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Licz ba wy pad ków na pol -
skich dro gach wciąż ro -
śnie. Za cho waj szcze gól ną
ostro żność w mo men cie
włą cza nia się do ru chu
i prze jaz du po dro dze pu -
blicz nej!

Prze wo żo ny przy cze pą ła du nek nie mo że:

� prze kra czać do pusz czal nej ła dow no ści przy cze py;

� utrud niać kie ro wa nia i ogra ni czać wi docz no ści;

� za sła niać świa teł
i trój ką ta ostrze -
gaw cze go.
Cał ko wi ta sze ro -

kość przy cze py z ła -
dun kiem nie mo że
prze kra czać 2,55 m
(3 m), a jej wy so kość – 4 m.

Ni gdy nie prze woź lu dzi na przy cze pach 
za ła do wa nych kost ka mi i be la mi sia na!

Transport 
po drogach
publicznych

Najważniejsze zasady bezpiecznej pracy:

� Wszyst kie ru cho me i wi ru ją ce czę ści ma szyn mu szą
być osło nię te – przede wszyst kim sto suj osło nę
wał ka prze ka za nia mo cy.

� Pra cuj w przy le ga ją cym do cia ła ubra niu, tak by nie

po chwy ci ły Cię czę ści ma szy ny. Bu ty z po de szwą

an ty po śli zgo wą mu szą być za wią za ne.

� Nie wska kuj i nie ze ska kuj z cią gni ka i ma szyn.

� Kie dy ru szasz cią gni kiem z miej sca, upew nij się, że
ni ko go nie prze je dziesz.

� Zaw sze wy łą czaj na pęd od WOM -u i sil nik cią gni ka
przed na pra wą, czysz cze niem i kon ser wa cją ma -
szy ny.

� Sprawdź, czy swo rzeń ha ka łą czą ce go cią gnik
z ma szy ną lub przy cze pą po sia da za bez pie cze nie
przed wy pad nię ciem. Pod łącz prze wo dy ha mul co -
we i elek trycz ne.

� Nie przewoź ludzi na załadowanych przyczepach.

Bądź mądry PRZED szkodą…

 W miej sco wo ści Ska rżyn Sta ry 27-let ni rol nik usu -
wał za pcha nie w pra cu ją cej pra sie ro lu ją cej. Zo stał po -
chwy co ny za no gaw kę spodni i wcią gnię ty do środ ka
ma szy ny. Pra sa zmia żdży ła mu no gi i mied ni cę.

 68-let ni rol nik z No wych Gie rałt spadł z przy cze -
py za ła do wa nej be la mi na jezd nię. Kie ru ją cy cią gni -
kiem syn do pie ro w go spo dar stwie zo rien to wał się, że
zgu bił oj ca. Po szko do wa ny do znał pęk nię cia czasz ki
i łę kot ki.

Postaraj się by zielone żniwa 
były bezpieczne dla Ciebie i innych.

Co raz czę ściej wży wie niu zwie rząt ho dow la nych
wy ko rzy sty wa ne są ki szon ki isia no ki szon ki. Rol ni cy
re zy gnu ją zgro ma dze nia sia naze wzglę du nadu że
ry zy ko strat spo wo do wa nych opa da mi desz czu.
Zmia ny po go dy iwa run ków zbio ru czę sto po wo du ją
ta kże ró żni ce lub po gor sze nie ja ko ści pa szy.

Tech no lo gia pro duk cji sia no ki szon ki wfo lio wych
be lach jest bar dzo efek tyw na, uzy sku je się naj wy ższej
ja ko ści pa szę przyma łym an ga żo wa niu środ ków pro -
duk cji. Ki sze nie wpry zmach isi lo sach po zwa la na
dal sze ob ni że nie kosz tów przy go to wa nia pasz nase -
zon je sien no -zi mo wy.

