Оekosem®ротационен култиватор
за обработка на почвата в бразди
Машина за работа през цяла годин
- за засаждане, сеитба, торене
и обработка на царевични стърнища
 Спестява време,

пари и гориво

Благодарение на комбинацията
от няколко стъпки в една машина
ще засадите само с едно минаване

 Надеждни високи добиви

 Спира ерозията

Благодарение на перфектните бразди
за сеидба, както и задържането
на влага и топлина
в необработените бразди

Благодарение на 60%
от необработената площ избягвате
ерозия и уплътняване на почвата
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Намалява разходите и осигурява добив
Ротационният култиватор на Oekosem за култивиране на
почвата в бразди създава идеални бразди за сеидба за
всички култури, които се засаждат на редове, само с едно
минаване през парцелата. Необработените бразди
предотвратяват ерозията и задържат влагата. Торенето,
култивирането на слоя под повърхността, раздробяването
на почвата и засяването със само едно минаване през
парцелата, спестява време и пари и осигурява структурата
на почвата, която носи високи добиви.
В Швейцария, над 25 години, успешно се прилага системата за обработка на
почвата в бразди с помощта на ротационен култиватор. Например: въпреки все
по-честите периоди на суша, добивите остават високи поради високия
капацитет за запазването на влага в необработените бразди. Oekosem успешно
се бори срещу ерозията, причинена от водата и вятъра благодарение на
обработката на почвата в браздите. Само 40% от общата площ се обработва,
докато останалите 60% остават необработени.
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Начална страница:
Раздробяване на почвата в бразди
и сеитба на царевица върху парцел
с тревни култури с едно минаване.
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С такъв инструмент, който скоро
ще бъде патентован, лопатките на
култиватора раздробяват
стрънището на царевицата,
включително и корена.
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Третирането на царевичното
стърнище е изключително
ефективно и раздробява почти
всички останки от растенията
и корените в браздите.
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Зъбовидни мотики с широки
крилати остриета раздробяват
почвата и под повърхността,
но повдигат я в ротационния
култиватор.

Задържане на водата
В зоните, където се изисква задържане на влагата, Oekosem системата за
обработка на почвата в бразди може ефективно да увеличи потенциала за
запазване на влагата в почвата в необработени бразди, които запазват и
предотвратяват отичане на хранителните вещества и също така служат като
филтър за пестициди. Също така, Oekosem системата за обработка на почвата
в бразди потенциално намалява необходимостта от използване на пестициди
като цяло.
Предотвратяване на появата на царевичен молец
След прибирането на реколтата на Oekosem системата може да се добави
инструмент за обработката на царевичното стрънище. Инструментът, който
скоро ще бъде патентован, ефективно раздробява царевичното стрънище,
включително и коренът, така че царевичния молец (Ostrinia nubilalis) не може
да намери останки от растението, което би могъл да използва за зимуването
си. В същото време, на машината може да добавите Baertschi Duo-Drill,
инструмент за двуредно засаждане и да засаждате някоя зимна култури в
едно и също минаване. (Виж Фигура 1, 2, 5, 7, 12)
Предимства

 В малка степен или напълно без ерозия на почвата и без образуване на втвърдена кора благодарение на обработката в бразди.
 Надеждна система за получаване на високи добиви, особено при ограничените ресурси на източници на вода.
 Дългосрочно опазване на почвеното плодородие чрез минимална обработка на парцела.
 Намаляване на разходите от 30-50% благодарение на по-малкия брой минавания на машината върху парцела.
 Коригира картината на отглеждане на царевица в критиката.
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комбинирани работни стъпки:
Инструментът за торене се пълни
от цистерната, поставена отпред
и е неразделна част от ротационния
култиватор за обработка
на почвата в бразди.
Инструментите за прецизно
засаждане и пръскачът за
микрогранулати са поставени отзад.

Лесна и ефективна система
Oekosem обработва едновременно 4, 6 или 8 реда.
Разстоянието между браздите може да се регулира на 37,5,
50, 70 или 75 cm. Мотиките за обработка на подземният
слой се използват на дълбочина 15-20 см.
Ротационен култиватор, който се състои от инструмент за
торене прилага тор на дълбочина 7-15 см и по този начин
образува посевна бразда с еднаква и финна структура.
Така просто системата на обработка на почвата в бразди наистина работи:
Почвата в обработената бразда е смесена с приложената тор, финно
раздробена и по този начин е готова за сеитба. Тесните мотики за обработка на
почвата под повърхността, разположени между мотиките на ротационния
култиватор, лесно могат да се коригират до желаната дълбочина, на която
трябва да се раздроби земята. В рамките на браздата почвата се вдига -в
ротационния култиватор посредством широко крилатите плугове, така че
почвата се върща назад, малко след като култиваторът мине оттам. По този
начин се избягва възможността култиваторът да затъне в мократа земя. В
същото време тази процедура стимулира растежа на силен корен и
проникването на корена в еднакви дълбоки слоеве на почвата. На
производителите на зеленчуци в момента е достъпна и нова опция: валяк,
който се задвижва с тягова машина и който извършва изправяне на
повърхността на земята и оставя зад себе си посевни бразди с фино смляна
структура. И накрая, зъбовидния валяк за изравняване осигурява подходящо
количество на земя за контакт със семената. Всичко това допринася за
образуването на перфектна посевна бразда, която е основа за растежа на
силния корен на растението.

