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Streszczenie 
 
Dokonano przeglądu metod stosowanych do doboru maszyn  
w technologiach zbioru i konserwacji zielonych roślin paszowych 
oraz określania nakładów materiałowo-energetycznych i eko-
nomicznych. Uwzględniono przy tym takie metody, jak: norma-
tywno-wskaźnikowa, technologiczna, energochłonności skumu-
lowanej, kalkulacyjna oraz modelowanie technologii. 
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Wstęp - przegląd literatury 
 
W literaturze przedmiotu można spotkać prace zawierające metody doboru  
i oceny wyposażenia gospodarstw w maszyny i urządzenia rolnicze [Micha-
łek i in. 1998]. Niektóre z nich, jako typowe, są wykorzystywane do projekto-
wania, analiz i oceny technologii procesów produkcyjnych w rolnictwie. Na-
leżą do nich metody: normatywno-wskaźnikowa, technologiczna, energo-
chłonności skumulowanej, kalkulacyjna oraz modelowanie technologii. 
 
Metoda normatywno-wskaźnikowa pozwala na określenie niezbędnej liczby 
maszyn i urządzeń dla zadanych warunków wyjściowych [Kuczewski 1990]. 
Roszkowski [1979] oraz Sinkiewicz i in. [1990], wychodząc z zależności na 
zapotrzebowanie liczby maszyn do zbioru i transportu zielonki z pola do miej-
sca składowania, opracowali nomogramy umożliwiające ich dobór z uwzględ-
nieniem wielkości powierzchni pola zbieranych roślin, jego odległości od miej-
sca składowania oraz prędkości transportowych.  
 
Metoda technologiczna wiąże się z opracowaniem kart technologicznych 
[Pawlak 1997]. Piunowskij [1993] zastosował tę metodę do określenia nakła-
dów ponoszonych na zbiór zielonek przeznaczonych na kiszonkę z zastoso-
waniem dodatków na sianokiszonkę oraz na siano, z uwzględnieniem różnych 
zestawów maszynowych. Przyjmując jako kryterium osiągnięcie maksymalne-
go dochodu przy minimalnych nakładach ponoszonych na zbiór, najbardziej 
efektywną, spośród rozpatrywanych, okazała się technologia konserwacji  
w formie sianokiszonki. Pleskot [1992] wykorzystał tę metodę do określenia 
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nakładów ponoszonych przy zbiorze i konserwacji kukurydzy z przeznacze-
niem na CCM. Do realizacji operacji w 9 liniach technologicznych uwzględ-
niono krajowe i zagraniczne maszyny i urządzenia do zbioru i rozdrabniania 
kolb kukurydzy. Składowanie surowca roślinnego przy sporządzaniu CCM 
zaproponowano w silosach płaskich komorowych, przejazdowych lub pry-
zmach przykrytych folią. Nie uwzględniono silosów wieżowych ze względu 
na brak urządzeń do mechanicznego wyładunku. 
 
Do określania nakładów energetycznych ponoszonych na zbiór i konserwa-
cję zielonek wykorzystywana jest też metoda energochłonności skumulowa-
nej, według której całkowita energochłonność stanowi sumę energii pocho-
dzącej z nośników energii, zawartej w materiałach i surowcach oraz w środ-
kach trwałych (inwestycyjnych), a także stanowiącej ekwiwalent pracy żywej 
[Cholewa 1998; Niedziółka 2000; Niedziółka, Szymanek 2001; Okarski 1991; 
Pintara 2001; Szewczyk 1995]. 
 
Cholewa [1998] określił nakłady materiałowo-energetyczne i energochłon-
ność skumulowaną dla różnych technologii zbioru kukurydzy z przeznacze-
niem na ziarno, CCM i kiszonkę z całych roślin (łącznie 25 technologii). 
W strukturze nakładów największy udział miały nakłady na nośniki energii 
(68-82,2%), następnie środki inwestycyjne (6,5-28,5%), materiały i surowce 
(2-2,7%), a praca ludzi stanowiła (0,6-2,66%). Najmniej energochłonny był 
zbiór (bez konserwacji) na kiszonkę z całych roślin (1925-3787 MJ·ha-1), 
następnie na ziarno (7266-10527 MJ·ha-1) i najbardziej energochłonne okazało 
się sporządzanie CCM (10492-12314 MJ·ha-1). 

