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Słabe ogniwo
Kupujemy ultranowoczesne 

kombajny za niewyobrażalne pie-
niądze i często nie wykorzystujemy 
ich potencjału. Dlaczego? Wystar-
czy w czasie jakichkolwiek żniw po-
patrzeć na odbiór plonów od kom-
bajnów i mamy odpowiedź. Wielka 

maszyna z szerokim hederem i mała przyczepka, 
na którą wysypywane jest zboże. Oczywiście dzie-
je się to w czasie postoju kombajnu, bo w trakcie 
koszenia nikt nie odważy się tego robić z powodu 
bardzo prawdopodobnych strat ziarna, które w czę-
ści nie trafi na przyczepę, ale obok niej.

Podstawowa kwestia utrzymywania się takiego 
stanu rzeczy to oczywiście pieniądze na zakup no-
wych środków transportowych. Wielu wydaje się 
bowiem, że zakup nowej dużej przyczepy to wy-
datek tzw. trzeciego rzędu. Wychodzą z założenia, 
że mając własny kombajn, i tak zdążą wszytko ze-
brać. Nie gorączkują się i spokojnie odwożą zbo-
że tymi środkami transportowymi, jakimi robili to 
przez lata od poczciwych Bizonów. Niby mają ra-
cję, w końcu zbiorą wszystko.

Rozważmy jednak takie podejście do tematu 
podczas trwających o tej porze roku żniw kukury-
dzianych. Wiadomo, żółte nasiona po zbiorze trze-
ba suszyć, aby móc je przechowywać. A to kosztu-
je i liczone jest od każdego procenta odparowanej 
wody z tony kukurydzy. Wystarczy przeciągnąć 
zbiór o kilka dni i wilgotność kukurydzy zebra-
nej po tym czasie może być zdecydowanie wyższa. 
Właśnie dlatego posiadanie pojemnych kilkunasto-
tonowych przyczep przyspiesza zbiór i w efekcie 
przekłada się na tańsze suszenie nasion kukurydzy.

Krzysztof Płocki, plocki@rpt.pl
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