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AKTUALNE PROBLEMY U¯YTKOWANIA
MASZYN ROLNICZYCH
CURRENT ISSUES RELATING TO THE USE OF
AGRICULTURAL MACHINERY
W publikacji przedstawiono zagadnienia zwi¹zane z ogólnie pojêtym u¿ytkowaniem maszyn
w rolnictwie. Wskazano na cis³e powi¹zania pomiêdzy projektowaniem, konstruowaniem i eksploatacj¹ obiektów. Pokrótce wspomniano o istotnej roli systemów satelitarnej nawigacji (GPS),
a tak¿e o rozwijaj¹cej siê elektronice i automatyce.
S³owa kluczowe: eksploatacja maszyn, system produkcji, system eksploatacji, maszyna, technologie.
Issues connected with the use, in broad sense, of machines in agriculture are discussed. It is
shown that there are close links between the design, construction and operation of machinery.
The significant role of satellite navigation (GPS) and the advances in electronics and automation
are touched upon.
Keywords: machine operation, production system, operation system, machine,
technologies.

1. Wprowadzenie

1. Introduction

Rolnictwo w swej strukturze i uwarunkowaniach
spo³eczno-przyrodniczych stanowi uk³ad ma³o stabilny. O tempie i kierunkach przysz³ych przeobra¿eñ
decydowaæ bêd¹ czynniki ekonomiczne. Wdro¿enie
nowych technologii i nowych konstrukcji bêdzie nastêpowa³o wtedy, gdy efektywnoæ nak³adów po ich
wdro¿eniu bêdzie wy¿sza lub równa efektywnoci
nak³adów wczeniej ponoszonych. Techniczne rodki produkcji stanowi¹ g³ówn¹ czêæ strumieni zasilaj¹cych rolniczy obszar produkcyjny (ROP) (rys. 1).
Do niedawna postêp techniczny w rolnictwie mo¿na by³o uto¿samiaæ z pojawieniem siê w gospodarstwach rolnych nowych doskonalszych maszyn. Obecnie mamy najczêciej do czynienia ze zjawiskami
rozwoju technologicznego, który musimy bezwzglêdnie nazywaæ postêpem naukowo-technicznym. Postêp
to wiêc efekt z³o¿ony: pracy genetyków, hodowców,
uczonych innych dziedzin i konstruktorów maszyn.
Przyk³adem mo¿e byæ uzyskanie jednokie³kowoci
nasion buraków, które umo¿liwi³o korzystne zmiany
w technologii produkcji, uproszczenie konstrukcji niektórych maszyn rolniczych i uczynienie ich tañszymi.