 
Niedziółka [2000] prowadził badania nad określeniem nakładów przy pro-
dukcji kukurydzy w gospodarstwie rodzinnym, gdzie plon zbieranego ziarna 
kukurydzy dochodził do 8,2 t·ha-1 przy średniej jego wilgotności 32,1%. 
Wskaźnik energochłonności produkcji ziarna kukurydzy wynosił 3,9 GJ.t-1 
suchego ziarna. W strukturze łącznych nakładów energii skumulowanej w uję-
ciu rodzajowym na surowce i materiały przypadało 53%, na bezpośrednie 
nośniki energii 29%, na sprzęt techniczny 14% i na pracę żywą 4%.  
 
Niedziółka i Szymanek [2001] badali nakłady przy produkcji kukurydzy  
w gospodarstwie indywidualnym na polu o powierzchni 12 ha. Do zbioru 
kukurydzy stosowano kombajn Bizon Super z 4.rzędowym adapterem obry-
wającym kolby, a ziarno suszono w suszarce komorowej o ładowności 9 t  
z piecem na paliwo stałe. Plon wilgotnego ziarna kukurydzy wynosił 7,5-9,0 
t·ha-1 (przy średniej wilgotności 31,2%). W badanych warunkach nakłady 
wynosiły 5,2 GJ·t-1 suchego ziarna. Bezpośrednie koszty produkcji ziarna 
kukurydzy stanowiły prawie 80% uzyskanej wartości produkcji. Koszty su-
rowców i materiałów stanowiły około 46%, natomiast koszty eksploatacji 
maszyn 54%.  
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Szewczyk [1995] zaprezentował wyniki badań czterech technologii zbioru 
kukurydzy na CCM z zastosowaniem różnych maszyn wiodących, przy czym 
w trzech zastosowano zbieracze kolb, a w jednej sieczkarnię samojezdną 
wyposażoną w adapter do obrywania kolb. Najniższe wartości uzyskano  
w technologii z trzyrzędowym oborywaczem kolb, a następnie z zastosowa-
niem sieczkarni samojezdnej. W tym drugim przypadku na korzystne wyniki 
energii skumulowanej rzutowały zdecydowanie mniejsze nakłady robocizny  
i mniejsze zużycie energii mechanicznej niż w pozostałych technologiach. 
Końcowym efektem przeprowadzonych badań było zaproponowanie trzech 
wariantów technologicznych zbioru kukurydzy dla gospodarstw indywidual-
nych i trzech dla gospodarstw wielkotowarowych. 
 
Pintara [2001] rozpoczął szeroko zakrojone badania i analizy różnych tech-
nologii zagospodarowania plonu kukurydzy. Porównał nakłady energetyczne 
ponoszone na produkcję ziarna kukurydzy zbieranej według 10 wariantów 
technologicznych z przeznaczeniem na ziarno, CCM i susz z całych roślin. 
Stwierdził, że najbardziej energochłonne są technologie produkcji suszu całych 
roślin (133-176 GJ·ha-1), natomiast najmniej energochłonna jest produkcja 
ziarna i CCM z przeznaczeniem do zakiszania (ok. 30 GJ·ha-1). Dla zwiększe-
nia efektywności energetycznej produkcji kukurydzy należy dążyć do uprosz-
czenia metod uprawy i siewu. Potrzebne są dalsze badania nakładów ener-
getycznych, zwłaszcza ich struktury i wpływu poszczególnych strumieni 
energetycznych na efektywność produkcji kukurydzy. 
 
W metodzie kalkulacyjnej [Muzalewski 2006] najczęściej zestawiano mode-
lowe linie technologiczne, a następnie dokonywano oceny nowych technolo-
gii sporządzania kiszonki z udziałem pras zwijających oraz pras formujących 
wielkogabarytowe bele prostopadłościenne [Gach 2001; Olszewski, Pintara 
1998; Roszkowski 1998; Sęk, Przybył 1997]. Najczęściej technologie te roz-
patrywano w porównaniu z tradycyjnymi, z zastosowaniem sieczkarni zbiera-
jącej lub przyczepy zbierającej, w warunkach konkretnego gospodarstwa 
[Sek, Przybył 1997] lub w układzie modelowym, przy założonej powierzchni  
i odległości pól od miejsca składowania zielonki [Gach 2001]. Nakłady pono-
szone na zbiór i konserwację zielonki odnoszone są zwykle do plonu zbieranej 
zielonki wilgotnej lub masy suchej substancji, a tylko nieliczne z uwzględnie-
niem założonych strat materiału roślinnego [Olszewski, Pintara 1998; Rosz-
kowski 1998]. 