Tech no lo gia pro duk cji ki szo nek wy ma ga jed nak
przy go to wa nia ze sta wu ma szyn oraz zin ten sy fi ko wa -
nia prac wkrót kim okre sie cza su. Chęć uzy ska nia jak
naj lep szej pa szy ipo śpiech mo gą mieć wpływ na
Two je bez pie czeń stwo. Uster ka ma szy ny, ru ty na
ibrak wie dzy oza sa dach bez piecz nej pra cy mo gą
być przy czy ną wy pad ku.

Dla te go tak wa żne jest prze strze ga nie za sad bez -
piecz nej pra cy pod czas zbio ru ikon ser wo wa nia
zie lo nek.

Sianokiszonka – lepsza pasza 
i bezpieczniejsza praca 

Więk szość zme cha ni zo wa nych prac wgo spo dar -
stwie wy ko nu je się zuży ciem cią gni ka. Jest on pod -
sta wo wym na rzę dziem wpra cy idla te go nie mo że
stwa rzać za gro że nia dla Cie bie iin nych.

Okre so wo spraw dzaj stan tech nicz ny cią gni ka.
Usu waj wszel kie uster ki. To bar dzo wa żne ze wzglę du
nabez pie czeń stwo jaz dy iwszel kich prac wy ko ny wa -
nych przypo mo cy cią gni ka. Bar dzo przy dat ne in for -
ma cje znaj dziesz win struk cji ob słu gi. 

SPRAWDŹ: 

■układ kie row ni czy ispraw ność ha mul ców, 

■bie żnik izu ży cie opon, 

■skon tro luj, czy je steś wi docz ny nadro dze dla in -

nych, azwłasz cza 

■czy spraw ne są świa tła dro go we, sto pu oraz mi -

ga cze. 

Za cho wuj po rzą dek wka bi nie cią gni ka.

Nie zbęd nym wy po sa że niem cią gni ka jest ap tecz ka
iga śni ca prosz ko wa.

Wy pad ki pod czas pra cy cią gni kiem zda rza ją
się naj czę ściej:

■pod czas jaz dy podro dze pu blicz nej;

■wtrak cie ma new ro wa nia napo dwó rzu;

■wmo men cie agre go wa nia zma szy ną;

■kie dy WOM nie ma za ło żo nej osło ny;

■pod czas na pra wy ire gu la cji przywłą czo nym na -

pę dzie.

Bezpieczny
ciągnik 

to 
podstawa 

Pra ce przypro duk cji ki szo nek isia no ki szo nek roz -
po czy na ją się odko sze nia ru ni. Rol ni cy wy ko rzy stu ją
ko siar ki ro ta cyj ne ibęb no we oraz siecz kar nie zbie ra -
ją ce bi ja ko we ino żo we. Du ża pręd kość ob ro to wa 
ta le rzy ino ży stwa rza ogrom ne nie bez pie czeń stwo
ude rze nia od rzu co nym ka mie niem!

Oso by po stron ne mu szą znaj do wać się wod le gło -
ści co naj mniej50m odpra cu ją cej ko siar ki lub siecz -
kar ni zbie ra ją cej.

Ry zy ko ude rze nia ka mie niem lub ode rwa ną czę ścią
no ża lub bi ja ka zmniej sza far tuch ochron ny iosło ny.
Wa żne jest by za wsze by ły
za mon to wa ne wtrak cie
pra cy iopusz czo ne.

Przedroz po czę ciem pra cy wy re gu luj bez piecz nik
prze cią że nio wy ko siar ki, wy so kość ko sze nia i kąt
usta wie nia ze spo łu tną ce go dokie run ku jaz dy.

Sprawdź ze spo ły tną ce. Na ostrz tę pe no ży ki, awy -
szczer bio ne wy mień nano we. Oceń przy le ga nie li -
stwy no żo wej dosta lek. Wten spo sób unik niesz za -
py cha nia ze spo łu tną ce go iko niecz no ści ręcz ne go
usu wa nia nad mia ru ro ślin oraz ogra ni czysz ry zy ko
ska le czeń oostre ele men ty.

Zasady koszenia runi
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Licz ba wy pad ków na pol -
skich dro gach wciąż ro -
śnie. Za cho waj szcze gól ną
ostro żność w mo men cie
włą cza nia się do ru chu
iprze jaz du po dro dze pu -
blicz nej!

