
Tegoroczna lipcowo-sierpniowa aura w wielu miejscach Polski nie była zbyt łaskawa dla zbioru rzepaku 

i zbóż. Przechodzące w tych miesiącach obfite deszcze sprzyjały za to rozwojowi kukurydzy. Wysokie plo-

ny nasion tej rośliny skłaniają niektórych rolników do rozważań o inwestycji w specjalne doposażenie kom-

bajnu zbożowego. O ile montaż obrywacza kolb w miejsce tradycyjnego hedera czy wymiana klepiska są 

wręcz obowiązkowe, o tyle na przykład wymiana sit zależy od kilku czynników.

Dużo zależy od posiadanego areału kukurydzy. Przy mniejszych powierzchniach możemy pozostać przy 

sitach zbożowych. Nawet jeśli wydajność kombajnu przy obficie sypiącej kukurydzy nieznacznie spadnie, 

to w przypadku tej rośliny nie stanowi to większej przeszkody. Przy jej zbiorze  nie musimy bowiem tak 

nerwowo jak w przypadku zbóż wyłapywać okienek pogodowych i obawiać się strat z powodu osypywa-

nia czy pogarszania parametrów ziarna. Kukurydzę można młócić także w mniej sprzyjających warunkach. 

Zwłaszcza gdy niewielki areał pozwoli rozłożyć jej zbiór w czasie. Możliwości kombajnu są ponadto limito-

wane wydajnością suszarni.

Jeżeli jednak zainwestujemy w sita kukurydziane, to zyskamy na ich większej przepustowości i wytrzy-

małości dzięki solidnej konstrukcji. Lamelki tych arf mają większe zagłębienia, a ich osie są rozstawione 

w większych odstępach. Zestaw kukurydziany obejmuje zwykle wszystkie sita, a więc zarówno górne, dol-

ne, jak i wstępne – jeśli kombajn je posiada.
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Sita zwykłe 
czy kukurydziane?

 Okładka: Deutz-Fahr 9340 TTV o mocy 336 KM. 

Zdjęcie: Płocki