 
Metoda kalkulacyjna wykorzystywana jest też przy określaniu kosztów pono-
szonych na zbiór i konserwację kukurydzy. Tu również tworzone są mode-
lowe linie technologiczne. Foucek i Polcicowa [1990] przedstawili wyniki 
analizy ekonomicznej dwu linii technologicznych zbioru kukurydzy, w tym na 
ziarno i kiszonkę z całych roślin. W drugim przypadku obok operacji związa-
nych ze zbiorem i zakiszaniem sieczki z kukurydzy uwzględniono również 
pobieranie kiszonki i zadawanie jej zwierzętom. Pomimo to nakłady finanso-
we w tej technologii okazały się mniejsze niż w technologii zbioru na ziarno, 
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w związku z tym stwierdzono jednoznacznie, że zakiszanie kukurydzy jest 
bardziej ekonomiczne niż zbiór na ziarno. 

 
Tylko w nielicznych pracach określano wartości nakładów ponoszonych na 
zbiór i konserwację z uwzględnieniem założonych strat materiału roślinnego. 
Nazarow i in. [2001] uwzględnili straty, jakie mogą wystąpić podczas przygo-
towania i przechowywania kiszonek z pasz łodygowych przy obliczaniu 
kosztów oraz nakładów energii i robocizny w warunkach Białorusi. Analizie 
poddano technologie zbioru z udziałem sieczkarni zbierającej i składowa-
niem sieczki w silosach przejazdowych, wieżowych i rękawach foliowych. 
Stwierdzono, że efektywność zbioru sieczkarniami samojezdnymi znacznie 
zwiększa się ze skalą produkcji. Wzrost odległości o 2-8 km zwiększa niemal 
2.krotnie nakłady robocizny. Efektywne przygotowanie i przechowywanie 
pasz z roślin łodygowych może przynieść istotne oszczędności, albowiem 
udział kosztów pasz w całkowitych kosztach produkcji zwierzęcej stanowi 
ponad 70%. 
 
Modelowanie technologii 
Siarkowski i in. [1992] podają założenia do komputerowej optymalizacji do-
boru środków technicznych do zbioru i konserwacji pasz dla bydła. Sposób 
otrzymywania rozwiązań optymalnych jest uwarunkowany przyjętymi kryte-
riami celu, którymi mogą być: minimalizacja kosztów produkcji, minimalizacja 
nakładów energetycznych, minimalizacja nakładów robocizny lub minimali-
zacja nakładów energii ciągnionej.  
 
Kwiecień i Siarkowski [2001] przedstawili część ogólnej metody, prezento-
wanej we wcześniejszych pracach, w której jako kryterium optymalizacyjne 
przyjęto minimalizację kosztów mechanizacji prac. Zamieszczono przykła-
dowe wyniki obliczeń dla konkretnego gospodarstwa. Zaletą tej metody jest 
jej uniwersalność. Autorzy podkreślają jednak, że do optymalizacji procesów 
technologicznych roślin o innym przeznaczeniu niezbędne jest wprowadze-
nie szeregu zmian i uzupełnień.  
 
Niedziółka i Siarkowski [1993] przedstawili algorytm umożliwiający dobór 
najkorzystniejszych rozwiązań technicznych i technologicznych w produkcji 
ziarna kukurydzy. W komputerowej optymalizacji technologii uprawy i zbioru 
ziarna kukurydzy najpierw sprawdzane są możliwości wykonawcze maszyn  
i narzędzi w przyjętym czasie agrotechnicznym. Następnie dobierane jest 
źródło energii dla poszczególnych narzędzi i maszyn i w końcowym etapie 
określane są nakłady robocizny, energii oraz koszty produkcji dla wybranego 
rozwiązania.  
 
