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S t r e s z c z e n i e 

W pracy przeanalizowano i oceniono różne technologie sporządzania kiszonek z runi łąkowej: 
ZZ – zbiór nierozdrobnionych roślin prasą zwijającą, z transportem bel przyczepą uniwersalną i zała-
dunkiem ich na przyczepę ładowaczem czołowym zamontowanym na ciągniku z owijaniem bel folią 
w miejscu składowania, ZZw – zbiór nierozdrobnionych roślin prasą zwijającą oraz użycie wózka 
samozaładowczego do transportu, ZPs – zbiór roślin rozdrobnionych przyczepą zbierającą i składo-
wanie sieczki w silosie, ZPp – zbiór roślin rozdrobnionych przyczepą zbierającą i składowanie sieczki 
w pryzmie. Przeprowadzone badania i obliczenia umożliwiły określenie wartości wskaźników kryte-
rialnych, za które przyjęto: jednostkowe zużycie paliwa, jednostkowe nakłady robocizny i koszty 
jednostkowe. 

Stwierdzono, że najmniejszym jednostkowym zużyciem paliwa charakteryzuje się technologia 
ZPs, a największym – ZZ. Z kolei największa pracochłonność cechowała technologię ZPp, a naj-
mniejsza – ZPs. Natomiast najniższe koszty jednostkowe ponoszono na sporządzanie kiszonek z za-
stosowaniem technologii ZPp (178,4 zł·t–1s.m.), a największe ZZ (218,9 zł·t–1s.m.). Zadecydowały 
o tym głównie wydajność technologii lub koszty materiałów pomocniczych (folii do owijania bel). 
We wszystkich technologiach koszty maszyn i urządzeń mają dominujący wpływ na koszty jednost-
kowe, stanowiąc od 42,0% kosztów całkowitych w technologii ZZw do 61,6% w technologii ZPp. 

WSTĘP 

Ruń łąkowa jest wykorzystywana w stanie naturalnym (przez wypasanie lub koszenie) 
do bezpośredniego skarmiania oraz jako konserwowana w postaci siana, kiszonek lub suszu. 
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Obecnie dominującą formą konserwacji w naszym kraju jest siano, na które przeznacza się 
ok. 65% zielonki. Wysuszenie zielonki do wymaganej wilgotności siana w warunkach 
polowych łączy się z dużym ryzykiem. Występujące często opady wymuszają wykonywa-
nie dodatkowych zabiegów przetrząsania zielonki, przyczyniających się do zwiększenia 
kosztów, co w warunkach pogarszającej się równocześnie jakości siana czyni tę technolo-
gię mało efektywną. Zmniejszenie strat jest możliwe przez zbiór siana wilgotnego (ponad 
60% s.m.) z dosuszaniem aktywną wentylacją. Mimo niewątpliwych zalet tej technologii, 
jej praktyczne zastosowanie jest znikome i w dalszym ciągu nie przekracza ok. 5% ogólnej 
ilości sporządzanego siana [OLSZEWSKI, PINTARA, 1998]. Dobra jakość siana jest niezbędna 
ze względów żywieniowych, szczególnie młodych zwierząt. 

Poprawę efektywności zagospodarowania plonu z użytków zielonych w naszym kraju 
uzyskuje się przez systematyczne zwiększanie udziału kiszonek, podczas sporządzania 
których występują mniejsze straty, a więc są pewniejszą formą konserwacji niż siano [POD-
KÓWKA, 1998]. W przodujących gospodarczo krajach Europy kiszonka od wielu lat stanowi 
dominującą formę konserwacji pasz zielonych, którą sporządza się wg technologii trady-
cyjnych, tj. sieczki składowanej w pryzmach lub silosach przejazdowych, albo zgodnie 
z nowszymi tendencjami – z zielonek zagęszczonych z wykorzystaniem pras zwijających 
lub tłokowych, formujących wielkogabarytowe bele prostopadłościenne [GACH, ZASTAW-
NY, JANKOWSKA-HUFLEJT, 1994; GIEROBA, NOWAK, SAWA, 1995; OLSZEWSKI, NOWAK, 
1995; OLSZEWSKI, PINTARA, 1998; OLSZEWSKI, ROSZKOWSKI, 2001; ROSZKOWSKI, 1998]. 
W ostatnich latach obserwuje się rosnące zainteresowanie przyczepami zbierającymi, skon-
struowanymi specjalnie do zbioru zielonek na kiszonkę [PRZYBYŁ, 2006]. 

