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STUDIA NAD PROCESEM ROZPRASZANIA NASION ZBÓ ś 
SIEWNIKAMI MECHANICZNYMI 

Streszczenie 

Problemem badawczym pracy jest siew rozproszony nasion zbóŜ siewnikiem me-
chanicznym. Praca składa się z dwóch części: badań wstępnych oraz badań wła-
ściwych. Badania wstępne wykazały, Ŝe niezbędnym warunkiem realizacji siewu 
rozproszonego siewnikiem mechanicznym jest opracowanie nowej konstrukcji 
redlic. 

Celem pracy było opracowanie zarówno nowych rozwiązań konstrukcyjnych redlic 
do siewu rozproszonego, jak i opracowanie metody oceny równomierności siewu. 
Opracowano siedem koncepcji redlic: redlicę stopkową z rozpraszaczem jednopły-
towym, redlicę gęsiostopkową z rozpraszaczem jednopłytowym, redlicę radełkową 
z rozpraszaczem dwupłytowym, redlicę stopkową z rozpraszaczem kanałowym w 
kształcie skrzydełek, redlicę stopkową z rozpraszaczem kanałowym w kształcie 
płytek, redlicę stopkową z kanałowo-płytowym rozpraszaczem nasion z płytką 
odbijającą i klinem rozdzielającym oraz redlicę stopkową z kanałowo-płytowym 
rozpraszaczem nasion z elementem rozdzielającym i płytką odbijającą. Redlice 
róŜnią się  charakterem zjawisk dominujących w procesie rozpraszania nasion. 
Opracowano autorską metodę oceny siewu rozproszonego w warunkach laborato-
ryjnych i polowych.  

Przeprowadzone badania potwierdziły przyjęte załoŜenia, Ŝe siew rozproszony 
moŜna wykonywać siewnikami mechanicznymi z kołeczkowymi zespołami wy-
siewającymi. Średnia wartość wskaźnika rozproszenia nasion wszystkich siedmiu 
rozwiązań redlic wynosiła od 0,73 do 0,79. Spośród tych rozwiązań najlepsza oka-
zała się redlica radełkowa z dwupłytowym rozpraszaczem nasion – wskaźnik roz-
proszenia nasion wyniósł 0,75 w badaniach laboratoryjnych i 0,79 w badaniach 
polowych. 

Zamontowanie do redlicy zagarniacza wyrównującego bruzdę pozwala na lepsze 
przykrycie nasion, nie powodując przy tym ich przesunięcia w bruździe na szero-
kości redlicy. 

Słowa kluczowe: proces rozpraszania, nasiona pszenicy, redlica, siewnik mecha-
niczny, wskaźnik rozproszenia, siew rozproszony 



STUDY ON THE CORN SEED SCATTERING PROCESS  
BY USING MECHANICAL SEED DRILLS 

Summary 

The research problem of the study is scattered corn seeding with a mechanical 
seeder. The study is composed of two parts: preliminary research and the research 
proper. The preliminary research showed that an essential condition for the execu-
tion of scattered seeding with a mechanical seed drill is the development of a new 
construction of coulters. 

The purpose of the study was to both develop new construction solutions of coul-
ters used for  scattered seeding and  to elaborate a method for assessing even seed-
ing. Seven concepts for coulters were developed : a shoe coulter with a single-plate 
scatterer, a coulter with a wide cultivator point with a single-plate scatterer,  
a hoe coulter with a double-plate scatterer, shoe coulter with a wing-type channel 
scatterer, a shoe coulter with a plate-type channel scatterer, a shoe coulter with  
a channel-and-plate seed scatterer with a reflecting plate and a separating wedge, 
as well as a shoe coulter with a channel-and-plate seed scatterer with a separating 
element and a reflecting plate. Coulters differ as for the character of the phenom-
ena that are important in the seed scattering process. An innovative method was 
developed of scattered seeding assessment in laboratory and field conditions.  

The research confirmed the original assumptions that scattered seeding can be 
done by using mechanical seed drills with roller-type sowing units. The average 
value of the seed scattering index for all the seven coulters models was between 
0.73 and 0.79. The best one among these solutions proved to be the hoe coulter 
with a double-plate seed scatterer – the seed scattering index was 0.75 in labora-
tory tests and 0.79 in field tests. Fitting a furrow levelling firmer to the coulter 
allows better covering of the seeds with soil, without moving them in the furrow in 
the coulter’s width. 

Key words: scattering process, wheat seeds, coulter, mechanical seed drill,  
scattering index, scattered seeding. 


