
Innovative technical solutions in a seed drill for 
overdrilling grasslands, aimed at improving the quantity 
and quality of fodder for ruminants as well as soil, water 
and climate protection

The objective of the operation is to improve the effi-
ciency of grassland overdrilling as well as improve the 
quality and amount of livestock fodder by means of new 
technological solutions in a seed drill, and use of herb 
species in seed mixes (alongside grasses and legumes). 
Soil, water and climate protection is a corollary objec-
tive.

The key tasks to be carried out, and the expected re-
sults: 1) building the prototype of an improved seed drill 
equipped with an innovative coulter system with adju-
sted seeding depth, a device for combing out dead plant 
parts, a seed mixer and fertiliser box, and a GPS device 
for traction control during the deeding. 2) Carrying out 
the overdrilling at 6 locations, in 2 soil types, and on 3 
dates (spring, summer and late autumn), using two seed 
mixes, including one enriched with herbs (greater value 
and palatability of fodder). 3) Assessing the effects of 
overdrilling based on specific plant parameters (seeding 
emergence and growth), species composition and dry 
matter yield) and soil parameters (mineral nitrogen and 
organic carbon content).

Improved efficiency of grassland overdrilling—the 
use of a coulter seeding system (independent of surfa-
ce evenness) will enable a more precise sowing of seeds 
at a specific depth, better emergence and installation of 
seedlings, lower seed and fertiliser losses, lower soil hu-
midity losses, fuel savings, increased productivity, and 
smaller labour input (simultaneous seeding and fertiliza-
tion). The suitability of the proposed prototype for over-
drilling in varmious soil conditions and seeding periods 
(spring, summer, late autumn) will be demonstrated. In 
the future, it can be used to improve the organization 
of work at a farm. The overdrilling will lead to an im-
proved quality and quantity of fodder (in consequence, 
obtaining meat and dairy products of better taste and 
nutritional value), reduced ammonia emissions and ni-
trogen loss (including nitrate pollution of water). It will 
also ensure a better protection of soils against excessive 
mineralisation and will reduce organic carbon loss
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motylkowatych



Cel projektu

Poprawa efektywności podsiewu użytków zielonych oraz jakości i ilości paszy dla 
zwierząt, poprzez wykorzystanie nowych rozwiązań technicznych w siewniku oraz za-
stosowanie w mieszankach nasiennych traw, roślin bobowatych i gatunków z grupy 
ziół. Celem następczym jest produkcja prozdrowotnej żywności oraz ochrona gleb, wód 
i klimatu.

Opis działań w ramach projektu 

Główne zadania do zrealizowania i oczekiwane rezultaty: 
Budowa prototypu udoskonalonego siewnika do podsiewu. Siewnik wyposażony  

będzie w: 
innowacyjny redlicowy system wysiewający z regulacją głębokości siewu, w urzą-• 
dzenie wyczesujące obumarłe części roślin, w mieszalnik nasion i skrzynię nawo-
zową oraz w GPS do kontroli trakcji podczas siewu. 
Wykonanie podsiewu w 6 lokalizacjach. Podsiew wykonany zostanie na dwóch • 
typach gleb, w trzech terminach: wiosennym, letnim i późno-jesiennym, dwiema 
mieszankami nasiennymi, w tym jedną wzbogaconą ziołami. 
Ocena efektów podsiewu w oparciu o określone parametry roślinne (wzrost i roz-• 
wój siewek, ilość i jakość plonowania) i glebowe (zawartość azotu mineralnego 
i węgla organicznego).

Opis potrzeb realizacji projektu 

Aktualnie w Polsce plonowanie i jakość pozyskiwanej paszy z użytków zielonych jest 
niezadowalająca. Nawet 50% użytków zielonych jest zdegradowanych. W konsekwencji 
spada efektywność żywienia paszami łąkowymi, wzrastają koszty produkcji i negatywne 
skutki środowiskowe. Stan ten można poprawić poprzez renowację użytków zielonych, 
a jednym z najlepszych jej sposobów jest podsiew. Polega on na wprowadzeniu nasion 
w darń przy użyciu specjalnych siewników, bez konieczności stosowania pełnej uprawy. 
Jest to metoda proekologiczna, ograniczająca proces mineralizacji materii organicznej, 
zwłaszcza na glebach organicznych. Dzięki wprowadzeniu (metodą podsiewu) roślin bo-
bowatych zmniejsza się zużycie azotowych nawozów mineralnych. Istnieje coraz więcej 

dowodów na to, że wielogatunkowe użytki zielone mogą absorbować stosunkowo duże 
ilości dwutlenku węgla, magazynując go w glebie i w roślinach. Wielokrotne próby reno-
wacji z wykorzystaniem obecnie dostępnych siewników do siewu bezpośredniego okazały 
się niezadowalające. Poszukuje się zatem odpowiednich technologii i urządzeń zwiększa-
jących efektywność renowacji, z zachowaniem ciągłości użytkowania TUZ. Zastosowanie 
metody podsiewu daje możliwość zręcznego kierowania strukturą składu florystycznego 
runi użytków zielonych w dowolnie obranym kierunku (kośnym lub pastwiskowym), bez 
stosowania pełnego obsiewu – zabiegu drogiego i bez gwarancji trwałych rezultatów. Tym 
sposobem można zwiększyć w runi udział nie tylko gatunków bobowatych, ale także ro-
śliny z grupy ziół, których wprowadzenie  do mieszanek nasiennych znacznie poprawia 
jakość uzyskiwanej paszy.  Pozwala także na zbilansowanie dawek pokarmowych dla 
zwierząt, zapewniając paszę (bez GMO) bogatą w białko i energię, makro- i mikroskładni-
ki, witaminy oraz całą gamę substancji korzystnie wpływających i jakość pozyskiwanych 
produktów (mięso, mleko, wełna). 

Podsumowanie

Poprawa efektywności podsiewu użytków zielonych

Dzięki zastosowaniu innowacyjnego, redlicowego systemu wysiewu (niezależnie od 
wyrównania powierzchni) będzie możliwość wysiewu nasion na określoną głębokość. 
Polepsza się wschody siewek oraz ich ukorzenienie. Ograniczymy straty nasion i na-
wozów. Zmniejszymy straty wilgotności gleby. Jednocześnie zyskamy na oszczędności 
paliwa i zwiększymy wydajność pracy przy jednym przejeździe. Wykazana zostanie 
przydatność zaproponowanego prototypu do podsiewu w różnych warunkach glebo-
wych i terminach wykonania zabiegu (wiosna, lato, późna jesień) co w przyszłości 
będzie można wykorzystać do lepszej organizacji pracy w gospodarstwie. Wykonany 
podsiew poprawi jakość i ilość paszy (w konsekwencji pozyskanie produktów mięsnych 
i mlecznych o lepszych walorach smakowych i żywieniowych). Zmniejszy się emisja 
amoniaku i stary azotu (w tym zanieczyszczenie wód azotanami), poprzez lepsze wy-
korzystanie składników nawozowych przez trawy. Precyzyjny podsiew zapewni lepszą 
ochronę gleb przed procesami nadmiernej mineralizacji (zwłaszcza na glebach orga-
nicznych) i zmniejszy straty węgla organicznego. 
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