Rozwojowi nowych technologii zbioru zielonki sprzyja obecny stan techniki rolniczej, 
co oznacza w praktyce możliwość skompletowania zestawów maszyn i urządzeń, stanowią-
cych pełne linie technologiczne do sporządzania kiszonek według różnych technologii.  

Problemem pozostaje dobór właściwych pod względem ekonomicznym i praktycznym 
technologii zagospodarowania pasz zielonych, odpowiednich dla danego gospodarstwa. 
Oceny technologii dokonuje się na podstawie odpowiednich wskaźników kryterialnych, 
za które można przyjąć nakłady ponoszone na produkcję kiszonki, zwłaszcza nakłady robo-
cizny, zużycie paliwa oraz koszty odniesione do jednostki powierzchni lub jednostki masy 
surowca roślinnego do zakiszania czy też w przeliczeniu na masę suchej substancji. 

Do określania nakładów ponoszonych na produkcję kiszonek z zielonek wykorzysty-
wano własny model symulacyjny [GACH, 2003] lub modelowe technologie [KOWALIK, 
PRZYBYŁ, 1999; NOWAK, 1997; PRZYBYŁ, 2007]. 

Celem pracy jest określenie i porównanie nakładów oraz kosztów ponoszonych pod-
czas zbioru i zakiszania runi łąkowej według różnych technologii, stosowanych w ZDMUZ 
Falenty.  

MATERIAŁ I METODY BADAŃ 

W pracy przeanalizowano i oceniono całość procesu technologicznego produkcji ki-
szonek, poczynając od koszenia runi łąkowej poprzez zbiór i transport oraz złożenie jej 
i zabezpieczenie przed dostępem powietrza z zastosowaniem modelowych linii technolo-
gicznych, opracowanych dla warunków produkcyjnych w ZDMUZ Falenty (rys. 1).  
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Rys. 1. Schemat blokowy technologii sporządzania kiszonek w ZDMUZ Falenty 

Fig. 1. A block diagram of ensilaging technology in the Experimental Farm of the Institute for Land  
Reclamation and Grassland Farming in Falenty 

We wszystkich technologiach początkowe operacje koszenia, przetrząsania i zgrabiania 
realizowano z zastosowaniem tych samych agregatów maszynowych, natomiast zróżnico-
wane były operacje: zbioru, transportu i składowania. Koszenie wykonywano kosiarką 
rotacyjną ze spulchniaczem pokosów Z 125/2K, współpracującą z ciągnikiem C 360. Do 
przetrząsania i zgrabiania stosowano przetrząsaczo-zgrabiarkę Z 211/2, zagregowaną z cią-
gnikiem C 360. 

Do zbioru podsuszonej runi w formie prasowanej zastosowano prasę zwijającą stało-
komorową (formującą bele o wymiarach 1,2 × 1,2 m), Metal-Fach Z 562, przyczepianą do 
ciągnika U 914. W przypadku technologii oznaczonej jako ZZ załadunek bel wykonywano 
z wykorzystaniem ładowacza T 356 (TUR-6), zagregowanego z ciągnikiem U 914. Do 
transportu użyto przyczepy platformowej z ciągnikiem New Holland TM 130. W przypad-
ku technologii ZZw zbiór i załadunek bel odbywał się za pomocą wózka samozaładowcze-
go T 150/1 (Dromader), a wyładunek – przez przechylenie boczne skrzyni wózka. W oby-
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dwu technologiach do załadunku bel na owijarkę i odwożenia owiniętych bel do miejsca 
składowania zastosowano ciągnik z zamontowanym ładowaczem czołowym.  