Agriculture, because of its peculiar structure and
social-natural conditions, is a rather unstable system.
Economic factors will determine the rate and directions of its future transformations. New technologies
and designs will gain acceptance if the investment
efficiency after their implementation is higher or equal to the prior investment efficiency. Technical means
of production constitute the bulk of the streams supplying the agricultural production area (APA) (fig. 1).
Until recently the technological progress in agriculture was tantamount to the appearance of new and
better machines on farms. Now the phenomena of technological development, which clearly should be referred to as scientific-technical progress, are much in
evidence. Thus progress is the resultant of the work
of geneticists, breeders, scientists in other fields and
designers of machines. An example here is the attainment of beet seed monogerminability, resulting in
beneficial changes in production technology and in
simplified and cheaper designs of some farm machines.
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Rys. 1. Schemat funkcjonowania rolniczego obszaru produkcyjnego: A,W,O  autor, wytwórca, obiekt, EMI  strumienie zasilania (energie, materia, informacje)
Fig. 1. Functional diagram of agricultural production area: D, P, O  designer, producer, object; EMI  energy,
matter, information supply streams
O wykorzystaniu efektów postêpu naukowo-technicznego mo¿e jednak decydowaæ istnienie lub brak
okrelonej infrastruktury wsi.
Aktualny stan infrastruktury wsi krajów pretenduj¹cych do cz³onkostwa w Unii Europejskiej, za
wyj¹tkiem Czech, jest z³y.
W odniesieniu do u¿ytkowania maszyn rolniczych
infrastruktura powinna spe³niaæ dwa postulaty:
- tworzenia optymalnych warunków u¿ytkowania
maszyn,
- zapewnienie ochrony rodowiska przyrodniczego.
Rozbudowa wielu elementów infrastruktury
w trzech przedstawionych grupach (rys. 2) musi wiêc
tworzyæ regionaln¹ b¹d indywidualn¹ infrastrukturê
wsi sprzyjaj¹c¹ wykorzystaniu efektów postêpu naukowo-technicznego.
Za strategiczne zadania dla nauki i gospodarki
zwi¹zane z u¿ytkowaniem maszyn rolniczych uznaje
siê w pierwszej kolejnoci:
- budowê infrastruktury technicznej wsi w oparciu o któr¹ mo¿liwe bêdzie wprowadzanie nowoczesnych systemów u¿ytkowania maszyn,
a nastêpnie:
- tworzenie globalnych i krajowych systemów informatycznego wspomagania u¿ytkowania maszyn rolniczych,
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To take advantage of the effects of scientific-technical progress, an adequate rural infrastructure is needed.
The current state of the rural infrastructure in the
countries aspiring to the membership of the EU, with
the exception of the Czech Republic, is bad.
As regards agricultural machinery, the infrastructure should:
- enable the creation of optimum conditions for
the use of the machinery,
- ensure the protection of the natural environment.
Thus the infrastructure (in which three components
can be distinguished as shown in fig. 2) should be
developed to form a regional or individual rural infrastructure which will make it possible take advantage
of scientific-technical progress.
The strategic tasks relating to the use of agricultural machinery, which confront science and the economy, are (in order of priority):
- the development of a rural infrastructure which
will make it possible to introduce modern systems of machinery use,
- the creation of global and national information
systems aiding agricultural machinery use,
- forecasting trends in the development of agricultural machinery,
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Rys. 2. Podstawowe sk³adniki infrastruktury wsi
Fig. 2. Basic components of rural infrastructure
- prognozowanie kierunków rozwoju konstrukcji
maszyn rolniczych,
- opracowanie form i zasad prawno-organizacyjnych zespo³owego u¿ytkowania maszyn w rolnictwie,
- ochronê rodowiska i przestrzeni rolniczej.

- the development of legal-organizational forms
and principles of the collective use of machinery
in agriculture,
- the protection of the agricultural environment and
space.

2. Praktyka i kierunki badañ nad u¿ytkowaniem maszyn w rolnictwie

2. Practice and direction of research into use
of machines in agriculture

Przedstawiaj¹c u¿ytkowanie maszyn rolniczych
jako zadanie systemu eksploatacji maszyn nale¿y podkreliæ potrzebê uporz¹dkowanego wydzielenia funkcji:
- rozpoznania i opisu mikrorodowiska,
- zastosowania agregatów maszynowych,
- oceny spe³nienia wymagañ.
W dobie wszechobecnej informatyki nowoczesnoæ w u¿ytkowaniu maszyn rolniczych to g³ównie
stworzenie i wykorzystanie bazy informatycznej. Jak
widaæ z przedstawionego schematu (rys. 3) u¿ytkowanie maszyn funkcjonuje jako pewien zamkniêty
cykl na styku in¿ynierii rolniczej i nauk technicznych.
W trakcie u¿ytkowania maszyn zostaj¹ wykreowane
nowe wymagania techniczno-eksploatacyjne tych
urz¹dzeñ, pojawiaj¹ siê nowe rozwi¹zania technologiczne. Powi¹zania te w rolnictwie maj¹ szczególne
znaczenie ze wzglêdu na koniecznoæ sta³ego odnoszenia siê do rodowiska przyrodniczego. W efekcie
tego postêp techniczny rozumiany jako projektowanie, konstruowanie i u¿ytkowanie maszyn w rolnictwie zostaje w³aciwie ukierunkowany.
U¿ytkowanie maszyn rolniczych w oparciu o satelitarne systemy lokalizacyjne: GPS, DGPS przechodzi z fazy opracowañ teoretycznych do realizacji
w praktyce. Poza realizacj¹ konkretnego zabiegu rolniczego, niezwykle wa¿nymi staj¹ siê po raz kolejny
fazy: rozpoznanie mikrorodowiska (pola) i ocena
spe³nienia wymagañ.

The use of agricultural machinery as a task for
a system of machinery utilization requires the specification of the following functions:
- the identification and description of the microenvironment,
- the application of machine sets,
- the assessment of the degree of adaptation to requirements.
In the information age, an information base must
be created and used to properly utilize agricultural
machinery. According to the diagram shown below
(fig. 3), the use of machines functions as a closed
cycle at the junction of agricultural engineering and
technical sciences. As machines are used, new technical-operating requirements are created for them
and new technological solutions appear. These interrelationships are particularly important in agriculture since there is a need for constant referring
to the natural environment. As a result, technical
progress (understood as the design, construction and
use of machines) in agriculture is given a proper
direction.
The use of agricultural machinery based on GPS
and DGPS satellite positioning systems is becoming
a reality. Beside the realization of a particular agricultural operation, microenvironment (field) identification and assessment of adaptation to requirements are
highly important here.

