
Przez ostatnie kilkanaście lat, aż do 
minionego sezonu, skala produkcji sło-
necznika w naszym kraju nie przekra-
czała 10 tys. ha, choć notowała niewiel-
ką tendencję zwyżkową. To, co się jed-
nak stało w ubiegłym roku, można śmia-
ło nazwać eksplozją, ponieważ areał tej 
uprawy wzrósł do około 20 tys. ha. We-
dług danych nieoficjalnych ta liczba mo-
że być jeszcze większa.

 
Uroki koszyczków

Wielu rolników zasiało słonecznik po 
raz pierwszy, dopiero się uczy i zbiór trak-
tuje niestety po macoszemu. Opracowań 
doradczych w tym zakresie jest niewie-
le, a te co są, pozostawiają wiele do ży-
czenia. W ostatnich latach, głównie jed-
nak w miniowym sezonie, spędziliśmy 
wiele godzin podczas słonecznikowych 
żniw w Polsce w bardzo odmiennych wa-
runkach i z różnymi koncepcjami zbioru. 
Przeanalizowaliśmy ponadto dogłębnie 
zalecenia producentów kombajnów zbo-
żowych w zakresie przezbrojenia i regu-
lacji. Ważne jest, by przystosować maszy-
nę systemowo.

Istotne zmiany zaczynają się już na sa-
mym początku, czyli przy hederze. Ten 
temat jest bardzo szeroki i jemu poświę-
cimy najwięcej uwagi. Wybór zespołu 
żniwnego wiąże się z wieloma czynni-
kami, przede wszystkim skalą uprawy 
słonecznika oraz dostępnym parkiem 
maszynowym. Wykorzystanie tradycyj-
nego, tzw. zbożowego hedera bez żad-
nych modyfikacji to z pewnością śred-
ni pomysł. Słonecznik na pniu, nawet 
jak jest bardzo suchy i dojrzały oraz tar-
gany silnymi wiatrami, nie ma tenden-

cji do osypywania 
się. Znamy skrajne 
przypadki młóce-
nia tej rośliny kilka 
miesięcy po uzy-
skaniu gotowości 
zbiorczej bez istot-
nego uszczerbku 
na plonie. W mo-
mencie szarpnię-
cia , uderzenia 
elementami kon-
strukcyjnymi ze-
społu żniwnego 
sytuacja znaczą-
co się zmienia, 
zwłaszcza gdy dochodzi do pęknięcia 
kwiatostanu, czyli koszyczka, zwanego 
potocznie wśród rolników: kapeluszem, 

czapką, główką lub talerzem. Wtedy nie-
łupki, czyli owoce słonecznika maso-
wo się wysypują. Jeżeli nastąpi to przy  

Zbiór słonecznika  
kombajnem zbożowym
Uprawą,	która	zanotowała	w	zeszłym	roku	w	Polsce	niesamowity	wzrost	powierzchni	
zasiewów,	jest	słonecznik	zwyczajny.	Przedstawiamy	wskazówki,	jak	przystosować	
kombajn	zbożowy	do	jego	efektywnego	zbioru.

Jeden z rolników, którego odwiedziliśmy  
w minionym roku, w trakcie słonecznikowych 
żniw korzystał z niemodyfikowanego adaptera 
kukurydzianego. Straty niełupek powodowane przez 
heder ocenione zostały na 15%.

Adaptacja słonecznikowa do hedera zbożowego to najmniej 
popularny wariant. To zarazem jedyne rozwiązanie, którego nie 
mieliśmy jeszcze okazji zobaczyć podczas pracy.
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REKLAMA 0010417378

Oferta
Hedery do zbioru słonecznika firmy Optigep
Lider hederów do zbioru słonecznika węgierskiej produkcji 
z 60-letnim doświadczeniem w branży.

Oferujemy hedery: 
• 6-, 8-, 10-, 12-rzędowe,
• sztywne,
• składane.

adaptacja do wszystkich kombajnów.

Zapewniamy transport,  
serwis i części zamienne.

735 968 338 
774 319 632

Hedery do słonecznika marki Optigep

tel. 735 968 338, 602 539 260 