Bele cylindryczne były owijane folią za pomocą owijarki Z 274, współpracującej  
z ciągnikiem C 360. Rozładunek bel z owijarki dokonywał się samoczynnie przez pochyle-
nie stołu. Owinięte bele transportowano wspomnianym ładowaczem czołowym, wyposażo-
nym w chwytacz bel, i składowano na specjalnie przygotowanym, równym i utwardzonym 
podłożu. 

W technologiach z zastosowaniem przyczepy zbierającej wszystkie operacje: zbioru, 
transportu i rozładunku, były realizowane za pomocą przyczepy Strautmann Super Vitesse II, 
współpracującej z ciągnikiem New Holland TM 130. W technologii ZPs rozładunek z przy-
czepy odbywał się w silosie, a w technologii ZPp na pryzmie, gdzie do rozgarniania i ugnia-
tania zielonki używano ciągnika U 914. Pryzmę szczelnie okrywano folią kiszonkarską.  

Badania porównawcze omawianych technologii produkcji kiszonek przeprowadzono 
zgodnie z obowiązującą metodologią na podstawie odpowiednich norm i typowej metodyki. 

W analizie i ocenie wyników poszczególnych technologii zbioru i produkcji kiszonek 
z zielonki łąkowej przyjęto następujące kryteria oceny: 
– jednostkowe zużycie paliwa, kg·t–1 s.m., 
– jednostkowe nakłady robocizny, rbh·t–1 s.m., 
– jednostkowe koszty sporządzania kiszonki z uwzględnieniem kosztów kolejnych opera-

cji podczas zbioru zielonki w omawianych technologiach, zł·t–1 s.m. 
Do określenia tych wskaźników, oprócz wspomnianych wyników badań polowych ma-

szyn i urządzeń, wykorzystano opracowania metodyczne [MUZALEWSKI, 2006; MUZALEW-
SKI, OLSZEWSKI, 2000], jak również materiały informacyjne [GROMADZKI, 2006; System..., 
1998]. Założenia przyjęte do obliczeń zamieszono w tabeli 1. 

Tabela 1. Wartości podstawowych parametrów materiałów i wskaźników uwzględnianych w obli-
czeniach kosztów i nakładów poniesionych na sporządzanie kiszonki 
Table 1. Values of basic parameters, materials and indices considered in calculating costs and inputs 
incurred for ensilaging 

Wyszczególnienie 
Item 

Jednostka miary 
Unit 

Wartość 
Value 

Plon runi łąkowej podczas koszenia 
Yield of meadow sward during mowing  

t·ha–1 16 

Średnia wilgotność względna roślin podczas koszenia 
Mean relative moisture of plants during mowing 

% 80 

Średnia wilgotność roślin podczas zbioru  
Mean plant moisture during harvesting 

% 60 

Średni plon podczas zbioru   Mean yield during harvesting  t·ha–1 8,5 
Średni plon w przeliczeniu na masę suchej substancji 
Mean dry weight yield  

t·ha–1 3,6 

Cena paliwa   Fuel price  zł·kg–1 4,75 
Koszt roboczogodziny   Cost of one man-hour  zł·kg–1 12 
Cena rolki folii   Price of foil roll  zł 220 
Cena folii kiszonkarskiej 12x33 m   Price of ensilage foil 12x33 m  zł 424 
Cena rolki sznurka   Price of string roll zł 32 
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WYNIKI BADAŃ I DYSKUSJA 

Parametry konstrukcyjne i wyniki badań eksploatacyjnych maszyn wiodących w rozpa-
trywanych technologiach zamieszczono w tabeli 2. [FILIPOWICZ, 2005]. 