Prze wo żo ny przy cze pą ła du nek nie mo że:

�prze kra czać do pusz czal nej ła dow no ści przy cze py;

�utrud niać kie ro wa nia i ogra ni czać wi docz no ści;

�za sła niać świa teł
itrój ką ta ostrze -
gaw cze go.
Cał ko wi ta sze ro -

kość przy cze py zła -
dun kiem nie mo że
prze kra czać2,55m
(3 m), a jej wy so kość –4m.

Ni gdy nie prze woź lu dzi naprzy cze pach 
za ła do wa nych kost ka mi ibe la mi sia na!

Transport 
po drogach
publicznych

Najważniejsze zasady bezpiecznej pracy:

�Wszyst kie ru cho me iwi ru ją ce czę ści ma szyn mu szą
być osło nię te –przede wszyst kim sto suj osło nę
wał ka prze ka za nia mo cy.

�Pra cuj wprzy le ga ją cym docia ła ubra niu, tak by nie

po chwy ci ły Cię czę ści ma szy ny. Bu ty zpo de szwą

an ty po śli zgo wą mu szą być za wią za ne.

�Nie wska kuj inie ze ska kuj zcią gni ka ima szyn.

�Kie dy ru szasz cią gni kiem zmiej sca, upew nij się, że
ni ko go nie prze je dziesz.

�Zaw sze wy łą czaj na pęd odWOM -uisil nik cią gni ka
przedna pra wą, czysz cze niem ikon ser wa cją ma -
szy ny.

�Sprawdź, czy swo rzeń ha ka łą czą ce go cią gnik
zma szy ną lub przy cze pą po sia da za bez pie cze nie
przedwy pad nię ciem. Pod łącz prze wo dy ha mul co -
we ielek trycz ne.

�Nie przewoź ludzi na załadowanych przyczepach.

Bądź mądry PRZED szkodą…

 Wmiej sco wo ści Ska rżyn Sta ry27-let ni rol nikusu -
wał za pcha nie wpra cu ją cej pra sie ro lu ją cej. Zo stał po -
chwy co ny zano gaw kę spodni iwcią gnię ty dośrod ka
ma szy ny. Pra sa zmia żdży ła mu no gi imied ni cę.

 68-let ni rol nikzNo wych Gie rałt spadł zprzy cze -
py za ła do wa nej be la mi najezd nię. Kie ru ją cy cią gni -
kiem syn do pie ro wgo spo dar stwie zo rien to wał się, że
zgu bił oj ca. Po szko do wa ny do znał pęk nię cia czasz ki
iłę kot ki.

Postaraj się by zielone żniwa 
były bezpieczne dla Ciebie i innych.

Co raz czę ściej w ży wie niu zwie rząt ho dow la nych
wy ko rzy sty wa ne są ki szon ki i sia no ki szon ki. Rol ni cy
re zy gnu ją z gro ma dze nia sia na ze wzglę du na du że
ry zy ko strat spo wo do wa nych opa da mi desz czu.
Zmia ny po go dy i wa run ków zbio ru czę sto po wo du ją
ta kże ró żni ce lub po gor sze nie ja ko ści pa szy.

Tech no lo gia pro duk cji sia no ki szon ki w fo lio wych
be lach jest bar dzo efek tyw na, uzy sku je się naj wy ższej
ja ko ści pa szę przy ma łym an ga żo wa niu środ ków pro -
duk cji. Ki sze nie w pry zmach i si lo sach po zwa la na
dal sze ob ni że nie kosz tów przy go to wa nia pasz na se -
zon je sien no -zi mo wy.

Tech no lo gia pro duk cji ki szo nek wy ma ga jed nak
przy go to wa nia ze sta wu ma szyn oraz zin ten sy fi ko wa -
nia prac w krót kim okre sie cza su. Chęć uzy ska nia jak
naj lep szej pa szy i po śpiech mo gą mieć wpływ na
Two je bez pie czeń stwo. Uster ka ma szy ny, ru ty na
i brak wie dzy o za sa dach bez piecz nej pra cy mo gą
być przy czy ną wy pad ku.

