
Oswajamy zbiór słonecznika
Specjalny zespół żniwny bądź adaptacja już posiadanego to pod-

stawa, ale nie ignorujmy modyfikacji reszty kombajnu zbożowego. Tak 
w dużym skrócie można przedstawić zalecenia pod kątem zbioru sło-
necznika. Piszemy o tym obszernie i szczegółowo w tym wydaniu RPT. 
Takiej wiedzy na polskim rynku prasy branżowej do tej pory brakowało. 
Co więcej, prezentujemy osobne recenzje z pracy pierwszych sprzedanych w naszym 
kraju profesjonalnych przystawek do zbioru słonecznika, które znacząco ograniczają 
straty plonu. To odpowiedź na gwałtownie rosnący w ostatnim czasie areał tej rośliny.

Z tego, co obserwujemy, wielu rolników praktykuje „partyzantkę” przy zbiorze sło-
necznika i kosi go „na dziko”. Na takie postępowanie można przymknąć oko, gdy skala 
produkcji jest bardzo mała i stanowi jedynie epizod. Poważna uprawa na szeroką skalę 
przy wieloletniej perspektywie powinna się wiązać z zaczerpnięciem fachowej wiedzy 
oraz profesjonalnym przystosowaniem naszego okrętu żniwnego. Wpłynie to na reduk-
cję strat plonu, wzrost wydajności zbioru i jakość pozyskanego surowca.
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Okładka: Ciągnik Fendt 314 Vario  
Zdjęcie firmowe

Rozsiew graniczny  
z Amazone BorderTS

Bizon  
w słoneczniku

Zanim nowy ciągnik zo-
stanie dostarczony do rol-
nika, trafia najpierw z fabry-
ki do dilera. Tam przed wyda-
niem go klientowi przeprowa-
dzany jest tzw. przegląd ze-
rowy, czyli inspekcja PDI. To 
ostatni moment na sprawdze-
nie traktora pod każdym kątem  
i ewentualne drobne poprawki. 

Amazone ulepszyło roz-
siew graniczny w swoich roz-
siewaczach zawieszanych  
ZA-TS i przyczepianych ZG-
-TS. Znany do tej pory system 
AutoTS został wzbogacony  
o dodatkowe rozwiązanie 
w postaci ekranu BorderTS, 
który przypomina limiter  
z lamelami i zamontowany 
jest nad wewnętrzną częścią 
tarczy rozsiewającej.

Podczas słonecznikowej 
trasy żniwnej w ubiegłym se-
zonie postanowiliśmy zoba-
czyć, jak sobie radzi ze zbio-
rem charakterystycznych ko-
szyczków wciąż najpopular-
niejszy kombajn zbożowy na 
polskich polach. Z niewiel-
kim areałem tej rośliny zmie-
rzył się blisko 35-letni Bizon 
Z056 Super.

Inspekcja PDI,  
czyli przegląd zerowy
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