Tabela 2. Dane techniczne maszyn, warunki i wyniki ich badań eksploatacyjnych 

Table 2. Technical data of machines, conditions and results of their operational tests and selected 
parameters of ensilaged plant material 

Typ maszyny   Type of machine 
Wyszczególnienie 

Item 

Jednostka 
miary  
Unit 

prasa  
zwijająca 

rolling baler 

owijarka 
wrapper 

przyczepa  
zbierająca 

collecting trailer 
Symbol maszyny  
Symbol of machine  

– Z 562 Z 274 Strautmann 
Vitesse II 

Szerokość zespołu podbierającego 
Width of pick-up unit  

m 1,85 – 1,80 

Wymiary bel:   Bale dimensions:  
– średnica   diameter 
– szerokość   width  

m  
1,2 
1,2 

 
1,2 
1,2 

 

Ciągnik współpracujący 
Cooperating tractor  

– U 914 C 360 New Holland 
TM 130 

Rodzaj koszonych roślin 
Type of mown plants  

– ruń łąkowa   meadow sward 

Wielkość plonu   Yield  t·ha–1 20,0 18,4 16,9 
Wilgotność roślin podczas koszenia 
Plant moisture during mowing  

% 78,9 75,7 78,6 

Wydajność efektywna W1 
Effective output W1 

ha·h–1 1,33 1,44 1,22 

Wydajność w czasie eksploatacyjnym 
zmiany W07 
Output in the operational time of the 
shift W07 

ha·h–1 0,95 0,89 1,06 

Zużycie paliwa   Fuel consumption  kg·h–1 4,48 3,13 9,86 
 

Jednostkowe koszty sporządzania kiszonek kształtuje wiele czynników, między innymi 
zużycie paliwa oraz pracochłonność. Paliwochłonność jest charakteryzowana zużyciem 
paliwa w odniesieniu do jednostki powierzchni lub jednostki masy plonu. Zużycie paliwa 
odnoszone do 1 t masy suchej substancji, pozyskiwanej w omawianych technologiach, jest 
zróżnicowane (rys. 2). Najmniejsze zużycie paliwa stwierdzono w technologii ZPs, 
a największe – w ZZ. W drugiej z tych technologii zużycie paliwa wynosi 10,48 kg·t–1 s.m. 
i jest o 12,3% większe niż w technologii ZZw. Znacznie mniejsze zużycie paliwa wynika 
z zastosowania wózka samozaładowczego i wyeliminowania przejazdów ciągnika z łado-
waczem czołowym na pole.  Wykorzystuje się go tylko do prac przeładunkowych bel zwią-  
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Rys. 2. Zużycie paliwa do zbioru i zakiszania zielonki w różnych technologiach: ZZ – zbiór  
nierozdrobnionych roślin prasą zwijającą, z transportem bel przyczepą uniwersalną i załadunkiem ich 

na przyczepę ładowaczem czołowym zamontowanym na ciągniku z owijaniem bel folią w miejscu 
składowania, ZZw – zbiór nierozdrobnionych roślin prasą zwijającą oraz użycie wózka  

samozaładowczego do transportu, ZPs – zbiór roślin rozdrobnionych przyczepą zbierającą  
i składowanie sieczki w silosie, ZPp – zbiór roślin rozdrobnionych przyczepą zbierającą  

i składowanie sieczki w pryzmie; 1 – koszenie, przetrząsanie i zgrabianie, 2 – zbiór, 3 – transport,  
4 – składowanie, 5 – zbiór i transport (ZPs, ZPp) 