5 до 8 работни стъпки, комбинирани само в един проход на машината през парцелата
1. Накисване и торене
Накисване на браздата
Торене под семето

2. Тесна мотика за
дълбоко разхлабване
на почвата под
повърхностния
й слой

3. Лопатките на
ротационния
култиватор
Обединяване и
смесване

4. Валяк за
изравняване
Подготовка на
посевните бразди
(по избор: захарно
цвекло, зеленчуци)

5. Зъбовиден валяк
за изравняване
Контакт на почвата
със семето

6. Сеитба / засаждане
Прецизно засаждане,
двуредно, торене
с микрогранулати
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Цистерна добавена
към машината или
прикачена към
предната част

Oekosem ротационен култиватор за обработка на почвата в бразди

Полувръзка или самостоятелно
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Опити с Oekosem
Системата за обработка на почвата в браздите чрез
ротационен култиватор е разработена в Швейцария преди
25 години и от тогава тя се развива и доразвива въз основа
на опита на земеделските експерти, които я използват.
Например: Почти 40% от общото производство на царевица
в Швейцария днес използва тази система. Това не е
изненадващо, защото предлага надеждни високи добиви,
намалява разходите и предотвратява уплътняването на
почвата както и ерозията предизвикана от вода и вятър.
Във всеки ред, точно под работната дълбочина на ротационния култиватор,
намира се и тесна мотика за разхлабване на почвата под повърхностния слой,
която частично повдига земята и по този начин се разхлабва. Мотиките на
ротационния култиватор обработват първите 7 до 15 см от почвата в
зависимост от точната настройка. Те смесват растителните остатъци след
прибирането на реколтата от почвата. Почвата получава добър въздушен поток
и се образува фино раздробена посевна бразда.

Минимална обработка и оптимално съхранение на почвата и максимални добиви

Мотики за разхлабване
на почвата под повърхността
Мотики на
ротационния
култиватор
Предотвратява
ерозията и изпарението

Висока пропусклива
сила на почвата
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Обработка
на почвения слой
под повърхността

Размяна на топлина и вода

Обработка
на почвения слой
под повърхността
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Ротационен култиватор за
култивиране на бразда
с полусвързана двуредна садачка
BaertschiDuo-Drill.
Пример тук:
Двуредово насаждане на рапица
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Проникване в областта на
двуредната рапица.
Покрай необработената бразда
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Обработка на царевичните
стрънища с помощта на роклова
резачка WecoCut от Баецки,
която е свързана с машините.

Типични сфери на дейност
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Oekosem система можете да получите в различни модели
според вашите нужди:
Производство на царевица: Една от най-важните дейности в полето
Позволява време за косене на предишните култури през пролетта.
Предотвратява ерозията, улеснява запазването на топлина и влага. Особено
подходящ за производство в райони с много наклони. Надеждни високи добиви
дори при екстремни климатични условия като суша или високи валежи.
Рапица: Идеално в комбинация с машината
за двуредо засяване Baertschi Duo-Drill.
Благодарение на двуредатая сеитба: силно братене и по-добър въздушен поток.
В същото време, дълбоко разхлабване на почвата под повърхността за
оптимално развитие на корена. Тесните култивирани бразди запазват
неустойчивия азот в почвата през зимните месеци. Повече светлина и
по-високи добиви поради по-доброто развитие на бобовите растения.
Захарно цвекло: Oekosem-P валяк за обработка на почвата, който се
задвижва от захранването на теглещата машина (нимка 8)
Перфектно ниво на проникване благодарение на хомогенните и фино
раздробрните бразди. Засаждането в само с едно преминаване през парцела, и
по този начин по-голяма полза от ранното засаждане. Добра теглителна сила на
инструментите за жътва, при които се избягва уплътняването на почвата
благодарение на зелените пътеки между редиците. По-добри добиви
благодарение на високия капацитет за задържане на влага в необработените
редове между браздите.
Зеле, зеленчуци, ягоди, ароматни билки и разсад като цяло
Особено подходящ за места, където е необходимо да се запази влагата
благодарение на необработените редове между браздите. Добра теглителна
сила за инструментите за жътва, при които се избягва уплътняването на
почвата благодарение на твърдата основа и необработените редове.
Предотвратява ерозията, особено в хълмистите терени. Високи добиви
благодарение на високия капацитет за задържане на влага в необработените
редове между браздите.
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Засаждане с реден ротационен култиватор:
Изпитване на място
Извадката от резултатите от изпитването на място,
публикувани са на landwirt.com / Януари 2014 г.
Експериментално поле в Оберлимбах (Stmk) - Семена царевица
Обработка
с плуг