Dla te go tak wa żne jest prze strze ga nie za sad bez -
piecz nej pra cy pod czas zbio ru i kon ser wo wa nia
zie lo nek.

Sianokiszonka – lepsza pasza 
i bezpieczniejsza praca 

Więk szość zme cha ni zo wa nych prac w go spo dar -
stwie wy ko nu je się z uży ciem cią gni ka. Jest on pod -
sta wo wym na rzę dziem w pra cy i dla te go nie mo że
stwa rzać za gro że nia dla Cie bie i in nych.

Okre so wo spraw dzaj stan tech nicz ny cią gni ka.
Usu waj wszel kie uster ki. To bar dzo wa żne ze wzglę du
na bez pie czeń stwo jaz dy i wszel kich prac wy ko ny wa -
nych przy po mo cy cią gni ka. Bar dzo przy dat ne in for -
ma cje znaj dziesz w in struk cji ob słu gi. 

SPRAWDŹ: 

■ układ kie row ni czy i spraw ność ha mul ców, 

■ bie żnik i zu ży cie opon, 

■ skon tro luj, czy je steś wi docz ny na dro dze dla in -

nych, a zwłasz cza 

■ czy spraw ne są świa tła dro go we, sto pu oraz mi -

ga cze. 

Za cho wuj po rzą dek w ka bi nie cią gni ka.

Nie zbęd nym wy po sa że niem cią gni ka jest ap tecz ka
i ga śni ca prosz ko wa.

Wy pad ki pod czas pra cy cią gni kiem zda rza ją
się naj czę ściej:

■ pod czas jaz dy po dro dze pu blicz nej;

■ w trak cie ma new ro wa nia na po dwó rzu;

■ w mo men cie agre go wa nia z ma szy ną;

■ kie dy WOM nie ma za ło żo nej osło ny;

■ pod czas na pra wy i re gu la cji przy włą czo nym na -

pę dzie.

Bezpieczny
ciągnik 

to 
podstawa 

Pra ce przy pro duk cji ki szo nek i sia no ki szo nek roz -
po czy na ją się od ko sze nia ru ni. Rol ni cy wy ko rzy stu ją
ko siar ki ro ta cyj ne i bęb no we oraz siecz kar nie zbie ra -
ją ce bi ja ko we i no żo we. Du ża pręd kość ob ro to wa 
ta le rzy i no ży stwa rza ogrom ne nie bez pie czeń stwo
ude rze nia od rzu co nym ka mie niem!

Oso by po stron ne mu szą znaj do wać się w od le gło -
ści co naj mniej 50 m od pra cu ją cej ko siar ki lub siecz -
kar ni zbie ra ją cej.

Ry zy ko ude rze nia ka mie niem lub ode rwa ną czę ścią
no ża lub bi ja ka zmniej sza far tuch ochron ny i osło ny.
Wa żne jest by za wsze by ły
za mon to wa ne w trak cie
pra cy i opusz czo ne.

Przed roz po czę ciem pra cy wy re gu luj bez piecz nik
prze cią że nio wy ko siar ki, wy so kość ko sze nia i kąt
usta wie nia ze spo łu tną ce go do kie run ku jaz dy.

Sprawdź ze spo ły tną ce. Na ostrz tę pe no ży ki, a wy -
szczer bio ne wy mień na no we. Oceń przy le ga nie li -
stwy no żo wej do sta lek. W ten spo sób unik niesz za -
py cha nia ze spo łu tną ce go i ko niecz no ści ręcz ne go
usu wa nia nad mia ru ro ślin oraz ogra ni czysz ry zy ko
ska le czeń o ostre ele men ty.

Zasady koszenia runi



Ze wzglę du na ła twość ki sze nia co raz po pu lar niej -
szą ro śli ną na sia no ki szon kę jest ku ku ry dza. Do jej
zbio ru uży wa się czę sto si lo so kom baj nów jed no rzę do -
wych. Ku ku ry dza jest ro śli ną o du żym stop niu zdrew -
nie nia ło dy gi, dla te go też wy stę pu ją pod czas zbio ru
czę ste za pcha nia ele men tów tną cych i ru ry ste ru ją cej.