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOÆ NR 2/2002

65

NAUKA I TECHNIKA
rodowisko pracy maszyn
- kreacja wymagañ agrotechnicznych

SYSTEM PRODUKCJI
Maszyna – nonik cech technicznych
i eksploatacyjnych

Rozpoznanie i opis parametrów mikrorodowiska
Opis funkcji roboczych maszyny

Ocena spe³nienia wymagañ: ilociowych
i jakociowych

Postêp techniczny

SYSTEM EKSPLOATACJI
MASZYN ROLNICZYCH

Kreowanie nowych wymagañ techniczno - eksploatacyjnych

Wdra¿anie nowych technologii w rolnictwie

Rys. 3. Schemat relacji miêdzy systemem eksploatacji maszyn rolniczych a jego otoczeniem
Fig. 3. Diagram of interrelations between agricultural machinery utilization system and its
environment
Udostêpnienie satelitarnych systemów lokalizacyjnych,
globalnych np. GPS lub tworzenie systemów krajowych
pozwoli na automatyczne sterowanie funkcjonowaniem
maszyn i urz¹dzeñ na terenie bardzo rozleg³ych gospodarstw
rolnych lub obszarów lenych w oparciu o przygotowane
i korygowane programy komputerowe (rys. 4).
Satelitarne systemy lokalizacyjne, programy komputerowe, wyposa¿enie elektroniczne maszyn staje siê podstaw¹ podejmowania zarówno decyzji eksploatacyjnych
jak i produkcyjnych a przede wszystkim umo¿liwi¹ realizacjê zadañ tzw. rolnictwa precyzyjnego (rys. 5).
Wykorzystanie tych systemów umo¿liwia precyzyjne zbieranie i rejestrowanie ca³ego szeregu parametrów
opisuj¹cych poszczególne punkty pola (wycinki rzêdu kilku metrów kwadratowych). Tworzy to perspektywy precyzyjnego aplikowania rodków, nie w dawkach

Once access to global positioning systems, e.g.
GPS, becomes available and national positioning systems are built, it will be possible to automatically
control machinery and equipment working on very
large farms or in forest areas. For this purpose special, constantly updated, computer programs will be
used (fig. 4).
Satellite positioning systems, computer software,
electronic equipment is becoming the basis for taking
operational and production decisions. First and foremost, it enables the performance of precision farming
tasks (fig. 5).
The systems enable the acquisition and storing
of a range of parameters which describe individual
points of the field (sectors in the order of a few
square meters). Owing to this, the precision appli-

Rys. 4. Schemat dzia³ania satelitarnego systemu sterowania prac¹ urz¹dzeñ technicznych w rolnictwie
Fig. 4. Functional diagram of satellite system for controlling technical devices in agriculture
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Cykl decyzji eksploatacyjnych

Rys. 5. Wykorzystanie systemów GPS i DGPS w cyklu decyzji eksploatacyjnych rolnictwa precyzyjnego
Fig. 5. Use of GPS and DGPS systems in precision farming operational decision cycle
rednich dla ca³ego pola a w dawkach zró¿nicowanych
dla poszczególnych punktów. W efekcie dotychczas
stosowanych aplikacji urednionych, poza miejscami
pola (punktami), w których dobór dawki np. nawozu
odpowiada³ rzeczywistemu zapotrzebowaniu, by³y miejsca z niedoborem sk³adników pokarmowych i miejsca
przenawo¿one. Przenawo¿enie trzeba uznaæ za szczególnie niekorzystne. Wystêpuj¹ wtedy skutki marnotrawstwa rodków z równoczesnym szkodliwym oddzia³ywaniem na rodowisko. Natomiast przy wystêpuj¹cych
niedoborach nastêpuje zmniejszenie plonowania.
Rolnictwo precyzyjne mo¿e siê wiêc przyczyniæ do:
- uzyskania wy¿szych wydajnoci z jednostki powierzchni pola przy oszczêdnym stosowaniu
rodków,
- rozwi¹zania problemów ekologicznych przez racjonalne dozowania rodków ochrony rolin,
- dostosowania rodzaju i iloci zabiegów do miejscowych potrzeb pola,
- optymalizacji norm wysiewu rolin w relacji do
urodzajnoci gleby,
- osi¹gania z powy¿szego, wymiernych korzyci
ekonomicznych.
Aktualn¹ problematykê badawcz¹ zwi¹zan¹
z u¿ytkowaniem maszyn rolniczych obecnie stosowanych, jak i tych nowej generacji, stanowiæ bêd¹:
- intensywnoæ u¿ytkowania maszyn w powi¹zaniu z efektywnoci¹,

