W warunkach gospodarstwa rolniczego często dochodziło do dylematów co powinno być
używane jako materiał do owijania balotów – sznurek czy siatka. Obecnie ten problem
wydaje się być rozwiązany. Pomimo wyższej ceny jednostkowej siatki koszty użycia siatki do
owijania balotów w przeliczeniu na jedna sztukę są mniejsze niż w przypadku użycia sznurka.
Dodatkowym atutem siatki są znaczne oszczędności w czasie pracy, a co za tym idzie
mniejsze zużycie paliwa i większa efektywność pracy maszyny i traktora.
Większość producentów oferuje siatki w 2 wielkościach 2000m i 3000m. Jednak w zeszłym
roku na polskim rynku pokazała się nowość wprowadzona przez firmę FarmTrade – siatka
hybrydowa eksperta w dziedzinie obwiązywania siatką – fińskiej firmy Piippo. Czym jest
siatka hybrydowa i jakie jest jej znaczenie dla „zwykłego” użytkownika. Wiadomym jest że w
gospodarstwach rolnych szczególny nacisk kładzie się na ekonomię wykonywanych prac.
Chcąc wyjść naprzeciw oczekiwaniom klientów i spełnić wymagania co do ekonomiczności
stosowanego produktu wprowadzona została siatka hybrydowa. Po pierwsze siatka
hybrydowa, dzięki zastosowaniu unikalnych materiałów do produkcji i nowoczesnym
technologiom, przy użyciu tej samej ilości materiałów może być dłuższa od siatki
standardowej nawet o 33%. Czyli zamiast siatki 3000m mamy siatkę 4000m! Koszt zakupu
siatki hybrydowej jest wyższy niż siatki standardowej, jednak aby mieć dokładny obraz
całości należy rozpatrywać koszt owinięcia jednego balotu. Siatka hybrydowa jest ok. 20%
droższa niż standardowa. Dla ułatwienia obliczeń można przyjąć 100 – koszt siatki
standardowej i 120 – koszt siatki hybrydowej. Jednak jak wspomniano wcześniej liczy się
koszt owinięcia jednego balotu, czyli de facto koszt jednego metra siatki. Dzieląc 100 (cena
standardowej) przez 3000 (długość) otrzymamy 0,33. Stosując takie obliczenia dla siatki
hybrydowej 120(cena) / 4000 (długość) otrzymamy 0,3. Stąd jasno wynika że koszt siatki na
metr jest w przypadku siatki hybrydowej niższy o 10%.
Jednak o zaletach stosowania siatki hybrydowej nie decyduje tylko cena. Także
wyjątkowa jakość jest tym co doceniają użytkownicy. Także eksperci w dziedzinie techniki
rolniczej docenili wyjątkowość siatki hybrydowej Piippo, przyznając jej złoty medal na
najważniejszych branżowych targach w Polsce : Ferma Bydła 2007 oraz 2008.