Fig. 2. Fuel consumption for harvesting and ensilaging of green fodder with various technologies:  
ZZ – harvesting non-fragmented plants with rolling baler, transport of bales with universal trailer, 
loading on a trailer with front loader mounted on a tractor and wrapping bales with foil in place of 

their storage; ZZw – harvesting non-fragmented plants with rolling baler and the use of self-loading 
wagon for transport; ZPs – harvesting of shredded plants with collecting trailer and storage of the 

chaff in a silo, ZPp – harvesting of shredded plants with collecting trailer and storage of the chaff in 
a prism; 1 – mowing, tedding and raking, 2 – harvest, 3 – transport, 4 – storage, 5 – harvest and  

transport (ZPs, ZPp) 

zanych z owijaniem i składowaniem. Dzięki temu w technologii ZZw zwiększyła się rów-
nież wydajność w czasie eksploatacyjnym zmiany W07 w porównaniu z technologią ZZ. 
W strukturze zużycia paliwa największy udział we wszystkich technologiach mają operacje 
koszenia, przetrząsania i zgrabiania. 

W technologii ZZ znaczący jest udział paliwa zużywanego do transportu i przeładunku 
bel. W technologii ZZw na te same operacje przypada go znacznie mniej, gdyż wykorzystu-
je się do ich wykonania ciągnik zagregowany z wózkiem samozaładowczym, natomiast 
zużycie paliwa przez ciągnik z ładowaczem czołowym wchodzi w zakres operacji składo-
wania bel. W technologiach z przyczepą zbierającą znaczącą część stanowi zużycie paliwa 
przez ciągnik z przyczepą zbierającą, jednakże agregat ten realizuje kilka operacji: zbiór, 
transport i wyładunek rozdrobnionego materiału roślinnego w silosie lub na pryzmie. 

Pracochłonność poszczególnych technologii jest znacznie zróżnicowana (rys. 3). Naj-
mniejsze nakłady robocizny występują w technologii ZPs (1,40 rbh·t–1 s.m.) ze względu na 
jej  większą  wydajność  niż  technologii  z prasą  zwijającą (ZZ i ZZw). W technologii ZPp  
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Rys. 3. Jednostkowe nakłady robocizny ponoszone na produkcję kiszonki z zastosowaniem różnych 
technologii; objaśnienia, jak na rysunku 2. 

Fig. 3. Unitary labour inputs for ensilaging with various technologies; explanations as in Fig. 2 

większe nakłady robocizny (2,15 rbh·t–1 s.m.) są spowodowane potrzebą zatrudnienia do-
datkowych pracowników do formowania pryzmy. W związku z tym pracochłonność opera-
cji składowania sieczki w pryzmie jest w tej technologii dominująca i stanowi ponad 50% 
nakładów całkowitych. Mniejsza pracochłonność w tej technologii występuje w operacjach 
poprzedzających zbiór, czyli koszeniu, przetrząsaniu i zgrabianiu. Ona z kolei dominuje 
w pozostałych technologiach. W technologiach z zastosowaniem prasy zwijającej udział 
pracochłonności na etapie składowania bel, a więc ich owijania i odwożenia na miejsce 
składowania jest dość duży. W całkowitych nakładach robocizny ponoszonych na zakisza-
nie z zastosowaniem technologii ZZ (1,92 rbh·t–1 s.m.) uwagę zwraca ponadto pracochłon-
ność operacji związanych z transportem i przeładunkiem bel. W technologii ZZw, w której 
całkowite nakłady robocizny wynoszą 1,69 rbh·t–1 s.m. na transport ponoszone są około 
dwukrotnie mniejsze nakłady (0,25 rbh·t–1 s.m.) niż w technologii ZZ, co wynika z zasto-
sowania wózka samozaładowczego do transportu bel. 

Najmniejszymi jednostkowymi kosztami sporządzania kiszonek charakteryzuje się 
technologia ZPp (178,4 zł·t–1 s.m.), a największymi – ZZ (218,9 zł·t–1 s.m.). W strukturze 
całkowitych kosztów sporządzania kiszonki z zastosowaniem technologii ZZ dominują 
koszty składowania (85,2 zł·t–1 s.m.), następne miejsca zajmują kolejno: koszty zbioru (49,8 
zł·t–1 s.m.), koszenia, przetrząsania i zgrabiania (43,1 zł·t–1 s.m.) i wreszcie transportu (40,8 
zł·t–1 s.m.). 

