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Firma Chlew Pol z Juszczyna koło 
Wrocławia prowadzi produkcję roślinną 
na areale 800 ha. Pod kosę, poza zboża-
mi, rzepakiem i kukurydzą, od pięciu lat 
przeznaczona jest także soja. Powierzch-
nia jej uprawy w tym roku sięgnęła 60 ha.

Nie tylko dla soi
Do ostatniego sezonu  za omłot soi w Jusz-

czynie odpowiedzialny był kombajn wyposa-
żony w standardowy zespół żniwny. Mimo je-

go pracy przy najniższej możliwej pozycji wy-
stępowały spore straty w postaci niepodebra-
nych strąków. Przy klasycznym hederze mi-
nimalna wysokość ścierniska to ok. 5 cm. Dla 
specjalistycznego zespołu żniwnego do zbioru 
soi jest to praktycznie ta sama wartość. Różni-
ca tkwi w prowadzeniu listwy tnącej.

Przy idealnie płaskim i wyrównanym 
polu na całej szerokości roboczej hede-
ra nie zauważymy korzyści płynących 
z tzw. giętkiej kosy. Jednak takie warun-

ki w praktyce zasad-
niczo nie występu-
ją. Konwencjonal-
ne zespoły żniw-
ne mają wprawdzie 
układy poprzecz-
nego kopiowania 
ukształtowania tere-
nu, ale tylko w uję-
ciu ogólnym. Nie są 
one jednak w stanie 
„wyczuć” lokalnych 
nierówności po-
la i się do nich do-
stosować. Takie roz-
wiązania wystarczą 
przy zbiorze więk-
szości roślin. Czasa-

mi jednak i one nie mogą być zadowalają-
ce przy koszeniu bardzo wyległych, wręcz 
położonych łanów.

Pierwszy w Polsce
W przypadku soi nawet wzorowo sto-

jące rośliny stwarzają problem. Podczas jej 
omłotu w Juszczynie zmierzyliśmy wyso-
kość osadzenia dolnych strąków. Niektó-
re zawiązane były dosłownie 4 cm nad zie-
mią, a ich końce dotykały podłoża. Z ty-
mi strąkami nie poradzi sobie żaden he-
der. Jednak spora część owoców znajduje 
się na wysokości około 10 cm i o nie może-
my powalczyć. Z tego powodu zarządzają-
cy spółką Chlew Pol Dariusz Maciejewski 
podjął decyzję o zakupie specjalistycznego 
hedera do kombajnu zbożowego New Hol-
land CR 9070. Uzbrojona w dwa wzdłużne 
rotory maszyna od nowości współpracuje 
z firmowym zespołem żniwnym typu Va-
rifeed o szerokości roboczej 7,6 m. Heder 
ten, wyposażony w regulowaną długość 
stołu, bardzo dobrze sprawdza się przy ko-
szeniu zbóż i rzepaku.

Bezpośrednio przed tegorocznym se-
zonem sojowym w Juszczynie pojawił się 
7,6-metrowy zespół żniwny marki New Hol-
land z rodziny SuperFlex. To pierwsza te-

Zespół żniwny 

New Holland SuperFlex 740CF-25

Giętka kosaGiętka kosa
Zbiór kombajnem zbożowym coraz bardziej popularnej u nas soi to 

prawdziwe wyzwanie dla hedera. Problemem są bardzo nisko położone 

strąki. W połowie września br. odwiedziliśmy pierwszego rolnika 

w Polsce, który zdecydował się na zakup specjalnego zespołu żniwnego 

dedykowanego do zbioru soi.

Dariusz Maciejewski, właściciel spółki Chlew Pol z Juszczyna, jest 
pierwszym w Polsce użytkownikiem dedykowanego do zbioru soi 
hedera SuperFlex.
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