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UWAGI DOTYCZĄCE DOSUSZANIA SIANA POD DACHEM 

Korzystając z okazji uczestniczenia w tej doniosłej Konferencji pragnę 

podzielić się swoimi uwagami odnośnie aktywnego przewietrzania siana, 

oraz odnośnie niektórych problemów poruszonych w referatach. 

Na obecnej Konferencji wszyscy zasadniczo byli zgodni co do tego, że 

zapewnienie możliwości skrócenia pobytu sprzątanej rośliny pod bezpo- 

średnim wpływem atmosferycznym i dokończenie procesu dosuszania pod 

dachem należy zaliczyć do poważnych osiągnięć zmierzających w kierun- 

ku poprawienia jakości uzyskiwanego produktu. 

Zasadniczym problemem pozostającym obecnie do rozstrzygnięcia jest: 

jak nowa metoda odbije się na kosztach sprzętu i na organizacji pracy. 

Pewne światło na to zagadnienie rzucili w swych referatach nasi goście 

zagraniczni i mgr Biłowicki. Wydaje mi się jednak, że jeszcze nie wszystko 

zostało dopowiedziane. Nie słyszeliśmy jeszcze jak się będzie kształtował 

koszt zbioru jednostki produktu przy różnych metodach sprzętu, a to 

chyba jest sprawa pierwszorzędnej wagi. 

Dość dużo uwagi poświęca temu zagadnieniu nasz zakład, który pro- 

wadzi badania nad różnymi metodami zbioru siana w RZD SGGW — 

Obory. Przy badaniu tych metod zajmujemy się takimi zagadnieniami jak: 

1. zmiany w nakładach robocizny na zbiór siana, 

2. możliwość zmian w technologii dosuszania siana pod dachem głównie 

w kierunku podniesienia granicy wilgotności masy zwożonej do do- 

suszania, 

3. możliwość zmniejszenia amortyzacji urządzeń do aktywnej wenty- 

lacji poprzez wykorzystywanie tych urządzeń również do innych 

celów. 

Przy rozpatrywaniu nakładów robocizny na zbiór siana koniecznym jest 

przeliczanie tych nakładów na jednostkę uzyskiwanego produktu — naj- 

lepiej białka. Tylko takie porównanie daje. słuszną ocenę intensywnych 

metod zbioru siana dążących do zebrania największej ilości tego deficy- 

towego składnika. 

W naszych warunkach przy ekstensywnych metodach zbioru siana za- 

niedbuje się cały szereg zabiegów zmierzających do przyspieszenia susze-
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nia (w czas dokonane przetrząsanie, zgrabianie na noc w wałki „ochron- 
ne” podczas okresów silnych ros) i w ten sposób uzyskuje się złudne 
oszczędności. 

Jak wynikło z naszych badań wprowadzenie dosuszania pod dachem 
dało wyraźną oszczędność na robociźnie nawet już przy rozpatrywaniu 
nakładów robocizny na sprzątaną powierzchnię. Oszczędność ta wystąpiła 
jeszcze wyraźniej po przeliczeniu tych nakładów na zbiór 1 q białka. I tak: 
na zbiór 1 q białka przy dosuszeniu pod dachem zużyto około 10 rob. godz., 
przy suszeniu na pokosach około 16 rob. godz. i przy suszeniu na kozłach 
około 26 rob. godz. (przy sprzątaniu roślin motylkowych w uprawie polo- 
wej). Poza tym przy dosuszaniu pod dachem zaobserwowano najmniejsze 
wahania w zużyciu robocizny. Stopień mechanizacji prac przy tych trzech 
metodach zbioru był do siebie zbliżony. Przy zastosowaniu wyższego stop- 
nia mechanizacji zbioru stosunek nakładów robocizny ułoży się na pewno 
korzystniej dla dosuszania pod dachem. 

W tym miejscu cheę wspomnieć o tym co w dyskusji zostało może za 
mało poruszone, a co kryje się pod użytym uprzednio przeze mnie okre- 
śleniem — badań nad możliwością zmian w technologii dosuszania siana 
pod dachem. Ma to moim zdaniem duże znaczenie. Metodę dosuszania 
siana stosujemy między innymi dlatego, że musimy proces zbioru siana 
zmechanizować, a jak wiemy z mechanizacją zbioru siana wiąże się pro- 
blem dużych strat powstających na skutek okruszania się delikatniejszych, 
wartościowych części roślin. Zapobiegamy temu zwożąc pod dach siano 
o większej zawartości wody, niepodatne jeszcze na okruszanie się. Ma to 
miejsce w granicach około 40% wody. Poniżej tej wilgotności straty me- 
chaniczne zaczynają gwałtownie wzrastać. (te 40% to jest wilgotność śred- 
nia całej rośliny, listki są już suchsze). Przy zwózce siana z większych 
powierzchni, wówczas gdy zwózka trwa dłuższy czas, np. cały dzień, ope- 
rujemy w końcu zwózki na roślinach już kompletnie przesuszonych. Mając 
to na uwadze i chcąc w pełni wykorzystać korzyści jakie wynikają z po- 
siadania urządzenia do dosuszania siana pod dachem przeprowadziliśmy 
próby ze zwózką siana o większej zawartości wody. W jednym wypadku 
zwieźliśmy mieszankę strączkowo-kłosową, która zawiera 62% wody, 