cation of agents  not in average doses for the whole field, but in different doses at the particular points  becomes possible. The averaged application used so far results in places (points) with doses
corresponding to the actual demand, places deficient in nutrients and overfertilized places. Overfertilization is particularly disadvantageous since
not only chemical agents are wasted, but also the
environment is harmed. Fertilizer deficiency results
in reduced crop yield.
Thus precision farming can contribute to:
- the attainment of higher yields per unit of area at
economical use of resources,
- the solution of environmental problems through
the rational dosing of crop protection chemicals,
- the fitting of the kind and number of measures to
the local needs of the field,
- the optimization of seeding standards in relation
to soil fertility,
- the gaining of tangible economic benefits from
the above.
The current research problems relating to the use
of the existing and new-generation agricultural machinery comprise:
- the intensity of use of machines in relation to efficiency,
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- tworzenie i wykorzystanie komputerowych systemów pomiarowych,
- profilaktyka w u¿ytkowaniu maszyn rolniczych
(doradztwo techniczno-rolnicze, szkolenie rolników w u¿ytkowaniu maszyn),
- technologia i intensywnoæ obs³ugi technicznej,
- wykorzystanie systemów komputerowych do
diagnozowania maszyn,
- okrelenie procedur obs³ugowych i auditingu
obs³ug.
Je¿eli spojrzymy na zmieniaj¹c¹ siê op³acalnoæ
stosowania maszyn (rys. 6) w okresie jej u¿ytkowania  to wyranie widoczna jest strefa spadku. Rosn¹
koszty odnowy technicznej i niedostosowania do poziomu jakoci, równoczenie na rynku pojawiaj¹ siê
konkurenci.

- the creation and utilization of computer measuring systems,
- prevention in the use of agricultural machinery
(technical-agricultural consulting, training of farmers in the use of machines),
- the establishment of service and service auditing
procedures.
If one looks at machine use profitability (fig. 6),
which changes during the machines working life, one
can clearly distinguish a zone of decline: the costs of
retrofitting and staying below the required quality level increase and at the same time competitors appear
on the market.

Moment pojawienia siê
dóbr konkurencyjnych

Op³acalnoæ

Dobra inwestycyjne

Dobra konsumpcyjne

Wprowadzenie

Wzrost

Dojrza³oæ

Spadek ¯ycie maszyny

Rys. 6. Krzywe cyklu ¿ycia produktów wed³ug Vallmutha
Fig. 6. Product life cycle curves according to Vallmuth
W wietle przedstawionej krzywej ¿ycia produktów pojawiaj¹ siê pytania szczególnie wa¿ne w rolnictwie, na które odpowiedzi jednoznacznych brak:
- Jak d³ugo u¿ytkowaæ maszyny rolnicze?
- Czy wyd³u¿aæ okres ¿ycia maszyn rolniczych
przy niskim ich wykorzystaniu sezonowym?
- Czy nadaæ konstrukcjom trwa³oæ maksymaln¹,
czy tylko na miarê potrzeb ¿ycia maszyny?
- Jak po³¹czyæ ograniczon¹ trwa³oæ konstrukcji
z jej du¿¹ niezawodnoci¹?
Pytanie: Jak d³ugo u¿ytkowaæ maszynê a za tym
jak intensywnie?  pozostaje nadal bez precyzyjnej
odpowiedzi. Obrazuj¹c ¿ycie maszyny krzyw¹ cyklu
¿ycia podobn¹ do cyklu ¿ycia ludzkiego powstaje
pytanie: Czy wyd³u¿aæ czas u¿ytkowania maszyn rozk³adaj¹c jej amortyzacjê na wiele lat, czy u¿ytkowaæ
krótko tylko do momentu pojawienia siê spadku op³acalnoci. Zagadnienie to pozostaje w cis³ym zwi¹z-
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In the light of the above, questions particularly
important for agriculture arise (as yet there are no definite answers to them):
- How long should farm machines be in use?
- Should the life of farm machines be prolonged if
their seasonal use is low?
- Should machine constructions be endowed with
maximum durability or should their durability be
adequate to their life?
- How to reconcile the limited life of a construction with its high reliability?
The question: How long (how intensively) should
a machine be used?  still remains unanswered. If one
represents a machines life by a life cycle (similar to
the human life cycle) curve, a question arises: Should
the machines life cycle be prolonged by spreading its
depreciation over many years or should the machine
be used until a decline in profitability begins? This
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ku z trzecim cz³onem procesu eksploatacji maszyn
(rys. 3) a mianowicie z ocen¹ stopnia spe³nienia wymagañ ilociowych i jakociowych.
Kosztuje zarówno dostosowanie siê do wymagañ
jakociowych co umo¿liwiaj¹ nowe konstrukcje maszyn jak i niedostosowanie towarzysz¹ce czêsto u¿ytkowaniu maszyn starych (rys. 7). Koszty materia³owe utrzymania maszyn roboczych w ruchu oraz
utrzymania okrelonego poziomu jakoci pracy w koñcowej fazie ¿ycia maszyn niekiedy wielokrotnie przekraczaj¹ koszty ich produkcji. St¹d rosn¹ce znaczenie diagnostyki w u¿ytkowaniu maszyn  metod
dowiadczalnych i rozwoju rodków technicznych pozwalaj¹cych na ci¹g³¹ ocenê stosunku nak³adów do
efektów. Pozwoli³o by to uj¹æ w jeden system zagadnienia techniczne i ekonomiczne.

