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Przejeżdżanie kołami ciągnika po roślinach zbóż 
do końca fazy krzewienia nie czyni większych szkód, 
jeżeli gleba nie jest zbyt mokra. Wjazd na pole w póź-
niejszych fazach wzrostu powoduje już trwałe uszko-
dzenie roślin. Rośliny takie łatwo ulegają porażeniu 
przez choroby grzybowe i stanowią dodatkowe źró-
dło infekcji dla całego łanu. Rośliny przejechane na 
początku fazy strzelania w źdźbło wydają ziarno po-
ślednie. Jeszcze późniejszy wjazd ciągnikiem w łan,  
w fazie kłoszenia, powoduje całkowitą utratę plonu  
w miejscach przejazdu. 

W praktyce ścieżki przejazdowe tworzy się przez 
odcinanie dopływu nasion do odpowiednich zespo-
łów wysiewających. Odległość pomiędzy ścieżkami 
musi być identyczna z rozstawą kół ciągnika, a ich 
szerokość powinna być o 10 cm większa od szeroko-
ści ogumienia tylnych kół ciągnika. 

Na przykład dla ciągnika Ursus C-330 do wytwo-
rzenia ścieżek o odpowiedniej szerokości wystarczy 
wyłączenie dwóch redlic (przy rozstawie rzędów  
11-12 cm). Dla ciągników C-360 posiadających szer-
sze ogumienie (np. 14,9/13,28) prawidłowa szero-

kość ścieżki powstanie przez wyłączenie 3 zespołów 
wysiewających (rozstawa rzędów 11-12 cm).

Wielkość powierzchni nieobsianej w przeliczeniu 
na jednostkę powierzchni całkowitej zależy od sze-
rokości ścieżki oraz szerokości pasów zboża między 
ścieżkami. Dla ciągnika z opryskiwaczem o szerokości 
roboczej 8 m wynosi to nieco ponad 6% powierzchni, 
a dla opryskiwacza o szerokości roboczej 18 m nieca-
łe 3%. W obydwu przypadkach straty plonu są dużo 
mniejsze niż wynika to z ubytku powierzchni. Zwy-
kle nie przekraczają one 1-3%, gdyż rośliny sąsiadu-
jące ze ścieżkami silniej się krzewią, wydają dłuższe 
i lepiej wykształcone kłosy, co w znacznym stopniu 
rekompensuje straty wywołane utworzeniem ścieżek. 

Korzyści płynące z zastosowania ścieżek przejaz-
dowych są nieporównywalnie większe w zestawieniu 
z tradycyjnym sposobem siewu zbóż, bowiem wła-
ściwe (odpowiednie do faz rozwoju roślin) stosowa-
nie azotu i środków ochrony roślin może wpłynąć na 
podniesienie plonów nawet o kilkadziesiąt procent.

ZAKŁADANIE ŚCIEŻEK PRZEJAZDOWYCH 
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Założenie ścieżek przejazdowych powoduje także 
inne korzyści: 

 ▶ umożliwia dokładne (równomierne) wykonanie 
nawożenia pogłównego i ochrony chemicznej, 
bez „omijaków” i podwójnego nakładania się 
oprysku;

 ▶ ułatwia pracę traktorzyście w trakcie tych zabie-
gów, co niewątpliwie wpływa na zwiększenie wy-
dajności pracy;

 ▶ daje także pewną oszczędność materiału siewne-
go.

Szerokość pasów między ścieżkami należy zawsze 
dostosowywać do szerokości roboczej opryskiwacza 
używanego później na tym samym polu. Dlatego naj-
lepiej jeszcze przed przystąpieniem do robienia ście-
żek ustalić parametry maszyn, które będą używane 
do ochrony roślin i do pogłównego nawożenia azo-
tem. W zależności od stosunku szerokości roboczej 
siewnika do szerokości roboczej opryskiwacza wy-
różniamy kilka sposobów wyznaczania ścieżek prze-
jazdowych.

