producenta. Wspomniana instrukcja prze-
widuje cztery rodzaje regulacji (A, B, C, D).

A – otwarcie zastawki przesłaniającej wylot  
z aparatu wysiewającego (trzy położenia);
0 – aparat wysiewający zamknięty;
¾ - wylot ziarna częściowo otwarty (pszenica, 
żyto);
1. wylot ziarna całkowicie otwarty (jęczmień, 
owies).

B – regulacja szybkości obrotów kółek wysiewa-
jących przekładnia bezstopniowa (płynna regu-
lacja według skali – zasadnicza regulacja pod-
czas  próby wysiewu);
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C – regulacja wielkość szczeliny między kółkami wy-
siewającymi a denkami nastawnymi przewidziano 
osiem stopni tej nastawy (nr 2 dla wszystkich zbóż),

D – ustawienie rodzaju pracujących kółek wysiewają-
cych - dwa położenia (w przypadku zbóż  ustawienie 
położenia gdy obydwa kółka pracują). 

Opis postępowania

Z tabeli wysiewu (przykład dla pszenicy – tab. 1) 
wybieramy dla wcześniej obliczonej normy wysiewu 
ustawienia regulacji siewnika zgodnie z punktami 
A, B, C, D. Następnie usuwamy belkę z mieszkami, 
do których przymocowane są przewody nasienne,  
a w ich miejsce mocujemy osłonę korytkową peł-
niącą podczas próby rolę pojemnika na nasiona. 

Zasypujemy zbiornik ziarnem, uruchamiamy cią-
gnik i unosimy siewnik nad ziemię. W następnej 
kolejności mocujemy korbkę (jest na wyposażeniu) 
w odpowiednim otworze na prawym kole i kręcimy 
zgodnie z kierunkiem ruchu ciągnika. Wykonujemy 
17 obrotów kołem, po czym ważymy ziarno zebrane 
w pojemniku podczas wykonywania tych obrotów. 
Zważona ilość nasion wyrażona w kilogramach i po-
mnożona przez 100 odpowiada ilości ziarna wysianej 
na 1 ha. Jeżeli uzyskana ilość nie odpowiada założo-
nej wcześniej normie wysiewu zmieniamy położenie 
dźwigni przekładni bezstopniowej (punkt B regulacji 
siewnika) i powtarzamy próbę. Prowadzimy kolejne 
próby do momentu, gdy ilość wysianego w ten spo-
sób ziarna osiągnie wartość zbliżoną do założonej 
normy (dopuszcza się odstępstwo od obliczonej nor-
my nie większe niż 5 kg/ha).

Nastawa
przekładni 

bezstopniowej

Liczba redlic (szt.)

15 17 19 21 23 25 27 29

rozstawa redlic w cm

20 17,6 15,5 14,3 13,0 12,0 11,1 10,3

31 92 105 117 129 142 154 166 179
32 98 112 125 138 151 164 177 190
33 104 118 132 146 160 174 189 202
34 110 125 140 155 169 184 199 213
35 116 132 147 163 178 194 210 225
36 123 139 156 172 189 205 221 238
37 130 147 164 181 199 216 233 251
38 136 154 173 191 209 227 245 263
39 143 162 181 200 219 236 257 276
40 150 170 190 210 230 250 270 290
41 156 177 198 218 239 260 281 302
42 162 184 205 227 248 270 292 313
43 168 190 213 235 258 280 302 325
44 174 197 220 244 267 290 313 336
45 181 205 229 253 277 301 325 349
46 188 213 238 263 288 313 338 363
47 195 221 247 273 299 325 351 377
48 203 230 257 284 311 338 365 392
49 211 239 267 295 323 351 379 407
50 218 248 277 306 335 364 393 422
51 228 256 287 317 347 377 407 437

Tabela 1

Tabela regulacji wysiewu pszenicy w kg ziarna/ha jako przykład siewnik S074/1
(ilości wysiewu dotyczą ziarna o ciężarze właściwym 0,75 kg/l)
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Uniwersalna próba kręcona dla siewników 

Funkcjonujące w gospodarstwach siewniki zbo-
żowe często mają różne systemy regulacji wysiewu. 
Dlatego w praktyce może stać się przydatne zasto-
sowanie uniwersalnego wzoru do obliczania ilości 
wysiewanego ziarna podczas wykonywania próby 
kręconej. 

Jeżeli do instrukcji obsługi siewnika dołączone 
są tabele wysiewu wówczas należy wykorzystać za-
mieszczone tam nastawy. Jeśli nie ma takich infor-
macji, wówczas należy skontrolować faktyczną ilość 
wysiewanego ziarna jaką uzyskamy przy stosowanej 
dotychczas nastawie regulacji wysiewu.

W celu przeprowadzenia próby kręconej skrzy-
nię siewnika wypełnić zaprawionym ziarnem do co 
najmniej 1/3 jej pojemności. Pod redlice podkłada-
my odpowiedniej wielkości folię lub rynienkę będącą 
zazwyczaj na wyposażeniu siewnika. 

