
 
 

ECHIPAMENT TEHNIC PENTRU SEMĂNAT 
LEGUME BULBOASE ȘI RĂDĂCINOASE 

CONCOMITENT CU PREGĂTIREA ȘI 
MODELAREA SOLULUI  
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DOMENIUL DE APLICABILITATE 

Echipamentul tehnic este destinat lucrărilor de afânare suplimentară a solului şi/sau spart 
crusta pe strat, modelarea straturilor şi semănatul semințelor de legume bulboase și rădăcinoase la o 
singură trecere, pe teren arat sau pe miriște. În vederea minimizării degradării solului, echipamentul 
tehnic poate executa concomitent: 
- pregătirea patului germinativ pe strat la adâncimea de 2…6 cm; 
- spargerea crustei pe strat cu organe pasive tip linguriţă; 
- modelarea solului pe strat; 
- modelarea/refacerea rigolelor de udare; 
- semănatul semințelor de legume bulboase (ceapă, usturoi) și rădăcinoase (morcov, pătrunjel, 
păstârnac, sfeclă roşie). 
 
PREZENTARE GENERALĂ 

Echipamentul tehnic este de tip purtat în lucru şi tractat în transport şi se compune din 
următoarele ansambluri principale: 



- echipament de afânat şi modelat solul pe strat care are în componență: 
- cadru.; 
- organe de afânare.; 
- organe de modelare formate din patina centrală, patina laterală și tasator; 
- proţap de transport; 
- roţi de transport. 

- modul de semănat care are în componență: 
 - țeavă suport secții; 
 - suport cadru secții; 
 - secții de semănat seminţe foarte mici. 
 
PRINCIPALELE CARACTERISTICI TEHNOLOGICE 
- Tipul echipamentului     tractat în transport şi purtat în lucru 
- Lăţimea de lucru, m      4,5 
- Lăţimea stratului (coronamentul), mm   1040 
- Lăţimea modulului de pregătire a solului, mm  1040 
- Lăţimea rigolei, mm      460 
- Numărul de straturi, buc.      3 
- Numărul de rigole, buc.     4(2+2 ½) 
- Numărul organelor pentru pregătirea solului, buc/modul 19 
- Distanţa între organele de pregătire a solului, mm  50 
- Numărul modulelor de pregătire a solului, buc.  3 
- Numărul de roţilor de transport, buc.   2 
- Distanţa între rigole, mm     1500 
- Numărul modulelor de semănat, buc.   3 
- Numărul maxim de secții de semănat pe modul, buc. 4 
- Distanţa între secțiile de semănat, mm   200…280 
- Adâncimea de lucru: 
 - pentru afânare, mm     20…60 
 - adâncimea rigolei, mm    150…180 
 - pentru semănat, mm     0…20 
- Lumina în transport, mm     350 
- Viteza de lucru, km/h      4…6  
- Tipul organelor de afânare     linguriţă 
- Lăţimea organului de afânare, mm    50 
- Înălţimea organului de afânare, mm    250 
- Dimensiuni de gabarit în lucru, mm 

- Lungimea       2971 
- Lățimea      5287 
- Înălțimea      1543 

- Masa, kg       1260 
 
UTILIZATORI 
Societăţi agricole cultivatoare de legume, asociaţii de producători agricoli particulari, asociaţii familiale 
și agenţi economici constructori de mașini agricole. 
 
EFECTE ECONOMICE 
- Reducerea numărului de operaţii necesare pentru pregătirea solului pentru semănat, datorită 
faptului că procesul întreg de înființare a culturilor este îndeplinit dintr-o singură trecere; 
- Reducerea cheltuielilor cu combustibilul pentru prelucrarea unui hectar, datorită faptului că se 
realizează mai puţine operaţii pentru pregătirea patului germinativ. 