w drugim wypadku lucernę z zawartością wody ponad 50%. W obu wy- 
padkach uzyskaliśmy dobry produkt końcowy. Jest rzeczą zrozumiałą, że 
przy dosuszaniu siana, którego wilgotność początkowa jest większa koszty 
dosuszania są większe, nie rosną one jednak tak szybko ponieważ, jak 
wiemy — wodę odparowuje się tym łatwiej (taniej) im więcej jest jej 
w dosuszanym produkcie. W naszych badaniach np.: na odparowanie 1 q 
wody z siana, którego wilgotność początkowa wynosiła 62% zużyto 
5,5 kWh, zaś z siana o wilgotności 30% około 18 kWh, przy zbliżonej wil- | 
gotności powietrza i do zbliżonej wilgotności końcowej. Średnio koszt 
energii elektrycznej w ogólnych kosztach zbioru wynosił około 8,5%, zaś
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przy wilgotności 62% suszonego siana 10,8%. Warunkiem istotnym przy 
dosuszaniu siana o większej wilgotności jest równomierne rozłożenie war- 

stwy i dosuszanie jedynie roślin mających sztywne łodygi. Nadają się do 

tego koniczyny i lucerny gorzej zaś siano z łąk, szczególnie drugi pokos, 

który w ogóle jest trudny do dosuszenia. Chcę jednak podkreślić mocno, 

że problem podniesienia górnej granicy wilgotności dosuszanego siana ze. 

względu na dobro sprawy nie może być zalecany praktyce bez uprzed- ' 

niego dokładnego przebadania. Sygnalizuję jedynie celowość takich badań. 

Jak już we wstępie wspomniałem jednym z zasadniczych kryteriów oce- 

niających przydatność dosuszania siana pod dachem dla szerokiej prak- 

tyki ma być koszt uzyskania jednostki produktu (białka). Nakłady robo- 

cizny, o których wspomniałem szerzej, układają się korzystnie dla dosu- 

szania siana pod dachem; robocizna jest jednak tylko jednym z elementów 

kosztów. 

Przy rozpatrywaniu pełnych kosztów zbioru siana sytuacja w obecnej 

chwili nie kształtuje się jeszcze jasno. Koszt zbioru 1 q siana wypada naj- 

mniejszy w naszych badaniach przy metodzie zbioru najbardziej eksten- 

sywnej a więc przy suszeniu na pokosie, następnie idzie dosuszanie pod da- 

chem a w końcu suszenie na kozłach. Jest-rzeczą ciekawą, że nawet po prze- 

liczeniu na białko, a więc po uwzględnieniu strat koszt zbioru 1 q białka 

jest niższy na pokosie niż przy innych metodach. Dosuszanie pod dachem 

wypada natomiast znacznie korzystniej przy porównaniu z suszeniem na 

kozłach. Celem dokładniejszego ocenienia opłacalności inwestowania po- 

dobnych urządzeń przeprowadziliśmy rachunek kosztu 1 q białka zaoszczę- 

dzonego (skutkiem zmniejszenia strat, co jest oczywiste) przez dosuszanie 

siana pod dachem, dzieląc koszty związane z eksploatacją urządzenia 

i amortyzają przez ilość zaoszczędzonego białka. Uzyskany koszt porówny- 

waliśmy następnie z kosztem białka zakupowanego przez gospodarstwo 

z zewnątrz. Liczby jakie uzyskaliśmy kształtują się następująco: koszt 1 q 

białka zaoszczędzonego przy dosuszaniu pod dachem — wynosi 340 zł, 

koszt 1 q białka kupowanego w mieszance „B* 1090 zł, a w otrębach 

pszennych 1060 zł. Liczby te przemawiają wyraźnie za dosuszaniem siana 

pod dachem, jako metodą godną zalecenia gsopodarstwom, które swój 

bilans pasz układają z ołówkiem w ręku. 

Porównanie kosztów układa się niepomyślnie dla dosuszania pod dachem 

ze względu na zbyt duże koszty amortyzacji. Struktura kosztów przy róż- 

nych metodach zbioru w naszych badaniach wypadła następująca: 
  

  

udział w kosztach zbioru w % 
  

Sposób zbioru 
robocizna | sila pociag. | amortyz. i eksp. 
  