W literaturze spotkano nieliczne prace, w których technologie sporządzania 
kiszonek z zielonek potraktowano jako złożony system empiryczny, a do 
określenia nakładów potrzebny jest jego model [Pabis 1985].  
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Przykładem może być praca Gacha [2003], której celem było opracowanie 
kompleksowej oceny technik i technologii sporządzania kiszonek z zielonek 
niskołodygowych z zastosowaniem matematycznego modelu symulacyjnego 
umożliwiającego określenie ponoszonych nakładów materiałowo-energety-
cznych i ekonomicznych oraz wskaźników eksploatacyjnych uzyskiwanych  
w warunkach rzeczywistych. Jako wskaźniki kryterialne przyjęto: zużycie pali-
wa, pracochłonność oraz koszty całkowite odniesione do jednostki masy 
suchej substancji. Uwzględniono przy tym różne technologie sporządzania 
kiszonek, dla zróżnicowanych warunków środowiskowych zbioru zielonki.  
 
Przeanalizowano i oceniono zarówno tradycyjne, jak i nowoczesne techno-
logie zbioru podsuszonych roślin trawiastych przeznaczonych do zakiszania: 
zbiór nierozdrobnionych roślin prasą zwijającą oraz prasą tłokową formującą 
wielkogabarytowe bele prostopadłościenne, a także zbiór roślin rozdrobnio-
nych sieczkarnią polową przyczepianą do ciągnika, sieczkarnią samojezdną 
oraz przyczepą zbierającą. W każdej z tych technologii zbioru, uznanych 
jako podstawowe, wyróżniono warianty rozwiązania odbioru, transportu, spo-
sobów składowania i zabezpieczenia podsuszonej zielonki przed dostępem 
powietrza. Łącznie przeanalizowano 9 technologii.  
 
Eksperymenty symulacyjne wykazały, że najmniejszym zużyciem paliwa 
charakteryzują się technologie z prasą wielkogabarytową (ok. 6,7 kg·t-1s.m.), 
a największym z sieczkarnią zbierającą samojezdną i składowaniem sieczki 
w worku foliowym (8,93 kg·t-1s.m.). Najmniejsza pracochłonność dotyczy 
technologii najbardziej wydajnych - z sieczkarnią samojezdną (ok. 0,7 rbh·t-1 

s.m.), a największa technologii z przyczepą zbierającą i prasą zwijającą (ok. 
2,7 rbh·t-1 s.m.). Największymi kosztami charakteryzuje się technologia  
z sieczkarnią samojezdną i składowaniem sieczki w worku foliowym oraz 
prasą zwijającą (ok. 170 zł·t-1s.m), a najmniejszymi z sieczkarnią przycze-
pianą (94 zł·t-1s.m.) i przyczepą zbierającą (102 zł·t-1s.m.). 
 
Kowalski [2008] rozpatrywał technologię zbioru i zakiszania rozdrobnionych 
całych roślin kukurydzy jako złożony system empiryczny, który opisał mode-
lem matematycznym, odzwierciedlającym jego strukturę. Oprogramowany  
i pozytywnie zweryfikowany model został wykorzystany do badań symula-
cyjnych w celu określenia jednostkowych nakładów zużycia paliwa, robocizny 
i kosztów w odniesieniu do jednostki powierzchni i masy materiału podczas 
zbioru. Ponadto określono wartości tych nakładów w odniesieniu do jednost-
ki masy suchej substancji. Uwzględniono przy tym straty ilościowe oraz po-
mijane dotychczas straty jakościowe, wynikające z nierozdrobnienia ziaren 
kukurydzy, które nie są trawione w przewodzie pokarmowym zwierząt.  
 
W badaniach symulacyjnych określono nakłady ponoszone na zbiór z zasto-
sowaniem sieczkarni samojezdnej i przyczepianej oraz zakiszaniem sieczki 
z kukurydzy w pryzmie. W porównywalnych warunkach prowadzenia symu-
lacji koszt całkowity w przypadku zbioru sieczkarnią samojezdną wyniósł  
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16 zł GJNEL-1 gotowej paszy i był o 42% mniejszy niż koszt zbioru z zasto-
sowaniem sieczkarni przyczepianej. Przeprowadzono również symulacje 
do określenia nakładów przy zbiorze kukurydzy sieczkarnią samojezdną  
i składowaniem sieczki: w pryzmie naziemnej, w pryzmie na płycie betono-
wej, w silosie przejazdowym oraz w worku foliowym. Koszty jednostkowe 
wyniosły odpowiednio: 59,6; 83,5; 87,6; 79,3 zł·t-1 s.m. 
  
