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Wstęp 

Na wartość kis1.onki, obok odpowiedniej jakości surowca złożonego do ki
szenia, decyduj:_icy wpływ ma właściwa technologia zakiszania. W ostatnim okre
sie nasqpił 1.naczny post<.;p w rozwoju konstrukcji maszyn do zbioru zielonek na 
kiszonk<.;, co umoi.liwiło wprowadzenie , obok tradycyjnych form z udziałem siecz
karni i pr1.yu.cp 1.bierających , nowych technologii z zastosowaniem pras formują
cych bele cylindryu.11e lub wielkogabarytowe bele prostopadłościenne. Zastosowa
nie pras 1.apcwnia wylllagane zag<.;szc1.i:11ie zielonek niskołodygowych nawet bez 
ich roi.drobnienia . Podstawowymi formami osłaniania bel przed dost<.;pern po
wictr,a jest owijanie pojedynczych bel cylindrycznych folią samoprzylepną z wy
korzystaniem owijarki, a w przypadku bel prostopadłościennych układanie w 
pryz,m; i r<.;c,.ne okrywanie folią kiszonkow,1. Alternatywnym rozwiązaniem w sto
sunku do wymienionych sposobów jest składowanie bel zarówno cylindrycznych, 
jak i prostopadło.~ciennych w workach foliowych, w których bele umieszczane są z 
ud,.ialclll specjalnej ładowarki. Odnośnie tych sposobów składowania bel w litera
turze moi.na spotkać szcz:1tkowe informacje. 

Natomiast te chnologie z owijaniem bel cylindrycznych foli,1 i składowaniem 
bel prnstopadłościennych w pry1.n1ie, jak również i stosowane maszyny wiodące 
były przedmiotem badaii i analiz prowadzonych również w różnych ośrodkach 
naukowo-lnidawczych w kraju [CiIER0BA i in. 1995; WAS7.KTEWICZ i in. 1997, 1999; 
N0W,'\K 1 ')(!7; SJ ;K, l'JU.YHYL 1997: WAS/,KIEWICZ, LISOWSKI 1999]. 'Icchnologie anali-
1.owano najcz<.;ściej z zastosowaniem metody kalkulacyjnej [PAWLAK 1997; M UZA-

1.1-:WSKI 19')')1, formułuj:1c modelowe linie technologiczne. Uwzględniano przy tym 
wszystkie operacje technologiczne [GACH 1997; OLSZEWSKI, PINTARA 1998; ROSZ
KOWSKI 1998 ] lub od momentu zbioru z wału [SĘK. PRZYBYł_ 1997]. 

Wartości nakładów ponoszonych na zbiór i konserwacj<.; zielonki odnoszone 
są zwykle Jo plonu zielonki przeliczonego do jej wilgotności wzgl<.;dnej podczas 
zbioru, lub do masy suchej substancji, niekiedy z uwzględnieniem założonych 
strat JOl .s/.l óWSKI , l'INIARA 1998; R OSZKOWSKI 1998]. 

Podstawowym kryterium przy doborze odpowiednich zestawów maszyn i 
urządzd1 rolniczych dla technologii produkcji kiszonek są koszty produkcji kiszo
nek odniesione do jednostki powie rzchni lub masy wyprodukowanej paszy. 
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Materiał i metody 

Do analizy i oceny technologii sporządzania kiszonek z zielonek niskołody
gowych wykorzystano model symulacyjny, opracowany przez autora, zgodnie z za
leceniami metodycznymi [PABIS 1985]. W modelu wykorzystano formuły matema
tyczne własne oraz z literatury przedmiotu, dotyczące określenia parametrów 
energetycznych i eksploatacyjnych technologii, jak również wystc;puj:icych strat. 

W niniejszej pracy model wykorzystano do określenia wskaźników ekono
micznych ponoszonych na zbiór i konserwacje; traw ł:1kowych, pocz:1wszy od ko
szenia poprzez zbiór i transport oraz złożenie jej i zabezpiecwnie na okres prze
chowywania. Rozpatrzono przy tym nastc;pujące warianty: 

zbiór zielonki prasą zwijającą formującq bele cylindryczne 1. dwoma warian
tami osłaniania: bele pojedyncze owijane foli:1 - Zł lub pakowanie grupo
wo do worków foliowych specjalną ładowark.i - Zia, 

zbiór zielonki prasą tłokową formująeci wielkogabarytowe bele prostopa
dłościenne, z dworna wariantami składowania bel: układanie w pryzm<; - Z2 
lub pakowanie grupowo do worków foliowych specjaln:1 ładowark:1 - Z2a. 

