Îngrijirea pajiştii

GreenMaster
Sistem modular pentru îngrijirea pajiştii
îngrijire mai intensivă a pajiştii cu supraînsămânţare şi
înfrăţire
o productivitate cu până la 15% mai mare, nu numai în
cazul pajiştilor

RO

o tehnologie de însămânţare a îngrăşământului verde
mai eficientă şi mai simplă

Creşterea productivităţii cu GreenMaster
Grapa de nivelare HarroFlex, parte componentă a utilajului GreenMaster, datorită unităţii de
nivelare reglabile, cât și grapelor așezate în două rânduri, elimină foarte bine denivelările,
cum ar fi de exemplu mușuroiul de cârtiţă, și afânează stratul tasat, care împiedică aerisirea
la nivelul rădăcinii.
Utilajul combinat de însămânţat GreenMaster este adecvat și pentru prevenirea infestării cu
buruieni deoarece, alegând această soluţie, puteţi elimina și acele buruieni care formează
întinderi întinse în mod agresiv, cum ar fi de exemplu șuvărul de munte. În aceeași trecere cu
combaterea buruienilor se face și supraînsămânţarea pajiștii cu ajutorul semănătorii
pneumatice EPS 5. Utilajul lasă seminţele imediat în faţa tăvălugului Güttler care împinge
seminţele în sol până la adâncimea patului germinativ.

O producţie mai mare prin supraînsămânţare şi tăvălugire Güttler

Supraînsămânţarea eficientă este îngreunată de stratul de resturi vegetale compactat
deasupra solului. Acest strat poate fi îndepărtat cu ajutorul grapei HarroFlex, astfel seminţele
împrăștiate pot ajunge direct în sol. Germinarea are astfel la dispoziţie lumină și aer suficient.
După supraînsămânţare este important a închide solul pentru o răsărire mai sigură. Pajiștea
grapată cu utilajul Güttler va cunoaște o înfrăţire mai bogată și o vegetaţie mai deasă.

Este adecvat deopotrivă pentru îngrijirea
pajiştii, cât şi pentru utilizarea pe teren arabil
Datorită construcţiei sale modulare, GreenMaster este adecvat îngrijirii pajiștii, creșterii
pro- ductivităţii la alte plante furajere, ca de exemplu lucerna, cât și pentru alte utilizări în cazul
terenurilor arabile.
Pe teren arabil, folosind utilajul combinat de însămânţat GreenMaster, putem semăna plante
pentru îngrășământ verde imediat după dezmiriștirea de vară. Este recomandat ca pentru a face
economii și mai mari să aplicăm la dezmiriștire tehnologia de dezmiriștire Güttler SuperMaxx.
La utilizarea pe teren arabil, în solul pregătit cu cultivatorul Güttler SuperMaxx, folosind utilajul
combinat de însămânţat Güttler GreenMaster putem însămânţa chiar și rapiţă.

Elementele sistemului pot fi folosite şi independent

Datorită construcţiei modulare, subansamblele GreenMaster pot fi folosite și independent.
Grapa nivelatoare HarroFlex poate fi folosită pentru îngrijirea plantelor și înfrăţirea plantelor
din speciile erbacee, îndepărtarea stratului de iarbă tasat, distrus sau chiar și la introducerea
îngrășămintelor chimice în sol. Grapa nivelatoare poate fi acţionată și prin sistemul hidraulic
frontal.

Utilizarea economică a tarlalei cu porumb:
însămânţare simplă cu secară furajeră
Folosirea utilajului combinat de însămânţat universal GreenMaster asigură nu numai
posibilitatea însămânţării plantelor pentru îngrășământ verde după recoltarea cerealelor păioase
de vară, ci și însămânţarea directă a secarei ca plantă intermediară în tarlaua porumbului.
Elementul de nivelare al utilajului GreenMaster rupe tulpinile de porumb în apropierea
suprafeţei solului, iar cele două rânduri de grape afânează stratul superior al solului. Unitatea de
însămânţare împrăștie seminţele pe acest sol, acestea apoi sunt introduse de tăvălugul Güttler
până la adâncimea patului germinativ.
Secara cultivată în acest mod este excelentă pentru furaj verde, fiind obţinută cu cheltuieli
minime cu ajutorul lucrărilor într-o singură trecere.

Protecţia faţă de sfredelitorul porumbului

Observaţiile arată că sfredelitorul porumbului poate ierna excelent în tarlaua de porumb
neatinsă, de aceea este necesar a toace mecanic resturile de tulpini încă în picioare. Putem
face aceasta nu numai cu tocătoare, ci și prin alte metode, ca de exemplu însămânţarea
intermediară amintită mai sus, folosind utilajul GreenMaster.

Lucrări de sol cu tăvălugul Güttler, asigurând
protecţia umidităţii solului
În majoritatea sistemelor de cultivare a solului este necesar a recompacta solul pentru ca acesta
să-și păstreze umiditatea. Dacă nu se recompactează, umiditatea se evaporă rapid, sau, în cazul
unor precipitaţii mari și bruște, pe suprafaţa solului se formează crăpături.
Profilul prismatic special al tăvălugului Güttler realizează acea structură specială a solului care
este caracteristică utilajelor Güttler. Această structură este caracterizată de faptul că la
adâncimea patului germinativ ia naștere un strat compact, care păstrează umiditatea, unde
seminţele se fixează repede în structura de sol cu granulaţie fină și încep să germineze repede
datorită umidităţii avute la dispoziţie.