Również w technologii ZZw dominują koszty związane ze składowaniem bel. Na cał-
kowite koszty składowania w obu technologiach rzutują wysokie koszty owijania bel. 
W strukturze kosztów ponoszonych w technologiach ZPs i ZPp, wynoszących odpowiednio 
209,6 i 178,4 zł·t–1s.m., największy udział mają koszty związane ze zbiorem, transportem 
i wyładunkiem rozdrobnionych roślin z przyczepy do silosu lub na pryzmę (rys. 4).  Koszty  
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Rys. 4. Struktura kosztów jednostkowych sporządzania kiszonek z zastosowaniem różnych technolo-
gii z uwzględnieniem poszczególnych operacji technologicznych; objaśnienia, jak na rysunku 2. 

Fig. 4. Structure of unitary costs of ensilaging with various technologies and with consideration of 
particular technological operations; explanations as in Fig. 2 

te stanowią odpowiednio 41,3 oraz 49,1% jednostkowych kosztów całkowitych pozyskania 
paszy. Na wysokie koszty składowania w technologii ZPs w porównaniu z ponoszonymi 
w technologii ZPp wpływ mają koszty budowy silosu. 

Z porównania struktury jednostkowych kosztów ponoszonych na zbiór i konserwację 
zielonek w poszczególnych technologiach z uwzględnieniem kosztów zastosowanych ma-
szyn, robocizny, paliwa i zużytych materiałów wynika, że koszty maszyn i urządzeń mają 
dominujący udział w tej strukturze we wszystkich technologiach (rys. 5). Stanowią one od 
42,0% kosztów całkowitych w technologii ZZw do 61,6% w technologii ZPp. Koszty mate-
riałów pomocniczych w technologii ZZ wynoszą 57,3, a w ZZw 56,5 zł·t–1s.m., przy czym 
zasadniczy udział w tych kosztach ma folia do owijania bel. W technologii ZPs koszt mate-
riałów pomocniczych wynosi 44,0 zł·t–1s.m. i jest w znacznej mierze związany z budową 
i konserwacją silosu, koszt folii ma niewielki udział. W technologii ZPp koszt materiałów 
pomocniczych wynosi zaledwie 9,4 zł·t–1s.m. i obejmuje jedynie zakup folii kiszonkarskiej.  

Koszty paliwa są proporcjonalne do sumarycznego zużycia w poszczególnych techno-
logiach zbioru i konserwacji zielonki, wynosząc od 41,9 zł·t–1s.m. – technologia ZPs, po-
przez 42,5 zł·t–1s.m. – technologia ZPp, 43,6 zł·t–1s.m. – technologia ZZw do 49,8 zł·t–1s.m. 
– technologia ZZ. 

Koszty robocizny są większe w technologiach z prasą zwijającą (ZZ i ZZw) z zastoso-
waniem większej liczby agregatów o mniejszej wydajności, a mniejsze w pozostałych 
dwóch technologiach (ZPs i ZPw), co wynika z zastosowania wydajnej maszyny wiodącej, 
jaką była przyczepa zbierająca. 
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Rys. 5. Struktura jednostkowych kosztów produkcji kiszonek z zastosowaniem różnych technologii 

z uwzględnieniem udziału użytych maszyn, pracochłonności, zużycia paliwa i materiałów  
pomocniczych; ZZ, ZZw, ZPs, ZPp – jak na rysunku 2.; 1 – koszty zastosowanych maszyn,  

2 – koszty robocizny, 3 – koszty zużycia paliwa, 4 – koszty materiałów pomocniczych  

