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Jakie ceny usługi koszenia kukurydzy na kiszonkę?
Autor: Karol Bogacz
Data: 30 sierpnia 2017

Ceny usługi koszenia kukurydzy na kiszonkę są uzależnione od kilku czynników. Ile
będziemy musieli zapłacić jeśli zdecydujemy się na taką formę zbioru?

Zainteresowanie usługami coraz większe

Zbiór usługowy kukurydzy na kiszonkę ma wiele zalet.
fot. fotolia

Usługowy zbiór kukurydzy na kiszonkę staje się w Polsce coraz popularniejszy. Przyczyna jest dosyć
prosta. Przede wszystkim chodzi o czas. W zależności od wielkości i mocy sprzętu oraz ilości
podstawionych maszyn w ciągu dnia możemy wykonać kiszonkę z 10 – 25 ha. Własną małą
sieczkarnią zagregowaną z ciągnikiem czasem i 3 – 4 ha to spory wyczyn. Ponadto zaangażowanie
własnego sprzętu jest minimalne (możemy zazwyczaj podstawić w celach pomocniczych ciągnik na
pryzmę czy do transportu).
W zależności od wielkości i mocy sprzętu oraz ilości podstawionych maszyn w ciągu dnia
możemy wykonać kiszonkę z 10 – 25 ha

Zauważalne jest także, że z usługowego zbioru na kiszonkę korzystają zazwyczaj gospodarstwa
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średnie i większe (od 20 – 30 ha do 100 ha) o areale kukurydzy na kiszonkę 5 ha i więcej. Mniejsze
gospodarstwa również korzystają z takich usług, ale znacznie rzadziej. Jest to związane z tym, że
firmy usługowe nie przywiozą całego sprzętu na tak mały „kawałek”, chyba że przy okazji zbioru
w większym gospodarstwie.

Jakie ceny usług?
Cena usługi waha się przede wszystkim od rodzaju i ilości sprzętu. Za samą usługę koszenia
sieczkarnią 6-rzędową będziemy musieli wyciągnąć z portfela ok. 400 – 500 zł/ha. Jeśli nie
odwozimy materiału własnym sprzętem to musimy liczyć się z dołożeniem do usługi przynajmniej
dwóch ciągników z przyczepami objętościowymi.

Zbiór własnym i jednocześnie niewielkim sprzętem jest znacznie mniej wydajny aniżeli w przypadku
usługi © agrofakt.pl

Taka usługa wyniesie nas około 700 zł/ha. w zależności od regionów ceny te mogą się jednak
wahać. Tam, gdzie jest duża konkurencja na rynku usług możemy zmieścić się nawet w przedziale
do 600 zł/ha. Taki sam zestaw – sieczkarnia + dwa ciągniki zagregowane z przyczepami
objętościowymi – w innych rejonach, gdzie konkurencja między firmami jest mniejsza, może nas
kosztować około 800 zł/ha.
Starajmy się nie przyspieszać nadmiernie prac, nawet jeśli usługodawca bardzo się spieszy.

Najwydajniejszy zestaw, a jednocześnie pozwalający na komfortową pracę, skompletowany powinien
być z sieczkarni + trzech ciągników zagregownaych z popularnymi „wózkami” + ciągnika do ubijania,
który stale pracuje na pryzmie. Cena powinna oscylować w granicach około 1000 zł/ha.

2/3

agrofakt.pl
Najświeższe wiadomości dla rolnika : dotacje, zmiany w prawie, porady i testy maszyn.
Kliknij i sprawdź, czym żyje polska wieś i polskie rolnictwo!
https://www.agrofakt.pl

Kiszonkę robimy tylko raz w roku, korzystamy przez 365 dni
Pamiętajmy, że kiszonkę robimy raz, ale korzystamy z niej cały rok. Starajmy się nie
przyspieszać nadmiernie prac, nawet jeśli usługodawca bardzo się spieszy. Kiszonka powinna zostać
wykonana z jak największą starannością. W przeciwnym razie, zwłaszcza w przypadku niedokładnie
ubitego materiału, przez rok będziemy męczyć się z ogromną ilością zepsutego materiału. To sporo
pieniędzy wyrzuconych w błoto, a w obliczu niepewnych cen mleka nie możemy pozwolić sobie na
takie marnotrawstwo.

Czy artykuł był przydatny?
Kliknij na gwiazdkę, by zagłosować
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