Podsumowanie   
Dotychczas stosowano różne metody określania nakładów ponoszonych na 
zbiór i konserwację zielonek niskołodygowych przeznaczanych do zakisza-
nia. Metoda normatywno-wskaźnikowa służy do doboru maszyn i urządzeń 
niezbędnych do wykonania operacji i zabiegów dla warunków gospodarstwa 
w określonym czasie agrotechnicznym. Metody technologiczna i energo-
chłonności skumulowanej służą do określenia nakładów ponoszonych w tech-
nologiach. Obecnie są one coraz mniej stosowane, a druga z nich wymaga 
systematycznego uaktualniania stosowanych tam współczynników.  
 
Metoda kalkulacyjna związana jest z zestawieniem modelowych linii techno-
logicznych, przy założeniu jednakowych warunków początkowych, jak: plon, 
wilgotność względna zbieranych roślin, czynniki organizacyjne. Pozwala to 
na ocenę i analizę porównawczą nakładów na sporządzanie kiszonek z zie-
lonek niskołodygowych w formie prasowanej na tle metod tradycyjnych,  
w postaci rozdrobnionej z zastosowaniem sieczkarni lub przyczep zbierają-
cych. Wadą jest tworzenie linii technologicznej dla jednej maszyny wiodącej.  
 
Pełnego doboru maszyn dla każdych zadanych warunków zbioru można do-
konać z wykorzystaniem zaproponowanych w pracach Gacha [2003] i Ko-
walskiego [2008] modeli symulacyjnych. Modele te pozwalają także na okre-
ślenie wartości nakładów jednostkowych przy różnych sposobach zbioru  
i konserwacji pasz. 
 
Przytoczone prace, dotyczące określenia nakładów ponoszonych na zbiór  
i zakiszanie zielonek niskołodygowych oraz sporządzania kiszonki z całych 
roślin kukurydzy, dostarczyły wielu informacji odnośnie wartości nakładów 
materiałowo-energetycznych i ekonomicznych dotyczących rozpatrywanych 
technologii. Uzyskane wyniki zachęcają do opracowywania modeli obejmu-
jących inne technologie i procesy produkcyjne w rolnictwie. 
 
Bibliografia 
Cholewa E. 1998. Nakłady materiałowo-energetyczne i energochłonność 
skumulowana eksploatacji maszyn do zbioru kukurydzy i technologii zbioru 
kukurydzy. IBMER, symb. dok. XXXI/307 

Foucek P., Polcicova I. 1990. Ekonomika linek zberu, pozberoveho spraco-
wania kukurice a manipulacie so silazou. Mechaniz. Zemed., R. 40, Nr 12, 
s. 552-557  

 72



Metody oceny technologii... 
 

Gach S. 2001. Efektywność technologii produkcji kiszonki z zielonek nisko-
łodygowych. Międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna nt. Technika 
w produkcji roślinnej w perspektywie integracji Polski z Unią Europejską. 
IBMER, Kielce, s. 57-64 

Gach S. 2003. Analiza i ocena technologii sporządzania kiszonek z zielonek 
niskołodygowych. Rozprawa habilitacyjna. Wydawnictwo SGGW, Warszawa  

Kowalski P. 2008. Analiza nakładów ponoszonych na zbiór i zakiszanie ku-
kurydzy. Praca doktorska. SGGW, Warszawa 
Kuczewski J. 1990. Podstawy użytkowania maszyn w pracach polowych. 
PWRiL, Warszawa 

Kwiecień S., Siarkowski Z. 2001. Dobór środków technicznych do uprawy 
kukurydzy na kiszonkę. Inżynieria Rolnicza, Nr 1, s. 165-171 