Poate fi transportat şi pe drumurile înguste

Utilajele GreenMaster pentru îngrijirea pajiștii a căror dimensiune depășește 3 metri sunt
rabatabile la lăţimea de 3 metri, astfel pot fi transportate în siguranţă și pe drumurile de
pământ mai înguste.
Cu toate că au o lăţime mare de lucru și o lungime mare, sunt ușor de manevrat atât la
tracţiunea pe căi rutiere, cât și în poziţie de lucru.

“În urma supraînsămânţării şi a tăvălugirii cu
scopul înfrăţirii, se obţine o recoltă mai mare...”
Am folosit tăvălugul în mod regulat începând din 2004 la supraînsămânţarea pajiștilor, utilizând
o semănătoare tradiţională legată la sistemul hidraulic frontal, care însă nu a fost suficient de
precisă, de aceea am investit într-o semănătoare Güttler GreenMaster. Supraînsămânţarea cu
GreenMaster s-a dovedit a fi eficientă.
În urma supraînsămânţării și tăvălugirii pentru înfrăţire recolta este mai mare, și chiar și prima
cosire se poate face cu câteva zil emai devreme ca înainte. Și în cazul pajiștii, ca de altfel și pe
terenul arabil, cu ajutorul tăvălugului Güttler se poate reduce apariţia buruienilor cu frunze late.
Richard W. Schmelzle fermier,
Dornstetten, Germania

Realizarea unei adâncimi de însămânţare uniforme
De acum încolo folosiţi tăvălugirea și înainte de însămânţare deoarece tăvălugirea executată cu
tăvălugul Güttler înainte de însămânţare realizează baza unui pat germinativ uniform compact,
cu adâncimea necesară germinării seminţelor. Ca rezultat, seminţele vor ajunge tot timpul la
o aceeași adâncime și în cel mai favorabil mediu pentru germinare. De aceea răsărirea va fi
uniformă și explozivă.

La semănarea care a fost precedată de tăvălugire,
seminţele ajung la aceeaşi adâncime.

Tăvălugire după semănare, adâncime de însămânţare
neuniformă, răsărire târzie.

Date tehnice
lăţime de lucru de 2,40 m – 9,30 m
suspendat Cat. 2
rabatare hidraulică
opţional element de nivelare RipperBoard
cu tăvălug Simplex de Ø 330/380 mm sau
Ø 450/500 mm
cu lăţime de lucru de la 6,30 m, inclusiv roţile
GreenMaster 250-300 cu rezervor de seminţe
de 200 litri, GreenMaster 640-770 cu rezervor de
seminţe de 660 litri, GreenMaster 940 cu rezervor
de seminţe de 2 x 410 litri

lăţimea de
lucru

lăţimea de
transport

forţa de tracţune
necesară

masa

GreenMaster 250 E

2,40 m

2,53 m

60 CP

1 150 kg

GreenMaster 250 E/S

2,42 m

2,55 m

60 CP

1 465 kg

GreenMaster 300 E

2,92 m

3,00 m

80 CP

1 298 kg

GreenMaster 300 E/S

2,92 m

3,00 m

80 CP

1 693 kg

GreenMaster 640

6,30 m

3,00 m

120 CP

5 196 kg

GreenMaster 770

7,60 m

3,00 m

140 CP

5 745 kg

GreenMaster 940

9,30 m

3,00 m

150 CP

7 500 kg

Cel mai bun utilaj pentru solul Dvs.
Vă salutăm în numele firmei Güttler
Güttler se ană în top de peste 30 de ani în inovaţiile privind structura solului. Acest fapt este dovedit de
multitudinea produselor şi brevetelor noastre. La noi pe primul loc vă aflaţi Dvs. şi aşteptările Dvs. legate
de cultivarea plantelor. Utilajele pe care le dezvoltăm sunt doar mijloacele pentru a sprijini munca Dvs. în mod
corespunzător.
Obiectivul nostru principal: obţinerea în continuu a unei productivităţi ridicate cu o eficienţă maximă.
Încercăm de fiecare dată să vedem ce stă la baza problemelor şi să găsim cauzele acestora. Numai dacă
înţelegem ce contează cu adevărat doar atunci putem elabora soluţia tehnică corepunzătoare, care să fie
cea mai adecvată solului Dvs! Convingeţi-vă cum reuşim să ne atingem obiectivul propus!
Güttler reprezintă o calitate care recuperează rapid banii investiţi!
Faceţi cunoştinţă şi cu produsele noastre de mai jos!

Tăvălug de închidere

Cultivator pentru teren arabil

Simplex

PrimusPlus

este mai puţin sensibil la gripare
este rezistent faţă de solurile
pietroase

productivitate mai mare
cadru mai robust
structură de sol mai favorabilă

Compactor

Combinatoare frontale

Solmaistru

Avant şi Duplex
călcare mai redusă a solului
utilaj de lucru activ în locul
greutăţii frontale pasive

costuri mai reduse la lucrările
solului după arat
utilaj multifuncţional, recuperare
mai rapidă a preţului

Cultivator multilateral

Tăvălug prismatic

SuperMaxx

Tăvălug Güttler

productivitate mare
consum mai redus de combustibil
costuri de întreţinere mai reduse

capacitate excelentă de a
fărâmiţa bulgării de pământ
o înfrăţire mai hotărâtă
autocurăţare fără pereche

Güttler Kft.
Hódmezővásárhely
Külterület 022/35
H-6801 Postafiók 57.

Datele tehnice specificate şi ilustraţiile pot diferi de realitate. Ne menţinem dreptul de a face modificări şi de a greşi.
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