Wśród analizowanych wariantów technologicrnych wystc;puj:1 znane z prak-
tyki oznaczone Zł i Z2 oraz nowe Zła i Z2a. Wartości wymiarów bel jak rów
nież folii do osłaniania zestawiono w tab. 1. 

'fa bela I; 'fabie I 

Parametry bel i materiału osłaniającego dla różnych technologii 
Bale parameters and covering materia! at various tcchnologics 

.Jedn. miary Wariant technologiczny; ' Icchnological variant 
Wskai.niki; lndices 

Unit 7,] /,la /.2 Z2a 

Wymiary bel; Dimensions of bale 
- średnica: diameter m 1.5 1,5 - -

- długość; lcngth 111 - - 1.(, 2,4 
- szerokość; width rn 1.2 1.2 1.2 1,2 
- wysokość; height rn - 0.7 0.7 

Wymiary folii; Dimensions of foil 
- grubość; thickness 111111 0,025-{),03 0 . .1 0.1.S 0,1 
- szerokość; width Il] o..s ·- 12 
- średnica worka; diameter of bags tl1 -- I •. , 2,7 

Zł - bele cylindryczne pojedyncze owijane folią; single cylindrical halcs wrappcd with plastic łoił 
7.1 a - bele cylindryczne pakowane grupowo do worków foliowych; cylindrical halcs packcd in to foil 

bags 
Z2 - hele prostopadłościenne układane w pryzm~; rcctangular halcs st med in prisrns 
Z2a - bele prostopadłościenne pakowane grupowo do worków foliowych: rcctangular halcs packcd 

into foil bags 

Celem pracy jest poznanie nakładów ponoswnych na zbiór i konserwacje; 
traw h1kowych wg nowych wariantów ze składowaniem bel w workach foliowych 
na tle wariantów tradycyjnych. 
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Wyniki 

Symulacja procesu zbioru i konserwacji zielonek z wykorzystaniem opraco
wanego modelu matematycznego dostarcza informacji odnośnie ponoszonych 
nakładów energii, robocizny i kosztów. Wskaźnikiem najpełniej charakteryzują
cym efektywność technologii są koszty jednostkowe. Zakładając, że we wszystkich 
wariantach technologicznych mo;i.na uzyskać podobną jakość kiszonki, za najbar
dziej efektywny należy uznać ten wariant, przy którym wystąpią najniższe koszty 
jednostkowe produkcji. 

Na rys. I pr1.edstawiono wartości kosztów jednostkowych ponoszonych na 
zbiór i konserwacją wg rozpatrywanych wariantów technologicznych, przedsta
wiając również ich strukturą uwzglądniającą koszty ponoszone na operacje i za
biegi polowe: poprzedzaj,icc zbiór (koszenie, przetrząsanie i zgrabianie), zbiór, 
transport i składowanie, które jest utożsamiane z osłoniącicm bel przed dostą
pem powietrza. 
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Wariant technologiczny; Technological variant 

1·J składowanie; storing 

O transport; transport 

Cl zbiór; harvesting 

• koszenie. przetrząsanie i zgrabianie; mowing, tedciing and raking 

Z2a 

Koszty jcunostkowc prouukcji kiszonki w różnych wariantach technologicznych 
U nit;.iry costs of sil age production for various technologi cal variants 

Analizując koszty jednostkowe można zauważyć, że wyższe ich wartości 

wystąpują w technologii z prasą zwijającą niż w technologii z prasą tłokową . 