ZAWS ZE 
wy łącz na pęd!

Co raz czę ściej pod czas zbio ru sia no ki szo nek wy ko -
rzy sty wa ne są przy cze py zbie ra ją ce – zbie ra cze po ko -
sów, łą czą ce mo żli wo ści siecz kar ni, zbie ra cza i przy -cze -
py. Roz wią za nia tech nicz ne sto so wa ne w ta kich zbie ra -
czach za pew nia ją bez piecz ną i szyb ką pra cę. Przed uru -
cho mie niem ma szy ny sprawdź in sta la cję hy drau licz ną,
stan no ży w ko mo rze na gar nia cza, stan za cze pu. 

Pod czas przy go to wy wa nia ki szo nek wa żne jest
pod su sze nie sko szo nej zie lon ki, by uzy skać do bry ma -
te riał do za ki sze nia. Od po wied nią wil got ność za pew -
nia kil ku krot ne prze trzą sa nie po ko su za po mo cą prze -
trzą sar ko -zgra biar ki.

Ma szy ny te go ty pu ma ją wie le ob ra ca ją cych się
czę ści. Skom pli ko wa ne spo so by prze nie sie nia na pę du
wy ma ga ją sto so wa nia osłon na WOM. Tu rów nież
wy stę pu je mo żli wość od rzu ce nia przez zę by prze trzą -
sa cza mniej szych ka mie ni. 

Za nim uru cho misz ma szy nę wy re gu luj na jed na ko -
wą wy so kość wszyst kie ko ła gra bią ce i uzu peł nij bra -
ku ją ce zę by sprę ży ste.

Mon taż roz bu do wa nych prze trzą sar ko -zgra bia rek
wy ko nuj na po lu. Nie prze woź ma szyn w usta wie -
niu ro bo czym po dro gach pu blicz nych, bo stwa -
rzasz za gro że nie dla in nych użyt kow ni ków dro gi!

Przetrząsanie runi Zbiór zielonek i załadunek na przyczepy

Do zbio ru pod su szo nej ru ni mo żna wy ko rzy stać
siecz kar nię zbie ra ją cą sprzę gnię tą z cią gni kiem lub
sa mo jezd ną. Przed roz po czę ciem pra cy sprawdź dzia -
ła nie wszyst kich me cha ni zmów siecz kar ni. Pod czas
zbie ra nia zie lo nek drob ne ka mie nie mo gą uszko dzić
ele men ty ma szy ny. Gło śna pra ca, wi bra cje i stu ki sy -
gna li zu ją ko niecz ność prze pro wa dze nia prze glą du.

Bęb ny tną ce siecz karń i kom baj nów do zbio ru zie lo -
nek pra cu ją z du ży mi pręd ko ścia mi i po win ny być do -
brze wy wa żo ne – no że w bęb nach wy mie niaj pa ra mi!

Wszyst kie czę ści na pę dza ją ce w siecz kar ni mu -
szą mieć za in sta lo wa ne osło ny.

PA MIĘ TAJ:

� Nie mo żna uru cha miać ma szyn do zbio ru zie lo nek,
je śli stre fie ich dzia ła nia znaj du ją się oso by po -
stron ne.

� Nie wol no pra co wać ma szy ną do zbio ru zie lo nek
w te re nie o po chy le niu po nad 100, chy ba że in -
struk cja ob słu gi to do pusz cza.

W trak cie ostrze nia no ży lub pro sto wa nia sprę ży -
stych ele men tów pod bie ra czy pal co wych i prze trzą -
sar ko -zgra bia rek za cho waj ostro żność, gdyż ele men -
ty te mo gą ła two pę kać.