METODA 1 

symetryczny układ ścieżek

W przypadku, gdy szerokość robocza opryski-
wacza jest większa od szerokości roboczej siewnika 
nieparzystą ilość razy (rys. 3A), wówczas zamykamy 
wybrane przyrządy wysiewające, co odpowiednią 
ilość przejazdów. 

Natomiast, gdy szerokość robocza opryskiwacza 
jest większa od szerokości roboczej siewnika parzy-
stą ilość razy (rys. 3C), wówczas pierwszy przejazd 
siewnika powinien być wykonany połową jego szero-
kości roboczej, a przyrządy wysiewające zamykamy 
w następnych przejazdach. 

W celu obliczenia, w których przejazdach powin-
niśmy zamknąć przyrządy wysiewające dla kolejnych 
par ścieżek możemy posłużyć się wybranym wzorem 
z tabeli 1. 

Przykłady wyznaczania ścieżek w ko-
lejnych przejazdach siewnika dla poda-
nych niżej układów szerokości roboczej 
siewnika i opryskiwacza z zastosowaniem 
wzorów z tabeli 1. 

1. Siewnik o szerokość roboczej 6 m,  
a opryskiwacz o szerokość roboczej 18 m, 
zatem 18 : 6 = 3 razy (nieparzysta ilość) 
– zatem redlice należy zamykać dla pierw-
szej pary ścieżek (s = 1) w 2 przejeździe 
bo [(3 x 1) – 1 = 2] oraz w 5 przejeździe 
dla drugiej pary ścieżek (s = 2), ponieważ  
[(3 x 2) – 1 = 5] itd.

2. Siewnik o szerokości roboczej 3,6 m,  
a opryskiwacz o szerokości roboczej 18 m, 
więc 18 : 3,6 = 5 razy (nieparzysta ilość), 
zatem dla pierwszej pary ścieżek (s = 1) 
redlice należy zamykać w 3 przejeździe 
bo [(5 x 1) – 2 = 3] oraz dla drugiej pary 
ścieżek (s = 2) w 8 przejeździe, ponieważ  
[(5 x 2) – 2 = 8] itd.

Rys. 1. Zakładanie ścieżek przejazdowych

A, C – wyłączając redlice środkowe
B – wyłączając redlice skrajne
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3. Siewnik o szerokości roboczej 4,5 m, a opryski-
wacz o szerokości roboczej 18 m, więc 18 : 4,5 = 4 
razy (parzysta ilość), zatem dla pierwszej pary ście-
żek (s = 1) należy zamykać redlice w 3 przejeździe bo 
[(4 x 1) – 1 = 3] oraz dla drugiej pary ścieżek (s = 2)  
w 7 przejeździe ponieważ [(4 x 2) – 1 = 7] itd.

4. Siewnik o szerokości roboczej 3 m, a opryskiwacz 
o szerokości roboczej 18 m, więc 18 : 3 = 6 razy  
(parzysta ilość), zatem dla pierwszej pary ścieżek  
(s = 1) należy zamykać redlice w 4 przejeździe, bo  
[(6 x 1) – 2 = 4] i dla drugiej pary ścieżek (s = 2) w 10 
przejeździe, ponieważ [(6 x 2) – 2 = 10] itd.

Ścieżki wyznaczamy w obydwu przypadkach (pa-
rzysta i nieparzysta ilość razy) przez wyłączenie do-
pływu nasion do redlic symetrycznie położonych na 
szerokości roboczej siewnika, odpowiednio dostoso-
wując je do rozstawy kół tego ciągnika, który będzie 
wykorzystywany do oprysków i nawożenia. 

Tabela 1

Sposób obliczenia kolejnego przejazdu siewnika
ze ścieżkami technologicznymi

1/ Wartość "s" oznacza kolejną parę ścieżek technologicznych 1,2,3,4 itd. 