Należy to tłumaczyć tym, ;i.e wprawdzie w wariantach technologicznych Z2 i Z2a 
(z zastosowaniem droższych maszyn) wyższe są godzi.nowe koszty eksploatacji, ale 
po uwzglądnicniu wyższej ich wydajności uzyskuje sią niższe koszty w przeliczeniu 
na jednostką masy kiszonki. niż w wariantach Zł i Zła. 
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W technologii sporządzania kiszonki w formie bel cylindrycznych w warian
cie Zł z owijaniem pojedynczych bel foliq obliczone koszty jednostkowe wynosz:1 
138,4 zł-t- 1 s.m., a w wariancie Zła z pakowaniem bel do worków foliowych 158,7 
zł-t-1 s.m., czyli sq o 14,7% wyższe. Natomiast w technologii z pras:1 formuj:1q 
wielkogabarytowe bele prostopadłościenne w wariancie ze składowaniem bel 
prostopadłościennych w pryzmie Z2 uzyskano najniżs1.e koszty jednostkowe -
96,4 zł-t- 1 s.m., a w technologii Z2a ze składowaniem hel w worku foliowym -
132,7 zł-t-1 s.m. 

Z analizy struktury kosztów wynika, że koszty operacji: poprzedzaj:icych 
zbiór, zbioru i transportu są porównywalne, natomiast w znacznym stopniu 1r(1ż
nicowane sq koszty składowania. Najniższe koszty składowania wystc;puj:1 w wa
riancie Z2. Wyższe w wariancie technologicznym Z2a kosi.ty jednostkowe o 
37,7% nii. w wariancie Z2 wynikają z konieczności 1.astosowania dodatkowej ma
szyny ładuj:iccj oraz wyższej ceny folii do osłaniania bel w worku nii zwykłej folii 
kiszonkowej, stosowanej do okrywania bel w pryzmie. Z kolei wyższe koszty jcd
nostkmve w wariancie Zia niż w Zł wynikaj:\ z zastosowania drozszcj maszyny i 
wyższych kosztów folii osłaniającej. Z porównania kosztów jednostkowych w wa
riantach Zia i Z2a wynika, że mniejsze koszty jednostkowe uzyskano w przypad
ku bel prostopadłościennych, pomimo wyższej ceny ładowarki, jcdnabc przy 
mniejszym zużyciu powierzchni folii w odniesieniu do masy kiszonki 

Wnioski 

I. Warianty technologiczne z pakowaniem bel do worków foliowych Zła i 
Z2a okazały sit; droższe niż stosowane w praktyce warianty Z I i Z2 uznane 
za podstawowe. 

2. Analiza struktury kosztów jednostkowych wykazała, że najwic;kszy wpływ na 
nie mają koszty składowania bel. 

3. Z porównania kosztów jednostkowych składowania hel w workach folio
wych wynika, że mniejsze koszty jednostkowe uzyskano w przypadku wa
riantu technologicznego Z2b, głównie ze wzglc.;du na mniejsze zużycie folii 
w odniesieniu do masy osłonic;tej kiszonki. 
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Sti-eszczenie 

Analizie i ocenie podda no 2 technologie zbioru i konserwacji zielonek nis
kołodygowych na kiszonh< z udziałem prasy zwijającej ze stałą komorą prasowa
nia oraz prasy formującej wielkogabarytowe bele prostopadłościenne. Uwzględ
niono pr1.y tym różne sposoby składowania surowca roślinnego przeznaczonego 
do zakiszania: owijanie pojedynczych bel cylindrycznych lub ładowanie ich do 
worków foliowych, układanie bel prostopadłościennych w pryzmą lub ładowanie 
do worków foliowych . W oparciu o wyniki bada11 symulacyjnych warianty techno
logic1.11 e ze składowaniem hel w workach foliowych okazały sit; dro;i,szc niż z owi
janiem pojedynczych bel foki lub składowaniem hel w pryzmie. Analiza struktury 
kosztów jednostkowych wykazała, że w najwyższym stopniu decydują o tym koszty 
składowania bel. 
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Summary 

"Iwo technologies of low-stem green forage harvesting and conservation, 
performed with the use of a fi.x chamher rolling round haler and also a big rec
tangular baler, werc analysed and evaluated. Various methods of storing plant 
materiał provide.d for silage were considered: wrapping of single cylindrical balcs, 
and loading them into foil bags, storing the rectangular balcs in a prism, and 
loading them i.nto foil bags. The results of simulation study showed the lowest 
unitary costs of silage preparation were obtaincd at technology involving the big 
rectangular baler and storing of the bales in a prism, while the highest wcrc the 
costs at storing cylindrical bales in the foil bags. 
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