Je śli ko rzy stasz z przy czep skrzy nio wych pa mię taj o:
� pod wy ższe niu burt i ła do wa niu przy cze py tak, by

prze wo żo ny po kos nie spa dał na dro gę;
� je śli przy cze pa ma ha mul ce bez wład no ścio we, to

łącz na ma sa przy cze py z ła dun kiem nie mo że prze -
kro czyć 5 t;

� przy cze py -wy wrot ki mu szą mieć skrzy nie ła dun ko -
we za bez pie czo ne sworz nia mi ze wszyst kich stron.

Uni kaj udzia łu dru -
giej oso by pod czas 
agre go wa nia!
Sprę ży na przy dy sz lu
przy cze py uła twi Ci
pra cę. Ręcz ne pod no -
sze nie dy sz la wy ma -
ga udzia łu dru giej oso by, co gro zi przy gnie ce niem

For mo wa nie i ugnia ta nie pryzm
Do za gęsz cza nia pry zmy ko niecz ne jest uży cie cię -

żkie go cią gni ka, naj le piej z do cze pio nym wa łem
i szu flą for mu ją cą.

Naj wa żniej sze za sa dy bhp:

� Cią gnik bez względ nie mu si być wy po sa żo ny w ka -
bi nę – w ra zie wy wrot ki ka bi na ura tu je Ci ży cie!

� W trak cie for mo wa nia i ugnia ta nia, a szcze gól nie
w mo men cie roz ła dun ku przy czep na pry zmie nie
mo gą prze by wać oso by po stron ne!

Użytkowanie przyczep skrzyniowych

Pro duk cja sia no ki -
szon ki w be lach owi -
nię tych fo lią za pew -
nia otrzy ma nie bar -
dzo wy so kiej ja ko ści
pa szy. Ta ki spo sób
wy ma ga jed nak za -
sto so wa nia, za miast

siecz kar ni i przy cze py zbie ra ją cej, pra sy do zgnia ta nia
po ko su i for mo wa nia bel oraz owi jar ki.

Je śli chcesz pra co wać bez piecz nie pa mię taj, że:
Wszel kie za pcha nia w pra sie, za kła da nie

sznur ka lub siat ki i in ne czyn no ści kon ser wa cyj -
ne wy ko nuj przy wy łą czo nym sil ni ku cią gni ka
i wy łą czo nym wom! 

Prze strze gaj na stę pu ją cych za sad bez pie czeń stwa:
� nie po zwól prze by wać oso bom po stron nym

i zwie rzę tom w po bli żu pra cu ją cej pra sy – ruch ra -
my tyl nej pra sy lub sta cza ją ca się be la mo że śmier -
tel nie przy gnieść;

� w trak cie re gu la cji lub na pra wy pra sy za bez piecz

ra mę tyl ną, unie sio ną na si łow ni kach, me cha nicz -

ną blo ka dą.

Owi jar ki pa ku ją w fo lię spra so wa ne be le zie lo nek.
Na pę dza ne od WOM cią gni ka owi jar ki sa mo za ła dow -
cze są bez piecz ne,
je śli prze strze ga się
in struk cji ob słu gi,
szcze gól nie, że ste -
ro wa nie od by wa się
z ka bi ny cią gni ka.

Na le ży za cho -
wać bez piecz ną
od le głość od ob ra ca ją ce go się sto łu owi ja ją ce go
i uwa żać w trak cie za ła dun ku i roz-  ła dun ku be li.

Be le, ze wzglę du na swój cię żar, po win ny być ła do -
wa ne na przy cze py z uży ciem ła do wa cza.

Zda rza ją się przy pad ki ręcz ne go za ła dun ku po -
nad 700-ki lo gra mo wych bel przez wta cza nie ich
na przy cze py po żer dziach. Ogra ni cza nie kosz tów

pro duk cji sia no ki -
szo nek nie mo że
uza sad niać two -
rze nia za gro żeń
w miej scu pra cy.
Przy gnie ce nie bar -
dzo cię żką be lą
sia na mo że skoń -
czyć się śmier cią!

Produkcja sianokiszonki w balotach

Ko niecz nie 
sto suj  
far tu chy 
ochron ne 
pod czas pra cy!

Przed usu nię ciem
za pcha nia 

Nie za po mnij o spraw dze niu 
osłon siat ko wych.