Намалена обработка
на почвата

Ротационен култиватор
за обработка в бразди

Сухо вещество

71.89%

73,82%

74,07%

Тегло на сухото
вещество (86% TM)
Отношение към
обработката с плуг

7780 kg/ha

7840 kg/ha

7920 kg/ha

100 %

101%

102 %

Експериментално поле в Bad Vimsbach-Neidharting (OÖ) - Семена царевица
Обработка Намалена обработка Обработка на
Ротационен култиватор
с плуг
на почвата
цялата повърхност за обработка в бразди
Сухо вещество

63.8%

Тегло на сухото
вещество (86% TM)
Отношение към
обработката с плуг

64,6%

64,9%

63,9 %

8625 kg 8938 kg

6044 kg

9611 kg

100 %

70 %

111%

104 %

Обобщение на тестовете на терена
Благодарение на добрата, дълбоко обработената структура на почвата и
разхлабването на основата, коренът на царевицата има достатъчно
пространство за растеж и растението може правилно да се развива съответно
с това. Във връзка с някои варианти на обработката с плуг или намалена
обработка на почвата, дори и след силен дъжд през май, почвата остава
стабилна при варирането на обработката в браздите с помощта на ротационен
култиватор и няма загуба на влага.
Oekosem, оборудване за обработка на почвата през цялата година

Сеидба

Захарно цвекло, царевица за силаж, царевица за посев
Февруари

Сеидба
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Март

Април

Май

Зеленчуци, ароматни билки

Юни

Зимни култури, маслодайна рапица
Юли

Август

Септември

Октомври

Ягода, преработка на царевично стрънище
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Ново: Oekosem-P валяк за работа
с задвижване на теглещата машина
(в средата на машината)
за перфектно обработена,
фино смляна повърхност за сеидба
на захарно цвекло,
зеленчуци и рапица
Ново: Ротационен култиватор
за обработка в бразди в 8 реда
с разстояние между редовете
от 37,50 см, подходящи за рапица,
соя и зеленчуци.
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Надеждни и високи добиви поради
високата мощност на задържане
на влага и топлина
в необработените бразди
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Резултати от раздробяването
на царевичното стрънище с помощта
на инструмент за обработка
на стрънище, който скоро ще бъде
патентован.
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Последна страница: Обработка на
царевични стърнища със система
Oekosem в комбинация с двуредова
сеялка Baertschi Duo-Drill за
засаждане на покривни култури
и зелен тор.

Технически данни и опции
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Oekosem може да се получи в различни модели,
направени съобразно вашите специфични нужди:
Технически данни
Тип

4R700

4R750

6R500

6R750

8R375

Брой на бразди

4

4

6

6

8

Работна ширина

280 cm

300 cm

300 cm

450 cm

300 cm

Разстояние между браздите

70 cm

75 cm

50 cm

75 cm

37,5 cm

Работна дълбочина подземна 20−35 cm

20−35 cm

20−35 cm 20−35 cm 20−35 cm

Работна дълбочина
на ротационнич култиватор

7−15 cm

7−15 cm

7−15 cm

Обработка на браздите на минута
Необходима мощност на двигателя

7−15 cm

7−15 cm

1000 U/min
от 104 kW/od 140 PS
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Предлагат се следните опции:
2 цистерни на тор, обикновена разпръсквачка за тор от 750 литра
Подставка с 3 точки за прикачане на вашата сеялка
Инструмент за точно засяване на царевица и захарно цвекло
Двуредна сеялка Baertschi Duo-Drill, за рапица, соя и др.
Комплект инструменти за обработка на стрънището за подтискане
на появата на царевичен молец с Oekosem система
Прецизна сеялка Mascar, специално разработена за използване със системата Oekosem
На инструмента Baertschi Duo-Drill може да бъде добавен модуларен систем
Fobro технология за плевене
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Посетете ни по време
на нашите дни на терена.
Предвидените дати могат
да бъдат намерени
на нашия уеб сайт
baertschi.com
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Baertschi Agrartecnic AG, Bruggmatte 11, 6262 Langnau b.R.

KM-1103

Ние ви предлагаме печеливши условия при договаряне на закупуване на селскостопанска техника.
Моля, заявете пробна сеитба за вашия бизнес.