Jeżeli siewnik nie jest zaopatrzony w korbę do 
napędu przyrządów wysiewających wówczas należy 
podnieść cały siewnik, opierając czopy osi na od-
powiednich podstawkach (wypoziomować położe-
nie siewnika). Po włączeniu napędu wału siewnika,  
w celu wypełnienia przyrządów wysiewających, nale-
ży obrócić 2-3 razy kołem lub korbą, po czym ziarno 
zebrać i ponownie rozłożyć oczyszczoną folię pod re-
dlicami. Następnie obracać kołem 20-30 razy (zapi-
sać liczbę wykonanych obrotów) i dokładnie zważyć 
zebrane ziarno z folii. Prędkość z jaka obraca się koło 
podczas próby powinna się równać prędkości pod-
czas wykonywania siewu. Ciężar ziarna, otrzymany 
po przeprowadzeniu pierwszej próby kręconej będzie 
się odnosił do normy wysiewu wg wzoru:

Nw = a •d • n • Sr • 0,000314

gdzie:
Nw – norma wysiewu w kg ziarna / ha;
a – uzyskana ilość ziarna podczas próby w kg;
d – średnica koła siewnika w m;
n – liczba obrotów wykonanych podczas próby;
Sr – szerokość robocza siewnika w m.

W zależności od oznaczonej normy wysiewu na-
leży skorygować nastawę regulacji siewnika i wyko-
nać kolejne próby kręcone, aż do uzyskania założonej 
normy wysiewu (przy uwzględnieniu 5% dopuszczal-
nego odchylenia). Ponadto, ze względu na poślizg kół 
siewnika podczas siewu, należy zwiększyć wielkość 
uzyskanej normy o 4-5%. 

Właściwe rozstawy redlic siewnika

Z punktu widzenie osiąganych w przyszłości efek-
tów produkcyjnych dla wszystkich zbóż, bardzo waż-
ne jest równomierne rozmieszczenie pojedynczych 
roślin w łanie. Równomierny rozkład nasion na jed-
nostce powierzchni powoduje lepsze wykorzystanie 
wody, światła i składników pokarmowych przez ro-
śliny w łanie. Dlatego też dla każdego gatunku zboża, 
obok norm wysiewu, podaje się optymalne zakresy 
odległości pomiędzy redlicami siewnika (tab. 2). 
Zwiększanie rozstawy rzędów, przy tej samej normie 
wysiewu, powoduje zmniejszenie odległości między 
nasionami w rzędzie. Natomiast zmniejszanie roz-
stawy redlic dla tej samej normy wysiewu powoduje 
zwiększenie odległości między nasionami w rzędzie. 
W związku z tym zaleca się, aby dla zwiększonych 
norm wysiewu ziarna stosować możliwie wąskie 
międzyrzędzia (ok. 10 cm.). 

Jak obliczyć długość ramienia znacznika

Tabela 2

Optymalne szerokości międzyrzędzi 
w uprawie zbóż

Źródło: dane IUNG-PIB

Gatunek zboża Zakresy rozstawy 
rzędów w cm

Pszenica ozima 10-15
Pszenica jara 12-15
Pszenżyto ozime 10-15
Jęczmień jary 10-15
Jęczmień ozimy 10-15
Żyto ozime 10-15
Owies 12-15
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Obliczanie długości ramienia 
znacznika

Jeżeli siew będzie wykonany siewnikiem ciągniko-
wym o szerokości znacznie przekraczającej szerokość 
ciągnika wówczas istnieje konieczność dokładnego 
ustalenia długości ramion znacznika. Jest to bardzo 
ważne, ponieważ odległość pomiędzy kolejnymi ob-
sianymi pasami (szerokość robocza siewnika) po-
winna być zawsze równa szerokości międzyrzędzia. 
Nowsze typy siewników z reguły mają zaznaczone 
ustawienia znaczników odpowiednie dla różnych 
typów ciągnika. Podczas siewu znacznik wykonuje 
płytka bruzdę, po której traktorzysta w następnym 
przejeździe prowadzi przednie koło ciągnika. W sy-
tuacji, gdy traktorzysta dobrze widzi obydwa przed-
nie koła ciągnika, a siew jest wykonywany systemem 
czółenkowym oraz gdy siewnik jest zawieszony lub 
zaczepiony symetrycznie to długości znaczników 
można obliczyć zgodnie ze wzorem:

LL i Lp = Sr - a - t/2

gdzie:

L - długość prawego ramienia (wysięgnika) mierzona w cm od 
środka sworznia mocującego go do ramy siewnika
L1- długość lewego ramienia (wysięgnika) mierzona w cm od 
środka sworznia mocującego go do ramy siewnika
a - odległość w cm od środka siewnika do środka sworznia 
mocującego ramię (wysięgnik) do ramy siewnika;
t - rozstawienie przednich kół ciągnika mierzone w cm pomię-
dzy zewnętrznymi krawędziami opon;
Sr - szerokość robocza siewnika

Ustawienie znaczników można wykonać bezpośred-
nio na polu w próbnym przejeździe. Długości ramion 
znaczników ustala się wówczas metodą kolejnych 
prób. Wówczas Mierzy się szerokość międzyrzędzi 
pomiędzy skrajnymi rzędami po prawej i lewej stro-
nie przejazdu siewnikiem w kolejnych nawrotach 
wykonanych na pusto.

dr Grażyna Hołubowicz-Kliza
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Rys. 1. Ustalanie długości znacznika (Kuś J., IUNG-PIB)
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