problem is closely bound with the third element of
the machine utilization process (fig. 3), i.e. the assessment of the degree of adaptation to quantitative and
qualitative requirements.
It costs to adapt to qualitative requirements through new machine designs, but it also costs not to adapt
to them by using old machines (fig. 7). The costs of
maintaining earthwork machines in operation at a specified work quality level in the final stage of their life
often exceed several times their manufacturing costs.
Hence diagnostics (experimental methods and technical means enabling the continuous estimation of the
cost-effectiveness ratio) will play an increasingly more
significant role in the use of machines. Thus the relevant technical and economic aspects will be handled
by one system.

optimum

[z³]

1

3
2
0

Stopieñ dostosowania do wymagañ

100%

Rys. 7. Model kosztów jakoci wed³ug Jurana: 1  ca³kowity koszt jakoci, 2  koszty dostosowania, 3  koszty
niedostosowania
Fig. 7. Quality cost model according to Juran: 1  total cost of quality, 2  adaptation costs, 3  costs of not
adapting.
Koncepcja zespo³owego u¿ytkowania przyjmuje
w za³o¿eniu mo¿liwoæ roz³o¿enia kosztów utrzymania maszyn na wiêksz¹ masê produktu. Koszt jednostkowy przenoszony na jednostkê produktu maleje ze
wzrostem wykorzystania rocznego maszyny (rys. 8).
Mo¿liwoci uzyskania wysokiego wykorzystania
sezonowego maszyn o du¿ej wydajnoci jednostkowej maj¹ zapewniæ organizacje rolnicze zespo³owego u¿ytkowania maszyn. Organizacje te silnie wspierane przez orodki doradztwa i lokalne orodki
akademickie (naukowe), obecnie nazywane kó³kami maszynowymi maj¹ umo¿liwiæ rolnikom gospodarstw o ma³ym potencjale ekonomicznym, korzystanie ze rodków wysoko zaawansowanej techniki.

The concept of collective use assumes the possibility of spreading machinery maintenance costs over
a larger volume of a product. The unit cost per unit of
product decreases as the annual use of the machine
increases (fig. 8).
The attainment of high seasonal utilization of machines with a high unit capacity is to be ensured by
agricultural organizations responsible for collective
use of machinery. The organizations (called machine
circles), receiving strong support from consulting centres and local academic (scientific) centres, will allow
small farmers to use state-of-the-art technical means.
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Rys. 8. Model zmiennoci jednostkowego kosztu eksploatacji maszyn w relacji do ich wykorzystania rocznego
Fig. 8. Costs of operating machines versus their annual use
W strukturze kó³ek maszynowych (rys. 9) funkcjonowa³y by:
- zespo³y maszynowe, które cechowa³y by siê
wspólnym u¿ytkowaniem kompletnego zestawu
maszyn lub jego czêci,
- zespo³y producenckie - zespo³owo u¿ytkuj¹ce maszyny specjalistyczne np. kombajn do zbioru chmielu,
- grupy inwestorskie jednocz¹ce rodki finansowe
dla realizacji specjalnych zadañ inwestycyjnych,
- gospodarstwa zespolone ³¹cz¹ce udzia³y ziemskie pod zarz¹dem jednego gospodarza.
Istot¹ wspó³dzia³ania tych jednostek jest wymiana us³ug rozliczonych bezpieniê¿nie - miernikami
naturalnymi lub przelicznikami.