Ni gdy nie zo sta wiaj cią gni ka na pry zmie! 
Nie po zwól dzie ciom
ba wić się w miejscu
skła do wa nia bel 
sia no ki szon ki!
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Licz ba wy pad ków na pol -
skich dro gach wciąż ro -
śnie. Za cho waj szcze gól ną
ostro żność w mo men cie
włą cza nia się do ru chu
i prze jaz du po dro dze pu -
blicz nej!

Prze wo żo ny przy cze pą ła du nek nie mo że:

� prze kra czać do pusz czal nej ła dow no ści przy cze py;

� utrud niać kie ro wa nia i ogra ni czać wi docz no ści;

� za sła niać świa teł
i trój ką ta ostrze -
gaw cze go.
Cał ko wi ta sze ro -

kość przy cze py z ła -
dun kiem nie mo że
prze kra czać 2,55 m
(3 m), a jej wy so kość – 4 m.

Ni gdy nie prze woź lu dzi na przy cze pach 
za ła do wa nych kost ka mi i be la mi sia na!

Transport 
po drogach
publicznych

Najważniejsze zasady bezpiecznej pracy:

� Wszyst kie ru cho me i wi ru ją ce czę ści ma szyn mu szą
być osło nię te – przede wszyst kim sto suj osło nę
wał ka prze ka za nia mo cy.

� Pra cuj w przy le ga ją cym do cia ła ubra niu, tak by nie

po chwy ci ły Cię czę ści ma szy ny. Bu ty z po de szwą

an ty po śli zgo wą mu szą być za wią za ne.

� Nie wska kuj i nie ze ska kuj z cią gni ka i ma szyn.

� Kie dy ru szasz cią gni kiem z miej sca, upew nij się, że
ni ko go nie prze je dziesz.

� Zaw sze wy łą czaj na pęd od WOM -u i sil nik cią gni ka
przed na pra wą, czysz cze niem i kon ser wa cją ma -
szy ny.

� Sprawdź, czy swo rzeń ha ka łą czą ce go cią gnik
z ma szy ną lub przy cze pą po sia da za bez pie cze nie
przed wy pad nię ciem. Pod łącz prze wo dy ha mul co -
we i elek trycz ne.

� Nie przewoź ludzi na załadowanych przyczepach.

Bądź mądry PRZED szkodą…

 W miej sco wo ści Ska rżyn Sta ry 27-let ni rol nik usu -
wał za pcha nie w pra cu ją cej pra sie ro lu ją cej. Zo stał po -
chwy co ny za no gaw kę spodni i wcią gnię ty do środ ka
ma szy ny. Pra sa zmia żdży ła mu no gi i mied ni cę.

 68-let ni rol nik z No wych Gie rałt spadł z przy cze -
py za ła do wa nej be la mi na jezd nię. Kie ru ją cy cią gni -
kiem syn do pie ro w go spo dar stwie zo rien to wał się, że
zgu bił oj ca. Po szko do wa ny do znał pęk nię cia czasz ki
i łę kot ki.

Postaraj się by zielone żniwa 
były bezpieczne dla Ciebie i innych.

Co raz czę ściej wży wie niu zwie rząt ho dow la nych
wy ko rzy sty wa ne są ki szon ki isia no ki szon ki. Rol ni cy
re zy gnu ją zgro ma dze nia sia naze wzglę du nadu że
ry zy ko strat spo wo do wa nych opa da mi desz czu.
Zmia ny po go dy iwa run ków zbio ru czę sto po wo du ją
ta kże ró żni ce lub po gor sze nie ja ko ści pa szy.

Tech no lo gia pro duk cji sia no ki szon ki wfo lio wych
be lach jest bar dzo efek tyw na, uzy sku je się naj wy ższej
ja ko ści pa szę przyma łym an ga żo wa niu środ ków pro -
duk cji. Ki sze nie wpry zmach isi lo sach po zwa la na
dal sze ob ni że nie kosz tów przy go to wa nia pasz nase -
zon je sien no -zi mo wy.