Michałek R., Kowalski J., Tabor S., Cupiał M., Kowalski S., Rutkowski K. 
1998. Uwarunkowania technicznej rekonstrukcji rolnictwa. Polskie Towarzy-
stwo Inżynierii Rolniczej, Kraków, s. 289 

Muzalewski A. 2006. Koszty eksploatacji maszyn. Wskaźniki eksploatacyjno-
ekonomiczne maszyn i ciągników rolniczych stosowanych w gospodar-
stwach indywidualnych. Wydawnictwo IBMER, Warszawa 

Nazarov S.I., Sarsynov V.A., Kuz'mickij A.V. 2001. Ocenka effektivnosti 
technologij zagotovki stebel'catych kormov. Tech.Sel'.Choz., Nr 3, s. 14-16  

Niedziółka I. 2000. Energochłonność i opłacalność produkcji ziarna kukury-
dzy. Inżynieria Rolnicza, Nr 8(19), s. 133-139 

Niedziółka I., Siarkowski Z. 1993. Uwarunkowania techniczne i technolo-
giczne produkcji ziarna kukurydzy. Zeszyty Naukowe AR Szczecin, Z. 159,  
s. 333-338 

Niedziółka I., Szymanek M. 2001. Ocena efektywności technologii produkcji 
ziarna kukurydzy. Problemy Inżynierii Rolniczej, Nr 2(32), s. 79-86 

Olszewski T. 1991. Analiza i ocena efektywności technologii zbioru zielonek 
na siano. Rozprawa habilitacyjna. IBMER, Warszawa 

Olszewski T., Pintara Cz. 1998: Ocena stanu i główne kierunki w technice i te-
chnologiach zbioru i konserwacji pasz zielonych. Inżynieria Rolnicza, Nr 2,  
s. 153-162 

Pabis S. 1985. Metodologia i metody nauk empirycznych. PWN, Warszawa 

Pawlak J. 1997. Ekonomika mechanizacji i energetyzacji rolnictwa. IBMER,  
Warszawa 

Pintara Cz. 2001. Nakłady energetyczne występujące w różnych technolo-
giach zbioru i konserwacji kukurydzy. Międzynarodowa konf. naukowo-tech-
niczna nt. Technika w produkcji roślinnej w perspektywie integracji Polski  
z Unią Europejską. IBMER, Kielce, s. 77-83 

 73



Stanisław Gach 
 

 74

Piunowskij I.I. 1993. Osnowy optimizacji technołogiczeskich processow za-
gotowki kormow iz traw. Technika w Sielskom Chozjajstwie, Nr 5, s. 6 

Pleskot R. 1992. Technologia konserwacji i transportu paszy CCM. IBMER 
Oddział w Poznaniu. Symbol dok. XXII/1039, s. 13 

Roszkowski A. 1979. Mechanizacja zbioru i konserwacji pasz zielonych. 
PWRiL, Warszawa 

Roszkowski A. 1998. Technologie zakiszania zielonek niskołodygowych zbie-
ranych prasami – ocena stanu i perspektywy. Problemy Inżynierii Rolniczej,  
Nr 6(1), s. 89-108 

Sęk T., Przybył J. 1997. Porównanie technologii zbioru sianokiszonki. Mate-
riały VII Sympozjum im. prof. Cz. Kanafojskiego nt. Problemy budowy oraz 
eksploatacji maszyn i urządzeń rolniczych. Politechnika Warszawska, Płock 

Siarkowski Z., Gruszczyński L., Niedziółka I. 1992. Koncepcja rozwiązania 
problemu komputerowej optymalizacji produkcji pasz. Zeszyty Problemowe 
Postępów Nauk Rolniczych, Nr 402, s. 225-233 

Sinkiewicz P.I., Kunkiewicz P.A., Bykow N.N. 1990. Wybór uboroczno- 
transportnych kompleksow dlja zagotowki kormow. Mechanizacja i Elektryfi-
kacja Sielsk. Choz., Nr 5, s. 28-29 

Szewczyk A. 1995. Ocena energochłonności produkcji CCM. Problemy In-
żynierii Rolniczej, Nr 4, s. 39-49 
 
 


	Stanisław Gach
	METODY OCENY TECHNOLOGII ZBIORU I KONSERWACJI 
	ZIELONYCH ROŚLIN PASZOWYCH
	Bibliografia