The machine circles will incorporate (fig. 9):
- machine units characterized by the collective use
of a full or partial set of machines;
- producer teams  collectively using specialized
machines, e.g. a hop harvester;
- investor groups pooling financial resources for
carrying out special investment projects;
- consolidated farmsteads with their land shares
brought under the management of one farmer.
The cooperation between these units consists in
the exchange of services with nonpecuniary settlement
of accounts  using farm produce measures or conversion rates.

Doradztwo
rolnicze
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rzemielnicze

Koordynator
1 - osoba
KÓ£KO MASZYNOWE
300-600 rolników
Zespo³y
maszynowe
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Wymiana us³ug
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Rys. 9. Model wspó³dzia³ania organizacji zespo³owego u¿ytkowania maszyn w rolnictwie
Fig. 9. Model of cooperation between organizations for collective use of machinery in agriculture
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Dotacje stopniowo malej¹ce kierowane by³yby
w g³ównej mierze na przebudowê lub rozbudowê infrastruktury.

Gradually reduced subsidies will be allocated
mainly for the rebuilding or development of the infrastructure.

3. Podsumowanie

3. Conclusion

Podsumowuj¹c mo¿na stwierdziæ, ¿e postêp
w u¿ytkowaniu maszyn rolniczych w obecnej dobie,
to spe³nienie nastêpuj¹cych postulatów:
- strategia dzia³ania w rozwi¹zywaniu problemów
technicznych w procesach tworzenia maszyn dla
rolnictwa musi wynikaæ z dok³adnego rozpoznania warunków i potrzeb ich u¿ytkowania w okrelonym rodowisku;
- wykorzystania informatyki dla tworzenia baz danych o warunkach i skutkach u¿ytkowania maszyn w rolnictwie;
- tworzenia form organizacyjnych sprzyjaj¹cych
wykorzystaniu wysoko wydajnych maszyn wyposa¿onych w techniczne rodki rejestracji
i transmisji danych.
Wynikaæ z tego bêd¹ tak¿e nowe wymagania dotycz¹ce konstrukcji maszyn rolniczych.
S¹ to:
- poprawa bezpieczeñstwa pracy obs³ugi;
- wprowadzenie elementów automatyki, robotyki
dla zast¹pienia uci¹¿liwych i niebezpiecznych
czynnoci manualnych;
- budowa maszyn o rozszerzonym zakresie ich zastosowania, uwzglêdniaj¹ce wymogi statecznoci dynamicznej wa¿nej w warunkach terenów
górzystych;
- skuteczniejsze zabezpieczenie antykorozyjne
maszyn;
- stosowanie nowych materia³ów, np. kompozytów;
- poszukiwanie oszczêdnoci energetycznych, np.
przez zastosowanie w rolnictwie nowych paliw
takich jak gaz propan-butan, paliwo wodorowe,
oleje rolinne;
- zastosowanie komputerów pok³adowych i urz¹dzeñ wspó³pracych z satelitarnymi systemami
lokalizacyjnymi.

In conclusion, one can say that progress in the use
of agricultural machinery in this age depends on meeting the following requirements:
- the strategy of solving technical problems in the
creation of machines for agriculture must be based on the accurate identification of the conditions and needs of the use of the machines in a given environment;
- the application of information science to the creation of databases for storing information on the
conditions and effects of the use of machines in
agriculture;
- the creation of organizational forms conducive
to the use of highly efficient machines equipped
with data recording and transmission devices.
Also new requirements for agricultural machine
designs will have to be met, i.e.
- the improvement of the safety of service;
- the introduction of elements of automation and
robotics to replace arduous and hazardous manual operations;
- the machines range of application should be wide
 they should have appropriate dynamic stability to work in mountainous terrain;
- more effective anticorrosion protection of machines;
- the use of new materials, e.g. composites;
- the search for energy savings, e.g. through the
use of new fuels such as propane-butane gas,
hydrogen fuel and plant oils in agriculture;
- the application of on-board computers and devices hooked up to satellite positioning systems.
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