Suszenie na pokosach 39 | 56 5 

Suszenie na kozłach 43 | 38 19 

| Dosuszanie pod dachem- 22 38 40
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Zestawienie to jest b. wymowne. Główną pozycją kosztów przy dosu- 
szaniu pod dachem, którą należy przeanalizować jest — amortyzacja. Wy- 
nika ona z dużych, w chwili obecnej, kosztów samych urządzeń i może 
być zmniejszona przez potanienie tych urządzeń, co jak wiemy tak szybko 
nie nastąpi, lub przez wykorzystywanie tych urządzeń również do innych 
celów, przez co suma amortyzacyjna rozłoży się na większą ilość jedno- 
stek. Ponieważ pierwsza możliwość obniżenia amortyzacji wymyka się 
spod naszych wpływów w swoich badaniach szukamy innych rozwią- 
zań. W tym celu przeprowadziliśmy szereg prób zmierzających do szer- 
szego wykorzystywania instalacji. 

Jedną z takich prób przeprowadziliśmy na dosuszaniu zboża w snopkach. 
Chodziło nam o sprawdzenie możliwości zwózki zboża do stodoły bezpo- 
średnio po skoszeniu. Jak wiemy są takie rejony w kraju lub bywają nie- 
raz takie lata, w których sprzątnięcie zbóż ze względu na opady nastręcza 
dużo trudności. Badania przeprowadziliśmy na owsie, który zwożono do 
stodoły bezpośrednio po skoszeniu snopowiązałką. Wilgotność owsa w mo- 
mencie zwózki wynosiła około 35%. Stopień zachwaszczenia nieduży. 
Owies układano warstwami normalnie depcząc. Obciążenie rusztu około 
3 q na m?. Dosychanie owsa przebiegało pomyślnie, ziarno nie straciło 

nic na sile kiełkowania. 

Również pomyślne badania przeprowadziliśmy nad bezpośrednią zwózką 
po skoszeniu do stodoły lucerny nasiennej. Wilgotność lucerny w momencie 
zwózki około 45%. Wydaje się nam, że urządzenie do dosuszenia pod da- 
chem może dać nieocenione usługi między innymi właśnie przy sprzęcie 

motylkowych drobnonasiennych na nasienie. Sprzęt ten przypada zwykle 

w okresie bardzo niekorzystnym i wiążą się z nim duże straty. 

Rozpoczęliśmy również badania nad dosuszaniem na tym urządzeniu 

zboża w workach. Zmusiło nas do tego silnie zawilgocone zboże otrzymy- 

wane z omłotów ze stert na przedwiośniu 1960 r. Przeprowadzaliśmy 

próby na partiach nasion strączkowych grubonasiennych, których począt- 

kowa wilgotność dochodziła do 28%. Ziarno nie podlegało zagrzewaniu się 

i przesychało dobrze. Próba przeprowadzona na silnie zachwaszczonym 

rzepaku jarym suszonym w workach nie dała oczekiwanych wyników. 

Prawdopodobnie nastąpiło zatkanie wolnych przestrzeni i zablokowanie 

drogi dla powietrza. W ten sposób próbowaliśmy zmniejszać koszty amor- 

tyzacji. Zmniejszęnie nastąpiło prawie czterokrotnie (licząc na q suchej 

masy), wiąże się to jednak ze sposobem wykorzystywania urządzenia — 

czy jako suszarnię, czy jako miejsce składowania? Rozwiązanie musi być 

podyktowane warunkami miejscowymi. 

. Ponieważ jestem już przy głosie chcę jeszcze wspomnieć, o zagadnieniu 

wpływu dosuszania siana pod dachem na kształtowanie się transportu 

większej ilości masy do stodoły lub innego miejsca składowania. 

W naszych badaniach nie stwierdziliśmy, aby przy dosuszaniu siana na-
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kłady robocizny na transport były większe niż przy innych metodach zbio- 

ru. Głoszone uprzednio opinie, według których dosuszanie siana pod da- 

chem ma się nie przyjąć ze względu na transport, wydają mi się nieuza- 

sadnione. W kilkunastu przebadanych przypadkach stwierdziliśmy mniejsze - 

zużycie robocizny na transport, w przeliczeniu na q suchej masy przy do- 

suszaniu siana pod dachem niż przy innych metodach zbioru. Wydaje się 

to absurdalne, a jednak tak jest. Różnica dochodziła nieraz do 20%. Wy- 

nika to z tego, że zasadniczo przy transporcie pasz objętościowych nie. 

wykorzystujemy w pełni środków transportowych. Przez transportowanie 

wody ,wykorzystujemy* te środki niejako lepiej. Wilgotnego siana może- 

my na furę ułożyć więcej niż suchego, pozostaje tylko problem mecha- 

nizacji za i wyładunku, a wydaje mi się, że jest on łatwiejszym do roz- 

wiązania przy zwózce siana wilgotnego niż przy zwózce siana suchego. 

Tyle uwag nasunęło mi się w związku z obecną Konferencją, która być 

może przyczyni się do spopularyzowania nowej, godnej zalecenia metody 

konserwowania pasz.