Fig. 5. Structure of unitary costs of ensilaging with various technologies with consideration to the 
share of used machines, labour input, fuel and auxiliary material consumption; ZZ, ZZw, ZPs, ZPp as 
in Fig. 2; 1 – costs of machines, 2 – labour inputs, 3 – costs of fuel consumption, 4 – costs of auxiliary 

materials 

WNIOSKI 

1. Najmniejszym jednostkowym zużyciem paliwa charakteryzuje się technologia 
z przyczepą zbierającą i składowaniem sieczki w silosie (ZPs), a największym z prasą zwi-
jającą (ZZ). W strukturze zużycia paliwa największy udział we wszystkich technologiach 
przypada na operacje koszenia, przetrząsania i zgrabiania. 

2. Najmniejszą pracochłonność stwierdzono w technologii z przyczepą zbierającą 
i składowaniem sieczki w silosie (ZPs), a największą z zastosowaniem tej samej maszyny 
wiodącej i składowaniem sieczki w pryzmie (ZPp). 

3. Najmniejsze koszty jednostkowe produkcji kiszonek występują w technologii z przy-
czepą zbierającą ze składowaniem surowca roślinnego w pryzmie (ZPp), a największe 
w technologii zbioru z prasą zwijającą (ZZ).  

4. W technologiach z prasą zwijającą największy udział w strukturze całkowitych kosz-
tów jednostkowych mają operacje związane ze składowaniem surowca roślinnego przezna-
czonego do zakiszania. Natomiast w dwóch pozostałych technologiach dominujący jest 
udział kosztów przyczepy zbierającej, która wykonuje zbiór, transport i rozładunek roz-
drobnionego surowca roślinnego składowanego w silosie lub na pryzmie.  

5. W strukturze całkowitych kosztów jednostkowych z uwzględnieniem maszyn, zuży-
cia paliwa, pracochłonności i materiałów pomocniczych we wszystkich technologiach naj-
większy udział mają koszty pracy maszyn. W technologiach ZZ i ZZw znaczący jest po-
nadto udział kosztów materiałów pomocniczych, w tym głównie folii do owijania bel, 
a w technologii ZPs – związanych z budową silosu. 
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Stanisław GACH, Daniel FILIPOWICZ, Jerzy BARSZCZEWSKI 

THE ANALYSIS OF EXPENDITURES AND COSTS OF ENSILING MEADOW SWARD 
WITH THE USE OF VARIOUS TECHNOLOGIES 

Key words: costs, fuel consumption, harvesting and ensilaging technologies, labour input, meadow 
sward 

S u m m a r y 

Various technologies of ensilaging meadow sward were analysed and evaluated in this paper: ZZ 
technology – harvesting non-fragmented plants with rolling baler, transport of bales with an universal 
trailer, loading on a trailer with front loader mounted on a tractor and wrapping bales with foil in 
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place of their storage; ZZw technology – harvesting non-fragmented plants with rolling baler and the 
use of self-loading wagon for transport; ZPs technology – harvesting shredded plants with collecting 
trailer and storage of the chaff in a silo, ZPp technology – harvesting shredded plants with collecting 
trailer and storage of the chaff in a prism. Performed studies and calculations allowed for estimating 
the values of criterion indices like fuel consumption, unitary labour inputs and unitary costs.  

It was found that the smallest and largest unitary fuel consumption is characteristic for the ZPs 
and ZZ technology, respectively. The highest labour input was typical for the ZPp technology and the 
lowest – for the ZPs one. The lowest unit costs were incurred for ensilaging with the ZPp technology 
(178.4 zł·t-1 dry wt.) and the highest – with the ZZ technology (218.9 zł·t–1 dry wt.). The efficiency of 
technology and costs of auxiliary materials (foil for wrapping bales) were mainly responsible for 
these costs. In all technologies the costs of machines and facilities exerted the main impact on unitary 
costs that ranged from 42.0% of the total costs in the ZZw technology to 61.6% in the ZPp technol-
ogy.  
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