Tech no lo gia pro duk cji ki szo nek wy ma ga jed nak
przy go to wa nia ze sta wu ma szyn oraz zin ten sy fi ko wa -
nia prac wkrót kim okre sie cza su. Chęć uzy ska nia jak
naj lep szej pa szy ipo śpiech mo gą mieć wpływ na
Two je bez pie czeń stwo. Uster ka ma szy ny, ru ty na
ibrak wie dzy oza sa dach bez piecz nej pra cy mo gą
być przy czy ną wy pad ku.

Dla te go tak wa żne jest prze strze ga nie za sad bez -
piecz nej pra cy pod czas zbio ru ikon ser wo wa nia
zie lo nek.

Sianokiszonka – lepsza pasza 
i bezpieczniejsza praca 

Więk szość zme cha ni zo wa nych prac wgo spo dar -
stwie wy ko nu je się zuży ciem cią gni ka. Jest on pod -
sta wo wym na rzę dziem wpra cy idla te go nie mo że
stwa rzać za gro że nia dla Cie bie iin nych.

Okre so wo spraw dzaj stan tech nicz ny cią gni ka.
Usu waj wszel kie uster ki. To bar dzo wa żne ze wzglę du
nabez pie czeń stwo jaz dy iwszel kich prac wy ko ny wa -
nych przypo mo cy cią gni ka. Bar dzo przy dat ne in for -
ma cje znaj dziesz win struk cji ob słu gi. 

SPRAWDŹ: 

■układ kie row ni czy ispraw ność ha mul ców, 

■bie żnik izu ży cie opon, 

■skon tro luj, czy je steś wi docz ny nadro dze dla in -

nych, azwłasz cza 

■czy spraw ne są świa tła dro go we, sto pu oraz mi -

ga cze. 

Za cho wuj po rzą dek wka bi nie cią gni ka.

Nie zbęd nym wy po sa że niem cią gni ka jest ap tecz ka
iga śni ca prosz ko wa.

Wy pad ki pod czas pra cy cią gni kiem zda rza ją
się naj czę ściej:

■pod czas jaz dy podro dze pu blicz nej;

■wtrak cie ma new ro wa nia napo dwó rzu;

■wmo men cie agre go wa nia zma szy ną;

■kie dy WOM nie ma za ło żo nej osło ny;

■pod czas na pra wy ire gu la cji przywłą czo nym na -

pę dzie.

Bezpieczny
ciągnik 

to 
podstawa 

Pra ce przypro duk cji ki szo nek isia no ki szo nek roz -
po czy na ją się odko sze nia ru ni. Rol ni cy wy ko rzy stu ją
ko siar ki ro ta cyj ne ibęb no we oraz siecz kar nie zbie ra -
ją ce bi ja ko we ino żo we. Du ża pręd kość ob ro to wa 
ta le rzy ino ży stwa rza ogrom ne nie bez pie czeń stwo
ude rze nia od rzu co nym ka mie niem!

Oso by po stron ne mu szą znaj do wać się wod le gło -
ści co naj mniej50m odpra cu ją cej ko siar ki lub siecz -
kar ni zbie ra ją cej.

Ry zy ko ude rze nia ka mie niem lub ode rwa ną czę ścią
no ża lub bi ja ka zmniej sza far tuch ochron ny iosło ny.
Wa żne jest by za wsze by ły
za mon to wa ne wtrak cie
pra cy iopusz czo ne.

Przedroz po czę ciem pra cy wy re gu luj bez piecz nik
prze cią że nio wy ko siar ki, wy so kość ko sze nia i kąt
usta wie nia ze spo łu tną ce go dokie run ku jaz dy.

Sprawdź ze spo ły tną ce. Na ostrz tę pe no ży ki, awy -
szczer bio ne wy mień nano we. Oceń przy le ga nie li -
stwy no żo wej dosta lek. Wten spo sób unik niesz za -
py cha nia ze spo łu tną ce go iko niecz no ści ręcz ne go
usu wa nia nad mia ru ro ślin oraz ogra ni czysz ry zy ko
ska le czeń oostre ele men ty.

Zasady koszenia runi