Źródło: Kęsik K. i in. 2010

Tabela 2

Tabela regulacji wysiewu pszenicy w kg ziarna/ha 
jako przykład siewnik S074/1

Ilości wysiewu dotyczą ziarna o ciężarze właściwym 0,75 kg/l

Źródło: Kęsik K. i in. 2010

METODA 2
niesymetryczny układ ścieżek

Wyznaczanie ścieżek przejazdowych (jedna ścież-
ka na przejazd) w czasie dwóch następujących po 
sobie nawrotów ciągnika (rys. 3B). Metoda ta polega 
na tym, że zamyka się dopływ nasion do redlic znaj-
dujących się w odległości równej połowie szerokości 
roboczej ciągnika od skraju pasa siewnego. Metoda 
ta może być stosowana, gdy szerokość robocza opry-

Różnica w szerokościach 
roboczych maszyn Wzór

szerokość robocza opryskiwacza większa 
od szerokości roboczej siewnika 

nieparzystą ilość razy

3 razy 3s-1

5 razy 5s-2

7 razy 7s-3

szerokość robocza opryskiwacza większa 
od szerokości roboczej siewnika parzystą ilość razy

2 razy 2 s1/

4 razy 4s-1

6 razy 6s-2

8 razy 8s-3
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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
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skiwacza jest parzystą ilość razy większa od szeroko-
ści roboczej siewnika. Na przykład dla wyżej wymie-
nionego układu – siewnik zbożowy SO52 (Mazur) 
+ opryskiwacz PO31 (Termit). W tym przypadku 
niezbędne jest jednak bardzo dokładne prowadzenie 
siewnika i dlatego też metoda ta jest rzadko wykorzy-
stywana, poza tym niewskazane jest stosowanie jej  
z siewnikiem przyczepianym do ciągnika.

METODA 3 
bezpośrednio na polu

W przypadku, gdy rolnik dysponuje siewnikiem 
o bardzo małej szerokości roboczej bądź siewnikiem 
o szerokości roboczej niemieszczącej się całkowi-
tą liczbę razy w szerokości roboczej opryskiwacza, 
można ścieżki przejazdowe wyznaczyć bezpośrednio 
na polu.

W tym celu na szerokości pola odmierza się i za-
znacza odległość od skraju pola równą połowie sze-
rokości opryskiwacza, a następnie zaznacza się od-
cinki równe jego całkowitej szerokości roboczej.

Każdy tak wyznaczony punkt znajdzie się dokład-
nie na środku pomiędzy dwoma ścieżkami technolo-
gicznymi, czyli w połowie szerokości ciągnika, który 
będzie wykonywał zabieg ochrony chemicznej bądź 
nawożenia. 

Ścieżki przejazdowe uzyskuje się wówczas w za-
znaczonych przejazdach siewnika przez zatykanie 2 
lub 3 przyrządów wysiewających w odległości równej 
połowie rozstawy kół ciągnika na prawo i na lewo od 
zaznaczonego punktu na polu. Operację wyłączania 
przewodów wysiewających należy wówczas powta-
rzać dla wszystkich par ścieżek, za każdym razem 
jednak będą to najprawdopodobniej inne przyrządy 
wysiewające. 

Jeżeli wybrana do zakładania ścieżek metoda 
przewiduje wyłączenie i włączenie odpowiednich 
przyrządów wysiewających w czasie siewu (np. me-
toda pokazana na rysunku 3A i 3C) wskazane jest 
wyraźne ich oznaczenie, tak by nie popełnić błędu. 
Trzeba bowiem pamiętać, że wyznaczenie ścieżek  
w niewłaściwych miejscach jest gorsze niż zaniecha-
nie ich wyznaczania. Ścieżki przejazdowe często wy-
korzystuje się także do nawożenia azotem w formie 
sypkiej. Przeznaczony do tego celu rozsiewacz powi-
nien jednak mieć szerokość rozsiewu równą szeroko-
ści roboczej wcześniej wybranego opryskiwacza.

Nowe wersje siewników zbożowych są na życze-
nie kupującego wyposażane w dodatkowe automaty 
mechaniczne lub elektroniczne do siewu z równo-
czesnym wyznaczaniem ścieżek technologicznych,  
a także w specjalne znaczniki, które zaznaczają prze-
bieg ścieżek do ich wykorzystania podczas oprysków 
prowadzonych przed wschodami zbóż. 

dr Grażyna Hołubowicz-Kliza
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